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dürülmesinin (409/1018) ardından Endü
lüs'ün kuzeydoğusundaki Hısnü(Kas

rü)'l-bunt (Alpuente) hakimi Abdullah b. 
Kasım el-Fihrl'ye sığınmış bulunan karde
şi Hişam b. Muhammed'e biat edildi (25 
Reblülahir 418/4 Haziran ı 027). 

Hişam, Kurtubalılar'ın daha önceki yö
neticilere karşı davranışlarını dikkate ala
rak kendisine yapılan halifelik teklifini 
tereddütle kabul etti ve Kurtuba'ya iki 
buçuk yıl sonra gitti (Zilhicce 420/Aralık 
ı 029) . Kurtubalılar sıkıntılarının hafifle
yeceğini umarak Mu'ted -Billah lakabını 
almış olan yeni halifenin gelişini sevinçle 
karşıladılar ve kendisine daha önce yap
tıkları biatı yenilediler. Ancak iyi niyetli fa
kat kararsız, tembel ve eğlenceye düşkün 
bir kişiliğe sahip bulunan Hişam, hakkın
da beslenen umutları gerçekleştirebile
cek nitelikte bir devlet adamı değildi; ni
tekim idareyi, Mcibliğe getirdiği mevall
den Ebü'l-Asl Hakem b. Said el-Kazzaz'a 
teslim etti. Bu kişinin , etrafına topladığı 

fırsatçı kimselerle birlikte hazinenin ge
lirlerini arttırma bahanesiyle tüccarlara 
baskı yapması ve halk tarafından sevilme
yen fakih İbnü'l-Ceyyar'ın tavsiyesine uya
rak camiierin gelirlerine el koymak iste
mesi, özellikle de Kurtuba eşrafı ile iyi iliş
kiler kuramaması durumu daha da kötü
leştirdi. Zevk ve eğlenceye dalan Hişam 
ise halkın ve eşrafın sıkıntılarından tama
men habersiz bulunuyordu. Bunun üze
rine Kurtubalılar, Hişam'ın yerine son 
derece cahil bir kişi olan amcasının oğlu 
Ümeyye b. Abdurrahman'ı geçirmek ama
cıyla ayaklandılar ve Mcib Hakem b. Sa
ld'i öldürdükten sonra Ümeyye'yi saraya 
götürüp henüz kimse biat etmediği hal
de hilafet makamına oturttular. Bu sıra
da sarayın bazı bölümleri yağmalanmaya 
başladıysa da vezir Ebu Hazm Cehver'in 
müdahalesiyle hareket durduruldu. Bu 
gelişmeler olurken yine sefahat alemin
de bulunan Hişam, halkın etrafını kuşat
tığını görünce canına kıyılmaması için yal
vararak ailesiyle beraber sarayın bir ku
lesine sığındı. Fakat olayın arkasından ca
mide toplanan eşraf, halifelik makamı
nın otoritesini yitirerek siyasi ihtirasların 
tatmin aracı haline geldiğine ve bu se
beple artık gereksiz olduğuna. ilga edile
rek bütün Emevl hanedam mensupları
nın şehirden sürülmesine karar verdi ve 
idareyi Vezir Ebu Hazm Cehver'in başkan
lığında kurulacak bir şura meclisine ha
vale etti. Karar hemen uygulandı ve hal
kın tahta oturttuğu Ümeyye b. Abdurrah
man da dahil hanedan üyelerinin ta
mamı şehirden çıkarıldı. Böylece Endü
lüs Em evi Devleti yıkılmış oldu ( 18 Zilhic
ce 422/6 Aralık ı03l). 
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Kurtuba yakınındaki bir kaleye hapse
dilen lll. Hişam bir süre sonra buradan 
kaçarak Hudller'in yönetimindeki Laride'
ye (Lerida) sığındı ve Safer 428'de (Aralık 
1 036) orada öldü. Thhttan indirilmesin
den sonra da mülukü't-tavaiften bazıları 
meşruiyetlerini ispat etme için parala
rma onun adını koydurmayı sürdürmüş
lerdir. 
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Ebü'I-Velid Hişam b. Abdilmelik b. Mervan 
(ö. 125/743) 
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Emevi halifesi 
(724-743). 
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72 (691-92)yılında Medine'de (veya Dı
maşk) doğdu. Babası Abdülmelik b. M er
van ona Mansur adını vermişse de anne
si Aişe'nin koyduğu Hişam ismiyle tanın
mıştır. Hişam'ın, 102 (720-21) yılında Ha
life Yezld b. Abdülmelik tarafından kendi 
oğlu on bir yaşındaki Velid ile birlikte ve
liaht tayin edildiği, veliahtlığı sırasında 
devlete karşı ayaklanan Harici lideri Uk
fan'ın üzerine gönderildiği ve onu savaşa 
gerek kalmadan isyandan vazgeçirdiği bi
linmektedir. Hişam b. Abdülmelik hem 
fetihlerin hem de iç karışıklıkların çok yo
ğunlaştığı bir dönemde hüküm sürmüş
tür. Ülkenin her yerinde gayri Arap un
surlara (mevilli) karşı Arap milliyetçiliği 
fikri güç kazandığı gibi özellikle Arap ka
bilelerinden Kelbller'le Kaysller arasında 

