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VELÝAHT

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-
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yarak Ömer’i görevinden aldýðý, yönetim
muhaliflerine karþý çok sert davrandýðý ve
bu hususta Haccâc’a müdahalede bulun-
madýðý bilinmektedir.

I. Velîd döneminde gerçekleþtirilen fe-
tihler iktisadî hayatý canlandýrdýðý gibi böl-
ge ticaretinin müslümanlarýn eline geçme-
sini de saðlamýþ, bu gelirlerle ülke içinde
refah artmýþ, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel faaliyetler canlanmýþtýr. Geliþmeler imar
faaliyetlerine de yansýmýþ, Velîd bilhassa
dinî mimari alanýnda bazýlarý bugüne ula-
þan önemli eserler yaptýrmýþtýr. Emevî mi-
marisinin þaheserlerinden kabul edilen ve
günümüze kadar gelebilen camilerin en
ihtiþamlý ilk örneðini teþkil eden Dýmaþk’-
taki Emeviyye Camii bu eserlerin baþýnda
gelir (bk. EMEVÝYYE CAMÝÝ). Mescid-i Ak-
sâ’yý yeniden inþa ettiren Velîd, Mescid-i
Nebevî’yi de geniþletmiþ, Mescid-i Kubâ’-
da imar çalýþmalarý yaptýrmýþ, Kâbe’nin
onarým ve bakýmý için Mekke Valisi Hâlid
b. Abdullah el-Kasrî’ye 30.000 dinar gön-
dermiþtir. Mescid-i Harâm’a ilâveler yapýl-
mýþ, bu sýrada Kâbe’nin kapýsý ve oluðu ilk
defa altýnla kaplatýlmýþtýr. Yine halifenin
tâlimatýyla Fustat’taki Amr b. Âs Camii
yýktýrýlýp yeniden inþa ettirilmiþtir. Am-
man bölgesinde Ezrak vahasýnýn giriþ kýs-
mýndaki erken dönem Ýslâm sivil mimari-
sinin en önemli örneklerinden biri olan
Kusayru Amre Sarayý’nýn I. Velîd veya II.
Velîd tarafýndan yaptýrýldýðý tahmin edil-
mektedir. Bunlarýn yanýnda zenginler de
imar faaliyetinde bulunmuþtur. Öte yan-
dan sulama iþleri ve tarým faaliyetlerine
de önem verilmiþ, hazineye ait çorak ara-
zilerin ve bataklýklarýn büyük bir kýsmý ýs-
lah edilerek tarýma elveriþli hale getiril-
miþtir. Haccâc Aþaðý Fýrat ve Dicle bölge-
sindeki sulak arazinin ýslahý için kanal sis-
temine baþvurmuþ, Ýskenderun civarýnda-
ki bataklýk araziler de ýslah edilmiþtir. Ülke-
de yollar ve özellikle hac yollarý onarýlmýþ,
yeni yollar açýlmýþ, köprüler yaptýrýlmýþtýr.
Hacýlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere ku-
yular açýlmýþ, sarnýçlar inþa edilmiþtir. I.
Velîd zamanýnda þehirlerdeki caddelerin
fenerlerle aydýnlatýldýðý söylenir.
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Ebü’l-Abbâs el-Velîd 
b. Yezîd b. Abdilmelik b. Mervân

el-Ümevî el-Kureþî
(ö. 126/744)

Emevî halifesi
(743-744).˜ ™

90 (709) yýlýnda Dýmaþk’ta dünyaya gel-
di. 87 (706), 88 (707) veya 92 (711) yýlla-
rýnda doðduðu da rivayet edilir. Babasý II.
Yezîd, annesi Ümmü’l-Haccâc bint Muham-
med b. Yûsuf’tur. II. Yezîd, oðlunun eði-
timiyle Abdüssamed b. Abdüla‘lâ ve Ebû
Nahîle et-Temîmî el-Basrî’yi görevlendir-
di. 101 veya 102 (720 veya 721) yýlýnda II.
Yezîd, Velîd’in yaþýnýn küçüklüðü sebebiy-
le kardeþi Hiþâm’ý birinci veliaht, oðlunu da
ikinci veliaht tayin etti. II. Yezîd’in, Velîd on
beþ yaþýna gelince onu birinci veliaht ta-
yin etmediði için piþman olduðu ve Hiþâm’ý
diðer kardeþi Mesleme’nin ýsrarý yüzün-
den veliaht yaptýðýný söylediði nakledilir.

