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ra Kûfe üzerine yürüyen Yezîd b. Mühel-
leb, halifenin kardeþi Mesleme karþýsýnda
Akr mevkiinde aðýr bir yenilgiye uðradý ve
öldürüldü (14 Safer 102 / 24 Aðustos 720).
Kardeþleri ve yakýnlarý da aðýr cezalara
çarptýrýldý, bütün mallarýna el konuldu. Ye-
zîd b. Mühelleb isyaný Emevîler’i sarsan en
önemli isyanlardan biridir. Emevîler’e kar-
þý Yemenliler’i saflarýna katýlmaya çaðýran
Abbâsî ihtilâlinin geliþmesinde bu isyanýn
büyük rolü vardýr (Yûsuf el-Iþ, s. 281). Öte
yandan mevâlîye karþý Ömer b. Abdülazîz
öncesi uygulamalara dönülmesi Kuzey Af-
rika valisinin öldürülmesine zemin hazýr-
ladý. Berberî mevâlî, II. Yezîd tarafýndan
gönderilen Ýfrîkýye Valisi Yezîd b. Ebû Müs-
lim’i, kendilerini köylerine geri göndermek
ve yeniden cizye almak istemesi yahut
Mûsa b. Nusayr’ýn oðlu Abdullah ve me-
vâlisine kötü muamelesi yüzünden katlet-
tiler. Onun yerine eski vali Muhammed b.
Yezîd el-Ensârî’yi getirdiler ve halifeye tem-
silci göndererek kendisine itaatten ayrýl-
madýklarýný söylediler. II. Yezîd, Muham-
med b. Yezîd’in valiliðini onaylamakla bir-
likte ardýndan onun yerine Mýsýr Valisi Biþr
b. Safvân el-Kelbî’yi tayin etti.

Ömer b. Abdülazîz döneminde silâhlý
mücadeleden vazgeçen Hâricîler, II. Yezîd
devrinde Irak’ta tekrar isyan ettiler ve dev-
leti uzun süre uðraþtýrdýlar. Ömer b. Ab-
dülazîz devrinde Kûfe yakýnlarýnda isyan
eden Þevzeb adlý Hâricî, II. Yezîd zamanýn-
da çoðu Benî Rebîa’dan olan kuvvetleriy-
le hükümet güçlerine karþý üstünlük sað-
ladýysa da Mesleme b. Abdülmelik’in gön-
derdiði Saîd b. Amr el-Haraþî kumanda-
sýndaki ordu tarafýndan 101 (720) yýlýnda
ortadan kaldýrýldý. Mes‘ûd el-Abdî’nin Bah-
reyn’de çýkardýðý isyan da þiddetle bastý-
rýldý. Öte yandan ayaklanan Soðdlar, Türk-
ler’in yardýmýyla Horasan Valisi Saîd b. Ab-
dülazîz b. Hâris’i aðýr bir yenilgiye uðrat-
týlar. Ýbn Hübeyre, bölge için tehdit oluþ-
turan bu isyan karþýsýnda Horasan valisini
azledip yerine kendisi gibi bir Kayslý olan
Saîd b. Amr el-Haraþî’yi getirdi (103/721-
22).

II. Yezîd döneminde Bizans üzerine her
yýl düzenlenen seferler devam ettirildi. En-
dülüs’te Semh b. Mâlik, Fransa toprakla-
rýnda ileri harekâtýný sürdürdü. Önce Sep-
timania (Sebtimâniye), daha sonra müslü-
manlar için önemli bir askerî üs olan Nar-
bonne’u (Arbûne) fetheden Semh 102’de
(721) Aquitania (Akýtâne) düklüðünün baþ-
þehri Toulouse’u kuþattý. Ancak kuþatma
sýrasýnda Semh b. Mâlik’in þehid düþmesi
müslümanlarý zor durumda býraktý. Ku-
mandayý üstlenen Abdurrahman el-Gafi-

ký ise Arbûne’ye çekildi. 104 (722-23) yý-
lýnda Sübeyt en-Nehrânî’nin Hazarlar kar-
þýsýnda aðýr bir yenilgiye uðramasý üzeri-
ne Ýrmîniye valiliðine getirilen Cerrâh b.
Abdullah el-Hakemî Hazarlar’ý maðlûp et-
ti. Derbend’in ardýndan Tarki ile Belencer
de ele geçirildi (105/723-24).

