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VELÎ

Evliyalar (Ýstanbul 2006); Bekir Þiþman,
Kadýn Evliyalar Menkýbeleri (Ýstanbul
2009); Nurettin Gemici, 17. Yüzyýlda Ka-
dýn Evliyalar (Ýstanbul 2010). Bazý tari-
katlara mensup meþâyih hakkýnda yazý-
lan eserler de vardýr. Nakþibendiyye’ye
dair Fahreddin Ali Safî Reþe¼ât-ý £Ay-
nü’l-¼ayât (Tahran 1977), Mevleviyye’ye
dair Sâkýb Dede Sefîne-i Nefîse-i Mev-
leviyyân (Kahire 1283), Halvetiyye’ye da-
ir Cemâleddin Hulvî Lemezât-ý Hulviyye
(Ýstanbul 1993), Kadiriyye’ye dair Meh-
med Rifat Efendi Nefhatü’r-riyâzi’l-âli-
ye (Ýstanbul 2007), Bayramiyye’ye dair
Sarý Abdullah Efendi Semerâtü’l-fuâd
(Ýstanbul 1288) adlý eserleri kaleme al-
mýþtýr. Velîlerin daha çok kerametlerinin
anlatýldýðý menâkýbnâme ve velâyetnâme
türü eserler de evliyaya dair baþvuru kay-
naklarýndandýr (bk. MENÂKIBNÂME).
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Bir hükümdarýn
kendisinden sonra tahta geçmek üzere

belirlediði kiþi.
˜ ™

Sözlükte “bir iþi üstlenen kimse, sahip”
anlamýndaki velî ile “antlaþma, yükümlü-
lük” anlamýndaki ahd kelimelerinden mey-
dana gelen velî-ahd (veliyyü’l-ahd) “bir yü-
kümlülüðü üstlenen, taahhüt eden kim-
se” demektir. Terim olarak halife ve hü-
kümdarlarýn kendilerinden sonra tahta
geçmek üzere belirledikleri kiþileri ifade
eder. Veliaht terimi “veliyyü ahdi’l-müs-
limîn” (müslümanlarýn yönetim sorumlu-
luðunu üstlenen kiþi) terkibinin kýsaltýl-
mýþ biçimidir. Veliahtlar hükümdarýn oð-
lu veya kardeþi olabileceði gibi hânedanýn
diðer mensuplarý arasýndan da seçilebi-
lirdi. Abbâsî Halifesi Me’mûn’un Ali er-Rý-
zâ’yý veliaht tayin etmesi örneðinde görül-
düðü gibi bunun istisnalarýna da rastlan-
maktadýr.

Hilâfet veya saltanatýn veraset yoluyla
belirlenmesi usulünü ilk defa, oðlu Yezîd’i
kendine veliaht yapan Emevî Devleti’nin
kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân uygula-
dý. Daha sonra Yezîd de ayný uygulamayý
sürdürdü ve oðlu Muâviye’yi veliaht tayin
etti. II. Muâviye’nin veliaht belirlemeden
görevden ayrýlmasý ile ortaya çýkan siyasî
kriz, Câbiye toplantýsýnda Emevî ailesin-
den Mervân b. Hakem’in halifeliðe ve ayný
aileden Hâlid b. Yezîd b. Muâviye ile Amr
b. Saîd el-Eþdak’ýn veliahtlýða getirilmesiy-
le çözüldü. Daha sonra bu veliahtlarý azle-
den Mervân b. Hakem, oðullarý Abdülme-
lik ile Abdülazîz’i sýrayla kendisine veliaht
tayin etti. Mervân’ýn ardýndan gelen Ömer
b. Abdülazîz dýþýndaki Emevî halifelerinin
tamamý bu uygulamayý devam ettirdi ve
oðullarý yanýnda bazan da kardeþlerini ve-
liahtlýða getirdi. Bir isyan sonucu iktidarý
ele geçiren III. Yezîd ve II. Mervân dýþýnda-
ki Emevî halifelerinin hepsi bir önceki ha-
life tarafýndan veliaht tayiniyle bu maka-
ma oturdu.

