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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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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-
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den beytülmâlin altý ayda boþaltýldýðý zikre-
dilir. Tahta çýkmasýndan bir ay sonra oðul-
larýndan Hakem ve Osman’ý veliaht tayin
eden Velîd henüz çocuk yaþta iki oðlu için
bütün ülke halkýndan biat aldýrdý.

125 (743) yýlýnda Bizanslýlar, Zibatra (Do-
ðanþehir) Kalesi’ni tahrip ettiler. Velîd ayný
yýl içinde kardeþi Gamr’ý Bizans’a karþý yaz
seferine, Esved b. Bilâl’i donanmanýn ba-
þýnda Kýbrýs üzerine gönderdi. Kýbrýs hal-
kýndan müslümanlarla birlikte yaþamayý
tercih edenler Suriye sahillerine getirildi,
Bizans’a gitmeyi tercih edenlerin de ada-
dan ayrýlmasýna izin verildi. II. Velîd döne-
minde önemli iç karýþýklýklar yaþandý. Hi-
þâm zamanýnda isyan edip öldürülen Zeyd
b. Ali’nin oðlu Yahyâ Beyhak Nîþâbur, Belh,
Serahs gibi þehirlerden kendisine katýlan-
larla birlikte ayaklanýnca Horasan Valisi Nasr
b. Seyyâr tarafýndan Cûzcân’daki þiddetli
bir savaþtan sonra öldürüldü. Baþý kesilen
cesedi uzun süre asýlý kaldý. Bu durum böl-
gede Emevî aleyhtarlýðýný þiddetlendirdi
ve Abbâsî davetinin güçlenmesine katký-
da bulundu. Diðer taraftan II. Velîd, Hiþâm
döneminde on beþ yýl Irak valiliði yaptýk-
tan sonra görevinden alýnýp tutuklanan ve
ardýndan serbest býrakýlan Hâlid b. Ab-
dullah el-Kasrî’yi 50 milyon dirhem karþý-
lýðýnda düþmaný vali Yûsuf b. Ömer’e tes-
lim etti. Hâlid bacaklarý kýrýlarak iþkencey-
le öldürüldü.

II. Velîd halifelik görevini üstlendikten
sonra da hayat tarzýný deðiþtirmedi. Yýkýl-
maya yüz tutmuþ devletin idaresini bir ta-
rafa býrakýp günlerini içki âlemlerinde ge-
çirmeye devam etti. Her türlü kötülüðü
yapabilecek bir yaratýlýþta olduðu ve mu-
kaddes deðerlerle alay ettiði nakledilir. Bu
davranýþlarý yüzünden halkýn nazarýnda bü-
yük itibar kaybetti. Öte yandan Hiþâm’ýn
yakýnlarýna ve onun valilerine yapýlan bas-
ký, bazýlarýnýn aðýr cezalara çarptýrýlýp mal-
larýna el konulmasý ve Yahyâ b. Zeyd’in öl-
dürülmesi gibi olaylar da Velîd’in halk nez-
dindeki itibar kaybýnýn hýzlanmasýna yol aç-
tý. Özellikle Irak'ta Yemenli unsurlarý des-
tekleyen Hâlid b. Abdullah el-Kasrî'nin ye-
ni Irak valisi Yûsuf b. Ömer es-Sekafî ta-
rafýndan öldürülmesi Yemen asýllý kabile-
lerin Velîd’e düþman olmasýna sebebiyet
verdi. Emevî ailesi de ilk defa kendi için-
de parçalandý; Velîd b. Abdülmelik ile Hi-
þâm b. Abdülmelik’in oðullarý Velîd’in aley-
hine döndü. Velîd'e karþý gittikçe yaygýn-
laþan hoþnutsuzluk, Emevî ailesinden Yezîd
(III.) b. Velîd b. Abdülmelik’in liderlik etti-
ði bir isyana dönüþtü. Yezîd, Velîd’in üze-
rine yeðeni Abdülazîz b. Haccâc b. Abdül-
melik kumandasýnda 2000 kiþilik bir kuv-

vet gönderince Velîd beraberindeki az sa-
yýda kiþiyle Bahrâ Sarayý’na doðru kaçtý,
taraftarlarý daðýlýnca saraya sýðýnmak zo-
runda kaldý. Bu sýrada Humus veya Ted-
mür’e çekilme tekliflerini de reddeden II.
Velîd sarayýna giren isyancýlar tarafýndan
öldürüldü (27 Cemâziyelâhir 126 / 16 Ni-
san 744).

