
513

– —
YEZÎD I
( ���� )

Ebû Hâlid Yezîd b. Muâviye
b. Ebî Süfyân el-Kureþî el-Ümevî

(ö. 64/683)

Emevî halifesi
(680-683).

˜ ™

26 (647) veya 27 (648) yýlýnda Dýmaþk’-
ta doðdu. Annesi Yemen asýllý Kelb kabi-
lesinden Meysûn bint Bahdel’dir. Babasý
Muâviye, oðlunun çöl ortamýnda yetiþme-
sini saðlamak amacýyla onu annesiyle bir-
likte Kelb kabilesinin yaþadýðý Tedmür ci-
varýndaki bâdiyeye gönderdi. Yezîd bura-
da bedevî hayatýnýn þartlarýna göre büyü-
dü. Ata binme ve silâh kullanmada maha-
ret kazandý, fasih Arapça’yý öðrendi. Bu
arada içki ve eðlence dünyasýný tanýdý. Ya-
rýþ atlarý ve av köpekleri edindi, þiirle meþ-
gul oldu. Muâviye oðlunu Dýmaþk’a getirt-
tikten sonra eðitimiyle yakýndan ilgilendi,
onun için nesep âlimi Daðfel b. Hanzale gi-
bi özel hocalar tuttu. Ancak Yezîd’in çölde
edindiði kötü alýþkanlýklarýný sürdürmesi,
bilhassa oyun ve eðlenceye düþkünlüðü
halk tarafýndan yadýrgandý ve eleþtirilme-
sine yol açtý.

Halifeliði kabile asabiyetine dayanan bir
mücadele sonunda elde eden Muâviye 50
(670) yýlýnda, müslümanlarýn hilâfet me-
selesi yüzünden yeni bir iç savaþa sürük-
lenmesini engellemeyi gerekçe göstere-
rek vefatýnýn ardýndan yerine geçmesi için
oðlu Yezîd’i veliaht tayin etmeye karar
verdi ve bu niyetini valilerine bildirdi. Bas-
ra Valisi Ziyâd b. Ebîh’in bazý uyarýlarý do-
layýsýyla veliahtlýk iþini Ziyâd’ýn ölümüne
kadar (53/673) erteledi. Bu arada Yezîd’i
halk arasýnda oluþan tepkiyi bertaraf et-
mek ve onu veliahtlýða hazýrlamak ama-
cýyla önemli görevlere getirdi. 49 veya 50
(669 veya 670) yýlýnda gerçekleþtirilen, as-
habýn ileri gelenlerinden bazýlarýnýn katýl-
dýðý ilk Ýstanbul kuþatmasýnda oðlunu ko-
mutan, 51 (671) yýlýnda da hac emîri ta-
yin etti. Yezîd, ikinci görevi esnasýnda Hi-
caz halkýna bol miktarda baðýþlarda bu-
lunup onlarýn gönüllerini kazanmaya ça-
lýþtý. Ziyâd b. Ebîh’in vefatýndan sonra ve-
liahtlýk meselesini tekrar gündeme geti-
ren Muâviye kabile liderleri üzerindeki hâ-
kimiyeti sayesinde hedefine ulaþmakta faz-
la zorlanmadý. Ancak Medine’de Hz. Hü-
seyin, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b.
Ömer gibi sahâbîlerden bir grup, bu uy-
gulamanýn hilâfeti saltanata çevirmek ol-
duðunu söyleyip kendisine þiddetle karþý
çýktý. Bunun üzerine Muâviye bizzat Hicaz’a

gitmesine raðmen onlarý ikna edemeyin-
ce bazý tarihçilerin ihtiyatla karþýladýðý bir
rivayete göre kendilerinden tehditle biat
aldýktan sonra Dýmaþk’a döndü. Ardýndan
Mekke ve Medine halký da Yezîd’in veliaht-
lýðýný kabul etti.

