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YEtiD B. VELID B. ABD Oı..\I ElI"":

Mevlüt KOYUr-;CU·

Eme vl ha lifesi Vczid b .Velid b. Abdülmelik' in doAum tarihi ve dolunı
yeri haldeında m uhtelifrivayetler vardır. Zchclıi l • onun It .SO )ı lında. d ·Kutbil

de, ıu ı senesinde I(abe'de di1nYlYllıddillini zikmrnekfedir. Zirik!P ise, Yezid
lII'in Şam'da dotdulunu kaydeder.
J'rıiescbe son cerece önem veren Araplar, &nil bıbalan Arap ıoyuııdan
olmayanlan ckvIcrin üsı kademelerinde çalı:pumak istemem işler. onl.tn hakir
g6Tetek bmuı. Arap ned inden o Lmayma M~leıra". annesi. Arap olmayana da

"netin" !&kabIDI vermişler, hattı, "lIecin"c miras h.tickı da ~am~lardı.. Bu
sebcptm Hişam b. Abdülıncl ik, bilMm dönı:miııde. kendisinden g6m' isteym
Zeyd b. Ali b. 1I11seyirı 'c : "annenin bir eariye olmasıNı ıatmaı. bOyle bir gOrevi
istemeye nuıl cesaret edebiliyorsun '" diyerek hayretini dile gctirdiştit4.
Nitekim. Vdid b.Yezid' in &ıncuı Abbas. balifeyt' 1w11 .ylklMlp, onun yerine
bili feri ele geçirmek isteyi nce, annesinin bir cari ye olması dolayıaiyle
Omeyyeliler buna razı olmamış lıı.rdı 5 , Ancak Yc:zid lII'in hilAfete getirilmesiyle
takip edilm bu yol terk edilmi, oluyordu. ÇI1nkü Yezid lII' in annesi Arap
soyundan olmayan &zat edilmiş bir cariyedir. Kaynaklann ittifakla rivayetlerine
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,ike. Velid b. Abdillmelik' in hilifen dön eminde,

ülkesini feth edince 90/709,
YczdücCTd' in

k ızı

Soğd

b. MüsJim

Prensesinden dollan ve

Soğd

F~

Diler laraftan devlet idaresi nde mq dana gelen otorite boşluğundan
istifade eden lubilelCl". ara.lat".ndaki çekişme leri Urükleyttek bazı eyalC11mlc
Idarecil erle halkı kanı kaqıya getirmişladi . M ıs ır 'da insanlar ayaklanırak
valileri Hafs b. Velid c1-Hadnuni' yi, IIwn uslular valileri Abdullah b. seeere elKindi ' yi öldOrdOlcr. Filistin balkı Said b. Abdiilmel ik'i. Med r tıe til er de
Abdülaziz b. Omcr b. AbdUlaziz' j valilikten &ıL ertiler ta. He resen vc çevresinde
Emevl yönetimi ne kartı gizliden gizliyc çalışan Abbasiln- dc varl ıklannı onaya

b.

Sahferend ' j esir alarak, Ibeesc'. sa"',", ganimeti olaak

gôndermişti .

Haceec da onu Velid b. Abdülrnelik'e bediye etti. Velid' in onunla
y ıpm ış old uğ u izdivaçtan Vezid iii dünyaya geldi. İb n Abd-i Rabbih,
Şahferend ' fn Vezid iii den başka çocuk doğumııdığını zikret mekted ir. Yeaid III.
anne ve babasının nesliyle her zamı:ı iftihar ederek: "ben dön hillcüındann;
Kisri, Kayser, mkan ve M miln 'ın torunuyum " derdi' . isyancı lanil llzı::rine
li dilC«'ği zaman da : " Ben Kisrt ' nın oğluyum. bab&rn Hlkan, dedem Kayscr.
diter dedem ise ~aviıı ·dı.r. '" sılWeriyk y~ınd.a. bulunanıebauının cesaretini
amınr. IwpçililiNkn bahsederkm de. dcdesi. Hikan ile 6vi:n1ir ve f6yle derdi:
MBen önlmıe ve ark ama dotru olı:: 1tı )-orsatt1 ve tay Qurinde dik )'amaç lardan
iniyorsam buna f&Şmama1: ım m. Şunu bilin ki, dcdcm H lkan'dır. Onwı.
dilz ll1kte ve yiiksek dal larda nasıl ii sQrdı1ğıınQ haıırlayın!" .

koynıuşlardı l • .

Devlet adamı olma özelliği taşım ayan halife Velid b,Vezid' in, ıamanın
güzide şarkıcılan ııı sara ya doldumıaslY. burada içki alemleri tertip ermesiıe,
devlet işlerenin konuşulması yerine ,araptan ve kadından bahsettirmes itt,
bilhas sa Kur' an ' a klJlI olu msuz bir tav ı r tumması n, devrin samimi
mıısl flmanlarmı kı.zdımıış ve haltfeye kartı cephe alarak ayakLanmalarma sdıep
clmuştur;
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Bilhassa cyalC1lcniclri dindar zı1mrela. devleti ve ııalirclili dı1ştUtü
kOtl1 dı.ıNmdan k\ırUmıaLC. billfcti ebil birisine \'crcbilmdı; dllşUnccsiyle YC1li bir
lider arvrıaya başladılar. S iha) C1 yaşantısı ömer b. AbdUlaziz 'e benzeyen,
Yaid b. Velid b. Abdü lmelik' e b ilı ctmcyc karar vcrdiler l 5, Vclid bıı
,elişmcıtte o kadar u.ıaktı ki, kendisine ayaklanma haberini getiren kişiy c
inanmadılı için ceza ohırak 100 kırbaç vurdllJdu16. Çevresindeki gü,. enilir
k işilerin uyan lanna da önce kulak asmadı. fakat, sonunda kurtu luşu Bahri
S arayı 'na kaçmakta buldu l1 ,