Abbâsîler’de de bir iki istisna dýþýnda bu
uygulamanýn sürdürülmesi Ýslâm dünya-
sýnda verasete dayalý hilâfetin iyice yer-
leþmesiyle neticelendi. Me’mûn, bu uygu-
lamaya karþý çýkýp Ali evlâdýndan Ýmam
Ali er-Rýzâ’yý kendisine veliaht tayin ettiy-
se de Ali er-Rýzâ halifeden önce vefat et-
ti. Daha sonra Me’mûn’un veliaht tayin
ettiði kardeþi Mu‘tasým-Billâh halifelik ma-
kamýna geçti. Halife Vâsik-Billâh oðlunu

Paþa, nr. 2819/3); Köstendilli Süleyman
Þeyhî, Bahrü’l-velâye (Ýstanbul 2007);
Harîrîzâde, Tibyânü vesâßili’l-¼ašåßiš
(Süleymaniye Ktp., Fâtih [Ýbrâhim Efen-
di], nr. 430-432); Mehmed Süreyyâ, Si-
cill-i Osmânî (I-IV, Ýstanbul 1308-1316);
Bursalý Mehmed Tâhir, Osmanlý Müel-
lifleri (I-III, Ýstanbul 1333-1342); Hüseyin
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (I-V, Ýstanbul 2006);
Ahmed Sâfî Bey, Sefînetü’s-sâfî (Süley-
maniye Ktp., Mikrofilm Arþivi, nr. 2096);
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(Ýstanbul 1338-1341); Hocazâde Ahmed
Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ (Ýstanbul 1325,
1327) ve Hadîkatü’l-evliyâ (Ýstanbul 1318-
1320); Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-
cevâmi‘ (I-II, Ýstanbul 1281).

