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VELÎD b. UKBE

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-
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teklifi kabul etti. Bazý rivayetlere göre Ve-
lîd fidyesi ödenip serbest kalýnca, bazý riva-
yetlere göre ise kardeþleriyle birlikte Mek-
ke’ye giderken onlarýn yanýndan kaçýp Me-
dine’ye döndü ve müslüman olduðunu açýk-
ladý. Hâlid’in, bu durumda babalarýnýn yâ-
digârýný elden çýkarmalarýna sebebiyet ver-
diði yolundaki tepkisi üzerine Velîd, her-
kes gibi kendisi için de fidye ödenmesi-
ni istediðini, aksi takdirde Kureyþ’in “fidye
vermek istemediði için müslüman oldu”
diye dedikodu yapmalarýndan çekindiðini
söyledi. Velîd’in müslüman oluþ sürecin-
de Bedir esirlerine çok iyi davranýlmasýn-
dan ve yiyeceklerin onlarla paylaþýlmasýn-
dan etkilendiði anlaþýlmaktadýr. Zira Velîd
sonraki yýllarda da Bedir’de gördüðü mu-
ameleden hep memnuniyetle bahsetmiþ-
tir (Vâkýdî, I, 119). Daha sonra Velîd ken-
dilerine güvendiði iki kardeþiyle birlikte
Mekke’ye döndü. Hâlid’in onu Mekke’ye
zorla götürdüðü yolundaki bilgi (DÝA, XV,
289) isabetli deðildir. Zira Müslümanlýðý
kabul ederek Medine’ye gelmiþ bir kiþinin
o dönemde zorla geri götürülmesi müm-
kün deðildir. Mekke’ye varýnca akrabalarý
Velîd’i, ayný kabileden daha önce Ýslâmi-
yet’i benimseyerek Habeþistan’a hicret
eden ve Mekke’ye döndükten sonra hapis-
te tutulan Ayyâþ b. Ebû Rebîa ve Seleme
b. Hiþâm’ýn yanýnda zincire baðladýlar. Böy-
lece Velîd de hicret etmesine izin verilme-
yen “müstaz‘af”lar grubuna dahil oldu. Hz.
Peygamber Velîd, Ayyâþ ve Seleme ile di-
ðer müstaz‘aflarýn kurtulmasý için üç yýl
dua etmiþtir (Buhârî, “Ecân”, 128, “Ci-
hâd”, 98, “Da.avât”, 58; Müslim, “Mesâ-
cid”, 294-295). Nihayet Velîd bir fýrsatýný
bulup kaçtý (Ýbn Sa‘d, IV, 132).

Velîd’in Mekke’den üç yýl sonra kaçtýðý,
ancak yolda düþerek ayaðýndan yaralan-
dýðý, kopan parmaðýnýn yol açtýðý kan kay-
bý yüzünden Medine’ye bir mil mesafede-
ki Ebû Ýnebe kuyusu mevkiinde veya Me-
dine’ye girer girmez öldüðü bilgisi (Ýbnü’l-
Esîr, V, 455) doðru deðildir. Onun umre-
tü’l-kazâdan dönüþ yolunda müslüman-
lara katýldýðý zikredilmekle birlikte bizzat
umretü’l-kazâya katýldýðý bilgisi daha doð-
ru kabul edildiðine göre (a.g.e., a.y.; Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, VI, 406) önceden Medine’-
ye gelmiþ olmalýdýr. Umretü’l-kazâ sýrasýn-
da müslümanlarýn Mekke’ye giriþini gör-
memek için oradan uzaklaþan kardeþi Hâ-
lid’e gönderdiði ve onun Ýslâmiyet’i benim-
seme sürecini hýzlandýrdýðý bildirilen mek-
tubundaki üslûbu da Velîd’in Mekke’den
umretü’l-kazâdan önce ayrýldýðýný göster-
mektedir. Öte yandan Velîd’in Medine’ye