Kendisinc baglı insanların başıra geçen Yezid b. Velid b. Abdülmclik,
Şam 'da balifc sıfatıyla 2000 ki,ilik bir kuvvC1 banrl adı. Komlıllıı1ı glna Abdillw b. Hıccac.b. Abdülmelik' j gC1ircrek. Velid 1I,' in üzerine gOndcJdi. Velid
II, Abdüla.zi.z·in ordusu yolda iken, yanında 200 kişilik bir birlik ilc Bahri
Sarayı'na Jlpndı. Bu csn..:b Abbas b. Velid b. Abdülmetik. amcası, Velid lI ' e
mcktup yazarak yardıma gelecetini bildirdi, Ancak bu haberi alan Abdüıam,
Abbas '. kattı Mansur b. CwnhllJ 'lı yolı çıkardı . iki birlik )'tlıda klfJl laşııw ve
yapılan gllıılşmela sonun da Abbas. Yaid' c biaı etriğirıi ilin C'Iti. Durumun
vcbamctini Iltrenen Velid II. Abdil.la.ziz'c bir elçi g önde rerek sulb tekllfUldc
bulundu, Abdülaziz bu teklifi reddetti ve sıray ı kuşam. Vclid II, sarıyın kapı sUla
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geldi ve; "sizin bediyderinizi vermedim mi, fakirlerinize yardım etınediın mi r
diyerek dcvtetin iy; idare edildit im ve isyan ımne 1Cbqı 1c:rini sordu. 0rIda
bulwıanlar. isyan sebebi olarak bunu kendi nefisleri için yapımıdıklanm. fakaı.
Allah' ın yasaklaom çitneditini. prap içti!ini. rmirlerini biçe "ydıltrıı
gösterdiler. Bunun dzerinc. yapılacak bir şeyin kalmadılım anLayan Velid II,
katede bir odaya çelcilerek kendisine samimi bir M ııs ıüman ıQsü verip, eline
Kur'an-ı aldı ve okumaya başl adı. son anda Hı . Osman' ın şehid edildili gibi
kendisinin de ö ldüııllmesini bddedi. Kaleyi muha.sara eden askerlerden 10 k~i .
duyulan aşarak içeri gird iler ve Velid ii 'i öldürere k beşını ıö vdeıinden ayırdılar

1261744 11. Kesilen baş Yezid 11l '11:, ıönderil di. Yezid III, halifenin başını görı1ncc
sevincinden secdeye kap&ıı.dı ve kesilen başı getirene de 100 bin dirbem \-'erdi".
Kesilen baş bir nuznıp takılarak Şam ıobklannda günl erce do1aşunldı 20.
Velid lI' in öldiinilmc:sindcn sonra. Yezid lU, ciddi bir mukavemeılc
Dılılaşmadan, Şam 'd.J.

tuma g(ln11 billfet ınakarnınl geçti 126170442 1• Yczid III,

bu m.Uama " Jetleri gibi vcrascı yoluyla detil, mafuııı toplanan dindar bir
riimrenin dc5tek.lcmesiylc vic kılıç kuvvetiyle gelmiştir.

Yet id

ın,

bilMetc

ıeça

geçmez mulal hale getee bir butbe okudu..

Halifenin reform vaatleriy le dolu olan kon\l:&m&S1 I ıllm Wihinde 6ııem1i bir yer
Ysptıp bu konuşmada, dünyaya ve saltanata karlı olan tuıku.sundan dolayı
yolı çıkmadıtln1, bilakis A llah' ın rızaaıru kazaıımak ve I ı lim'a hizmet etmek

tutar.

için bu

işe baş koyduğunu, insan ları

zal im Velid lI'in elinden

Inırı:lnna k

istedilinin, kend iıj için taş ı taş t1ıtüne k oymamıyı , ken disi ve ailes ine mal
biriktirmemeyi, eyaler gelirlerinin öncelikle kendi bölgelerinde harcanaealmi,
kapısını hm ese açık tuıank mazlumlanıı filaıyet1erini dinleyece tini, Gayri
MOslimler 'e
ödeneccıw.

fazlı

vergi yQklQmeyecetini. ıaıc:lik ilcret ve ıylıkların zamanında

!Oplanan vergilıeri 1diI bir şelnlde datıtaralc falcirlerin maddi

Kviyelcrini yQkselı«elini. yapı lan bu vaatlerin yerine ıetirilmediti takdirde.

krndisinin ceularıdınlarak azIedi lebilecetw. bu işe daha Uyık bir kimse olum

ona ilk
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Bu koıı.uşmlSının ardından

Yaid lII'in halife olrıwıında, Kelp kabilesmin m bü)il.k rolü oynadı'ı
Çünkü yeni halife, Yemetıl i Kelp kabilesine istinat edi yorduı,. Bu
bU$\lS Emevi Devleti içindelci diter kabilelerin, halifere kaIfl muhalefetine
sebep olmUJ, eynca aralanndaki ihtilafı körUldeınişti1 • . Bu yCzden olacak ki,
Yerid 111., halife il in edi lince bazı eyalederin yeni halifeyi wumadıldannı, ona
karşı isyan ettiklerini kaynaklardan öt;rmiyoruz2". Ii . life, iç huzuru temin
edebilmek için, önce Erne't'f De vleti sınırlan içinde meydana gelen isyanlan
bastınnaklaişe ba;1adı. Tıberi ve lbrıü'l·fsir'in bildirdildıerine ,are; Velid lI 'm
61dün1lmesirıe son derece Qzillen lium uslular, halifmin kardqi Abbas b. Velid
b. Abdülmelik' e hücum edip, Velid lI ' in öldürülmesin de pamıatı olduju
dılşilncesiyle evini yakıp yıkarak, isyan bayrııtını açu lar. Abb as, karde~i Yezid
111.'in yanına kaçmak suretiyle canını zor kurtardı . li umuslular b~l arına.
Muaviye b. YeJ' id b. Hliseyin ' j getirerek, bölgedeki eyalet lere ( Şam, Humus,
Kınnesrin, Kudüs ve F iliıtin) mektuplar yazıp yeni halifeye karşı isyanda
birlepneye ve Velid U.'in kanını istemeye davet ettiler. Humus valisi, Met'\lln b.
Abdullah b. Abdülmelik de, isyarıcılmı göz yummUŞlUf.
şı1phe:sizdir.