Anadolu ve Rumeli evliyalarý hakkýnda
modern dönemde yazýlan bazý eserler de
þunlardýr: Nezihe Araz, Anadolu Evliya-
larý (Ýstanbul 1958), Batý Anadolu ve Ru-
meli Evliyalarý (Ýstanbul 2003); M. Ne-
cati Bursalý, Ýstanbul ve Anadolu Ev-
liyalarý (I-II, Ýstanbul 1986); Hüseyin Pi-
roðlu, Evliyalar Yataðý Anadolu (An-
kara 1992); Türkiye Gazetesi Evliyalar
Ansiklopedisi (I-X, Ýstanbul 1992-1993);
Uluslararasý Dünya Eren ve Evliyalar
Kongresi Bildirileri (Ankara 1998); Et-
hem Cebecioðlu, Allah Dostlarý: 20. Yüz-
yýl Türkiye Evliya Menâkýbý (I-III, An-
kara 2001). Belli þehirlerdeki evliyaya dair
yazýlan bazý eserler þöylece sýralanabilir:
Bursalý Mehmed Tâhir, Aydýn Vilâyeti-
ne Mensup Meþâyih, Ulemâ, Þuarâ,
Müverrihîn ve Etibbânýn Terâcim-i
Ahvâli (Ýzmir 1324); Hüseyin Hüsâmed-
din, Amasya Tarihi (I-II, Ýstanbul 1330-
1332; III-IV, 1927-1935); M. Ziyaeddin De-
mircioðlu, Kastamonu Evliyalarý (Kas-
tamonu 1957); Aysel Akan, Ýstanbul Ev-
liyalarý (Ýstanbul 1968); Necati Seçkin,
Edirne Evliyalarý (Ýstanbul 1971); Hasan
Turhan, Bursa Evliyalarý ve Tarihi
Eserleri (Bursa 1982); Mehmet Sýlay,
Hatay Evliyalarý (Antakya 1989); Ayhan
Yalçýn, Ýstanbul Evliyalarý (Ýstanbul
1996); Mehmet Þemsettin Ulusoy, Bursa
Dergâhlarý: Yâdigâr-ý Þemsî (Bursa
1997); Ali Ýzzet Efendi, Çorum Evliyala-
rý (Çorum 2002). Kadýn evliyalarla ilgili
eserler: Sülemî, ¬ikrü’n-nisveti’l-mü-
te£abbidâti’½-½ûfiyyât (Kahire 1993);
Mehmed Zihni Efendi, Meþâhîrü’n-
nisâ (I-II, Ýstanbul 1294-1295); Cevad
Nurbahþ, Zenân-ý Sûfi (London 1363);
Margaret Smith, Bir Kadýn Sufi: Râbia
(Ýstanbul 1991); Süleyman Uludað, Sûfî
Gözüyle Kadýn (Ýstanbul 1995); Musta-
fa Özdemir, Hazret-i Râbia ve Kadýn
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tirmiþtir. Þiîler imamýn (halifenin) nasla ta-
yinini kabul ederken Hâricîler halifenin se-
çimle belirlenmesi görüþündedir. Sünnî
anlayýþta ise Muâviye’nin oðlu Yezîd’i ve-
liaht tayin etmesi hakkýnda farklý görüþ-
lere sahip iki grup vardýr. Bu uygulamaya
karþý çýkan birinci gruba göre Hz. Ömer’i
veliaht belirleyen Hz. Ebû Bekir oðlunu
veya ailesinden birini bu iþle görevlendir-
memiþ, ardýndan Ömer de buna izin ver-
memiþtir. Hz. Ali kendisinden sonra oðul-
larýný veliaht tayin etmesini isteyenlere,
“Bunu size ne emrederim ne de yasakla-
rým” demiþtir. Muâviye’nin, oðlu Yezîd’i ve-
liahtlýða getirme konusunda ýsrar etmesi
ve Yezîd’in bir halifeye yakýþmayacak ha-
yat tarzý bu grubun yönelttiði eleþtiriler
arasýndadýr. Ýkinci gruba göre halife, ken-
disinden sonra ümmetin ihtilâfa düþme-
mesi ve birliðinin bozulmamasý için böyle
bir tasarrufta bulunabilir. Nitekim Hz. Ebû
Bekir, Ömer’i halef býrakmýþ, Ömer de ha-
lifenin belirlenmesini altý kiþilik þûrâya ha-
vale etmiþtir. Ayrýca Ýslâm toplumunda di-
nî hassasiyetin giderek zayýflayýp yerini
kabile asabiyetine ve iktidar hevesine bý-
rakmasý yüzünden Muâviye’nin lâyýk ola-
ný daha lâyýk olana tercih edip oðlunda ýs-
rar ettiðini, baþka birini belirlemesi halin-
de toplum tarafýndan bunun kabul gör-
meyeceðini ileri sürmüþlerdir. Nitekim Mu-
âviye b. Yezîd ile Ömer b. Abdülazîz’in ve-
liaht tayini konusundaki farklý tutumlarý
olumlu sonuç vermemiþtir. Bunun yanýn-
da halifenin oðlunu veliaht tayin edeme-
yeceðine dair bir nas bulunmamaktadýr.
Hulefâ-yi Râþidîn’in uygulamasýndan ha-
reketle halef tayin etme usulünü kabul
eden Ýslâm hukukçularýnýn birçoðu vera-
sete dayalý veliahtlýk uygulamasýný bu sta-
tüde görmüþtür. Araþtýrmacýlar, bu uygu-
lamayý baþlatan Muâviye’nin Arap siyasî
kültüründe mevcut olan biat geleneðin-
den ve Bizans ile Sâsânî devletlerinde uy-
gulanan veraset usulünden etkilendiði gö-
rüþündedir.