da kabilecilik taassubu had safhaya ulaş
mıştı. Ayrıca Şiiler'in ayaklanması. Abbas( 
dallerinin propagandaları ve Hariciler'in 
devleti sarsan isyanları onun devrinde 
meydana gelmiştir. 

Hişam halife olduktan sonra Halid b. 
Abdullah ei-Kasrl'yi Ömer b. Hübeyre'nin 
yerine Irak genel valiliğine tayin etti. Bu 
sırada Horasan'daki İslam ordusu Ferga
na ve Belh istikametinde ilerlemekteydi; 
ancak Taşkent kuşatması sırasında Tür
giş H anıSu-lu'nun baskınına uğradı ve 
ağır kayıplar vererek Hucend'e döndü. 
Arap kabileleri arasındaki rekabet müslü
manların başarısızlığına yol açmış ve 1 06 
(724-25) yılında Maveraünnehir'de üstün
lük Türkler' e geçmişti. Esed b. Abdullah 
ei-Kasrl'nin Horasan valiliği zamanında da 
Araplar Taharistan bölgesine pek çok se
fer düzenlediler: ancak hiçbirinde başarı 
kazanamadılar. Esed b. Abdullah kötü yö
netiminden dolayı Halife Hişam tarafın
dan 1 09:da (727) aziedildL Yerine getiri
len Eşres b. Abdullah es-Süleml ise hem 
müslümanlar hem gayri müslimlerden 
cizye aldığı için yerli halkın Türkler'le bir
leşerek ayaklanmasına sebep oldu. Eş
res, Ceyhun nehrini geçerken Amül yakın
larında Türkler karşısında ağır kayıplar 
verdi. Daha sonra Haris b. Süreye'in gay
retleriyle kurtulan (ı ı 0/728-29) İslam or
dusu buradan Buhara'ya yönelmişse de 
yolda yine Türkler'in baskınına uğramış 
ve imha edilmekten Halife Hişam'ın Cü
neyd b. Abdurrahman el-Mürrl kuman
dasında gönderdiği yardımcı kuwet saye
sinde kurtulabiimiştir (ı ı l/729-30). Eş
res b. Abdullah'ın yerine vali tayin edilen 
Cüneyd el-Mürrl. Beykend yakınlarında 
Türkler'le yaptığı savaşta galip geldi ve 
hakanın oğlunu (veya yeğeni) esir alıp Hi
şam'a gönderdi. 112 (730) yılında Türk
ler'in Semerkant'ı kuşatması üzerine vu
ku bulan Geçit Savaşı'nda (Vak'atü'ş-Şi'b) 

Cüneyd'in ordusu ağır zayiat vermekle bir
likte şehri kurtardı; Ramazan 113'te de 
(Kasım 731) Buhara kuşatmasını kaldır
mayı başardı. Bu arada halife. Cüneyd'in 
isteği üzerine ağır savaş malzemeleriyle 
donatılmış Basralı ve Kufeliler'den oluşan 
1 O'ar bin kişilik iki orduyu Amr b. Müslim 
ile Abdurrahman b. Nuaym'ın kumanda
sında yardıma gönderdi. 

