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VELÎD b. MUGœRE

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
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liþmekte, bazý âlimler tarafýndan da mün-
ker ve muztarib olarak deðerlendirilmek-
tedir (Mizzî, XXXI, 56).

Çocukluk ve gençlik yýllarýný Mekke’de
geçiren Velîd babasýnýn yanýnda yetiþti.
Bedir Gazvesi’nde müslümanlara esir dü-
þen akrabasý Hâris b. Ebû Vecze’yi kurtar-
mak amacýyla savaþtan sonra Medine’ye
gitti ve 4000 dirhem fidye ödeyerek Hâ-
ris’i kurtardý. Hudeybiye Antlaþmasý gün-
lerinde müslüman olup Medine’ye hicret
eden kýz kardeþi Ümmü Külsûm’u geri al-
mak üzere tekrar Medine’ye gittiyse de
Ümmü Külsûm geri dönmek istemedi, Re-
sûl-i Ekrem de onun dönmesini uygun gör-
medi. Mekke’nin fethi esnasýnda Velîd de
Ýslâmiyet’i kabul etti. Fetihten sonra Mek-
keli gençlerin gönüllerini kazanma düþün-
cesiyle onlara çeþitli görevler veren Resû-
lullah, Velîd b. Ukbe’yi Mustalikoðullarý’na
zekât âmili olarak gönderdi (9/630). An-
cak Velîd görev yerine zamanýnda gideme-
diðinden bir kýsým kabile halký onun ne-
den gelmediðini öðrenmek için Medine’-
ye gitmek üzere hazýrlýk yaptý. Öte yan-
dan Velîd, kabileye yaklaþtýðý sýrada uzak-
tan onlarý silâhlý vaziyette görünce kendi-
sine tuzak kurulduðu düþüncesiyle Medi-
ne’ye geri döndü ve Hz. Peygamber’e Mus-
talikoðullarý’nýn irtidad ettiklerini, hatta
kendisini öldürmek için harekete geçtikle-
rini söyledi. Fakat yapýlan araþtýrma sonun-
da gerçek durum anlaþýlýnca þu âyet nâzil
oldu: “Ey iman edenler! Fâsýkýn biri size bir
haber getirirse onun iç yüzünü araþtýrýn,
yoksa bilmeden bir millete kötülük edersi-
niz de sonra ettiðinize piþman olursunuz”
(el-Hucurât 49/6; Müsned, IV, 279).

Resûl-i Ekrem’in vefatýna kadar Mek-
ke’de kalan Velîd b. Ukbe, Hz. Ebû Bekir
halife olunca Kudâa kabilesinin zekâtlarý-
ný toplamakla görevlendirildi. Daha sonra
küçük bazý birliklerin baþýnda Irak taraf-
larýna gönderildi ve Mezâr ile Aynüttemr
gibi merkezlerin fethine katýldý. Görevini
baþarýyla tamamlamasý üzerine bu defa
Ürdün istikametine yollandý. Hz. Ömer dö-
neminde birliðiyle Suriye ve Þam tarafla-
rýnýn ordu kumandaný Ebû Ubeyde b. Cer-
râh’ýn emrine verildi; bu sýrada Kýnnesrîn
ve el-Cezîre’yi fetheden bazý kuvvetlere
kumandanlýk yaptý. Ardýndan kýsa aralýk-
larla Rebîa ve Benî Taðlib gibi kabilelere
zekât âmili olarak gönderildi. Velîd en ha-
reketli dönemini Hz. Osman’ýn hilâfeti sý-
rasýnda yaþadý. 25 (645) yýlýnda Hz. Os-
man onu yaklaþýk beþ yýl devam edecek
olan Kûfe merkezli Irak genel valiliðine ta-
yin etti. Bu sýrada, daha önce fethedilip

elden çýkan Azerbaycan ile Ermenistan ta-
raflarýný yeniden ele geçirmek için yola çý-
kan ordularýn baþýnda bulundu ve bu böl-
gelerin tekrar fethedilmesinde önemli rol
oynadý. Valiliðinin beþinci yýlýnda içki içti-
ðine dair haberlerin yayýlmasý ve bu du-
rumun þahitlerle ispat edilmesi üzerine
kendisine had cezasý uygulandý ve görev-
den alýndý. Medine’ye dönen ve Hz. Os-
man’ýn öldürülmesine kadar (35/655) bu-
rada yaþayan Velîd daha sonra Irak’a ge-
çerek bir müddet Basra’da kaldý, ardýn-
dan Suriye’deki Rakka þehrine yerleþti. Fit-
ne dönemi boyunca olaylara fiilen katýlma-
dýðý bilinmekteyse de Hz. Ali’ye karþý Mu-
âviye b. Ebû Süfyân’ý desteklediði nakle-
dilmektedir. Velîd b. Ukbe Rakka’da vefat
etti. Ýslâm’a girdikten sonra daha çok si-
yaset, yöneticilik ve cihadla geçen görev-
leri sýrasýnda insanlara güzel muamele ya-
pan ve halkýn dertlerine çare bulmaya ça-
lýþtýðý bilinen Velîd kaynaklarda güçlü bir
þair, cesur ve cömert bir kiþi olarak tanýtý-
lýr. Hadis rivayet etmemiþse de iki olay hak-
kýndaki nakli kaynaklarda yer almýþtýr.

