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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)

Sahâbî.
˜ ™

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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düllatîf Hanefî Muhammed “el-Velîd b.
.Ukbe b. Ebî Mu.ayt hayâtühû-velâyetü-
hü’l-Kûfe” (el-Mecelletü’t-TârîÅiyyetü’l-Mý½-
riyye, sy. 43 [Kahire 2005], s. 351-441)
adýyla birer makale kaleme almýþlardýr.
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el-Velîd b. Utbe b. Ebî Süfyân
Sahr el-Ümevî
(ö. 64/684)

Emevîler’in Medine valisi.˜ ™

Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn yeðeni olup
Muâviye tarafýndan 56 (676) veya 57 (677)
yýlýnda Mervân b. Hakem’in yerine Medi-
ne valiliðine tayin edildi. Bu sebeple Mer-
vân ile Velîd’in arasý açýldý. Mervân, Velîd’i
Muâviye’nin gözünden düþürmeye çalýþ-
týysa da bunda baþarýlý olamadý. Velîd 57
(677) ve 58 (678) yýllarýnda hac emirliði gö-
revini de üstlendi. Bu arada Ebû Hürey-
re’nin cenaze namazýný kýldýrdý ve Muâvi-
ye’nin emriyle yakýnlarýna 10.000 dirhem
baðýþta bulundu.

Muâviye ölünce oðlu Yezîd, Velîd’e bir
mektup yazarak kendi adýna Medine hal-
kýndan biat almasýný istedi. Bilhassa da-
ha önce veliahtlýðýna karþý çýkan Hz. Hü-
seyin, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b.
Ömer’den biat almasýný emretti. Velîd ka-
rýþýklýk çýkmasýndan endiþe ederek Mer-
vân’ý yanýna çaðýrdý ve bu konuda görü-
þünü sordu. Mervân da Hz. Hüseyin ile Ab-
dullah b. Zübeyr’i hemen çaðýrmasýný, Mu-
âviye’nin ölümü duyulmadan onlardan bi-

at almasýný, kabul etmedikleri takdirde bo-
yunlarýný vurdurmasýný tavsiye etti. Gece-
nin geç bir vaktinde Velîd, Hz. Hüseyin ile
Abdullah’ý yanýna davet ettiyse de onlar,
Muâviye’nin öldüðünü ve halkýn öðrenme-
sinden önce kendilerinden biat alýnmak
istendiðini anladýlar. Ýbnü’z-Zübeyr gizlice
Mekke’ye hareket etti. Hz. Hüseyin, Velîd
ile görüþmeye gittiðinde Velîd’e gece vak-
ti yapýlacak biatýnýn bir anlam taþýmayaca-
ðýný ve ertesi gün Medine halký ile bera-
ber hareket edeceðini söyledi. Sorun çýk-
masýný istemeyen Velîd de biat konusun-
da önceki fikrini tekrarlayan Mervân’a,
“Sen dinimi yýkacak bir þey tavsiye edi-
yorsun; ben asla Hüseyin’i öldürmek iste-
mem” dedi. Biat etmemeleri halinde Hü-
seyin ile Abdullah’ýn öldürülmesi emrini
Velîd’e bizzat Yezîd’in bildirdiðine dair ri-
vayetler de vardýr. Sonuçta Velîd, gecele-
yin gizlice Mekke’ye doðru yola çýkan Ab-
dullah b. Zübeyr’i yakalamak için adam-
larýný gönderdiyse de Abdullah ele geçiri-
lemedi. Hz. Hüseyin de 28 Receb 60 (4 Ma-
yýs 680) gecesi yakýnlarý ile beraber Medi-
ne’den ayrýldý. Bu geliþmeleri öðrenen Ye-
zîd, Velîd’i valilikten azlederek Amr b. Saîd
el-Eþdak’ý Haremeyn valiliðine tayin etti
(Ramazan 60 / Haziran 680); Velîd’i de kar-
þýsýna almamak için Dýmaþk’a çaðýrýp þûra
meclisinde görevlendirdi. Amr b. Saîd de
kendisinden beklenen icraatý yapamayýn-
ca azledilip yerine yine Velîd getirildi. Velîd,
Medine’ye gelerek kendine muhalif gör-
düðü Amr’ýn adamlarýný yakalayýp hapse
attýrdý. Konuyu Velîd ile görüþen Amr bir
netice alamayýnca Dýmaþk’a gidip durumu
Yezîd’e anlattý. Amr’ýn haksýz yere azle-
dildiðini anlayan Yezîd, Velîd’i tekrar vali-
likten azletti (62/682). Bu ikinci valilik dö-
neminde Velîd, Hz. Peygamber’in hanýmý
Ümmü Seleme’nin cenaze namazýný kýl-
dýrdý ve 61 (681) yýlýnda hac emirliði yap-
tý. Azledildikten bir süre sonra Dýmaþk’a
gitti.