Cüneyd ei-Mürrl'nin 116'da (734) Hora
san valiliğinden aziedilerek yerine Asım 
b. Abdullah'ın getirilmesi üzerine Mürcie 
mezhebinin silahlı propagandistlerinden 
Haris b. Süreye bölgedeki mevallnin hak
larını savunmak amacıyla baş kaldırdı. As

lında, Emevller tarafından ikinci sınıf in-



san muamelesi gören ve müslüman ol
malarına rağmen kendilerinden gayri 
müslimler gibi vergi alınan mevali ayak
lanmış ve H aris b. Süreye'in bayrağı altın
da toplanmıştı . Suğran'da harekete ge
çen Haris daha sonra Faryab, Belh, Mer
verrGz ve Herat'ı zaptederek Taharistan 
bölgesinin tamamına hakim oldu. Vali 
Asım, Haris'i iki defa yendiyse de ortadan 
kaldıramadı; bunun üzerine Halife Hi
şam'ın Irak valisi Halid, Asım'ın yerine 
kendi kardeşi Esed b. Abdullah ei-Kas
ri'yi görevlendirdi ( 117/735). Esed'in kuv
vetleri karşısında tutunamayacağını an
layan Haris Türk Hakanı Su - lu' dan yardım 
aldı; ancak yine de Cuzcan'da yapılan sa
vaşı kaybetti ( 119/737). Halife Hişam, 
Esed b. Abdullah'ın ölümünden ( 120/738) 
bir müddet sonra, daha önce Belh valiliği 
yapan ve Arap - İslam ordularının birçok 
savaşına kumanda kademesinde katılan 
Nasr b. Seyyar'ı Horasan valiliğine getirdi. 
Emeviler'in Horasan'daki son valisi olan 
Nasr b. Seyyar bölgedeki karışıklık ve is
yanları önlemeye çalıştı. 

Hişam b. Abdülmelik. hilafete geldik
ten hemen sonra Irak valiliğine tayin et
tiği Halid b. Abdullah ei -Kasri'yi devlet 
malını zirnınetine geçirmek ve hıristiyan. 
yahudi ve Zerdüştiler'i himaye etmek gi
bi ithamlar sebebiyle 120 (738) yılında 
görevinden aldı. Halid, on beş yıllık va
liliği sırasında lrak'a en huzurlu ve mü
reffeh dönemlerinden birini yaşatmış. 
Hariciler'den BehiGI b. Bişr ve Vezir es
Sahtiyani'nin başlattığı isyanları bastırdı
ğı gibi Şiiler'in Mugire b. Said başkanlığın

da girişecekleri isyana da engel olmuştu . 

Halid'in yerine getirilen Yusuf b. Ömer es
Sekafi'nin valiliği sırasında Hişam döne
minin en önemli isyanlarından biri mey
dana geldi. Küfe'de Ali evladından Zeyd 
b. Ali, Şiiler'in kışkırtmaları sebebiyle ha
lifeliği ümeyye ailesinden almak için fa
aliyete geçti. Ancak onun 1 Safer 1 zz (6 
Ocak 740) tarihinde isyan başlataeağını öğ
renen Irak Valisi Yusuf b. Ömer ei-Kaysi, 
bir gün önce düzenlediği baskın la Zeyd'in 
etrafındaki pek çok kişiyi öldürdü; Zeyd 
de aldığı bir ok yarası sonucunda hayatı
nı kaybetti. Bu yıllarda peygamberlik id
diasıyla ortaya çıkan ve aşırı Şii fırkaların
dan MansGriyye'nin kurucusu olan Ebu 
Mansur ei-İcli de Yusuf b. Ömer tarafın
dan öldürüldü. 

Hilafete geçtiğinde Mısır Valisi Hanza
le b. Safvan'ın yerine kendi kardeşi Mu
hammed b. Abdülmelik'i tayin eden Hi
şam kısa bir müddet sonra da H ür b. Yu
suf'u bu göreve getirdi ( 105/724). Mısır 
topraklarının daha fazla vergi kaldırabi-

leceğini düşünen haraç arnili Ubeydullah 
b. Habhab'ın halifenin de onayını alarak 
vergileri arttırması üzerine geniş çaplı bir 
Kıbti ayaklanması meydana geldi. isyan 
vali Hür b. Yusuf tarafından bastırıldı 
(ı 07/725). Hişam'ın emriyle Mısır'a Kays 
kabilesine mensup birçok Arap yerleşti
rildi. Ubeydullah ile arası açılan Hür b. 
Yusuf 1 08 (726) yılında halife tarafın
dan aziedildL Hanzale b. Safvan'ın Mısır'
da ikinci defa valilik yaptığı sırada ortaya 
koyduğu sert tutum dolayısıyla tekrar 
ayaklanan Kıbt1ler yine bastırıldı (ı 2 ı/739). 