Öte yandan veliaht tayini usulünde za-
man içerisinde birtakým uygulama farklý-
lýklarý göze çarpmaktadýr. Baþlangýçta ve-
liahtýn belirlenmesi sýrasýnda Mervân b.
Hakem’den itibaren iki veya Hârûnürre-
þîd örneðinde olduðu gibi üç veliaht bir-
den tayin edilmiþtir. Kendi çocuklarý he-
nüz bulûð çaðýna ermediðinden kardeþi-
ni veya aileden bir baþkasýný birinci sýra-
da, kendi oðlunu ikinci sýrada gösteren-
ler bulunduðu gibi bulûð çaðýna ermemiþ
oðullarýný doðrudan veliaht tayin eden-
ler de vardýr. Nitekim II. Yezîd kardeþi Hi-
þâm’ý birinci sýrada, oðlu Velîd’i ikinci sýra-

da veliaht tayin ederken Hârûnürreþîd oð-
lu Emîn’i beþ yaþýnda veliaht tayin etmiþ-
tir. Emevîler devrinde veliahtlýða getirile-
cek kiþinin annesinin “ümmü veled” olma-
masýna dikkat edilirken bu anlayýþ sonra-
ki dönemlerde terkedilmiþtir. Mervân b.
Hakem’den itibaren halifelerin mevcut ve-
liahtlarý azledip kendi oðullarý için biat al-
ma giriþimlerine sýkça rastlanmaktadýr.
Özellikle Emevîler’de görülen bu uygula-
ma hânedan ailesinde devleti yýpratan iç
çekiþmelere yol açmýþtýr.

Veliaht tayinleri bir ahidnâme ile kayýt
altýna alýnýr ve hazýrlanan ahidnâme ba-
zan veliahda teslim edilir, bazan da bir
kasada, mescid veya Kâbe gibi emniyetli
bir mekânda saklanýrdý (Taberî, VII, 470;
VIII, 278). Bu ahidnâme metinlerinde ge-
nellikle halife ile veliahdýn isim ve lakap-
larý, veliahdýn halifeliði kabul ettiðini bildi-
ren ibare ve þahitlerin isimleri yer almak-
tadýr. Halife tayininde olduðu gibi veliaht
tayininde de biat merasimi düzenlenirdi.
Halifenin huzurunda gerçekleþen bu me-
rasimde devletin ileri gelenlerinden, vilâ-
yet temsilcileri ve halk kesiminden töre-
ne katýlan bazý kimselerden sözlü olarak
veliahda biat alma usulü Kalkaþendî’de-
ki anlatýma göre (Øub¼u’l-a£þâ, IX, 280)
muhtemelen Abdülmelik b. Mervân döne-
minden itibaren baþlamýþtýr. Törenin ar-
dýndan bu tayin valiliklere bildirilerek biat
alýnmasý emredilirdi. Biat merasiminde
ayrýca veliahda halifeliði sýrasýnda kullana-
caðý bir lakap verilirdi. Ne zaman ortaya
çýktýðý bilinmeyen bu âdetin Halife Mehdî-
Billâh’ýn bu lakabýný daha veliaht iken kul-
lanmasýndan hareketle onunla birlikte baþ-
ladýðý söylenebilir. Abbâsîler devrinde ta-
yinle beraber veliahda “livâü’l-ahd” denilen
siyah bir sancak verilir (Taberî, IX, 176),
veliaht henüz bulûð çaðýna ermemiþse
kendisine bir vasî tayin edilirdi. Çoðu za-
man tecrübe kazanmalarý için büyük eya-
letlerde valilikle görevlendirilen veliahtla-
rýn isimleri hutbelerde halifeden sonra zik-
redilir, paralar üzerine de yazýlýrdý.
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veliaht olarak belirlemeden vefat edince
devlet adamlarý kardeþi Mütevekkil-Alel-
lah’a biat edip hilâfetin Abbâsî ailesinde
kalmasýný saðladý. Abbâsî halifeleri, siyasî
ve askerî otoritelerini kaybettikleri Sâmer-
râ dönemiyle Büveyhî ve Selçuklular’ýn nü-
fuzu altýna girdikleri dönemlerde de veli-
aht tayin etme geleneðini sürdürdüler. Bu
iki gücün istekleri doðrultusunda halife-
leri azledip yerine bir baþkasýný getirdik-
leri zamanlarda bile -siyasî düþüncelerle
de olsa- halifelik için Abbâsî ailesi dýþýnda
herhangi birini tayin etme yoluna gitme-
diler. Baðdat Abbâsî hilâfetinin yýkýlýþýna
kadar halifelik veliaht tayini usulüyle Ab-
bâsî ailesinde devam etti. Ayný þekilde En-
dülüs Emevî Devleti, Fâtýmî ve Mýsýr Abbâ-
sî halifeliklerinde de halifeler bu usulle iþ
baþýna geldi.