geldikten sonra Resûl-i Ekrem’in emriyle
Mekke’ye döndüðü, Müslümanlýðýný giz-
leyen bir demircinin yanýnda bir süre ka-
lýp Tâif civarýndaki mülklerini elden çýkar-
dýðý, ardýndan Ayyâþ ile Seleme’ye Resû-
lullah’ýn kaçmalarý yolundaki emrini bildir-
diði ve onlarla birlikte Hz. Peygamber’in
hicret yolunu takip ederek Medine’ye dön-
düðü, peþlerine düþen Hâlid ile bazý müþ-
riklerin onlara yetiþemediði belirtilmekte-
dir (Ýbn Sa‘d, IV, 132-133). Velîd’in Mekke’-
den Ebû Cendel’le birlikte kaçtýðý ve Hu-
deybiye Antlaþmasý uyarýnca Medine’ye
gidemeyen Ebû Basîr kumandasýndaki
gruba katýldýðý, bu grubun çevreye verdi-
ði zarardan kurtulmak isteyen müþrikle-
rin talebi üzerine Hz. Peygamber’in em-
riyle Medine’ye geldiðine dair bilgi yukarý-
daki bilgiler kadar kuvvetli bulunmamýþ-
týr (a.g.e., IV, 134). Velîd bazý rivayetlere
göre hicretin 8. yýlýnda (629) vefat etmiþ-
tir. Vefatý üzerine Resûl-i Ekrem’in haným-
larýndan olan amcasýnýn kýzý Ümmü Sele-
me’nin Velîd için okuduðu mersiye hak-
kýnda Resûlullah’ýn bazý uyarýlarda bulun-
duðu þeklindeki rivayet (Ýbn Hacer, III, 690)
onun Hz. Peygamber henüz sað iken öldü-
ðü bilgisini doðrulamaktadýr.

Soyu kendisinin Velîd adýný verdiði, an-
cak Resûl-i Ekrem’in adýný Abdullah olarak
deðiþtirdiði oðlu vasýtasýyla devam etmiþ-
tir. Çokça kâbus gördüðü rivayet edilen
Velîd’in bir gün durumunu Resûlullah’a ar-
zetmesi üzerine Resûlullah, ona þu duayý
okumasýný söylemiþti: “Eûzü bi-kelimâtil-
lâhi’t-tâmmâti min gazabihî ve ikabihî ve
þerri ibâdihî ve min hemezâti’þ-þeyâtîn ve
en yahdurûn.” Bu duayý okuyan Velîd’in
kâbuslardan kurtulduðu zikredilmektedir
(Müsned, IV, 57; VI, 6).
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Toplantý ve merasimlerde,
özellikle düðünde 

davetlilere verilen yemek
(bk. DÜÐÜN).
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ken diðer kaynaklarda namazdan hemen
sonra öldüðü kaydedilir. Velîd, Ümmü Hu-
ceyr bint Abdurrahman, Remle bint Saîd
b. Âs ve Lübâbe bint Abdullah b. Abbas
ile evlenmiþtir. Bu evliliklerinden Osman,
Muhammed, Hind, Eme, Amr, Kasým, Fâ-
týma ve Husayn adýnda çocuklarý olmuþ-
tur. Onun þair Abdurrahman b. Seyhân el-
Muhâribî ile iþret meclisleri düzenlediði-
ne dair rivayetler aktarýlmaktadýr (Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî, II, 242-245).
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Ebü’l-Velîd el-Velîd b. el-Velîd
b. el-Mug¢re el-Mahzûmî

(ö. 8/629 [?] )

Sahâbî.
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Hâlid b. Velîd’in baba bir kardeþidir. Ba-
basý Velîd b. Mugýre, Hz. Peygamber’in ve
müslümanlarýn azýlý düþmanlarýndan biriy-
di. Annesi Ümeyme bint Velîd’in (Ýbn Sa‘d,
IV, 131) (veya Âtike / Âmine bint Harme-
le) müslüman olduðu zikredilmektedir (Ýbn
Hacer, III, 639). Kureyþ’in eþrafýndan olan
Velîd, Bedir Gazvesi’nde Abdullah b. Cahþ
(yahut Selît / Süleyk el-Mâzinî el-Ensârî) tara-
fýndan esir alýnarak Medine’ye götürüldü.
Bunun üzerine Hâlid ile ana baba bir kar-
deþi Hiþâm Velîd’in fidyesini ödemek üze-
re Medine’ye geldiler. Abdullah b. Cahþ
4000 dirhem fidye istedi, ancak Hâlid bu-
nu kabul etmedi. Buna üzülen Hiþâm, Ve-
lîd Hâlid’in üvey kardeþi olduðu için onun
fidye ödemek istemediðini söyleyerek Hâ-
lid’e sitem etti. Durumdan haberdar edi-
len Hz. Peygamber, Velîd’in serbest býra-
kýlmasý için fidye olarak babasýnýn savaþ
teçhizatýný vermeleri gerektiðini bildirdi.
Gösteriþli bir zýrh, miðfer ve kýlýçtan iba-
ret olan bu teçhizat 100 dinar kýymetin-
deydi. Hâlid’in itirazýna raðmen Hiþâm bu
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