Hişam b. Abdülmelik halife olduğu za
man İfrikıye ve Mağrib valiliğini kardeşi 
ll. Yezid'in göreve getirdiği Bişr b. Safvan 
ei-Kelbi yürütmekteydi. Hişam tarafın
dan yerinde bırakılan Bişr. bir yandan iç
teki karışıklıkları önlemeye çalışırken bir 
yandan da Korsika, Sardinya ve Sicilya 
adalarına seferler düzenledi. Arap ve me
vali arasında denge sağlayarak Haric1ler'in 
propagandalarını önlemeye çalıştı. Ancak 
bu arada Kaysiler'e karşı Kelbiler'den ya
na bir siyaset takip ederek kendisine bağ
lı valiliklere Kelbiler'i getirmesi Halife Hi
şam'ı rahatsız etti ve onun ölümünden 
sonra (ı 09/727) yerine Kaysiler'den Ubey
de b. Abdurrahman'ı tayin etti. Halefi gi
bi Bizans'ın elindeki Akdeniz adalarına yö
nelik seferlere önem veren ve birçok ga
nimet ele geçiren Ubeyde, Kelb kabilesi
ne mensup valileri Kaysiler'le değiştirdik

ten sonra Kelbiler'e zulmetmeye başladı. 
Ayrıca onun m evaliye çok sert davranma
sı Haricifiğ i kabul eden Berberiler'in sayı

sını arttırdı. Bunun üzerine görevinden 
alınarakyerine Ubeydullah b. Habhab el
Kaysİ getirildi (ı ı 6/734 ). Fakat onun da 
yine kavmiyetçi ve aynı zamanda mevali 
aleyhine gelişen bir siyaset takip etmesi 
sonucunda İfrikıye ve Mağrib, tarihinde ilk 
defa Harici-Berberi isyanına sahne oldu. 

Araplar İfrikıye ve Mağrib'i fethettik
ten sonra buralarda yaşayan yerli halkı 
(Berberiler) İslamlaştırmışlar, onlar da ya
pılan her savaşta müslümanların yanın
da yer almışlardı. Berberiler, Mağrib 'in 

fethinde Araplar'a kılavuzluk ettikleri gi
bi ispanya'nın fethinde de önemli rol oy
namış. bu hizmetlerinin karşılığında ga
nimetlerden eşit pay almaları gerekirken 
gayri müslim muamelesi görmüşlerdi. Bu 
durumu içlerine sindirememekle bera
ber Arap idarecilerine karşı henüz bir şey 
yapabilecek durumda değillerdi. Irak böl
gesinde faaliyet gösteren ve takibata uğ
rayan Hariciler İfrikıye ve Mağrib'e kaçın
ca Araplar tarafından dış lanan müslü
man Serberiler arasında yerleşip inanç-
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larını yaymak için uygun bir ortam buldu-
" lar. Onlara eşitlik, adalet ve kardeşlik gibi 

