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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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künyesini ondan aldýðý Abdüþems ile Âs
küçükken, Umâre ile Bedir’de katledilen
Ebû Kays müþrik olarak ölmüþler, Hiþâm
Mekke fethinde, Velîd b. Velîd Bedir’den
sonra, Hâlid 8 (629) yýlýnda Ýslâm’ý kabul
etmiþtir. Velîd’in iki kýzý Fâhite ile Fâtýma
da fethin ardýndan müslüman olmuþtur.
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Ebü’l-Abbâs el-Velîd
b. Müslim ed-Dýmaþk¢

(ö. 195/810)

Þamlý muhaddis.
˜ ™

119 (737) yýlýnda doðdu. Ailesinin diðer
fertleri gibi o da ganimetten devletin pa-
yýna düþen humus içinde yer alan bir kö-
le olarak Emevî Valisi Mesleme b. Abdül-
melik’in ailesinin hizmetine verildi. Abbâ-
sîler iktidara gelince onlarýn mülkiyetine
geçti ve Fazl b. Sâlih b. Ali tarafýndan âzat
edildi. Buna raðmen Velîd önceki sahiple-
rinden Saîd b. Mesleme’ye gidip kölelik üc-
retini ödeyerek bizzat hürriyetini kazandý
(Ýbn Sa‘d, VII, 470-471). Evzâî, Süfyân es-
Sevrî, Süfyân b. Uyeyne, Ýbn Cüreyc, Ýbn
Ebû Zi’b, Leys b. Sa‘d ve Mâlik b. Enes gi-
bi muhaddislerden hadis tahsil eden Velîd,
Ýbn Âmir’in talebesi Yahyâ b. Hâris ez-Zi-
mârî, Ýbn Cemmâz ve Saîd b. Abdülazîz’-
den kýraat okudu. Kendisinden de Ahmed
b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ýshak b. Râhû-
ye, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb, Saîd b.
Mansûr, Ali b. Medînî gibi muhaddislerin
yaný sýra Sahnûn, Ýmam Þâfiî’nin talebesi
Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî, Ýbn Sa‘d,
Ýbn Âiz, Ebû Amr Ýbn Zekvân gibi þahsi-
yetler hadis öðrendi (Ýbn Hibbân, IX, 222).

Velîd’in, talebesi Hiþâm b. Ammâr’dan yap-
týðý bazý rivayetler hadis usulünde sâbýk ve
lâhik konusunda örnek verilir. Hayatýnýn
son yýllarýnda bir süre Remle’de kaldý ve
194 (810) yýlýnda hacca gitti. Dönüþte Me-
dine-Þam yolu üzerindeki Vâdilkurâ’ya bað-
lý Zülmerve’de muhaddis Harmele b. Ab-
dülazîz el-Cühenî’nin evinde misafir olduðu
sýrada Muharrem 195’te (Ekim 810) vefat
etti.

Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan ve
çok hadis rivayet ettiði belirtilen Velîd,
Þam bölgesinin önde gelen muhaddisle-
rinden olup ricâl âlimleri tarafýndan ge-
nellikle sika diye nitelendirilmekle birlikte
hakkýnda bazý tenkitler de mevcuttur (Ýbn
Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, XI, 153-154). Ah-
med b. Hanbel, Þamlý muhaddisler için-
de Velîd’den daha akýllýsýný görmediðini ve
onun Þam’da en fazla hadis rivayet eden-
lerden biri olduðunu söylemiþtir (Mizzî,
XXXI, 92). Velîd’in, Evzâî’nin rivayetlerinin
sonraki nesillere aktarýlmasýnda önemli
payý bulunduðundan, “Evzâî’nin hadisle-
rini Velîd b. Müslim’den yazdýysanýz baþ-
kalarýna ait rivayetlerden yazamadýklarý-
nýza üzülmeyin” denilmiþtir (Ýbn Ebû Hâ-
tim, IX, 17). Velîd’in Evzâî’den ve diðer ho-
calarýndan semâýný açýkça ifade ederek
yaptýðý rivayetler sahih kabul edilmiþ, di-
ðer rivayetleri konusunda dikkatli davra-
nýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Zira onun
özellikle Evzâî gibi hocalarýna ait bazý na-
killerde tedlîs yaptýðý ve bu konudaki uya-
rýlarý dikkate almadýðý tesbit edilmiþtir (Ze-
hebî, Mîzânü’l-i£tidâl, IV, 348). Ayrýca mev-
kuf ve maktû bazý rivayetleri merfû ola-
rak rivayet etmesi yüzünden “raffâ‘” diye
anýldýðý da zikredilmiþtir (Ýbn Hacer, Teh-
×îbü’t-Teh×îb, XI, 155). Velîd daha çok fiten,
melâhim ve megazîye dair rivayetleriyle
öne çýkmýþtýr. O Dýmaþk dýþýnda ve ezbe-
rinden yaptýðý rivayetlerdeki hatalarý yü-
zünden eleþtirilmiþ (Ýbn Receb, II, 608-
609), ancak uzun metinli rivayetleri aktar-
ma hususundaki mahareti sebebiyle övül-
müþtür. Bu bilgiden onun rivayetlerini Dý-
maþk’ta yazýlý olarak muhafaza ettiði an-
laþýlmaktadýr.