Muâviye vefat edince Yezîd Dýmaþk’ta
halife olarak biat aldý (Receb 60 / Nisan
680). Medine dýþýndaki þehirlerde de ona
biat edildi. Veliaht tayin edilmesine karþý
çýkan Medineli grubun halifeliðine de kar-
þý çýkmasýndan endiþe eden Yezîd, Me-
dine valisine haber göndererek babasýnýn
ölümü duyulmadan muhalif grubun biatý-
ný almasýný emretti. Ancak valinin kendi-
lerini çaðýrmasýndan Muâviye’nin öldüðü-
nü anlayan Abdullah b. Zübeyr ile Hz. Hü-
seyin o gece yola çýkýp Mekke’ye gittiler ve
Yezîd aleyhindeki faaliyetlerini Mekke’de
sürdürdüler. Hz. Hüseyin’in Kûfe’deki ta-
raftarlarý kendisine mektup yazarak Kû-
fe’ye gelip baþlarýna geçmesini istediler.
Bu hareketi organize etmesi için Hüse-
yin’in Kûfe’ye gönderdiði Müslim b. Akýl
þehirde onun adýna biat almaya baþladý.
Ancak durumu öðrenen Yezîd, Kûfe valili-
ðine Ubeydullah b. Ziyâd’ý tayin etti ve Müs-
lim yakalanýp öldürüldü. Hz. Hüseyin, Müs-
lim’in kendisini Kûfe’ye davet eden mek-
tubunu alýnca hemen yola çýkmýþtý. Müs-
lim ve taraftarlarýnýn baþýna gelenleri an-
cak Kadisiye’ye yaklaþtýðý sýrada öðrendi.
Daha sonra Kerbelâ’da Emevî ordusu ta-
rafýndan kuþatýldý ve Yezîd’e biat etmesi
istendi. Hz. Hüseyin bunu kabul etmeyin-
ce 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihin-
de beraberindekilerden yetmiþ iki kiþiyle
birlikte feci þekilde öldürüldü. Yezîd’in, Hz.
Hüseyin'in kendisine getirilen kesik baþý-
ný görünce buna üzüldüðü rivayet edilir-
se de bu üzüntüsündeki samimiyeti þüp-
helidir. Bununla birlikte Hz. Hüseyin’in ha-
yatta kalan yakýnlarýna iyi muamelede bu-
lundu ve onlarý Medine’ye gönderdi. Ker-
belâ Vak‘asý, Yezîd’in ismine silinmez bir
leke sürmüþtür. Bu olayýn ardýndan Ab-
dullah b. Zübeyr, Yezîd’e karþý oluþan mu-
halefetin tek lideri haline geldi ve Mek-
ke’de gizlice biat almaya baþladý, Yezîd’in
gönderdiði orduyu da Mekke yakýnlarýnda
yenilgiye uðrattý (61/681).

Yezîd, aleyhindeki olumsuz havayý ber-
taraf etmek için Medine ileri gelenlerin-
den bir heyeti Dýmaþk’a davet etti. Heyet
mensuplarýna ikramda bulunarak bol mik-
tarda bahþiþ ve hediye verdi. Ancak he-
yettekiler, sefahate düþen ve halifeliðe ya-
kýþmayan iþler yapan Yezîd’in durumunu
yakýndan görünce büyük rahatsýzlýk duy-
dular. Bunlar Medine’ye dönünce Yezîd’in

ve Ehrimen’i þeytan diye gördüklerini be-
lirtir (Teb½ýratü’l-£avvâm, s. 13). Benzer þe-
kilde Lu³atnâme yazarý Dihhudâ da yez-
dân kelimesini tekil kabul ederek Ýslâm
öncesi Ýran’da kendisinden sadece iyinin
sâdýr olduðu yaratýcýyý tanýmlamada kul-
lanýldýðýný yazar (XXVIII, 177). Mecûsî te-
olojisinde aslýnda çoðul olan yezdân keli-
mesi erken dönem Ýslâmî eserlerde özel-
likle Ahura Mazda’yý nitelendirmede kul-
lanýlmýþtýr. Bu durum, Mecûsîler’in Ýslâm
coðrafyasýnda zimmî statüsünde yaþamak
için kendilerini tek tanrýcý olarak takdim
etmeleriyle baðlantýlý görülmektedir. Ýleri-
ki dönemlerde de yezdân kavramý tek tan-
rýyý ifade eder tarzda Ýslâmî edebiyatta
yer almýþtýr (Firdevsî, I, 66; Hâfýz-ý Þîrâzî,
s. 528).
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sayn, Mekke önlerine varýp þehri kuþattý.
Yezîd’in ölüm haberi Mekke’ye ulaþýncaya
kadar altmýþ dört gün boyunca kuþatma-
yý sürdürdü. Kerbelâ ve Harre vakalarýnýn
ardýndan Mekke’nin kuþatýlmasý Yezîd’e
duyulan düþmanlýk ve nefreti daha da þid-
detlendirdi.