Bu isyan kaynaklarda daha ziyade dinî
sebeplere baðlanmýþ, Velîd hakkýnda her
türlü haramý iþlemekten ve bunu açýkça
söylemekten çekinmediðine dair rivayet-
ler aktarýlmýþtýr. Bu çirkin davranýþlarý yü-
zünden onun küfre düþüp düþmediði ko-
nusu tartýþýlmýþtýr. Ancak çaðdaþ tarihçi-
lerin önemli bir kýsmý Velîd’e dair rivayet-
lerin abartýldýðý veya önemli bir kýsmýnýn
hasýmlarý tarafýndan uydurulduðu görü-
þündedir. Bu tarihçiler, II. Velîd’e karþý gi-
riþilen isyanda Velîd’in Hiþâm dönemi va-
lilerinden bazýlarýný aðýr biçimde cezalan-
dýrmasýnýn önemine de iþaret eder. Nite-
kim Hâlid b. Abdullah’ýn taraftarlarý ve on-
larýn müttefiki Ka‘ka‘ oðullarý isyanda bü-
yük rol oynamýþtýr. Ayný þekilde halifeliðe
kendilerini daha lâyýk gören I. Velîd ve Hi-
þâm evlâdýyla birlikte Emevîler’e düþman-
lýðýyla bilinen ve isyanýn lideri III. Yezîd’i
etkileri altýna alan Kaderiyye mensuplarý-
nýn da bu harekette rolü bulunduðu bilin-
mektedir.

II. Velîd iri cüsseli, cesur ve ata bin-
mekte çok mahir biriydi. Üç defa evlen-
diði ve on beþ çocuðunun olduðu zikredi-
lir. Ayrýca Emevî halifeleri içinde þairliðiy-
le meþhurdur, kaynaklarda çok sayýda þi-
iri aktarýlýr. Onun Araplar’ýn ahbâr ve en-
sâbýný bir araya getirtmesi tarih yazýcýlýðý-
nýn geliþmesine katký saðlamýþtýr (DÝA,
XL, 31). Medineli mûsikiþinas Ýbn Âiþe, Ve-
lîd’in bazý þiirlerini bestelemiþ (a.g.e., XIX,
299), Rü’be b. Accâc ve Nâbiga eþ-Þeybâ-
nî Velîd için methiye yazmýþtýr. II. Velîd’e
nisbet edilen þiirleri Francesco Gabrieli
(“Dîvânü’l-Velîd b. Yezîd”, el-Mecma£u’l-£il-
miyyü’l-£Arabî, 1937) ve Hüseyin Atvân (Dî-
vânü Þi£ri’l-Velîd b. Yezîd, Amman 1987)
derleyerek yayýmlamýþtýr. II. Velîd, Emevî
saraylarýnýn önemlilerinden olan Kasrü’l-
Müþettâ’yý inþa ettirmiþtir. Ölüdeniz ya-
kýnlarýndaki Vâdinnüvey‘ime’de yer alan,
birbirine bitiþik saray, cami ve hamamdan
meydana gelen yapýlar topluluðu Hýrbe-
tü’l-mefcer’in de II. Velîd zamanýnda ya-
pýldýðý düþünülmektedir. Josef Hell, meþ-
hur þair Ferezdak’ýn þiirleri ve onun II. Ve-
lîd için yazdýðý kasidelere dair Al-Faraz-
daš’s Lobgedicht auf al-Wal¢d ibn Ja-
z¢d (Leipzig 1902) adýyla ve Felix Tauer,
1917’de “Emevî Halifesi ve Þairi II. Velîd”