Velîd’in yetmiþ kitap yazdýðý kaydedil-
mekle birlikte Zehebî’ye göre bunlar irili
ufaklý cüzlerdir (A£lâmü’n-nübelâß, IX, 215).
Yine de çaðýn þartlarý göz önüne alýndý-
ðýnda kendisi velûd bir müellif kabul edi-
lebilir. Onun eserlerini iyice öðrenenlerin
kadýlýk için yeterli bilgiyi elde edecekleri-
nin kabul edilmesi (Zehebî, Mîzânü’l-i£ti-
dâl, IV, 347), söz konusu eserlerin konula-
ra göre tasnif edilmiþ hadisleri içerdiðinin
bir iþareti sayýlabilir. Nitekim kendisine ah-

vet ve gözü önünde duran oðullar verdi-
ðim, kendisine nimetleri serdikçe serdi-
ðim, arkasýndan daha fazla vermemi bek-
leyen kiþiyi. Hayýr, umduðu gibi olmaya-
cak. Çünkü o bizim âyetlerimize karþý inat-
la direnmektedir. Ben de onu sarp bir yo-
kuþa süreceðim. Zira o düþündü taþýn-
dý, ölçtü biçti. Kahrolsun, ne biçim ölçme
biçme bu! Ardýndan yine kahrolsun, ne bi-
çim ölçtü biçti! Sonra baktý, sonra kaþla-
rýný çattý, suratýný astý. En sonunda arka-
sýný dönüp gitti ve kibrine yenildi. ‘Bu’ de-
di, ‘olsa olsa eskilerden nakledilmiþ bir si-
hirdir; bu bildiðiniz insan sözünden baþ-
ka bir þey deðildir.’ Ben onu cehenneme
sokacaðým …” (el-Müddessir 74/11-26).
Müfessirler bu âyetlerin Velîd b. Mugýre
hakkýnda nâzil olduðu hususunda itti-
fak etmiþtir. Velîd’in de içinde bulunduðu
Kur’an’la alay eden kimselerle (el-Hicr 15/
94-96) ve onlarýn ahlâkî zaaflarýyla ilgili (el-
Kalem 68/10-16) âyetler de inmiþtir. Bu-
nun yanýnda Hümeze ve Kâfirûn sûreleri-
nin de Velîd b. Mugýre hakkýnda nâzil oldu-
ðuna dair rivayetler vardýr. Onun Ýslâm’a
karþý düþmanlýðýný gösteren en önemli hu-
sus, doðrudan kendisi veya kendisiyle bir-
likte diðer müþrikler hakkýnda 104 kadar
âyetin inmesidir. Akkad, Velîd ile yeðeni
Ebû Cehil’e dair nâzil olan âyetler kadar
baþka hiç kimse hakkýnda âyet inmediði-
ne dikkat çekerek (Ýbn Hiþâm, I, 270-272;
Taberî, XXIX, 95-100) onun müþrikler ara-
sýndaki önemini vurgulamaktadýr (el-£Ab-
šariyyât, s. 781-784).

Kaynaklarda, baþta Velîd olmak üzere
Hz. Peygamber ve Kur’an’la alay eden beþ
kiþinin uðradýðý felâketlerin Kâbe’de Re-
sûl-i Ekrem’in yanýna gelen Cebrâil tara-
fýndan tertiplendiði belirtilmektedir. Bu-
na göre Cebrâil, Kâbe avlusunda bunlarýn
her birinin ölümünü hazýrlamýþtýr. Kâbe’-
ye giren Velîd’in Resûlullah ile Cebrâil’in
önünden geçiþi sýrasýnda Cebrâil yýllar ön-
ce bir oka basmasýyla yaralanan topuðun-
daki yaraya iþaret edince yara açýlmýþ, irin
toplayýp þiþmiþ ve patlayarak doksan ya-
þýný geçmiþ olan Velîd’in ölümüne yol aç-
mýþtýr. Velîd, Hacûn Mezarlýðý’na gömüldü
(ölümü ve vasiyeti için bk. Ýbn Hiþâm, I,
408-415; Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 158,
161; Taberî, XIV, 48-51). Velîd þu üç husu-
sun yerine getirilmesini istemiþtir: Ölümü-
ne sebep olan, Huzaa kabilesine mensup
ok sahibinden intikam alýnmasý, evlenmek
için mehrini ödeyip de evlenemediði kýzýn
ailesinden verdiði paranýn tahsil edilmesi
ve Tâif’te birikmiþ parasýnýn faizlerinin is-
tenmesi. Onun pek çok çocuðu arasýnda