Baþta Karahanlýlar, Gazneliler ve Selçuk-
lular olmak üzere müslüman Türk devlet-
lerinde de ayný usul benimsendi. Ancak
Türkler arasýndaki Ýslâm öncesi hâkimiyet
anlayýþý sebebiyle veliaht tayinleri taht
kavgalarýný engelleyemedi. Memlükler’de
bir sultanýn tahtý ele geçirebilmesi, arala-
rýnda soy bakýmýndan bir üstünlük bulun-
mayan diðer Memlük emîrlerine karþý ka-
zanacaðý siyasî ve askerî baþarýlarýna bað-
lýydý. Memlük sultanlarý kendilerinden son-
ra oðullarýný veliaht tayin etme yoluna git-
tilerse de bu çoðu zaman ya kabul gör-
medi yahut veliaht baþa geçmesinden bir
müddet sonra güçlü emîrler tarafýndan
görevden uzaklaþtýrýldý. Memlükler’in çað-
daþý olan Delhi Türk sultanlarý da veliaht
belirleme usulünü uyguladý, ancak bu uy-
gulama pratiðe pek yansýmadý. Kýrým Han-
lýðý’nda da veliahtlýk müessesesi mevcut-
tu ve veliahtlar “kalgay” unvanýyla anýlýrdý
(DÝA, XXIV, 259). Diðer taraftan Osmanlý-
lar’da veliaht tayini usulü bulunmamakla
birlikte saltanat babadan oðula geçerdi.
Padiþahýn vefatýndan sonra toplanan dev-
let adamlarý ve askerler sevilen bir þehza-
deyi merkeze çaðýrýrlardý. 1617’de I. Ah-
med’in ölümü üzerine yeni bir uygulama
ile yerine oðlu deðil kardeþi I. Mustafa ge-
tirildi. Giderek hânedanýn en yaþlý erkek
üyesi tahta geçti; bu uygulama “ekberi-
yet” usulünü ortaya çýkardý ve veliahtlýk
Osmanlý saray teþkilâtý içinde yerini aldý.
Günümüzde de Suudi Arabistan, Ürdün,
Katar ve Bahreyn gibi müslüman devletle-
rinde veliaht tayiniyle iþ baþýna gelme uy-
gulamasý devam etmektedir.

Muâviye’nin, oðlu Yezîd’i veliaht tayin
etmesi Ýslâm dünyasýnda hilâfetin salta-
nata dönüþmesi olarak görülmüþ ve o gün-
den bu yana tartýþmalarý beraberinde ge-
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basýnýn kendisinden sonra veliaht olarak
belirlediði kardeþi Abdülazîz’in vefatýnýn
ardýndan büyük oðlu Velîd’i birinci, diðer
oðlu Süleyman’ý ikinci veliaht tayin etmiþ-
ti (85/704). I. Velîd babasýnýn vefatý üze-
rine hilâfet makamýna geçti (Þevval 86 /
Ekim 705).