II. Yezîd oðlu Velîd’i veliaht yapmak is-
tiyordu. Ancak kardeþi Mesleme’nin tav-
siyesiyle diðer kardeþi Hiþâm’ý birinci, oð-
lunu ikinci veliaht tayin etti (102/720-21).
Oðlu Velîd on beþ yaþýna gelince daha ön-
ce onu birinci veliahtlýða getirmediðine
piþman olduðu zikredilir. II. Yezîd 24 Þâ-
ban 105 (26 Ocak 724) tarihinde Ýrbid’de
(Ürdün) vefat etti; Dýmaþk’a getirilerek
oðlu Velîd’in kýldýrdýðý cenaze namazýnýn
ardýndan defnedildi. Yezîd’in ölümü daha
ziyade, eþi Sa‘de tarafýndan 4000 dinara
satýn alýnýp kendisine hediye edilen göz-
desi Habâbe’nin ölümüne duyduðu derin
üzüntüye baðlanmýþtýr. Buna göre Habâ-
be’nin ölümünden sonra Yezîd naaþýný ko-
kuþuncaya kadar defnettirmemiþ, yakýn-
larýnýn uyarýlarý üzerine defnettirdikten ký-
sa bir süre sonra da ölmüþtür. Ancak onun
veba yüzünden öldüðü de rivayet edilir.
Dönemin þairlerinden Cerîr b. Atýyye, Fe-
rezdak, Küseyyir ve Nâbiga eþ-Þeybânî, II.
Yezîd hakkýnda methiyeler yazmýþtýr. Ye-
zîd, Yezîd b. Mühelleb’in isyanýnýn bastý-
rýlýp saltanatýnýn temellerinin güçlendiril-
mesinden sonra devlet iþleriyle ilgilenme-
yi bir tarafa býrakmýþ, kendini eðlenceye
vermiþ, vaktini daha ziyade Habâbe ve
Sellâme adýndaki câriyelerinin söylediði
þarkýlar eþliðinde içki meclislerinde oyun
ve eðlenceyle geçirmiþtir. II. Yezîd, Emevî
halifelerinin çoðunun aksine nedimler ve
þarkýcýlarla beraber olur ve onlarla þakala-
þýrdý.
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Ebû Hâlid Yezîd b. Abdilmelik
b. Mervân el-Ümevî

(ö. 105/724)

Emevî halifesi
(720-724).˜ ™

71 (690-91) veya 72 (691-92) yýlýnda Dý-
maþk’ta doðdu. Babasý Emevî Halifesi Ab-
dülmelik b. Mervân, annesi I. Yezîd b. Mu-
âviye’nin kýzý Âtike’dir. Benî Ümeyye’nin
Mervânî koluna mensup bir baba ile Süf-
yânî kolundan bir annenin oðlu olmakla
övünen Yezîd annesine nisbetle Yezîd b.
Âtike diye de isimlendirilir. Onun yetiþme-
siyle daha çok annesinin ilgilendiði, anne-
sinin Emevî ailesinin iki kanadýnýn kanýný
taþýyan Yezîd’i diðer kardeþlerinden daha
üstün gördüðü söylenir. Abdülmelik’in bo-
þamýþ oludðu Âtike bütün ilgisini oðluna
yöneltti. Abdülmelik de diðer çocuklarý gi-
bi onun eðitimine önem verdi; onlar için
âlimler görevlendirdi. Yezîd Medine’ye gi-
diyor, orada kaldýðý süre içinde fakih ve
muhaddislerin derslerine katýlýyordu. Dý-
maþk’ta babasýnýn sarayýnda Zührî’yi din-
leyerek hadis alanýnda yetiþti, hadis riva-
yetiyle meþhur oldu. Diðer taraftan onun
gençliðinden beri eðlenceye ve þiire düþ-
künlüðüne dair rivayetler de vardýr.