Yezîd zamanýnda Kuzey Afrika dýþýnda-
ki bölgelerde fetihler durdu. Bizans üze-
rine düzenlenen yaz ve kýþ seferlerine ara
verildiði gibi Kýbrýs ve Rodos adalarýndaki
müslümanlar da tahliye edilmiþti (Belâ-
zürî, Fütûh, s. 219, 338). Kuzey Afrika’da
62 (681-82) yýlýnda Yezîd tarafýndan yeni-
den Ýfrîkýye valiliðine tayin edilen Ukbe b.
Nâfi‘in Sûsülednâ ve Sûsülaksâ bölgeleri-
ni fethiyle elde edilen baþarýlar kýsa bir sü-
re sonra bir felâkete dönüþtü. Ukbe, Kü-
seyle ve müttefiki olan Rumlar tarafýndan
pusuya düþürülerek 300 askeriyle birlikte
öldürüldü. Bunun üzerine Ýfrîkýye’nin mer-
kezi Kayrevan’daki Ýslâm ordusu Berka’-
ya çekilmek zorunda kalýrken Küseyle ku-
mandasýndaki Berberîler Kayrevan’a gir-
di (64/683).

Üç yýl altý ay halifelik yapan Yezîd, Dýmaþk
yakýnlarýndaki Huvvârîn’de öldü ve Dýmaþk’-
ta Bâbüssagýr Mezarlýðý’na defnedildi (14
Rebîülevvel 64 / 10 Kasým 683). Ýri yapýlý,
av meraklýsý, cesur ve oldukça cömert olan
Yezîd idarî alanda babasý Muâviye’nin po-
litikalarýný devam ettirmiþtir. Babasýnýn
valilerini ve diðer devlet adamlarýný yerle-
rinde býrakmýþ, onlara geniþ yetkiler ver-
miþtir. Kendisi zamanýnýn çoðunu þair ve
mûsikiþinaslarla bir arada oyun ve eðlen-
ce meclislerinde geçirmiþtir. Ýçki içen ilk
halife olmasý dolayýsýyla “el-humûr” (sar-
hoþ) lakabýyla anýlan Yezîd kendi dönemin-
de gerçekleþen ve etkileri günümüze ka-
dar gelen Kerbelâ Vak‘asý, Harre Savaþý ve
Mekke kuþatmasý gibi icraatlarý yüzün-
den müslümanlarýn hâfýzasýnda Ýslâm ta-
rihinin en kötü isimlerinden biri olarak yer
etmiþ, bu sebeple tekfir edilip lânetlene-
bileceðini söyleyenler olmuþtur.

Ziraatla ilgilenip bilhassa Dýmaþk civa-
rýnda kanallar açtýrdýðý ve tarýmýn geliþ-
mesine katký saðladýðý için I. Yezîd’e “el-
mühendis” lakabý da verilmiþ, Dýmaþk’ta-
ki Beradâ nehrinden su getirttiði kanal
onun adýyla (Nehrü Yezîd) anýlmýþtýr. Fe-
sahat ve belâgat sahibi olup ayný zaman-
da güçlü bir þairdir: Ýslâm tarihinde ilk hü-
kümdar þair olarak tanýnýr. Merzübânî ta-
rafýndan derlenip bir divanda toplanan þi-
irlerine daha sonra baþkalarýna ait þiirler
de ilâve edilmiþtir. Selâhaddin el-Münec-
cid kaynaklarda yer alan þiirlerini bir ki-

tap halinde yayýmlamýþtýr (Þi£ru Yezîd b.
Mu£âviye, Beyrut 1982). I. Yezîd’in hima-
ye ettiði Ahtal, Miskîn ed-Dârimî, Râî en-
Nümeyrî, Mütevekkil el-Leysî ve Abdullah
b. Zübeyr el-Esedî onun hakkýnda þiirler
yazmýþtýr. Ýbn Tolun, önceki âlimlerin Ye-
zîd b. Muâviye hakkýndaki görüþlerini Æay-
dü’þ-þerîd min aÅbâri Yezîd adlý ese-
rinde toplamýþ, Takýyyüddin Ýbn Teymiy-
ye de Sußâl fî Yezîd b. Mu£âviye adýyla
bir risâle yazmýþtýr. Kaynaklarda Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Abbas el-Yezîdî ve
Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin AÅ-
bâru Yezîd b. Mu£âviye, Abdülmugýs b.
Züheyr el-Harbî el-Baðdâdî’nin Fe²âßilü
Yezîd b. Mu£âviye adlý kitaplarý zikredil-
mektedir. Ünal Kýlýç I. Yezîd ve dönemiyle
ilgili bir doktora hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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ÿÜnal Kýlýç

