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Me'mun döneminin önde gelen 
Süryani mütercimlerinden. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kfı
feli olduğu (İbnü'I-Kıft!, s. 46) Harfınürre

ş!d, Emin, Me'mfın ve Mu'tasım'ın halife
lik yıllarında (786-833) Bağdat'ta yaşadı
ğı bilinmektedir. Me'mfın'un ilmi ve felse
fi kitaplar temin etmek üzere Bizans im
paratoruna gönderdiği beş kişilik heyet
te Haccac da bulunuyordu(ibnü'n-Ned!m, 
S. 243). Öklid'in Elemenis adlı ÜnlÜ kitabı
nı UşO.lü'l-Hendese adıyla ilk defa Arap
ça'ya çeviren kişidir. Bu eseri önce Harfı

nürreşld, daha sonra Me'mfın için iki de
fa tercüme etmiş. bunlardan birincisine 
"el-HarCın!", ikincisine "ei-Me'mfınl" denil
miştir: kaynaklar "ei-Me'mfınl'nin daha 
başarılı ve kullanışlı olduğunu bildirmek
tedir (a.g.e., s. 265) . Haccac. Batlam
yus'un el-Mecisti'sini de ilk çevirenler 
arasında yer almıştır ve Süryanlce'den 
yaptığı çalışmasını 829-830 yılları arasın
da tamamlamıştır (Sarton, ı. 562) . İbnü'n
Nedlm, bunlardan başka onun Aristo'nun 
Kiti'ıbü'l-Mir'i'ıt'ını da Arapça'ya çevirdiği
ni yazmaktadır (s. 252); ancak Aristo'nun 
bu adla anılan bir kitabı yoktur. 
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HACCAC b. YUSUF es-SEKAFI 
( ~~ ~~ 0-1 c:~') 

Ebu Muhammed ei-Hacdk 
b. Yusuf b. el-Hakem es-Sekafi 

(ö. 95/714) 

Zalim lakabıyla meşhur 
Emevi valisi. _j 

41 (661) yılındaTaifte doğdu. Babası 
Yusuf b. Hakem, annesi Kfıfe Valisi Mugi
re b. Şu'be'nin eski karısı Faria bint Hem
mam'dır. Anne ve baba tarafından Sakif 
kabilesinin Ahlaf koluna mensuptur. Eme
vller'e sadakatle bağlı olduğundan "Kü
leyb" (köpek yavrusu) lakabıyla da tanınır. 

Okuma yazma bildiği. küçük yaşlarda 
Kur'an-ı Kerlm'i ezberlediği veTaiften ay
rılıncaya kadar babasının yanında karde
şiyle birlikte çocuklara Kur'an öğretti
ği rivayet edilir. 

Muaviye b. Ebu Süfyan'ın iktidarı ele 
geçirdiği yıllarda dünyaya gelen Haccac 
onun saltanatı döneminde yetişti. Men
sup olduğu Sakif kabilesiyle Ümeyyeoğul
ları (Emevner) arasında Cahiliye dönemine 
kadar uzanan dostça ilişkiler bulunuyor
du. Emevller'e muhalif olan Abdullah b. 
Zübeyr Hicaz'da halifeliğini ilan edince 
ümeyyeoğulları ile Sakifliler bölgeden ay
rılmaya başladılar. Haccac babasıyla bir
likte muhtemelen bu dönemde Taif'ten 
Dımaşk'a göç etti. Emevi saltanatı ll. Mu
aviye'nin çok kısa süren halifeliğinin ardın
dan yıkılmak üzere iken ailenin bütün 
mensupları ve Sakifliler'in ileri gelenleri 
Cabiye'de toplanarak halifeliğe kimin ge
tirileceğini ve ona kimin halef olacağını 
tartıştılar. Yusuf b. Hakem ile oğlu Hac
cac'ın da katıldığı bu toplantı sonunda 
özellikle Sakifli Ubeydullah b. Ziyad ' ın 

teşviki ve bazı Emevı1er'in desteğiyle Erne
vi iktidarında kan değişimi sağlanarak 
ümeyyeoğulları'nın büyüğü Mervan b. Ha
kem'e biat edildi. Emevller'in yeniden ül
keyi kontrol altına almaları önemli ölçüde, 
aralarında Haccac ve babasının da bulun
duğu Sakifliler'in Emeviler'e verdikleri bu 
destek sayesinde gerçekleşti. Böylece ik
tidara gelen Mervan. Mısır'da oturan Sa
kifliler'in de desteğini kazanmak için Yu
suf b. Hakem ve Haccac'la birlikte oraya 
gitti. Mısır'ın kontrol altına alınmasından 
sonra da onları muhalefetin merkezi du
rumundaki Hicaz'a gönderdiği orduya da
hil etti. Bu ordu Abdullah b. Zübeyr' e bağ
lı kuwetler tarafından kılıçtan geçirildi. 
Haccac ve babası canlarını zor kurtardı
lar. 