Süleyman b. Abdülmelik, Ömer b. Ab-
dülazîz’i birinci, kardeþi Yezîd’i ikinci veli-
aht tayin etmiþti. Yezîd, Ömer b. Abdüla-
zîz’in ölümünün ardýndan 21 Receb 101
(6 Þubat 720) tarihinde hilâfet makamýna
geçti. Halifeliðinin ilk günlerinde Ömer b.
Abdülazîz’i örnek aldýðýný söylüyor ve onun
gibi davranmaya çalýþýyordu. Yezîd önce-
ki valileri deðiþtirmedi ve bu sebeple halk
tarafýndan sevildi. Ancak bu durum uzun
sürmedi; esaslarýný babasýnýn belirlediði,
kardeþleri I. Velîd ile Süleyman’ýn takip et-
tiði idarî, askerî ve malî politikalarý uygu-
lamaya baþladý. Ömer b. Abdülazîz’in kal-
dýrdýðý vergileri tekrar yürürlüðe koydu.
Bilhassa Yezîd b. Mühelleb isyanýnýn ardýn-
dan Kaysîler’e meyletti ve görevden aldýðý
valilerin yerine Kaysî valiler tayin etti. Ye-
menî kabilelere karþý açýk cephe aldý. Bu-
nunla birlikte Suriye bölgesindeki Yemen-
liler’e karþý iyi davrandýðý, onlardan bazý-
larýný valilik, kadýlýk gibi görevlere getirdi-
ði bilinmektedir. Yezîd daha sonra kendi-
ni oyun ve eðlenceye verip devlet iþleriyle
fazla ilgilenmedi.

II. Yezîd döneminde baþta Yezîd b. Mü-
helleb isyaný olmak üzere önemli isyanlar
meydana geldi. Vâsýt’ý ele geçirdikten son-
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desteðini saðladý; taraftarlarýnýn çoðunlu-
ðunu Kelbîler teþkil ediyordu. Ýsyanýn baþ-
larýnda Mizze köyünde taraftarlarýndan
kendisi için biat aldý. Ardýndan bir gece Dý-
maþk’a girip þehirde kontrolü eline geçir-
di. Daha sonra amcasýnýn oðlu Abdülazîz
b. Haccâc b. Abdülmelik kumandasýnda
2000 kiþilik bir kuvveti II. Velîd’in üzerine
gönderdi. Bu sýrada Abdülazîz, II. Velîd’e
desteðini sürdüren Abbas b. Velîd’in kar-
deþi III. Yezîd’e katýlmasýný saðladý. Ab-
dülazîz ve Abbas’ýn komutasýndaki birlik-
ler II. Velîd’e baðlý kuvvetleri yenilgiye uð-
rattý. Çaresiz kalan Velîd, Tedmür civarýn-
daki Bahrâ Sarayý’na sýðýndý ve orada ya-
kalanýp öldürüldü (27 Cemâziyelâhir 126 /
16 Nisan 744). II. Velîd’in öldürüldüðü du-
yulunca Yezîd b. Velîd, Dýmaþk’ta ikinci de-
fa biat alarak halifeliðini ilân etti (Cemâ-
ziyelâhir 126 / Nisan 744). III. Yezîd’in is-
yaný kaynaklarda genelde dinî sebeple-
re baðlanmýþtýr. Halifeliðe kendilerini da-
ha ehil gören I. Velîd ve Hiþâm evlâdýyla
birlikte II. Velîd’e büyük düþmanlýk besle-
yen Kelbîler’in ve III. Yezîd’i etkileri altýna
alan Kaderiyye mensuplarýnýn da bu isyan-
da etkili olduðu bilinmektedir.