kendisine çekidüzen vermesini saðlamak
amacýyla hac emîri olarak görevlendirdi.
Ancak Velîd’in Mekke’ye giderken köpek-
lerini sandýklarýn içinde gizleyerek bera-
berinde götürdüðü, orada da günlerini eð-
lenceyle geçirdiði, namazlarý onun yerine
âzatlýsý Îsâ b. Muksim’in kýldýrdýðý zikredi-
lir. Buna raðmen yeðenini uyarmaya de-
vam eden Hiþâm bir sonuç alamayýnca Ve-
lîd’i aðýr biçimde eleþtirmeye baþladý. Sa-
rayda onun kötü huylarýnýn konuþulduðu
özel meclislerin düzenlendiði rivayet edil-
mektedir. Velîd’in bu davranýþlarýndan vaz-
geçmeyeceðini anlayan Hiþâm onu veliaht-
lýktan azledip yerine oðlu Mesleme’yi ve-
liaht yapmaya karar verdi. Hânedan men-
suplarýndan ve valilerden bazýlarý bu hu-
susta onu destekledi. Dönemin ünlü âlim-
lerinden Ýbn Þihâb ez-Zührî de Hiþâm’ý ve-
liahdý deðiþtirmeye teþvik edenler arasýn-
da yer alýyordu. Hiþâm, bazý giriþimlerde
bulunarak Velîd’i veliahtlýktan feragata
zorladýysa da bunu ona kabul ettiremedi.
Ardýndan kendisinden sonra oðlu Mesle-
me’yi ikinci veliaht yapmak istedi, fakat
Velîd bunu da reddetti ve aralarý iyice açýl-
dý. Velîd, amcasýnýn sözlerine muhatap ol-
mamak için Rusâfe’den ayrýlarak kendisi-
ni eðiten Abdüssamed ve arkadaþlarýyla
birlikte bâdiyeye çekildi, Suriye hac yolu
üzerindeki Ezrak’a gitti. Ezrak’ta da baþýna
buyruk bir hayat yaþamaya baþladý. Hi-
þâm’ýn hilâfetinin son dönemlerinde kar-
þýlýklý mektuplarla birbirlerini suçladýlar.
Velîd’in bütün ödeneklerinin kesilmesi de
onu kararýndan döndüremedi ve veliaht-
lýðý devam etti.

II. Velîd amcasýnýn ölümünden sonra
otuz beþ yaþýnda hilâfet makamýna otur-
du (6 Rebîülâhir 125 / 6 Þubat 743). Riva-
yete göre kendisine halifelik müjdesi ulaþ-
dýðý zaman bunu içki içerek kutladý. Hali-
feliðinin ilk günlerinde Irak Valisi Yûsuf b.
Ömer es-Sekafî ile Horasan Valisi Nasr b.
Seyyâr hariç Hiþâm’ýn tayin ettiði bütün
valileri ve diðer önemli memurlarýn ço-
ðunu görevden aldý. Onlardan bazýlarýnýn
mallarýný müsadere ettirdi, ayrýca çeþitli
cezalara çarptýrdý. Bunun sebebi olarak
eline geçen bir belgeden onlarýn kendisi-
nin veliahtlýktan uzaklaþtýrýlmasýný destek-
lediklerini öðrenmesi gösterilir. Ayrýca am-
casýyla birlikte diðer bazý akrabalarýnýn mal-
larýna da el koydu. II. Velîd dayýsý Yûsuf b.
Muhammed’i Medine, Mekke ve Tâif va-
liliklerine tayin etti. Dîvânü’l-atâ’dan ma-
aþ alanlara 10’ar dinar zam yaptý. Suriye
halkýný kazanmak için onlarýn maaþlarýný
ayrýca 10’ar dinar daha arttýrdý ve bol ih-
sanlarda bulundu. Bu harcamalar yüzün-
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anýlmýþlardýr. Bunlar þan, þeref, þöhret ve
zenginlik bakýmýndan ayrý bir zümre teþ-
kil ediyordu. Resûl-i Ekrem’in babaanne-
si Fâtýma bint Amr b. Âiz, Mahzûmoðul-
larý’na mensup olduðu için dayýlarý adýna
Abdülmuttalib’in, oðlu Abdullah’ý kurban
etmesini engelleyenler arasýnda Mugýre
de vardý. Velîd annesi Sahrâ’ya nisbetle Ýb-
nü’s-Sahrâ diye de anýlýr.