Her yönüyle kuvvetli bir ülke devralan
Velîd, baþta Irak umumi valisi Haccâc b.
Yûsuf es-Sekafî olmak üzere bu baþarýda
payý bulunan valileri görevlerinde býraktý ve
onlarýn tecrübelerinden faydalandý. Onun
daha sonra devlet görevlerinde Kaysîler’i
tercih ettiði belirtilmektedir. Velîd, Hule-
fâ-yi Râþidîn döneminde gerçekleþen ilk
büyük fetihlerden altmýþ yýl sonra Ýslâm
tarihinin ikinci büyük fetih harekâtýný baþ-
lattý. Mâverâünnehir fâtihi Kuteybe b. Müs-
lim, Sind ve civarýnýn fâtihi Muhammed b.
Kasým es-Sekafî, Anadolu ve Kafkasya se-
ferlerinin meþhur kumandaný Mesleme b.
Abdülmelik, Ýspanya fâtihleri Târýk b. Ziyâd
ile Mûsâ b. Nusayr önemli fetihler gerçek-
leþtirdiler. Horasan Valisi Kuteybe b. Müs-
lim 90 (708-709) yýlýnda Ceyhun nehrini
geçerek Saganiyân, Tohâristan, Beykent ve
ardýndan Mâverâünnehir fetihleri için bü-
yük önem taþýyan Buhara’yý ele geçirdi.
92’de (710-11) Sicistan Türk Hükümdarý
Rutbîl’in barýþ isteðini kabul ederek böl-
geyi hâkimiyeti altýna aldý. Ertesi yýl Hâ-
rizm melikini (Afrigoðullarý) vergiye baðla-
dý. Mâverâünnehir’in en müstahkem þeh-
ri olan, Hindistan, Ýran ve Türk ülkelerin-
den gelen ticaret yollarýnýn kesiþtiði nok-
tada bulunan Semerkant’ý fethetti (93/
711-12). Bir yýl sonra Þâþ ve Fergana fetih-
lerini gerçekleþtirdi. 95’te (714) gerçekleþ-
tirdiði seferde Haccâc’ýn ölüm haberini alýn-
ca Merv’e döndü. Ancak Horasan’ý Irak va-
liliðinden ayýrýp müstakil hale getiren ve
Kuteybe’yi oraya vali tayin eden I. Velîd’in
emriyle fetihlerine devam etti. 96 (715)
yýlýnda çýktýðý son seferinde Çin sýnýrlarý-
na en yakýn þehir olan Kâþgar üzerine yü-
rüdü. Bu sýrada Halife Velîd’in öldüðünü ve
yerine kendisine kin besleyen Süleyman’ýn
geçtiðini haber aldý. I. Velîd döneminde do-
ðu cephesinde ikinci fetih hareketi Sind
bölgesinde gerçekleþtirildi. Haccâc tara-
fýndan 89 (708) yýlýnda Sind valiliðine ta-
yin edilen Muhammed b. Kasým, Deybül
üzerine gidip þehri ele geçirdi (93/712).
Ardýndan Nîrûn, Sivîstan (Sedûsân), Brah-
manâbâd ve Mültan fethedilerek Sind top-
raklarýnýn tamamý hâkimiyet altýna alýndý.
Böylece 92-96 (711-715) yýllarýndaki fetih-
lerle bugünkü Belûcistan’dan Hindistan’-
da Kathiavar’a kadar bütün Ýndus vadisi
Ýslâm egemenliðine girmiþ oldu.

Fetihlerin ikinci cephesini Anadolu (Bi-
zans) ve Kafkaslar teþkil etti. Halifenin kar-
deþi Mesleme 88-89 (707-708) yýllarýnda
Bedendûn (Pozantý) çevresini, Tuvâne (Tya-
na) ve Ammûriye ile (Amorion) Eskiþehir’i
zaptetti. 91’de (710) el-Cezîre, Ýrmîniye ve
Azerbaycan valiliðine getirilen Mesleme,
ayný yýl Kafkasya cephesinde Hazarlar’a
karþý düzenlediði seferlerde bazý þehir ve
kaleleri ele geçirdi. 92-93 (711-712) yýlla-
rýnda Amasya’yý ve bölgedeki bazý mer-
kezleri, 95’te (714) Kafkasya cephesinde
bölgenin en müstahkem þehri Derbend’i
ve çevresini fethetti. Ayrýca Cerâcime üze-
rine giderek Amanos bölgesini hâkimiyet
altýna aldý.