Durumdan haberdar olan yen i halife , kendisinin bu yolı Allah için
çıktıtım Humusl ular ' a bildirmek üzere Yakup b. Hani'yi elçi olarak gönderdi.
lsyaııalu, ,elm elçiyi dö\'düler. Ualifc, bunWl üzerine eberi Kclb kabilesiDden
a.eı..t,
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olaca ~ söyledı'"23.

Yezid lIl' in bu kon~ ması, çökmekte olan de vletin ymide n
için, nelerin yıp llmlSl gerekı itini. anı hadarıyıı bLze
, ÖlIlcnnektedir. Ancak yapılan bu vaadler, dilek ve temennilerden öreye
geçemem işti . Çünkü Yeıid 1I1 .' in ömrü bu reformların gerçek l eşmes ine
yetm edi.
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balifC')'e yaıidetı biu edildiktm soıın, zamanın diıUW kimseleriııdetı Kıys b.
Mini el·Ab$I, halifeyi söyledikleriyle enele davet eltj1~ .
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olan bir b irliğin başında krlkşi M«rur b. Velid' j yola ÇıkarUı. Birlik YOlck
herlwııi

gider ek

bir mukavemetk

bıll lqmUstZuı ~HIJwarin"

denilen yere kadar

k:varglhım ~wdu.

Bu esn~ vali,lıaI.ifq c karlı is)-an ctmmıcsinc rağmen, H uım.ıslulat' ,
destekler görünüyordu. Vali, önce is)'ancılar üzerıee gelen orduyta mücadele
edilmes inin, sonra da. Şarn '. yQrllnmesinin daha uygun olaca.aını tavsiye

ediyordu. Va linin, fikri yönden isyancılan desteklemesini

do:ru bulmayan Sımt

b. Sabiı adında birisi: " Bizzat Mav ' n b. Abdull ah ' ın kendis i, Veli d ııı :e ve
Kaderiyye Mczhc:b' inc mü temayil oldugu halde. sizin Yez id lII .' c muh alefet

etmenizi istiyor" diyc:re~ valinin 1I1dün1lmcsini istedi. Bunun üzerine

isy ancılar

n liyi ve o ğ tunu ÖldÜfdülC'l". Halb u ki vali. caıenn hellfeye kar, ı
a)'ulanrnalanna hcrlı.angi bir tepici göstermedikten başka, onlara fıkren ık
yuduncı olrrıuştur. Valinin bu tutumu I ÖZ i5nü:\dc: bulundurulacak olursa, onun

bir hiç u~ IIldU:ü1detwnl kabul edebiliriz.
Hwn uslular. Mervin b. Abdullah b. Abd\:Jmdik' j 1I1dürdıll."tcn sorora,
Ebu M utwnmed c 's-Sı1f)-.nJ 'yi getirdiler. MHuww" de konaklayan
birlili gerid.: bınkaraJc: Şam '. dotru yol. çıktılar. Durumu 6tferıen lıaIife,11ç bil'l

YUm B, vaıo B A.BDCL\tuJK

oÇmcn hanfe, isyanm ba.stınlmlSl için SilIejman b, It lta-"iı b. Abdü.lın elilc 'in
rrislitiJıde bir ordu gönderdi , A)nca Vezid 111., Filistin' deki Rıvh' m oğullan
Said ve Dıban'l, Osman b. Da,ııd el.Hav1ani·yi elçi yolllyarak. itaat etme leri
balinde istedikl eri kimsenin vali yapılKaA:ını " e kmdilerine bol miktarda mal.
\-rn lecetini vadetti:ıo.. Filistin.liler. lıalifenin teklifini kabul ile balifeye itaat
ettik lerini ilin edip. ü rdiln halkın ı yaln ız bll"alcılllU". Ürdünlü\cr'in yalnız
kalmasından fayda lanan Süle yman b. Hişam, hileuma geçerek "Sınnebre" )'eJ I
kadar geldi. Muhasara altındaki ürdanlüla, Süleyman' la 5a"-~maya cesaret
edernedlkleri için, Yezid b. Velid'e biat edeceklerini bildirdiler. Filistin' den
sonra Ürdün tehlikesinin de ortadan kalkması sonucu, Süleyman Taberin 'e')'e l1
gidack cuma namazını kıldll"dı ve halifeye biat ıldı . Süle)man buradan
Rernle' )'c geçt i ve hdıangi bir mukl\'C'metle kaış.laş,madan onlan da itaat altını
all1. Halifenin dahı önce "mni, olduju söz üzerin e Dıban b. Ra..-h Filisun' e,
ı brahim b. Vclid Ürdiln ' c, M csnır b. Velid Kuınesriı:ı ' e \"Ili tayin edildi. B6ylcce
bu bölgede isyııı basnnlmış ve silkunc:t ıe:niı:ı edilmiş olu)'ordu JJ •

)'cTirı c:

kil ilik: bir w n 'etil'l başında AbdIlluiz b. H .tıCC ~· ı. .ynei ı soo ~şi(ik bir
birlijde de lI ipm b. Mu' Id 'I fuıcc: J6nderilm orduya yudım etmeleri için yoll
Çıkardı. Yapılan savaş sonunda H umı:slular maA:!ı;.p olarak ,Yczid IiI.· e biat
etmek zorundl kaldı lar. Halife btırad.ı bir d.ha tehlikenin ç ıkm asını önlemek ve
savaş acılannı ununurarak isyancı l an memn un eımck için bahş:işler da~ını .
Hallfe, bü)'illı: bir ihıimalle H umuılu lar ' ın ar-l:USı.ı iUerine buca)'ı Muaviye b.
Yezid b. Hilseyin ' in ~·al i tayi n etmekle onları kendis ine bl4 lam ı$ oluyordu.