Velîd aklý, dirayeti, güzel konuþmasý, ge-
liþmiþ þiir zevki, çocuklarýnýn fazlalýðý ve
zenginliðiyle de Kureyþ içerisinde tema-
yüz etmiþti. Onun Mekke ile Tâif arasýn-
daki sulanabilen bahçelerinde yýl boyunca
meyve ve sebze yetiþtirilirdi. Ticaretle de
uðraþan Velîd’in ayný zamanda demirci ol-
duðu zikredilir (Ýbn Kuteybe, s. 575). Velîd,
Hâþimoðullarý ile rekabet etmek için hac
zamaný Mina’da büyük bir ateþ yaktýrýr ve
hacýlara yemek ikram ederdi. Velîd’in ken-
disiyle tartýþýlmasýna izin vermediði, be-
devîlerin onu methederken 12.000 dinar-
dan fazla serveti bulunduðunu söyledik-
leri kaydedilir (Süheylî, III, 80). Onun Ku-
reyþ nezdindeki itibarýný gösteren iki ola-
ya iþaret etmek gerekir. Bunlardan biri,
Kureyþ’in reisi Abdülmuttalib’in vefatý üze-
rine kendisiyle birlikte kabileden üç kiþinin
onun yerini almak istediðini göstermek
için Kâbe’nin avlusuna oturmasýdýr (diðer
ikisi Ebû Tâlib ile Abdullah b. Cüd‘ân idi;
Ya‘kubî, II, 10). Ýkincisi Hz. Muhammed’in
Hacerülesved’i yerine koyanlar arasýnda
yer aldýðý, Kâbe’nin yýkýlýp yeniden yapýl-
masý esnasýnda Kureyþliler’in Kâbe’yi yýk-
maktan çekinmesi üzerine Velîd’in mâbe-
din duvarýna çýkýp, “Biz ancak iyilik ve ha-
yýr istiyoruz” diyerek kendi kabilesine dü-
þen kýsýmdan bir bölümü yýkmasýdýr. Ku-
reyþliler, ancak onun baþýna bir felâket ge-
lip gelmeyeceðini bir süre bekledikten son-
ra yýkým iþine baþlayabildi (Ýbn Hiþâm, I,
195). Yine Kâbe’nin yapýmý için para topla-
nýrken Velîd, Mekkeliler’den helâl kazanç-
larýndan sarfetmelerini, ribâ ve zulümle
elde edilen paralarý bu iþe karýþtýrmama-
larýný istedi. Diðer taraftan her yýl deðiþti-
rilen Kâbe örtüsünü bir yýl kendisinin, bir
yýl diðer Kureyþ liderlerinin deðiþtirmesin-
den dolayý “Idlü Kureyþ” (Kureyþ’in dengi)
unvanýný taþýyor ve Yemen’den getirttiði
kumaþla bu örtüyü deðiþtiriyordu (Ezra-
ký, I, 251-252; Belâzürî, I,133). Kaynaklar-
da bir hýrsýzýn elini kesmesi, ilk defa kasâ-
me usulüne baþvurmasý gibi icraatlarýn-
dan dolayý “hükkâmü’l-Arab”dan kabul edi-
lir (Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 132, 337-
338; el-Münemmaš, s. 368; Belâzürî, I, 133).
Ayrýca Velîd, kendisi þarap içmediði gibi
aile fertlerine de içmeyi yasaklayan ve Kâ-

be’ye girerken pabuçlarýný çýkaran ilk ki-
þidir (Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 335-337;
Ýbn Kuteybe, s. 551-552). Kureyþliler ona
“vahîd” (tek), “kurretü ayni Kureyþ” (Ku-
reyþ’in göz bebeði) ve “seyyidî” (efendimiz) gi-
bi sýfatlar vermiþti.

