
oğula geçen liderlik çizgisi de Nakşibendi 
ailelerin bu bölgelerde günümüze kadar 
devam eden yaygınlığını açıklamaktadır. 

Rabıta hakkındaki risalesini "mürted 
iranlılar" ve "lanetli hıristiyanlar"ı tel'in 
ile bitiren Mevlana Halid Şiiler'e karşı 

düşmanca tavır almıştır. Bu tavır, Şiiliğin 
lrak'a ve Anadolu'ya sızmasına engel ol
duğundan Osmanlı Devleti tarafından da 
desteklenmiş. Mevlana Halid'in bu tav
rını halifeleri de benimsemiştir. Şeyh 

Ubeydullah'ın 1880'de Urmiye bölgesin
deki isyanı sadece İran yönetimine karşı 
bir baş kaldırı değil aynı zamanda Şiiliğe 
karşı bir savaştı. 

Eserleri. 1. Divan (Bulak 1260). Ağır
lıklı olarak Farsça, ayrıca Arapça ve Kürt
çe şiirlerden oluşur. Bidil ve Mir Derd gi
bi Hint-iran üstatlarının etkisi altında 
yazılan Farsça gazelierin bir kısmı Ha
lid'in hayal gücünü yansıtan inceliklerle 
doludur; fakat şiirlerinin sanat değeri 
genel olarak vasattır. Eser, ihtiva ettiği 
biyografik malumat açısından ayrıca 

önemlidir. Farsça şiirler, Sadrettin Yük
sel tarafındanMev1dna Halid-i Bağda
di'nin Divan ve Şerhi adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (İstanbul 1977) z. Risale ii i§
bdti'r-rabıta (İstanbul 1284; Kazan 1890; 
Şam 1289). Eser Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Tercüme-i Reşehat kenarında, is
tanbul 1291 ). 3. Bugyetü '1-vacid ii mek
tilbdti'l-Mevlana Ijalid (Şam 1334). Ha
lid el-Bağdadi'nin mürid ve halifelerine 
hitaben yazdığı bir kısmı Farsça, çoğu 

Arapça mektuplardan oluşur. Yeğeni 

Muhammed Es'ad Sahibzacte tarafın
dan derlenen eser Mektubat-ı Mevla
na Halid adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 

(tre. Dilaver Selvi- Kemal Yı ldız , İstan
bul 1993). 4. Risale ii adabi'ı-ıikr (Bug
yetü 'l-vacid içinde) . S. Risale ii ada
bi'l-mürid ma<a şey./:ıih (Kazan, ts.). 6. 
Risale fi't-tarils (Bu la k 1262). 12STde 
(1841) Şerif Ahmed b. Ali tarafından 

Türkçe'ye çevrilmiştir. 7. Cila'ü'l-ekdar. 
Bedir gazilerinin isimlerini ihtiva eden 
bir manzumedir. 8. Fera'idü'l-feva'id. 
Cibril hadisinin Farsça şerhidir. 9. Vaşiy

yetü'ş-Şey.tı Ijalid (İstanbul 1284). 10. 
Risaletü'l-ci]sdi'l-cevheri (İstanbul 1259; 
Şam 1334 ). Eş' ariler'le Matüridiler'in 
kesb ve irade-i cüz'iyye konusundaki gö
rüşlerini inceleyen bir risaledir. Halid el
Bağdacti'nin bunların dışında akaid, fıkıh 
ve kelama dair birkaç sayfalık risale, ha
şiye ve şerh tarzında yazıları bulunmak
tadır. Mevlana Halid'in Arapça. Farsça ve 
Kürtçe bütün eserleri Molla Abdülkerim 
Müderris tarafından Kürtçe uzun bir gi-

rişle birlikte Yad-ı Merdan: Mevlana 
Ijalid-i Na]sşibendi adıyla yayımlan
mıştır (Bağdat 1979). 