Flll stlnlilu 'in ts~· .n.

H.126 Yı lında haHfe Velid ii.' in öldürülmesinden sonra, Filistin hılkı ,
Velid 1I.' in kanmı talep edı::rek " e's·Scbl· 'V eya e 's-Scb'u''2t de oturan ve halife
yanlısı olan valileri Said b. Abdülmc lik' e isyan edip. Yczid b. SUleyınan' l 'VIIi
y aptılar. Filistindm çıkanları sabık vali, Yczid 11I.'in yarun.a s ılı ndı ' ·e
durumdan halifeyi haberdar etti. Filisı:inl iler'in, yeni hal ifeye kaış. ıyak·
lar.dıklannı 6ıırrncn Ordıin lılkr de. on1arla ini falı: ederek, Muha.- r.med b.
Abdülmelik' jn başkanhtmda. Yczid 1II.' e kaışı savaş i llı:ı. m ilff. Durumu
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Ycrid b. Velid b. Abdülmclik Şam 'da biaı aldıktan sonn. Yuıd" b.
Ömer'i . lak ip ettiii kOOi siyasetten dolayı valilikten azı eda"ek ~, onun )erine
g3zünO budaktaıı salmunayan M&n$ur b. Cumhur'u Irak umumi u lilipne ıayin
etti. Doğudaki bazı eyaletlerin idarecileri buradaki genel vali tan.fından tayin
ediliyo r ve adını dı 'V ali den iyordu" . Irak valisi Mansur b. Cumhur hakkında en
geniş bilgiyi Taba i ve Ibnü' I- Eıir vermektedir;
I l ıli fe Yezid III .• seleflerinden Ömer b. Abdü.lızlz·i örnek almış olacık
Iri, yeni valiye, adaletin icri edilmesin i. Velid lI .' in 61dilriU mcsine sebep olan
işleri Y"pmamasını ve her işte daimı Allah '. hıtU"lamasını tavsiye ediyord ul'.
."-m ea Iaklılar'a hitaben yumı, oldu'" mektubunda. A ll ah'ın emirlerini )'apıp,
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"sa.:

nebyettiklerinden kaçı nı lmasını. Velid U. zamanında insmlara zulüm yapı ıaraıı:
haksız yere maUannın ellerin den al ındı!ını. kendisinin bu haksızlıklan yok
etmek için oru)'. çıktılını. c.yin edi lm valiy e itıat etmelerini " c Allah' ın emri,

PC)'gambcT' in SÜMetine uymalannı bildiriyordu]' . Halifenin ha iki mektubuna
bakacalı::

olursak onun. Emevl Devleti

sırıırllUl

içinde

yaşayan

insanllll1D etnik

köke nine bakmadan. adaletin icd ed ilmesi ve herkes in huzw içinde yapmuı
için çaba nrfettitini rahatlıkla 5Öyleyebiliriz.
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fakat,. Irak umumi valisi Mansur' un, tl orasan bölgesinin hak imiyetini
kardeşi M anzur'ı vermesi, N aır ' ın muhı lefetinc sebep oldu. Nur b. Seyylr bu
hUSUSll temkinli davranarak beklemeyi ıercih m iO. Böylece Mansur b. C umhur
Hcnsan bölgesindc, geç ici de olsa, halifeye: itun utladı ve Irak'. döndil
Bununla birlikte b sa bir zarnan sonra, H ılife ' nin \·ctıny lı böl ıede iç isyanl ar

kcndisini ymidcn gösterecektir,
Abd ulia b b. Ö me r b. Abdii lulz' ln Ira k Vıiiii li

Oila waft.an Irak'ın eUi "aliıi Yusuf b. Oma. halife Velid'in
kendi li nin valiJiktı:n &zkdildilini. yeni vali Mansur b. Cum-

Yezid b. Velid' in yaptıp 6nem1i işle rdm birisi de, Mansur' u Irak valiIilinden azı edip, yerine Eme\i ba!üelcri içindc imaılanyla mq hur olan Omer

hur ' w )"01' çıktılını ve had isderin kendisine bü)ı1k bir tdılike teşkil ettilini
Ilçenincc .-şkına d6ndd. ne yapacatını bilemedi . Nihayet Kure 'den ')Tılarak,
Belkı 'yı ıcl di . YIllU.f'WI Belka 'd.ı konalcladıtı haberi ni '11.lI hali fe onu
yakalamak için SO k~i1ik bir süvari birli f;ini SC"'km.. · B6ylccc sabıJr: vali
yakalan.uak halifeye getirildi. Halife de. onu Dımaşk 'ta Hadra" da hapsetti.
Yusuf, kendisini bur ada mıniyenc lıi.uc:tmedili için bir başka yere naklini istedi.
Halife de, yine onu mahbus olıırU: Irak'ta bir yere gönderdi. Yusuf b.Omer,

b. Abdülaziı ' in ollu Abdı.ıllah' ı tayin etm esidir. canını Horasan valisi S isi" b.
Seyyar, M aıısur ve halifeye karşı gizli dm girliye muhal e fetini sWdl:\mıclctc ve
fınat kollarnaleta idi. Bu bölgede bUyUk bir fitnenin çıkmas ından karkın halife.
Mansur 'u Irak valil itinde n ızi ederek, gerck lraklt lu' ın. gerekse:
It orasanlıla:r 'm hatlanna gide«tini tahmin c:ttiti, Abdı.ıl llh', tayin etti (126
ş~lın44 Temmuz~J . Abdu ııah b. Ömer 'in Irak umumi n lililine
JCtirilınesiDıc sevinen H orasan.' ın eski val isi S ur b. Seyyar :- Masur b. Cumhur
Irak umumi \"a1ilitir.c li)~.k olmadılı için Allah onu bu makamdan aldı. ve oüun
yeri ne temiz ol lu ıcmizi vali yapa- dem ~.