Yezîd’in ölümü üzerine tahta geçen oð-
lu II. Muâviye ile iyi anlaþan Velîd’in, II. Mu-
âviye’nin hastalýðýnýn ilerlemesi veya hali-
felikten çekilmek istemesi üzerine ortaya
çýkan belirsizlikte bazý Dýmaþklýlar tarafýn-
dan hilâfet makamýna getirilmek istendi-
ði, ancak onun bunu kabul etmediði ile-
ri sürülür. Velîd’in ölüm tarihi konusunda
farklý rivayetler aktarýlýrsa da çoðunluðun
görüþü onun, vasiyeti üzerine cenaze na-
mazýný kýldýrdýðý II. Muâviye’nin vefat et-
tiði gün (7 Receb 64 / 29 Þubat 684) veba-
dan öldüðü yolundadýr. Mes‘ûdî, Velîd’in
namazý tamamlamadan öldüðünü söyler-

nakleden Ýbn Cerîr et-Taberî konu üzerin-
de ayrýntýlý biçimde durmuþ, Velîd’in as-
lýnda içki içmediði, kendisine düþman olan
bazý kimselerin iftiralarýna kurban gittiði
ve yalancý þahitler marifetiyle ona had ce-
zasý uygulandýðý sonucuna varmýþtýr (Tâ-
rîÅu’l-ümem ve’l-mülûk, II, 608-612). Ha-
diseden sonra bu konu Kûfe’de uzun sü-
re tartýþýlmýþ ve halkýn büyük bir kýsmý Ve-
lîd’e haksýzlýk yapýldýðýna inanmýþtýr. Ola-
yýn gerçekleþtiði konusunda kuþku uyan-
dýran hususlarý dikkate alan Ýbn Hacer el-
Askalânî, Velîd’le ilgili her rivayeti nakle-
den Ýbn Abdülberr’in tutumunu tenkit et-
miþ, þüphe emâresi taþýyan bu tür olayla-
ra ve rivayetlere karþý susmanýn daha doð-
ru olacaðýný söylemiþtir (Teh×îbü’t-Teh×îb,
XI, 127).

Kaynaklarda Velîd b. Ukbe’ye nisbet edi-
len bazý þiirler onun Muâviye b. Ebû Süf-
yân’ý Hz. Ali’ye karþý tahrik ettiðini göster-
mekteyse de hadis âlimleri, Velîd’in töv-
be etmesi ihtimali bulunan, ayrýca rivayet-
le doðrudan ilgili olmayan bu davranýþýný
bir sahâbînin adâletini sorgulamayý gerek-
tirecek nitelikte kabul etmemiþlerdir. Ve-
lîd üzerinde en çok, Mustalikoðullarý’na
gönderildiðinde yanlýþ davranmasý ve bu
olaydan hemen sonra inen âyette fâsýk
diye nitelendirilmesi sebebiyle durulmuþ-
tur. Bazý fýrkalar ve þahýslar onun sahâbî-
liðinin ve adâletinin sorgulanmasý gerek-
tiðini, rivayetlerinin ancak araþtýrýldýktan
sonra alýnabileceðini, bundan hareketle
bütün ashabýn adâlet açýsýndan tekrar in-
celenmesi gerektiðini öne sürmüþlerdir.
Ancak muhaddisler ve Ehl-i sünnet âlim-
leri, Velîd’in fâsýk þeklinde nitelendirildiði
olaydan sonra da Hz. Peygamber’in yanýn-
da bulunduðunu, müslümanlar arasýnda
hayatýný sürdürdüðünü, kumandanlýk ve
zekât memurluðu gibi görevlerde titiz
davranan Hz. Ebû Bekir ile Ömer’in ken-
disine görev verdiðini, gerçekleþtirdiði fe-
tihlerle Ýslâm’a önemli katkýlar saðladýðýný
dikkate almýþlar, bu hususlarýn onun mü-
min olduðuna ve hatasýndan döndüðüne
iþaret ettiðini, dolayýsýyla sahâbîliðinin sor-
gulanmasýna gerek görülmediðini belirt-
miþlerdir. Ayrýca Velîd’in hadis uydurma-
dýðý, kendisinden nakledilen ve zayýf oldu-
ðu söylenen iki rivayetin baþkalarý tarafýn-
dan da nakledildiði ifade edilmiþtir (geniþ
bilgi için bk. Efendioðlu, s. 407-413). Ve-
lîd b. Ukbe hakkýnda Adem Dölek “el-Ve-
lîd b. Ukbe’nin Hayatý ve Sahâbe Adâle-
ti Açýsýndan Deðerlendirilmesi” (Cumhuri-
yet Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi,
VI/1, Sivas 2002, s. 93-110), Ahmed Ab-