Velîd b. Mugýre, Hz. Peygamber’in da-
vetini kabul etmedi ve kendisine þiddetle
karþý çýktý. Kibir, bencillik ve ihtirasý yü-
zünden þirk ile ruhu kirlenip tabiatý bo-
zulduðundan Kur’ân-ý Kerîm için sihir de-
di, Kur’an’ýn hasmý ve Resûl-i Ekrem’in ra-
kibi oldu. Putperestliðin hâmisi Ebû Ce-
hil’e akýl hocalýðý yaptý. Kendisinin, “Nasýl
olur, ben Kureyþ kabilesinin büyüðü ve baþ-
kaný olduðum halde bir kenara býrakýlayým
da Muhammed’e vahiy gelsin! Nasýl olur,
Ebû Mes‘ûd Amr b. Umeyr es-Sekafî kabi-
lesinin reisi de bir yana býrakýlsýn!” þeklin-
deki sözlerine Kur’an’da þöyle cevap veri-
lir: “Gerçeðin bilgisi gelince, ‘Bu bir büyü,
biz bunu kabul etmiyoruz. Bu Kur’an þu iki
þehirden büyük bir kiþiye indirilseydi ya!’
dediler. Rabbinin rahmetini paylaþtýrmak
onlara mý düþmüþ? Dünya hayatýnda on-
larýn geçimliklerini biz paylaþtýrdýk …” (ez-
Zuhruf 43/30-31; ayrýca bk. el-En‘âm 6/
123-124; Ýbn Hiþâm, I, 361; Taberî, XXV, 39-
41). Velîd, Kureyþliler’in Resûlullah’a karþý
düþmanca faaliyetlerine aktif biçimde ka-
týldý. Hz. Peygamber’in amcasý Ebû Tâlib’e
üç defa baþvuran Kureyþ heyetinde o da yer
aldý. Üçüncü gidiþlerinde Velîd yanýna genç
ve yakýþýklý oðlu Umâre’yi de aldý. Heyet-
tekiler, Ebû Tâlib’den, Hz. Muhammed’in
yerine bu genci alýp öldürülmek üzere ye-
ðenini kendilerine teslim etmesini istedi-
ler. Ebû Tâlib bu teklifi þiddetle reddetti
(Ýbn Hiþâm, I, 266-268; Umâre için bk. Sü-
heylî, III, 252-255; Fayda, s. 81-84). Ýbn Ha-
bîb, Kureyþ kabilesine mensup sekiz zýn-
dýk arasýnda Velîd’i de zikreder ve bunla-
rýn sapýk düþüncelerini Hîreli bir hýristiyan-
dan öðrendiklerini yazar (el-Mu¼abber, s.
337). Câhiliye devri þiirini ve Arap dilinin
inceliklerini çok iyi bilen Velîd, hac mevsi-
minde Mekke’ye gelecek kiþilere söylen-
mek üzere Kureyþliler’in Muhammed hak-
kýnda bir fikir etrafýnda toplanmalarýný
istemiþti. Kendi görüþünün oluþmasý için
günlerce düþündü; Kureyþliler’in ileri sür-
düðü kâhin, deli, þair gibi nitelemelerin
doðru olmadýðýnýn hemen anlaþýlacaðýný
belirttikten sonra, “En iyisi onun evlâdý
babadan, kardeþi kardeþten, karýyý koca-
dan, kiþiyi ailesinden ayýran bir büyücü ol-
duðunu söyleyelim” dedi. Bu iddialar üze-
rine þu âyetler nâzil oldu: “Yarattýðým o ki-
þiyi tek baþýna bana býrak; geniþ bir ser-

adýyla doktora tezi hazýrlamýþtýr (DÝA, XL,
174).
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Ebû Abdiþems el-Velîd b. el-Mug¢re
b. Abdillâh el-Mahzûmî

(ö. 1/622)

Hz. Peygamber’in ve Ýslâmiyet’in
azýlý düþmanlarýndan biri.

˜ ™

Milâdî 530 yýlý civarýnda Mekke’de doð-
du. Babasý Mugýre, Kureyþ içerisinde zen-
ginliði ve cömertliðiyle tanýnýrdý. Onun ka-
biledeki mevkii dolayýsýyla çocuklarýna Be-
nî Mugýre denilmiþ ve Mugýrî nisbesiyle
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