61dün1ldatıına.

M

ıbrahim b. Velid'in halifeiili zamanında 126-127n u, ~tCrvln' ID onu

öldürtmesi ll(' kadar burada hapiste

bl dı Jl .

Mansur b. Cumhur, Recep Iym ln ilk günlerinde ( Recep 126/744 nisan) Kure ve Itire'yc: Vlflp hazinc:ye ei koydu. Bölge halkım mernnun etmek için
de onlara ıcciken sc:rıc:l ik maaşlaruu ve her ıy ödenmesi gereken rıaflb1lnnı
verdi . llapiste bulunan verıi memurlannı serbest bıraktı". Kufe 'ye: Ukydul Wı
b. Abbu' t40, Vas ıt'ı U .ariı b. Ebi Cehm'i, Basra' ya cerir b. Yerid ' i vali lIyin
ederek, bölıede iç JÜvenliti sa!lıyıp, lralc' lI üç ıy ( Recep , ~ban. Ramazan)
kaldıktan sonra. önc:mli isyan bölgelerinden olan Horasan 'ı gitmek üzere yolıı
çtktı"l .
Seyyır,

Horuan, Nasr b. Seyyar'ın hııdıniyc:t:i ıltında bı.ılunuyordı.ı. Nasr b.
Irak umumi n lisi Mans ur b. Cumhur ' u tanımayanık. Horuan', ona

hali fe Velid'in ö ldiirfUdüt\1nı1 duyunca, brlflnı
deiiJrirdi ve yanında bı.ılunan kıymietli hediyeleri Mansı.ır 'ı lesJim etti,

teslim cunek istemedi.

n

Aııcak:

''''"i-'~ ~ lri<- O S ~y. AııbnıI 9W' '' I9-9O ~C~ A_.~tft. ''no

Yeni vali bölge ba1kının teVeedlhi1nD kazanmak için onlara biA:1ftI
bulundu ve maaşlannı ödedi. Ancak Şamlı kuı:nandanlann, buna klr'fl çıkıp :
'"SeD bizim hakkımızı düşmanlanmı u veriyorsun" diyerek itiraz etmeleri
ı1zerine, kabi leler arasında huzursuzl uk ve çekişmeler zuhur etti. Kurc halkı
""CC.bblnc" deni len yude ıopWıdı.tar. Durumun k6tı1yc: gidecetini anIlyan ŞamIı
komutanlınD 6züı

dilemesiyle ortaya çıkan lIlsız1lk halledilmiş oldu"' .

~fen'irı b. ~ Iub am med ' ıd b)'ın ı

Halifc Yezid m , devrinde. Gıtıyı çı kın isylnlardan biri si de, Azerbaycan'daki Mervin b. Muhammed ' in isyanıdır. Halifc Velid II. ' in j5ldı1nllmesinden
sonra, lIarran ve el-Ce:zire' yi itllt altını alan Mervln b. Muhammed'in oııu
Abdlı!melik, Imlasını melctup yazarak eeete gelip dunım. hakim olmasını
bildirdi. Yıllarc.a Kuzeydeki Tı1rk ler'lc mı1c.delc eden ve halife Vclid 1I.'ir.
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öldürülmesinden istifade etınd: isteym MC'l"'iln, öldürülen halifenin kanını talep
etmekle birlikte &SIl gıyesini gizleyerek muhalefetini ızhar etti. Kı sa bir zaman
sonra büyük bir ordunun baş ında el-Cezire'ye doğru yola çıktı. Ancak T(lr\ı:ler'c
karşı bölgeyi mildıf.. için Derbend'de: b ırakılan Suriyeli askerler, yeni halifeye
biat etmeleri ve Wretini çektikleri vatanıanna d6nmeleri şartıyla Sabiı b.
Nuaym ba.şlcaıılıtındıı Men'b'ı isyan etti ler. Suriyeli askerlerin il)'anına kızan
Mcrvln ıeri döndü. Uzun zaman vııan1anndan uzakta olan ü i1er, yurtI.vm.a
16ndenlmcleri şamyla., Mervin". tela v iwı ettiler, Sabiı b. Suaym ise
yaka lanarıJc çocuk ları yla berabeı' hapı oh..ın du. Mervln lIam.n' , \"innca,
Suriyeli ukerlc:rin vatanıanna. girme teri için serbest bıraktı . H .d ırc. Harran 'da
karargabını iruran Mcrvin', mektup yazarak biaı ermesi halinde et-ceeıre,
Musul, Ermeniyye ve Azerbaycan'. vali tayin edilece ğini bildirdi. Mervi n
yapılu bu teklifi. b bul ederek balifeye biıı etti'"', ıb n Abd-i Rıbbih ise.
~tcn'in'ın, halife kuvvetlerinin lIurine , cldilini açeıunesi Qzerine. halifeyt
itaat edec:elini bildiren mektubunu bir heyetle gönderdilini. ancak heyetin yolda
bı.U fenia LLIQm haberini ılmalanyla M ervin'ı gc:ri d6ıı. dülderirıi., bu sebeple de
b iıt işinin ıerçeldeşemcd ifini zikrctmektedirfl.