Fetihlerin üçüncü cephesi Kuzey Afrika
ve Endülüs oldu. Halife, Ýfrîkýye ve Maðrib
valiliðini Mýsýr valiliðinden ayýrýp doðrudan
hilâfet merkezine baðlamýþtý. Bu sýrada
Maðrib-i Evsat’ýn fethini tamamlamýþ olan
Ýfrîkýye Valisi Mûsâ b. Nusayr, Maðrib-i Ak-
sâ’yý fethetmek için harekete geçti (87/
706); iki yýl içerisinde Sebte (Ceuta) hariç
Kuzey Afrika’nýn tamamý Ýslâm egemen-
liðine girdi. Sardinya, Mayurka ve Minor-
ka adalarý, Sicilya’daki bazý þehirler ele ge-
çirildi. Mûsâ b. Nusayr, 92 (711) yýlý ilkba-
harýnda kendisine baðlý Tanca Valisi Târýk
b. Ziyâd’ý Ýspanya’ya gönderdi. Daha son-
ra kendi adýyla anýlacak olan boðazý geçe-
rek Ýspanya fethini baþlatan Târýk, Vâdii-
lekke savaþýnda Vizigotlar’ý aðýr bir yenil-
giye uðrattý. Ardýndan kýsa sürede Mala-
ga (Mâleka), Elvira (Ýlbîre), Cordoba (Kurtu-
ba), Ecija (Ýsticce) ve baþþehirleri Toledo’yu
(Tuleytula) fethetti. Fetih haberlerini al-
dýktan sonra 93 (712) yýlýnda Endülüs’e
geçen Mûsâ b. Nusayr da baþka bir gü-
zergâh izleyerek Sevilla (Ýþbîliye), Carmo-
na (Karmûne), Nieble (Leble), Merida’yý (Mâ-
ride) ele geçirdi ve ertesi yýl Târýk b. Ziyâd
ile Toledo’da buluþtu. Ýki kumandan fetih
harekâtýný Ýspanya’nýn kuzeyine doðru iki
koldan sürdürdü. Üç yýl gibi kýsa bir süre
içinde kuzeyde küçük bir bölge olan Astu-
rias dýþýnda Ýspanya’nýn tamamýna yakýný
ele geçirildi. Mûsâ ile Târýk, Zilkade 95’te
(Temmuz-Aðustos 714) Halife Velîd’in em-
riyle Dýmaþk’a dönmek üzere Endülüs’ten
ayrýldý. Bu fetihler neticesinde Ýslâm ordu-
larý Fransa içlerine kadar ilerledi ve Eme-
vî Devleti’nin sýnýrlarý Türkistan’dan Fran-
sa içlerine, Anadolu’dan Hindistan’da Kat-
hiavar’a kadar geniþledi. Emevî Devleti,
Velîd zamanýnda askerî gücünün zirvesi-
ne ulaþtý. Yine bu fetihler sayesinde gele-
cekte Ýslâm'ýn bayraktarlýðýný yapacak olan
Türkler arasýnda Ýslâm’ýn yayýlmasý yolun-
da önemli baþarýlar elde edildi.
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Ebü’l-Abbâs el-Velîd b. Abdilmelik
b. Mervân b. Hakem
el-Ümevî el-Kureþî

(ö. 96/715)

Emevî halifesi
(705-715).

˜ ™

52 (672) yýlýnda Medine’de doðdu. An-
nesi Abs kabilesinden Vellâde bint Abbas’-
týr. Kardeþleri Süleyman ve Mesleme ile
birlikte özel hocalarýn gözetiminde yetiþ-
ti. Oðullarýnýn eðitimiyle bizzat ilgilenip ba-
zan onlarý imtihan eden Abdülmelik hoca-
lardan oðullarýna Kur’an okumayý, bir ida-
reci için önemli olan güzel konuþmayý ve
þiiri öðretmelerini, ayrýca güzel ahlâk ka-
zandýrmalarýný isterdi. Abdülmelik’in Velîd’e
Arapça hocalarý tuttuðu halde Velîd’in bu
konuda baþarýlý olamadýðý ve halifeliði dö-
neminde de konuþurken önemli dil hata-
larý yaptýðý kaydedilmektedir. Velîd’in bili-
nen ilk görevi 77 (696) yýlýndaki Bizans se-
ferine kumandan tayin edilmesidir. Bir yýl
sonra hac emirliði yaptý. Abdülmelik, ba-