Halid el-Bağdadi ve tarikatı hakkında 
yazılan eserlerin başlıcaları da şunlardır: 
t. Şeyh Osman b. Sened el-Basri, Aşfa'l
mevô:rid min selsali a]J.vali'l-İmam 
Ijô.lid (Kahire 1313) . Eser, EbG Bekir el
Ahsai tarafından en-Neşrü 'lcverdi bi
a{ıbô.ri Mevlana eş-Şey.tı Ijô.lid en
Na]sşbendi el-Kürdi adıyla kısaltılmış
tır. z. İbrahim Fasih ei-Ha,;ıderi, el-Mec
dü't-tô.lid . ii mena}sıbi'Ş-Şey.tı Ijô.lid 
(İstanbul 1292). Yakup Çiçek tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul, ts .). 3. 
Şehabeddin Mahmud el-AIGsi, el-Fey
tü'l-varid <ala ravti mer§iyyeti'J-Mev
lô.na el-Ijô.lid (Kahire 1278). M. Cevad 
Siyahpfış'un yazdığı mersiyenin şerhidir. 
4. DavGd b. Şeyh Süleyman b. Circis 
(George). Müselli'l-vô.cid ve mü§frü't
tevacüd ii taştiri mer§iyyeti Mevlô.na 
Ijô.lid. İbn Abidin'in yazdığı mersiyenin 
taştiri olup her ikisi birlikte yine İbn Abi
din'in Sellü'l-]J.usami'l-Hindi adlı ri
salesinin sonunda basılmıştır (Dımaşk 
133 1 ). s. Muhammed b. Süleyman el
Bağdacti, el-Ijadi}satü 'n-nediyye fi't
tari}sati'n-Na}sşbendiyye ve'l-behce
ti'l-Ijô.lidiyye (Aşfa 'l-mevarid' in kena
rında, Kahire 1313; istanbul 1986). 6. 
Muhammed b. Abdullah el-Hani, el
Behcetü's-seniyye ii ô.dabi't-tarilsa
ti'l-'aliyyeti'l-Ijô.lidiyyeti'n-Na}sşben
diyye (Kahire 1303, 1319). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbrahim Fasih ei-Hayderi, el-Mecdü't·tiilfd fi 
meniif!:ıbi 'ş·Şeyl) /jiilid, İstanbul 1292, s. 33; 
Abdülmecid el-Hani, el-Jjadii'if!:u '1-verdiyye, 
Kahire 1306, s. 224-228; A. Hourani, "Skaikh 
Khalid and the Naqshbandi Order" , lslamic 
Philosophy and the Classical Tradition (ed . S. 
M. Sten v.dğr.), Oxford 1972, s. 89-103; M. van 
Bruinessen, Agha, Skaikh and State, Utrecht 
1978, s. 281-296; Abdülkerim-i Müderris, Dii
nişmendiin-i Kürd der /jidmet-i 'ilm u Dfn, 
Tahran 1369 hş., s. 142-145; Halkawt Hakim, 
"Mawlana Khalid et !es pouvoirs", Naqsh
bandis (ed. M. Gaborieau v. dğr.). İstanbul 1990, 
s. 361-370; M. Muti' ei-Hilfız- Nizar Abaza, 
'Ulemii' ü Dımaşf!: ve a'yiinühii, Dımaşk 1412, 
ı , 298-335; Nizar Abaza. eş-Şeyi) /jiilid en
Naf!:şibendi, Dımaşk 1994; M. Raüf Tevekküli, 
Tiiril)-i Taşavvuf der Kürdistan, Tahran, ts., s. 
196-225; Abbas ei-Azzavi. "Mevlana ijalid en
Na]5şibendf", Mecelletü'l-Mecma'i'l-'ilmiyyi'l
Kürdi, 1, Bağdad 1973, s. 696-727; a.mlf .. 
"ijulefa'-i Mevlana ljalid", a.e. , 11 (1974). s. 
182-221; Butrus Abu-Manneh, "The Naqsh
bandiyya-Mujaddidiyya-Khalidiyya: in the Ot
toman Lands in the Early ı 9th Century", Isi., 
XXII/1-4 (I 982). s. 1-36. r:;:ı 
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HALiD b. BÜKEYR 

HALiD b. BERMEK 
( clo .)1 .:,.! .All> ) 

(ö. 165/781-82) 

Abbasiler devrinde 
Çeşitli makamlarda bulunan 

Bermeki ailesinin 
bir hanedan haline gelmesini 

sağlayan devlet adamı 
(bk. BERMEKILER). 

HALiD b. BÜKEYR 
( ~1.:,.! .All> ) 

Halid b. el-Bükeyr b. Abdiyalil 
ei-Leysl el-Kinanl 

(ö. 3/625) 

İlk müslümanlardan. 