Velîd babasýnýn halifeliði sýrasýnda her-
hangi bir göreve getirilmedi. Amcasý Hi-
þâm b. Abdülmelik’in yirmi yýl süren hi-
lâfeti dolayýsýyla uzun bir veliahtlýk dev-
resi geçirdi. Bu dönemde amcasýyla iliþki-
leri iniþli çýkýþlý bir seyir izledi. Ýlk yýllarda
sarayda bir nevi göz hapsinde tutulmak-
la birlikte amcasýndan yakýn ilgi gördü ve
bu ilgi uzun süre devam etti. Ancak daha
sonra Velîd’in þahsiyeti ve gayri ahlâkî dav-
ranýþlarý yüzünden amcasýnýn ona karþý
tutumu deðiþti. Kaynaklarda Velîd’in içki-
ye, kadýnlara, av partilerine düþkün hafif-
meþrep bir kiþiliðe sahip olduðu, zamaný-
nýn çoðunu eðlence ve þiir meclislerinde
geçirdiði ve “fýsku fücur”a daldýðý rivayet
edilir. Bu durum dedikodularýn artmasý-
na yol açýnca Hiþâm bir süre daha öðüt
ve uyarýlarla Velîd’i sefahat hayatýndan vaz-
geçirmeye çalýþtý. 116 (734) yýlýnda onu,
eðlence arkadaþlarýndan uzaklaþtýrmak ve

Emevî Devleti'ni dönemin en büyük dev-
leti haline getiren Velîd b. Abdülmelik’in
tahtýný oðlu Abdülazîz’e býrakma arzusu,
olumsuz neticeleri kendisinden sonraki dö-
neme de yansýyan bir sýkýntýya yol açmýþtý.
Bunun için kardeþi Süleyman’ýn veliaht-
lýktan çekilmesi gerekiyordu. Ancak Sü-
leyman veliahtlýktan feragat etmedi. Sü-
leyman’ý zorla yola getirmeyi düþünen Ve-
lîd, bu konuda Haccâc ve Kuteybe b. Müs-
lim’in desteðini saðladýysa da Ömer b. Ab-
dülazîz’in sert muhalefetiyle karþýlaþtý. Bu-
na raðmen Süleyman’a karþý güç kullan-
maya karar verdiði bir sýrada hastalanýp
öldüðü de söylenir. Velîd’in bu teþebbüsü,
hilâfet makamýna geçen Süleyman’ýn onu
destekleyen devlet adamlarýný cezalandýr-
masýna zemin hazýrlamýþtýr. I. Velîd, 14
Cemâziyelâhir 96 (24 Þubat 715) tarihinde
Gutatü Dýmaþk’taki Deyrümürrân’da ve-
fat etti; Ömer b. Abdülazîz’in kýldýrdýðý ce-
naze namazýnýn ardýndan Bâbüssagýr Me-
zarlýðý’nýn dýþýna defnedildi. Mezarýnýn bu-
lunduðu yer daha sonralarý mezarlýða da-
hil edilmiþtir. 91 (710) ve 95 (714) yýllarýn-
da hacca giden Velîd’in mühründe, “Yâ Ve-
lîd inneke meyyitün” (Ey Velîd sen öleceksin)
cümlesi yazýlýydý. Nâbiga eþ-Þeybânî ve Ku-
tâmî, Velîd için methiye yazmýþtýr. On do-
kuz oðlu dünyaya gelen Velîd’in iki oðlu
(III. Yezîd ve Ýbrâhim) II. Velîd’den sonra
kýsa sürelerle halifelik yapmýþtýr.

Sert bir mizaca sahip olmakla birlikte
halka iyi davranan Velîd saðlýk iþlerine bü-
yük önem vermiþ, Ýslâmî dönemde ilk has-
tahaneyi yaptýrmýþtýr. 88 (707) yýlýnda kur-
duðu hastahaneye hekimler tayin ederek
onlara maaþ baðlamýþ, cüzzamlý hastala-
rýn tecrit edilmesini emretmiþ, cüzzamlý-
lara ve körlere erzak tayin etmiþtir (Mak-
rîzî, II, 405). Ayrýca sakatlara, âmâlara ve
fakirlere maaþ baðlatýp kötürüm ve âmâ-
larýn yanýna hizmetçiler vererek onlarý dev-
let güvencesi altýna almýþtýr. Diðer taraf-
tan muhtaçlar için aþevleri açtýrmýþ, dilen-
meyi yasaklamýþ, beytülmâlde herkese ye-
tecek kadar malýn bulunduðunu söyleye-
rek dilencilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanaca-
ðýný belirtmiþtir. Yetimleri ve fakir çocuk-
larý devlet himayesine alýp eðitim öðre-
tim ihtiyaçlarýný karþýlamýþtýr. Dindar bir
hükümdar olarak tanýtýlan I. Velîd, müs-
lümanlarýn üstündeki baskýyý kaldýrýp Ýs-
lâm’ýn devlet dini halinde yükselmesini ve
Sünnîliðin öncüleri olan bir dinî zümrenin
yetiþmesini saðlamýþtýr. Medine âlimlerine
zalimce davranan vali Hiþâm b. Ýsmâil’i
görevden alýp yerine amcazadesi Ömer b.
Abdülazîz’i getirmiþtir. Ancak onun yedi
yýl sonra Haccâc’ýn baskýlarýna dayanama-

VELÎD II