hususlarda propaganda yapmaları Ser
beriler'in Haricifiği benimsemesini kolay
laştırdı. Öte yandan Araplar'ın kabile ta
assubuyla birbirlerine karşı mücadeleye 
girmeleri yüzünden İfrikıye ve Mağrib'de 
huzur kalmamış. bölge karışıklığa sürük
lenmişti. Ordunun önemli bir kısmının 
Ubeydullah tarafından Sicilya seferine 
gönderildiği bir sırada Ezarika'nın lide
ri Abdül'ala b. Cüreyc el-İfriki er-Rumi, 
Mağrib'deki İbazi Haricileri'ni de yanına 
alıp 1S Ramazan 1ZZ'de (13 Ağustos 740) 
ayaklandı ve Tanca Valisi Ömer b. Abdul
lah ' ı mağ!Gp ederek öldürttü. Tanca'ya 
giren Harici lideri Meysere el-Matgari 
(Medgarl) es-Sufri burada halifeliğini ilan 
edip Hariciler'den biat aldı. Böylece önce
leri dini mahiyette başlayan bu hareket 
neticede siyasi bir karakter kazandı ve 
Berberi isyanları gittikçe yaygınlaştı. Mey
sere'nin yenildiği bir savaş sonrasında ta
raftarlarınca öldürülmesi üzerine Harici
ler Zenate kabilesinden Halid b. Humeyd 
ez-Zenati'ye halife olarak biat ettiler. Ha
rici Berberiler'in Tan ca .yakınlarında 123 
(740) yılında Araplar'a karşı kazandıkları 
savaştan sonra isyanlar Endülüs'e sıçra
dı. Burada, vali Ukbe b. Haccac es-Se!Cıli'
nin halk tarafından uzaklaştıntıp Abdül
melik b. Katan el-Fihri'nin yeniden vali 
yapılmasına kadar varan olaylar üzerine 
Halife Hişam b. Abdülmelik Ubeydullah 
b. Habhab'ı azietti ve İfrikıye- Mağrib va
liliğine yine bir Kaysi olan Külsum b. İ yaz 
el-Kuşeyri'yi tayin etti (ı 23/74 ı). Fakat 
ertesi yıl KülsGm, Halid b. Humeyd ez-Ze
nati kumandasındaki Harici Berberiler'le 
çarpışırken öldü ve yerine Kelbiler'den 
Hanzale b. Safvan getirildi. Hanzale'nin 
burada yaptığı ilk iş valileri değiştirip Suf
riyye Haricileri'nin çıkardığı isyanlarla mü
cadele etmek oldu. 124 (742) yılında iki kol
dan Kayrevan'a saldıran Berberi Hariciler 
Hanzale b. Safvan karşısında yenilgiye uğ
rayarak pek çok kayıp verdiler. 

Hişam döneminde Endülüs valilerinden 
Anbese b. Sühaym el-Kelbi Fransa içleri
ne kadar seferler düzenledi. Fransa'nın 
bazı şehirlerini ele geçiren Anbese bu se
ferler sı rasında ölünce (ı 07/725) ordu
su da geri çekilmek zorunda kaldı. Ondan 
beş yıl kadar sonra Endülüs valiliğine ta
yin edilen Abdurrahman b. Abdullah el
Gafiki de Fransa üzerine yürüdü. Ancak 
Ramazan 114'te (Kasım 732) Charles Mar
tel kumandasındaki Franklar'la Poitiers 
yakınlarında yaptığı savaşta (Belatüşşühe

da) yenilerek şehid oldu. Arka arkaya ge
len bu iki yenilgiye çok üzülen Hişam b. 
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Abdülmelik, Abdurrahman ei-Gafiki'den 
sonraki vali Abdülmelik b. Katan ei-Fih
rl'yi Franklar'a karşı savaşmadığı için gö
revinden aldı ve yerine U kbe b. Haccac'ı 
tayin etti. Ancak ifrlkıye ve Mağrib'de 
meydana gelen karışıklıklar, özellikle Ser
beri isyanları Endülüs'e de sıçrayınca U k
be halk tarafından uzaklaştırı ldı ve valili
ğe tekrar Abdülmelik b. Katan ei-Fihrl ge
tirildi (Safer 123/0cak 741) . 

Hişam b. Abdülmelik zamanında Ana
dolu'ya da her yıl yaz aylarında düzenli 
seferler yapılmıştır. Genellikle halifenin 
iki oğlu Muaviye ve Süleyman ile kardeşi 
Mesleme'nin kumanda ettikleri bu sefer
lerde pek çok yer fethedilmiş ve Güney
doğu Anadolu'da bazı bölgelere çeşitli 
Arap kabileleri yerleştirilmiştir. 122 (740) 
yılında ise Emevl ordularının Akroinon 
(Seyitgazi) mevkiinde Bizans imparatoru 
lll. Leon'un kuwetleriyle yaptıkları savaş 
ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. 717 yılından 
sonraki Anadolu seferlerinde kahramanlı
ğıyla ün kazanmış olan Abdullah el-Bat
tat da (Battal Gazi) muhtemelen bu savaşta 
şehid düştü. Yine bu dönemdeGürcistan 
fethedilmiş ve halifenin kardeşi Mesleme 
Dağıstan 'a yaptığı akıntarla bölgede is
lam hakimiyetini kurmayı başarmıştır. 