III. Yezîd yaptýðý ilk konuþmada Ömer
b. Abdülazîz’i örnek alacaðýný, ayaklanma-
yý saltanatý ele geçirmek için deðil Allah’ýn
rýzasýný kazanmak ve Ýslâm’a hizmet mak-
sadýyla yaptýðýný, mazlumlarý Velîd’in zul-
münden kurtarmak istediðini belirtti. Ge-
reksiz yere binalar yaptýrmayacaðýný, sa-
raylar inþa ettirmeyeceðini, ailesi için ser-
vet biriktirmeyeceðini, eyalet gelirlerinin
öncelikle kendi bölgelerinde harcanacaðý-
ný, kapýsýný herkese açýk tutup mazlumla-
rýn þikâyetlerini dinleyeceðini, gayri müs-
limlere aþýrý vergi yüklemeyeceðini, asker-
leri uzun süre savaþ alanlarýnda tutma-
yacaðýný, yýllýk atýyyeleri ve aylýk erzaký za-
manýnda ödeyeceðini, gelirleri âdil bir þe-
kilde daðýtarak fakirlerin seviyelerini yük-
selteceðini söyledi. Konuþmasýnýn sonun-
da, bu vaatlerini yerine getirmemesi ha-
linde kendisini azledebileceklerini, hilâfe-
te daha lâyýk biri çýkarsa ona ilk biat ede-
cek kiþinin kendisi olacaðýný söyledi.

Ancak III. Yezîd’in isyaný, onu destekle-
yen Kelbîler’le Kaysîler arasýnda bir mü-
cadeleye dönüþtüðü gibi Emevî hânedaný
mensuplarýný da birbirine düþürdü. III. Ye-
zîd bu sebeple, halifeliðinin ilk günlerinde
genellikle Emevî ailesinden birini baþlarý-
na geçiren Kaysîler’in isyanlarýyla karþýlaþ-
tý. II. Velîd’in ölüm haberini alan Humus-
lular III. Yezîd’e biat etmeyip Muâviye b.
Yezîd b. Husayn’ý baþlarýna getirdiler. Kýn-
nesrîn, Kudüs ve Filistin’e mektuplar ya-

zarak onlardan II. Velîd’in intikamýný al-
mak için kendilerine katýlmalarýný istedi-
ler. Emevî ailesinden Yezîd b. Hâlid b. Ye-
zîd de onlara katýldý. Ýsyancýlar III. Yezîd’in
kardeþi Abbas b. Velîd’in sarayýný tahrip
ederek çocuklarýný tutukladýlar. Kendileri-
ni desteklediði halde, Dýmaþk üzerine git-
memelerini tavsiye etmesi yüzünden sa-
mimiyetinden þüphelendikleri Humus Va-
lisi Mervân b. Abdullah’ý öldürdüler. Ardýn-
dan Ebû Muhammed es-Süfyânî kuman-
dasýnda Dýmaþk’a yürüdüler. III. Yezîd, ka-
yýnbiraderi Süleyman b. Hiþâm b. Abdül-
melik’i ve ardýndan Abdülazîz b. Haccâc’ý
onlara karþý gönderdi. Dýmaþk civarýnda
bozguna uðratýlan isyancýlar Yezîd’e itaat
ettiklerini bildirdiler. Yezîd tekrar isyan çý-
karmalarýný önlemek için onlarý affedip ih-
sanlarda bulundu. Öte yandan bölgedeki
Yemenliler’in lideri Saîd b. Ravh b. Zinbâ
liderliðinde ayaklanan Filistin halký Emevî
ailesinden kendilerine katýlan Yezîd b. Sü-
leyman’a biat etmiþti. Bu isyaný duyan Ür-
dün halký da Emevî ailesinden Muhammed
b. Abdülmelik liderliðinde ayaklandý. Sü-
leyman b. Hiþâm onlarýn üzerine giderek
Filistin ve Ürdün halkýný da itaat altýna alýp
bölgede sükûneti saðladý. III. Yezîd isyan-
larýn bastýrýlmasýnýn ardýndan kardeþi Ýb-
râhim’i Ürdün, Zab‘ân b. Ravh’ý Filistin,
Mesrûr b. Velîd’i Kýnnesrîn, Muâviye b. Ye-
zîd b. Husayn’ý Humus valiliðine tayin etti.