oyun ve eðlenceye daldýðýný, haramlara bu-
laþtýðýný anlatarak isyaný gündeme getir-
diler. Bu durum Medine’de büyük bir in-
fiale yol açtý. Medine'de baþlayan muha-
lefetin dinî yönü yanýnda Muâviye döne-
mine kadar uzanan ekonomik boyutu da
vardý. Medine’deki geliþmeleri haber alan
Yezîd vali aracýlýðýyla halký tehdit eden bir
mektup gönderdi. Ancak mektubun hal-
kýn öfkesini daha da arttýrdýðýný öðrenin-
ce onlarla uzlaþmak için ensardan Nu‘mân
b. Beþîr’i bazý tekliflerle Medine’ye yolla-
dý. Bu teklifleri reddeden Medineliler en-
sardan Abdullah b. Hanzale’ye biat ettiler.
Ardýndan 1000 kiþilik Benî Ümeyye men-
subuyla müttefiklerini Mervân b. Hakem’in
mâlikânesinde kuþatma altýna aldýlar. Mer-
vân’ýn yardým çaðrýsý üzerine Yezîd, Hi-
caz’a bir ordu göndermeye karar verdi;
ordunun asýl hedefi Abdullah b. Zübeyr
idi, fakat önce Medine’deki isyan bastý-
rýlacaktý. Müslim b. Ukbe kumandasýnda
12.000 kiþilik bu kuvvet Medine’ye ha-
reket etti. Bunu haber alan Medineliler,
Mervân'ýn evinde gözetim altýnda tuttuk-
larý kimseleri kendileri hakkýnda bilgi sýz-
dýrmayacaklarýna dair yemin ettirdikten
sonra þehirden çýkardýlar. Dýmaþk’a doð-
ru giden grup Vâdilkurâ’da Dýmaþk’tan
gelen orduyla karþýlaþtý, bir kýsmý yoluna
devam ederken aralarýnda Mervân ve oð-
lu Abdülmelik’in de bulunduðu bazý kiþi-
ler orduya katýldý. Müslim, Abdülmelik’in
tavsiyesiyle þehre doðudan girdi ve Har-
retüvâkým’da karargâh kurdu. Medineli-
ler, Hendek Gazvesi’nde açýlmýþ olan hen-
dekleri derinleþtirip yeni hendekler kazdý-
lar, çevrelerine okçular yerleþtirerek þeh-
rin etrafýný emniyete aldýlar.

Müslim b. Ukbe, Medineliler’e teslim ol-
malarý için üç gün süre tanýdý; ayrýca eko-
nomik sýkýntýlarýný giderecek bazý teklifler-
de bulundu. Olumlu cevap alamayýnca sal-
dýrýya geçti. Baþlangýçta kuvvetli bir dire-
niþle karþýlaþtýysa da Benî Hârise liderle-
riyle anlaþýp onlarýn savunduðu bölgeden
þehre girmeyi baþardý ve kýsa sürede þeh-
re hâkim oldu (27 Zilhicce 63 / 27 Aðus-
tos 683). Eski kaynaklarýn bir kýsmýnda
þehrin üç gün boyunca yaðmalanmasýna
izin verildiði, halkýn canýna ve malýna kas-
tedildiði, tecavüzlerde bulunulduðu kay-
dedilir (bk. HARRE SAVAÞI). Ýsyaný bastýr-
dýktan sonra Medineliler’in Yezîd’e olan
biatýný yenileyen Müslim b. Ukbe, Abdul-
lah b. Zübeyr’in üzerine gitmek için Mek-
ke’ye yöneldi. Ancak yolda Müþellel mev-
kiinde hastalandý; kumandanlýðý Yezîd’in
daha önce verdiði emir gereðince Husayn
b. Nümeyr’e devrettikten sonra öldü. Hu-