.J 

-, 

.J 

Mekke'de doğdu. Bazı kaynaklar ba
basının adını Ebü'l-Bükeyr olarak kay
detmektedir. Cahiliye döneminde dedesi 
Abdüyalil'in, Hz. ömer'in dedesi Nüfeyl 
b. Abdüluzza el-Adevi ile yaptığı barış 
sebebiyle Adevi nisbesiyle de anılır. Kar
deşleri Akıl b. Bükeyr, Bedir, Uhud ve 
Hendek gazvelerinde bulunup Yername'
de şehid düşen Amir ve Mısır'ın fethinde 
bulunan İyas ile birlikte Darülerkam'da 
Hz. Peygamber' e biat ederek müslüman 
oldular. Ailece Medine'ye hicret eden ilk 
muhacirler arasında yer alıp ensardan 
EbG Lübabe Rifaa b. Abdülmünzir'in evin
de ikamet ettiler. Hz. Peygamber, Halid 
ile ensardan Zeyd b. Desine arasında kar
deşlik bağı (muahat*) kurdu. 

Halid b. Bükeyr, hicretten on yedi ay 
sonra (Receb 2/0cak 624) Bedir Gazvesi 
öncesinde, Kureyşli müşriklerin kervan
larını gözetlernek amacıyla Resfıl-i Ek
rem'in Abdullah b. Cahş kumandasında 
Nahle'ye gönderdiği Batn-ı Nahle Seriy
yesi'nde bulundu. Bedir ve U hud savaşia
rına katıldıktan sonra hicretin otuz altın
cı ayında (Safer 3/Ağustos 624) Ade! ve 
Kare kabilelerinin isteği üzerine onlara 
dini öğretmek için Hz. Peygamber tara
fından gönderilen sahabiler arasında yer 
aldı. Ancak bu sahabiler, H üzey! kabilesi
nin topraklarında bulunan Red' kuyusu
na vardıklarında H üzey!, Ade! ve Kare ka
bilelerine mensup bir grubun h ücumuna 
uğradılar. Çarpışmalar sırasında Asım b. 
Sabit, Mersed b. Ebfı Mersed ve Muattib 
b. Ubeyd gibi arkadaşlarıyla birlikte Halid 
de henüz otuz dört yaşında iken şehid 
düştü (bk. REel' FACİASI). 
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HALiD b. BÜKEYR 

BİBLİYOGRAFYA : 

el-Muvatta', "Tala)5", 37, 39; İbn İshak, es
Sfre, s. 125; Viikıd1. ei-Megazf, I, 19, 145, 156, 
355; İbn Hişiim. es-Sfre, I, 260-261; ll, 477, 
601-602, 684, 714; İbn Sa'd, et-Taba~at, ll, 55; 
lll, 388-390; İbn Hibbiin, eş-Şi~at. I, 148, 239; 
İbn Abdülber. el-İstl"ab (Bicavl), ll, 426; İbnü'I
Es1r, Üsdü'l-gabe (Benna). ll, 91 ; Zeheb1. A'la
mü'n-nübela', I, 185-186 ; Fiis1. el-'İ~dü'ş-şe
mfn, IV, 261; İbn Hacer. el-İşabe, ı, 402; Ahmet 
Önkal, "Akıl b. Bükeyr". DİA, ll, 247-248. 

L 

L 

li! MEHMET ALi SöNMEZ 

HALiD el-EZHERİ 
(bk. EZHERİ, Halid b. Abdullah). 

HALiD b. MA'DAN 
( ..:,ıf..Mo u-ı ..lll>) 

Ebu Abdiilah Halid b. Ma' dan 
b. Ebi Kerib el-Kelai 

(ö. 103/721) 

Hadis ve fıkıh alimi, tabii. 

_j 

_j 

Kelal nisbesinden hareketle Nlşabur'a 
bağlı Kela'da doğduğu tahmin edilmek
tedir. Şam ile Humus bölgelerinde yer
leşmesi sebebiyle Şaml ve Hımsl nisbe
leriyle de anılmaktadır. Bir kısmından 
mürsel olmak üzere Muaz b. Cebel, Hz. 
Aişe , Ebu Hüreyre. Muaviye b. Ebu Süf
yan ve Abdullah b. ömer gibi sahabiler
den hadis rivayet etti. Kendisinden de 
Sevr b. Yezld, Muhammed b. İbrahim et
Teyml. Hassan b. Atıyye ve Safvan b. 
Amr gibi muhaddisler rivayette bulun
dular. 