\ 'u id m o'in

Sl~'uı

ve Idari

Alındald

r aali) tllt ri

Ye-.ıid

b. Velid halife nlunca, leneUikle valileri kendisinin hillfete
gelmesine yardı mcı olan YemenH kabilelerden seçmekle birlÜl:tt4' onların bu
konuda yetenekli ve idil olmalanna dikkat ederek, Iıa1km islemediai ....lileri azı
edip , balıe Pkinlerinin huzurımu temin ede bilecek yeni valileri ~ başına
getiriyordu. Mesel.; Velid LLL.. Ml.S\!" valisi H anzalı h. Satvan'l, Afrika va1isi
Abdurrahmaıı b. H ıb ib 'i. Eadlilüs ... ılisi Husim b. Ziriar 'ı , örevinde
bll'&kırken4". Medine 'ye Abdülaziz b. Abdullah b. AJnr'I" , Crdiln'e Ibrabim b.
Velid'i, Filistin'e Oıbin b. Ravh' l, Kınnesrin'e M cmır b. Vdid 'j vc Humus 'ı
<16 Tobaf.
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umumi valisi Abdullah b. Ömer'c de yamıl$ oldı4u mclaubund&, habız olarak
. luan mal lamı sahiplcrine \'crilmcsini c:ınn:tmiJri" .
adaleti K:d etme am.ısunun bir 6rnep de Kıbmhbr' ın
gön1yona. Kıbrıs 32/652 de. ılı. Osman'ııı
hatifclili n.-nanmda Mu viye tarafmda.n fethedilerek Islam Devleri sınırlanna
bo.lm1ştı. Ancak Kı bna lıaL.IW:ııı zamcı.lı gerek fazla vcrıi )11klmıc. gerekse
yurtl.anndan çıkanlma. ıibi bazı lıaksızhklar ppllımJtı6O . Belaıuri'nin ısmail b.
AyYaş'tan nak lettiii bir rivayette. halife Vd id b. Yezid ' in, 125174) de Kıbru
halkını haksız yere yurtlanDdan Şam'a w gün enil ini, balifmin bu icriatını.
b lim bulrukç ulan nm ııyıun g&mcyip itiraz ettiklerini. Velid m.'in lıilifrte
gelmesiyle zimmilere yapılan bu hıluızhtın ıid erilerek. Kıbn s lıl ar ' ııı
vıtanlanna dönmel erine mlhaade edildiğini, Islam wernasının da halifeni n bu
icraanm yerinde ve ldil bulduklanm bi idirmekted~ l .
Hallfenitı

vaıanlanna g6nderilındninde

Yw d b. Velld'ln

~Iul rzil t

mı1mkQn

iken, Miltezile mctISl.lp lannın böyle bir maksatlan olmaytp sadece
konillarda ortaya çıktıktan a6ylenebilir, Daha öncede belirtiilimiz gibi
yC'Zid III. ve beeaberindekilerin, halife Velid 1I.' c karlı isyvı1an mııtezili
düşünc:elerdea deliL bilakis lıalifeııin SÜfU yqaııtl$ından kaynaklanıyordu..
iıikldi

Yezid b. \C lid, fikir ve diişilııceleri yanın~ olan M ııtezile

mahebinin görilflerini beniınscmişıi". Halife oldukıa.n sonra da insanlann adı
mezhebe gitmelerini ravsi)'e etmiı. ancak girmeyenlc:re berhangi bir cezai

,eçen

m(l:yyide uygu1amaır..ı.r..rfi'. Yezid III., ~f ut::zili ler'ir. ya.'1ır.da, adaleti ile
mqbur olan Emtvf balifesi Omer b. AbdüllZiz'dm daha rnııtdıef olm~ ve
6vg1lyle anılm~ . Fakat, halifer.in tN. ruıumımıuı, zaten \La: olan kabile " C
mahepçilili kÖfÜırJedili. )'Ikılmayı y\lz tutmuş bir devletin daha da kötı:lye
gotilıı1lmesin e yol açar ak dev letin inkırazını çabuklaştırdıtını söylemek

mümkündür,

Görü,ünu Benim litmeli

Yu ld b, Vflid 'ln Şahil~fd Vf Ö lümü

Eme viler de vrinde çeşitl i (ık il" akı mları orta ya çıkmıştır. Çilnkll
dev letin hudutlan içinde çe şitli dinlere sahip önemli ,ahsiyederin bulunması,
ha lifelerin aimmllere k arşı hoş görülü davranmaları, bu kimıderiıı kendi
dinlerinde şüphe ile baktık lan dini konulan yetkili kimselerin neıdinde
tanışmaya açmalanna sat!amış bu da değişik göıilşlerin meydana gelmesine
yardımcı olmuştw62 . Mulezile de bu devirde ortaya çıkan mezheplerden

birisidiJ6J. A nC4lı:: bu mezbebin diAer bazı mezheplerden (Şil ve lIana ye gibi)
ıyn mütalaa edilmesi gerekmektedir. Şii ve " antiye mezhebine mensup
kirnsclerin, bilMen elde edebilm n: düşüncesiyle hareket ettikletini söylemek