Haccac. Mervan'ın ölümünden sonra 
halife olan oğlu Abdülmelik tarafından Ab
dullah b. Zübeyr'in kardeşi ve Basra Vali
si Mus'ab b. Zübeyr'e karşı düzenlenen 
sefere artçı birlikleri kumandanı olarak 
tayin edildi. Haccac'ın Emevi devlet haya
tında etkin bir şekilde rol alması bu olay
dan itibaren başlar. Mus'ab'ın ortadan kal
dırılmasından sonra ( 691 ) Haccac. İbn Zü
beyr'le mücadele için Hicaz'a gönderilen 
2000 kişilik ordunun başına getirildi. Ka
rargahını doğum yeri olan Taif'te kuran 
Haccac Mekke'ye giden yolları keserek 
şehre gıda sevkiyatını engelledi: ayrıca 
gönderdiği küçük müfrezeler zaman za-
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man Arafat dağına kadar sokularak taciz 
hareketlerinde bulundular. üç ay sonra is
tediği SOOO kişilikyardım kuwetinin gel
mesi ve Mekke'yi kuşatma izninin veril
mesi üzerine şehri kuşattı ve mancınık
larla taşa tuttu. Altı buçuk aydan fazla sü
ren kuşatma sonucunda şehirde yaşanan 
büyük açlık İbn Zübeyr'in adamları arasın
da çözülmeye sebep oldu. İbn Zübeyr de 
yaptığı bir huruç hareketi sırasında öldü
rüldü ( I Ekim 692; daha geniş bilgi için bk. 
ABDULLAH b. ZÜBEYR b. AWAM). Böyle
ce Hicaz. Irak ve Mısır'da dokuz yıl hüküm 
süren ve Emevl Devleti'ne zor günler ya
şatan Abdullah b. Zübeyr'in hilafetine son 
verilmiş oldu. Haccac gösterdiği bu başa
rıdan sonra Hicaz, Yemen ve Yername va
liliğine getirildi. Üç yıl bu görevde kaldık
tan sonra Halife Abdülmelik'in kardeşi 
Bişr b. Mervan'ın ölümü üzerine (694) 

stratejik önemi yanında isyan merkezi ha
line gelen Irak'a vali tayin edildi. Burada 
Emevller'e karşı isyan halinde olan Ha
ricTier küçük askeri birlikleriyle Emevi or
dularını mağlfıp ediyorlar, Hz. Ali taraf
tarları da yöneticileri uğraştırıyorlardı. 

Haccac, lrak'ı çok sert tedbirler alarak 
idare etti. Onun. seletlerinden Ziyad b. 
Eblh'in tutumundan daha sert . olan bu 
tavrını. Kfıfe'ye girdiği zaman besmete
siz okuduğu. Arap edebiyatında önemli 
bir yeri bulunan meşhur hutbesinde gör
mek mümkündür (bu hutbesi ve diğer hi
tabeleri için bk. Ahmed Zeki Safvet, Cem

heretü i)utabi'l-'Arab, II, 287-300). 

Irak'ta Emevı1er'e muhalif olan her ha
reketi kanlı bir şekilde bastıran Hacca c'
ın bu çok sert yönetiminden kaçanlar ya 
silaha sarılıp muhalif hareketlere katılı
yor ya da Hicaz Valisi Ömer b. Abdülaiiz'e 
sığınıyorlardı. Bu durum. daha sonra Hac
cac'ın Ömer b. Abdülazlz ile sürtüşmesi
ne ve Ömer b. Abdülazlz'in Medine valili
ğinden aziedilmesine sebep olmuştur. 

Haccac, 697 yılında yetkileri daha da art
tırılarak bütün doğu illerinin valiliğine ta
yin edildi. Onun valiliği sırasında Harici
ler'in İran'daki, Mutarrifb. Mugire'nin Me
dain'deki, Şeblb b. Yezld'in Musul'daki ve 
Abdurrahman b. Muhammed b. Eş'as'ın 
Horasan'daki isyanları bastırıldı . 

Yirmi yıllık Irak ve doğu ilieri valiliği sıra
sında Haccac'ın karşılaştığı en ciddi prob
lem, İbnü'I-Eş 'as'ın kendisine ve Emevl 
Devleti'ne karşı başlattığı isyandır. Hac
cac bir Emevi ordusunun Horasan bölge
sinde Türkler tarafından kılıçtan geçiril
mesi üzerine özellikle Emevı1er'e muhalif 
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