Sika olduğunda görüş birliği bulunan 
Halid'den Evzai. Süfyan es-Sevrl gibi mu
haddisler övgü ile söz etmişlerdir. İbn 
Kuteybe'nin onu Kaderiyye mezhebine 
mensup olanlar içinde sayması (el-Ma' a
rif, s. 625), diğer kaynaklarda böyle bir 
bilginin bulunmaması sebebiyle ihtiyatla 
karşılanmalıdır. Rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan ve Şamlı fıkıh alimlerinin 
üçüncü tabakasından olaQ Halid b. Ma'
dan fıkıh sahasında da otorite idi. Halife 
Velid b. Abdülmelik bir konu hakkında 
Halid'in görüşüne başvurmuş. daha son
ra da bütün kadılara emir göndererek 
orilardanbu alimin görüşü doğrultusun
da karar vermelerini istemiştir. Yezld b. 
Muaviye'nin emniyet teşkilatında görev 
yaptığı, başta Mesleme b. Abdülmelik 
kumandasındaki istanbul muhasarası 
olmak üzere Bizans'a karşı yapılan bir
çok savaşa katıldığı bilinmektedir. 1 03 
(721) yılında Şam yakınlarındaki Entar
tus'ta vefat eden Halid b. Ma'dan'ın 
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ölüm tarihi 1 04, 1 os ve 1 08 (726) olarak 
da zikredilmektedir. 

Halid b. Ma'dan zühd ve takva sahibi 
bir alim olup zamanının çoğunu oruçlu 
geçirirdi. Şöhreti sevmez, etrafına hal
kın toplandığını görünce hemen oradan 
uzaklaşırdı. Ona göre insanın ikisi mad
di, ikisi manevi olmak üzere dört gözü 
vardır. insan maddi gözü ile dünyada 
olup bitenleri, kalp gözü ile de ahiretle il
gili hususları görür. Allah bir kul hakkın
da hayır murad ettiğinde onun kalp gö
zünü açar; kul da gayp alemine dair vaad 
edilen hususları görerek gaybda olanlar
dan emin olur. Yiyip hamdetmenin yiyip 
susmaktan daha hayırlı olduğunu söyle
yen Halid, "Sizden birinize hayır kapısı 
açıldığında acele etsin, çünkü o kapının 
kendisine ne zaman kapanacağını bile
mez" diyerek hayırda acele edilmesini 
tavsiye etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Taba~at, VII, 455; Halife b. Hay
yiit. et-Tarfl]. (Ömer!). s. 339; Buhiir1. et-Tarf
l].u '1-kebfr, III, 176; a.mlf., et-Tarfl].u 'ş-şagir, ı, 

245; İcl1, eş-Şi~at, s. 142; Ebü Zür'a ed-Dımaş
ki. Tarfl]. (nşr. Şükrullah b. Ni'metullah el-KOca
ni), Dımaşk 1980, I, 243, 350-351; ll , 694; İbn 
Kuteybe. ei-Ma'arif(Ukkaşe), s. 625; Taber1. Ta
rf/].lEbü'l-Fazl), VI, 530; Xl, 632; İbn Ebü Ha
tim, el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, III, 351; a.mlf. , el-Mera
sf/, Beyrut 1402/1982, s. 52-53; İbn Hibbiin. 
eş-Şi~at. IV, 196-197; a.mlf .• Meşahfr. s. 113; 
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167-173; Zeheb1; el-'İber, I, 96; a.mlf., A'la
mü 'n-nübela', IV, 536-541; a.mlf .. Tarfl].u '/-İs
lam: sene 101-120, s. 71-73; a.mlf .. Te;;kire
tü'l-f:ıuff~. ı, 93; Ala1, Cami'u't-taf:ışfl fi at:ıka
mi'l-merasfl(nşr. Harndi Abdül medd es-Selefl). 
Beyrut 1407/1986, s. 171; Safed1, el-Vafi, XIII, 
263; İbn Keslr, el-Bidaye, IX, 230; İbn Hacer. 
Teh;;fbü 't-Teh;;fb, III, 118-120; İbn Tağr1berd1. 
en-Nücümü'z-zahire, I, 252; İbnü 'I-İmiid. Şe;;e
rat, ı, 126; Zirikl1. ei-A'Iam, ll, 340; Abdülgaffar 
Süleyman ei-Bündar1 v.dğr., Mevsü'atü ricali'l
kütübi't-tis'a, Beyrut 1413/1993, 1, 435. 
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li] ALi TOKSARI 

HALiD b. SAFVAN 
( ..:,ıf~ u-ı ..lll>) 

Ebu Safvan Halid b. Safvan b. Abdiilah 
b. Amr et-Temimi el-Minkari 

(ö. 135/752-53) 

Belagatıyla ünlü hatip. 
_j 

Aslen Basralı olup hatipleriyle tanınan 
bir aileden gelmektedir. Dedelerinden 
Ehtem'e nisbetle İbnü'l-Ehtem diye de 
anılır. Bilhassa Abdülmelik b. Mervan. 