Kaynaklar" Vezid i ii .' in uzun boylu, esmer ve güzel çehreli oldugundan bahsederler, Ibn-Kesir61 ve Zirikli69 onu, adaletiyle şöhret yapmış olan
Ömer b. Abdülw' le eşit göstennişlerdir. Ancak bu görü.şan biraı: mll.balaı}ah
oidulunu söylemek mümkün dür. Zin. Velid III., devleti kunarmak için yaprnil
oldullu vaatleri yerine getiremeden " efal etmiştir. Fakat onun bi ıı esnasında
yaptı)ı konuşm2da halifeye, Islim hukukunun dııına Çıkm.uı halinde iraıı
edilemeyeceimi. gerekirse h.alifdikım azı edilebileceğini bildinn iJ ve böylece
Mı1s IOmaııw 'L lıalifeyi hilMettm lI.Zak laştınna hakkını \'Cllfipıi, bu il e daha
Ilyık birisinin bu1wıınullıalinde, ona ilk biıı edc:«k kimsenin bizzat kendisinin
oıacaıuu
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SeheT \laktinde namaz Iolın .uıyLa da'l iyi bir Mı1slüınaıı oldu.tu anYerid III., şebtvf hisleri lıarekete getirecek otan müıikten uzak ılı-
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tavsiye ederri: bu konuda ki ı6rüşUnı1 şöyle ifade etmiştir. " E)'
Omeyyc otullan! mQzik dinlmıelam uzak durun, zin müzik, UW".m& duy.
gusunu azaltır, Şch,-eıi fazlalaştınr. mÜl'Üvveti yak eder, kişiyi şarap içmeye
SC'1I1c eder "c insana , arablDe:tIcisi gibi etki y~ar. Sayet mQzik d inleyeedu eniz,
rulmuını

onu kadınlardan uzak tutun. Çünkü ,arkı ve türküler k işiyi kötülai.: sevkcdcr''1ı.
Ernevi ha/irden içinde iyi bir !isana sahip olan Yezid 11 1., valilere yazmış olduıu
emimimclc:riy le oolan etkisi .lunı ılm ı,tır. Bu cümleden olarak. h.l.lifenill,
kendisine yazınq; oldutu mektubun tesirlIKle kalan Mervln. lıa1ifeye: ""Senin bu
sözlerin. benim ıızc.rimc ordu göndermmden daha etkili olmUŞfW""1J diyerek
onunla savaşmaktan \ 'U ~i p itaa:: ettilini bildimıi,- böylece Is1im Devleti
içinde kardeş kanının umuı önlenmiştir.

i, iim kaynaktan. Yezid b . Ve lid ' in 1261744 de 6[QmQnc sebep oluı
sonn. ıb
Abdillaziz b. Haceec b. Abdülmetikti veliaht tayin C'Uniş , lilmeden önce ıbrahim
b. Velid için biat a ım ı,tı7~ . Taberi ve I bnQ' [· E.ıı ir ' in bildirdiline göre, ıbrahim'in
vdiahı tayin ed ilmesind e zamana damgasın ı vurmuş olan Kaderiyyedler'in
etkisi olmuşturn, Bunda.'1 da anlaşılaca#ı gibi, Kaderiyye mezhebinin, halifenin
üzerinde sadece dini konularda degil idari konularda da etkili olduju
hastalııa yakalanmasından sonra, kardtli ı brahim b. Yelid' j \'1: ondan

anlaşı1mD."tadu: 76 .

Yezid 1II.' in ölümline sebep 011.'1 hastalıp haidanda detişik rivayet.ler
Ya' kubi71, halifenin, Ir:ardeş i ı brahim tarafından zehirlenetelr:
ö ldı1n1l dütwı o.
bildirirken, mu.ahhar ıarihçil er a, onun veN (Tawı) da.ıı
öldı1twıı1 rivayet ederler. Ebu'I-farac" ise, Yezid lII.' in ülser lıasıalıpıa
yakalanınuı sonucu \"efal ettiğini ıikreder. ftalifenin, kardeşi Ibra,bim'i veliahı:
tayin etmes i göı: önCnde tutulacak olursa, ikisi arasında herhangi bir husumetin
o lmad ı!ı
anlaş ılmakı ad ır.
Böylece halifenin ı brah im tara fından
zeh irletilmesind e zahiri bir sebebin olmadl Aı d üşünülürse Yı '!r:ubi 'nin rivayelini
bir kenara bırakab i liriz.
vardır :
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Halife Yezid III.'in hangi ayda 61dUJü hususunda kaynaklar muhtelif
bilgiler ,·rnnekledir. Ya' kubj'lo, Zi\b.de ayının sonu oldutunu kaydeder. Diteı
kaynakı ;u« ı ise ZHhieec ayında mÜ1tefıktirler. Halifenin namazını kardeşi ve
yeni halife ıbrah im b. Velid ir:ı ldırdılı . Cenaze Şam mezarl.ıtma defnedildiU ,
Kaynaklm a, 61dOtünde yaşının 35U , 371' , 4616 olaıu farklı şekill erde verll diği
g6riUmdcı ediı. Halifd it inin S ay 2 gün" , S ay 12 ııonlfl ve 6 ay89 ıürdujü
halclı::ın da deliş ik rivayetler vard ır.

Daha 6nce hali:fC)'e kar11 isyan edip, fakat itaat etmek; zorunda katan
Mcrvin b. Muhammed 127n44 yılında hiı1f~e geçince. Yczid lII ' in naşım
kabrinden çıkartarak. Cabiye Kapıs ında günler« utınp teşhir etmekle90
intikamını almıştır.
.
SoQUç:

Erne\1 Devleri halifeleri içerisinde adaleti tesis etmek isteyen böyle- bir
, ahsiyelin ,i mdiye kadar ele a lınmaması, bizi bu araş tınnaya sevkeni.
Araşıırmamızda cırtıy a ko)maya çalı,tllımlZ hususlar okuyucuya iyi bir devlet
adam ı olma yolunda az da olsa bızı ip uçlan verece ğini ümit etrnekteyim.
Nesebe son derece önem veren Araplar, anne yönünden Arap olmayan,
fakıt. lsliın

hukukunu uygula.ınak için yol ı çıktıtını s6y1eyen Velid b. Velid' e
biıı etmekle, seleflerinin lakip ettiii 5iyaseti IcrIı;: edip, Arap milli)c1çililinc son
vermek istemiş lene de, başarı lı olamaml,l ardır, Nitekim Araplar'daki
nesepeilik di1tüı:ıcesi. Emevi DeVidi'nin sukuıunda etkili rol oynayan
hU5USlardan birisini ohı,turtnıı:ştur.
Devletin bekuı hU5USunda ada1C'fin 6ncmli bir rol oynayacatına
inananYezid lll ., dC'vl c:ı adam ı olma özellili taşıyan ve buyük bir sorumluluk
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. ltı nda olduklann ın

idraldnde olan kimseleri

iş başına

getirmek le, köklQ

reformlann )'.ptl...büe eeğ tee i n anıy ordu. Reform ların idi! bir ,ekilde
)"J.p ılabilmesi için. ~ 00« kendisinden ~lamak sureti)'Ie. haktı erine iyi bir
«\'Ieı adımı

olma yolunu açmak

IL K M OSLÜ:\ Lı....- T (; RK DEVLET LERt TAR IId IU . .xct

istemişti,

DEVLET I LE BAŞ LA~IA LI !

Fak l1 z:amMll damgasını vunuı Kaderiye mezhebinin desteli)'le halife
0[111 Yezid III. ' in. yualmıya )11z luıan Emevi Dc:vleti' nin kOro. gid iptını

durdurm ak, devtetin bclwını ternin etmek diişünttsiyle almış oldutu kökın
tedbirler. ömrünün vdı etmemesi &ebebiyle gerçek leşemem işd. Bundan dolıyı
devletin nrsılan olorileJinin 6nil.ne geç ilemem iştir.
Sl/.\I.'IA RY
A,ftu ılır OJ/if Vt'/id /l h/Ji burt kil/ed tL,,! Emevi C:ı lifYaid 1/1 COIrI I: 10 dır
C(I/iplliılr pt»itiO'f 1161744. ra id 11/ ""haJoe ",oth er u 1lollul Ara b 104J C~ Lo
po....er by ara f» I01IQIIl C01/.Sidw \ '6)' ",,,dı to ılır ascestry: nu ~lft IUlJ /J

"onu.ur for thorfo
ne , ltW Calif bdi" Td dıal iM }ustiu " as a 1'eT)" iMpanoIır n>ljıı'/_ the co m 'ily
of tlıe sla lc. SO /ıe elıa'1fed J'ftJP/c ""M ~ good 1Il1"is wor* "'itlı tlıe July. SO 1w
pul jrıln10rrrlwl/iorısfXlt ofJjd~. H~ gairıni tlı~ pN«. 1Jı~ rı_' Ol/ifJtrlIukd
to ~C'JU' tlıe sWt~ ı'..itlı a good!WrJ(}fId. Bw IK diN bqOIT rlı iJ ailll.

*
Erdalan MERÇl ı

Ilk ~f üshl."Ilan TIlrlı: Devletleri denince aklım ıza; TolunotulJan ,
IbJidiler. ltil (Volga) Bulgarlan. K.anhan1ı11t ve Gazrıeliln ıeimektedir. Ancak
umumuz tari1ıçikri Ilk M üsl O.ma:ı TOrk de\-'Ietinin bunlardan hangisi oldıılıı
iıakkında henüz bir fikir birliline: varamam:flardır. S6zgeliJi, hil Bulprlan,
" lslAmiyeti resmen kabul eden ilk TOrk devleti" olarak nitclc:nmdctı:dir (I).
Konunun yetkili uzmanı 0 _ Pritu.k (2) Karahanl ı l lrl, .. Dolu ve Batı
TUrkista:ı'da hiikO.n:ı $LLrCD ilk Is lamı Tıitk slll1lc:sL" olMılk. kabul etmektedir.
Prof, R.GCTIÇ (3) 'e: göre: Karaha.'\lılar. .. ona Asy ı'da Inınıl an ilk Müslüman Türk Devltti"dir. Acaba bu lkvletlerden hangisi daha &Ice: kutuldu1
AbbasiltT ' in iktidara ıc:çmtsindtn hemen lOLn VUkO. bulan Taw
(751)'nda Araplar TOrkler ile birlikte Cinliim kltll UUfnlar. Batı
Tiirkistan Iıikimi)'eti üzeriade lr.\c:mli etkisi olan bu p'-.şın kannı. lması ,
TQrkIcT'in bu bölge: ü=inckki ı1stürılı1lderinin devamını imkiı:ı satıamışlı. Bu
tarihten sonra Tiirk· Arap mıiııasctıctltri dostça bir şekilde ıelişmiş ve: böylece
Islim dini yıvq yıu~ Tllrklc:r tarafuıd.ın bc:nimserımC)'e: baş lam ıştı . Bu arada
Müslüman oLan Tllık:!er Abbasi Devleti'nin ımk asktrl ve ,erme: idari
kadrolannda etkin bir biçimde: görev alarak başkomutvi, veair ve vali tayin
SI\'~1

edilmişlerdi.

öte yandan Abbasi

Devleti'ni e:sas itiban yl. iki kısımda incelemek
Birinci devir 750 'deı:ı, 847' ye kadar aşatı yukan bir )1I.z)11 silren
,erek mmai otorite: ve gerekse mc:dmiyet )'6nQnden partak bir devredir.Daha
mı1mkündiir.

l>'llı1l ..>fUl TOrIr. Kual< 0,,;
ıanl'uı4ıoı 13-15 M.)U 1997'050 ~
Muolcl...- .Jlı -'f"'t)....ıa ıı.ıli' oi..ıt oaılllıaup;ır.
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