Velîd b. Ukbe bir kýsmý þahsî hatalarýn-
dan kaynaklanan, bir kýsmý zanna ve ifti-
raya dayanan çeþitli eleþtirilere mâruz kal-
mýþtýr. Bu eleþtiriler daha çok Hiþâm b.
Muhammed el-Kelbî, Ma‘mer b. Müsen-
nâ, Asmaî ve Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî gibi
hadis ilminde fazla ihtisasý olmayan, bul-
duklarý her bilgiyi derleyen kimselere, ay-
rýca Þiî müelliflerin abartarak naklettikleri
bazý rivayetlere dayanmaktadýr. Bu riva-
yetler, Hz. Peygamber’in Ukbe b. Ebû Mu-
ayt’a çocuklarýnýn cehennemlik olduðunu
haber vermesi sebebiyle Velîd’in de cehen-
neme gideceði (Ýbn Kesîr, III, 305), onun
muhacirlerden ve ensardan olmayýp tu-
leka* arasýnda yer aldýðý, Kûfe valisi iken
içki içtiði, Muâviye b. Ebû Süfyân’ý Hz. Ali’-
ye karþý savaþmasý için þiirleriyle tahrik et-
tiði, kendisi hakkýnda inen Hucurât sûre-
sinin 6. âyetinde fâsýk diye nitelendirildiði
þeklinde özetlenebilir. Resûl-i Ekrem’in,
Bedir Gazvesi’nde esir düþen Ukbe b. Ebû
Muayt’a kendisinin ve çocuklarýnýn cehen-
neme gideceðini söylemesi Ýslâmiyet’i he-
nüz benimsemedikleri o güne ait bir du-
rum olmalýdýr. Ayrýca müslümanlýðýn ön-
ceki günahlarý silip yok ettiði bilinmekte-
dir. Velîd’in tulekadan olmasý sebebiyle
eleþtirilmesi de isabetli görülmemektedir.
Zira Mekke fethinden sonra Ýslâmiyet’i
kabul ederek dine büyük hizmetler yapan
pek çok müslüman vardýr.

Velîd içki içmesi yüzünden cezalandýrýl-
mýþtýr. Ancak bu olayý farklý senedlerle

kâm hadislerini içeren Kitâbü’s-Sünen,
ayrýca Kitâbü’l-Me³åzî, et-TârîÅ ve Si-
yerü’l-enbiyâß adlý eserler nisbet edilmiþ-
tir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 279; Zehebî, Te×ki-
retü’l-¼uffâ¾, I, 303; Mv.AU, IX, 303). Bun-
lardan Kitâbü’s-Sünen’i Beyhaký’nin es-
Sünenü’l-kübrâ’da kaynak olarak kullan-
dýðý zikredilmektedir (Necm Abdurrahman
Halef, IV, 94).
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Ebû Vehb el-Velîd b. Ukbe
b. Ebî Muayt el-Ümevî el-Kureþî

(ö. 61/680-81)
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Mekke’de doðdu. Babasý Ukbe b. Ebû
Muayt, Mekke döneminde Hz. Peygam-
ber’e ve ilk müslümanlara eziyet eden
müþriklerdendi. Annesi Ervâ bint Küreyz,
Resûl-i Ekrem’in halasý Ümmü Hakîm Bey-
zâ bint Abdülmuttalib’in kýzý ve Hz. Os-
man’ýn annesidir. Bir rivayette Velîd’in Re-
sûlullah henüz hayatta iken doðduðu, Mek-
ke’nin fethi sýrasýnda (8/630) küçük bir ço-
cuk iken dua etmesi için Peygamber’in ya-
nýna getirildiði, baþýna hoþ olmayan bir ko-
ku sürüldüðü için Resûl-i Ekrem’in ona do-
kunmadýðý þeklinde bilgiler nakledilmiþse
de bu rivayet, Velîd’in Bedir Gazvesi son-
rasýnda (2/624) ve Hudeybiye Antlaþmasý
günlerinde (6/628) görüþme yapmak için
Medine’ye geldiðini, fetih sýrasýnda evli ve
yaklaþýk yirmi yaþýnda bulunduðunu, fetih-
ten kýsa bir süre sonra zekât âmili sýfatýyla
görevlendirildiðini bildiren rivayetlerle çe-
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