ömer b. Abdülazlz ve Hişam b. Abdül
melik gibi Emevl halifeleriyle Halid b. 
Abdullah el-Kasrl, Bilal b. Ebu Bürde ve 
Yezld b. Mühelleb gibi bazı valilerin ve 
Abbasl Halifesi Ebü'l-Abbas es-Seffah'ın 

edebi meclislerinde bulunmuş. bu mec
lislerde Şeblb b. Şeybe ; Ebreş el-Kelbl. 
V asıl b. Ata ve Ferezdak gibi zamanın hi
tabet ve belagat ustaları ile edebi müna
zaralar yapmıştır. Büyük bir maharetle 
karşısındakini alt edebilen Halid veciz. 
tesirli ve aynı zamanda nasihat veren 
sözlerini halifelere bile söylemekten çe
kinmemiştir. Nitekim Ömer b. Abdüla
zlz'i etkili nasihatiyle ağlatmış. Hişam b. 
Abdülmelik'in makamı ile gururlanması
nı açıkça tenkit etmiştir. Ayrıca tarihi 
olayları, şiirleri, veciz hitabeleri rivayet 
etmekle şöhret bulmuş ve kendisinden 
Şeblb b. Şeybe, Yunus b. Hablb gibi şah
siyetler rivayette bulunmuştur (İbnü'l

Ad1'm, VII, 3064). Halid. hitabet gücü ve 
belagatı sayesinde sanatlı nesirde, seci
lerle örülü taklidi imkansız veciz ve nük
teli sözler söylemiş ve bunlar nesilden 
nesile aktarılmıştır. Onun hakkında Ebü'l
Hasan el-Medainl'nin Kitabü ljalid b. 
Şafvan, Abdülazlz b. Yahya el-Cülüdl'nin 
ise Kitdbü A{J.bdri ljalid b. Şatvan adıy
la birer monografı yazdıkları kaydedilir 
(İbnü ' n-Ned1'm, s. 104, 115). 

Halid b. Safvan'ın, zaman zaman dil 
hatası yaptığı. ayrıca söylemek istediği 
bir şeyi tam anlamıyla ifade edemediği 
yolunda bazı eleştirilere maruz kaldığı 
belirtilmiştir. Bu husus, belki de onun 
çevresindekilerle dostluk kuramayışın
dan kaynaklanıyordu. Överken de yerer
ken de ölçülü davrandığı için kimsenin 
öfkesini üzerine çekmemişse de muhte
melen aşırı cimriliği yüzünden dost edi
nememiştir. Bu huyu sebebiyle. Cahiz'in 
el-Bu{J.ald'sında geçen cimrilere dair 
fıkra ve hikayelerin kahramanlarından 
biri olmuştur. Müberred, Halid'in şair ol
madığını belirtmesine karşılık (el-Kamil, 
ll, 559) İbnü'n-Nedlm onu şairler arasın
da saymış. Cahiz de şiirinden parçalar 
nakletmiştir (el-Beyan ve't-tebyin, I, 32). 

Adı Basra'daki Halidiye Kanalı'na verilmiş 
olanHalid b. Safvan, Basra Valisi Bilal b. 
Ebu Bürde'nin işkencelerine maruz kal
mış ve yaşlılığında gözlerini kaybetmiştir. 

Yunus Ahmed es-Samerral. Halid b. 
Safvan hakkında ljalid b. Şatvan et-Te
mimi: ]fayatührl. a]fvalührl. {J.utabühil 
eş'arühil (Bağdat 1410/1990; Beyrut 
141 ı 1 ı 991) adıyla bir kitap yazmış, Jaak
ko Hameen -Anttila da çeşitli eserlerden 
derlediği bazı sözlerini onunla ilgili ma
kalesinin sonuna eklemiştir (bk. bi bl.). 