Hişam'ın divan defterlerini yeniden tan
zim ettirdiği ve Horasan'daki yazışmaları 
da Farsça yerine Arapça ile yaptırdığı bi
linmektedir. Mervan'iler arasında Hişam 
dönemindeki divanlardan daha sağlıklı 
ve daha düzenlisinin olmadığı kabul edi
lir (Ta beri, VII. 203) . Abbas! Halifesi Ebü 
Ca'fer ei-Mansür da devlet işlerinde Hi
şam'ı örnek almıştır (Mes'Gd!, III, 223). 
Başlangıçta kadılık makamına bağlı olan 
ş urtayı bağımsız hale getirerek sahibüş
şurtayı yalnız suçluların takibiyle görev
lendiren Hişam berld teşkilatını da yeni
den düzenletti ve bu müesseseye özen 
gösterdi. 

imar faaliyetleriyle de ilgilenen ve Erne
vi devri sivil mimarisinin başlıca örnekle
rinden olan Kasrü'l-hayri'l-garb'i ve Kas
rü'l-hayri'ş-şarki gibi eserler yaptıran Hi
şam hilafet merkezini Dımaşk'tan Fırat 

kenarındaki Rusafe şehrine nakletti. Ta
rıma çok önem verdi ve Dicle sularının 
taşmasını önlemek için setler inşa ettir
di. Onun zamanında Dımaşk'ta Serada 
nehrinden on üç kanal açıldığı gibi meş
hur mühendis Hasan en-Nabatl'den fay
dalanılarak Irak'ta da çeşitli kanallar açıl
dı, baraj ve köprüler yapıldı. 

Mühründe "el-hükmü li'l-hakemi'l-ha
ki'm" ibaresi bulunan Hişam ilme ve ilim 
adamlarına hürmet ederdi. Ebü'z-Zinad 
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ve Zührl gibi alimiere yakın ilgi göstermiş. 
bununla birlikte ilahi sıfatlar, halku'I-Kur
'an ve irade hürriyeti gibi konularda farklı 
görüşleriyle dikkat çeken ve Emevl aleyh
tarı bir tavır içerisine giren tabiln dönemi 
alimlerinden Gaylan ed-Dımaşki ile Ca'd 
b. Dirhem'i idam ettirmiştir. Halife olma
dan önce şiirle ilgilenen Hişam ensab ko
nusuna düşkündü. Kabileterin nesebleri
ni tesbiti e uğraşmaktan zevk alır, neseb 
alimlerini kitap yazmaya teşvik ederdi. 
Cuma günleri imam minbere çıktığında 
ezan okunması adetini de Hişam'ın baş
lattığı rivayet edilmektedir (Abdülhay ei
Kettanl, ı. 162). 

Hi şam b. Abdülmelik 6 Reb'iülahir 125'
te (6 Şubat 743) Rusafe'de vefat etti. Ölüm 
tarihiyle ilgili başka rivayetler de vardır. 
Kaynaklarda on erkek çocuğunun olduğu 
belirtilir. Endülüs Emevl Devleti'nin ku
rucusu Abdurrahman b. Muaviye b. Hi
şam (I. Abdurrahman) onun torunudur. 

Hişam'ın hilafet yılları Emev'i haneda
nının üçüncü yükselme dönemi olarak de
ğerlendirilir. Ciddi bir devlet adamı, iyi bir 
idareci ve dindar bir halife hüviyetiyle ta
nınan Hişam b. Abdülmelik, bütün olum
suzluklara rağmen ülkede istikrarı büyük 
ölçüde korudu. Ancak gittikçe gücünü 
arttıran ve mevan tarafından da destek
lenen Abbas! muhalefetiyle Harici propa
gandasını önleyecek tedbirler alamadığı 
için devlet onun ölümünden kısa bir müd
det sonra tam bir kargaşaya düştü ve ci
had devleti olma vasfını kaybetti. 
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