III. Yezîd, Yûsuf b. Ömer es-Sekafî’yi az-
ledip Irak genel valiliðine mutaassýp bir
Yemenli olan Mansûr b. Cumhûr’u getir-
miþti. Ýsyana kalkýþan Yûsuf b. Ömer ya-
kalanarak Dýmaþk’a getirildi ve tutuklan-
dý. Mansûr Vâsýt, Basra, Sind, Sicistan ve
Horasan’a yeni valiler gönderdi. Ancak ken-
disine itaat etmeyen Horasan Valisi Nasr
b. Seyyâr’ý görevinde býrakmak zorunda
kaldý. III. Yezîd, çok geçmeden Mansûr’u
görevinden alýp Irak valiliðine Ömer b. Ab-
dülazîz’in oðlu Abdullah’ý getirdi. 126 (743)
yýlýnda Horasan’da Yemenliler’le Kaysîler
arasýnda Emevîler’in yýkýlýþýna kadar de-
vam eden kabile mücadelesi baþ göster-
di. Yemenli lider Cüdey‘ b. Ali’nin Ezd ve
Rebîa kabileleriyle birlikte Nasr b. Seyyâr’a
karþý çýkardýðý isyan bölgede Arap kabile-
leri arasýndaki rekabeti yeniden alevlen-
dirdi. Mühellebîler’in intikamýný almak id-
diasýyla ortaya çýkan Cüdey‘, Nasr ile giriþ-
tiði ilk mücadelede esir düþtü ve Merv’de
hapsedildi (744). Bir ay sonra hapisten ka-
çarak Merv civarýnda Ezd ve Rebîa kabi-
lelerinden oluþan yeni bir ordu kurdu. Öte
yandan el-Cezîre, Ýrmîniye ve Azerbaycan
Valisi Mervân b. Muhammed, II. Velîd’in in-
tikamýný almak ve onun iki oðlunun hali-
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Ebû Hâlid en-Nâkýs Yezîd b. Velîd
b. Abdilmelik el-Ümevî

(ö. 126/744)

Emevî halifesi
(Nisan 744 – Ekim 744).
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90 (709) veya 96 (714-15) yýlýnda Dý-
maþk’ta doðdu. Babasý Emevî halifesi I.
Velîd, annesi Sâsânîler’in son kisrâsý III.
Yezdicerd’in torunu Þahferend (Þâh Âfrîd)
bint Fîrûz’dur. Þahferend, Kuteybe b. Müs-
lim tarafýndan Mâverâünnehir fetihlerin-
de esir alýnýp Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’-
ye gönderilmiþti. Haccâc onu Halife I. Ve-
lîd’e yolladý. Câriyeden doðma ilk Emevî
halifesi olan Yezîd’in, anne tarafýndan ni-
nelerinden biri Bizans kayserinin, biri de
Türk hakanýnýn kýzý olduðundan anne ve
babasýnýn nesliyle iftihar ederek, “Ben
dört hükümdarýn; kisrâ, kayser, hakan ve
Mervân’ýn torunuyum” dediði zikredilir.

Her türlü kötülüðe yatkýn bir yapýya sa-
hip bulunduðu, günlerini içki âlemleri ve
av partileriyle geçirdiði söylenen II. Velîd
bu yüzden büyük itibar kaybetmiþti. Ayrý-
ca Hiþâm b. Abdülmelik’in valilerinden bir
kýsmýnýn aðýr cezalara çarptýrýlmasý, Yah-
yâ b. Zeyd’in öldürülmesi yüzünden aley-
hine geniþ bir kamuoyu oluþtu. Hâlid b.
Abdullah el-Kasrî'nin öldürülmesi de Ye-
men asýllý kabilelerin Velîd'e düþman ol-
masýna zemin hazýrladý. Bu geliþmeler ne-
ticesinde Emevî ailesi de ilk defa kendi
içerisinde parçalandý. Baþta Yezîd b. Velîd
olmak üzere I. Velîd ve Hiþâm b. Abdül-
melik’in oðullarý ikisi dýþýnda II. Velîd’in mu-
haliflerine katýldý. Ýsyana dönüþecek hare-
ketin liderliðini üstlenen Yezîd, II. Velîd’in
gayri ahlâkî davranýþlarýný eleþtirmeye ve
kendisi için gizlice biat almaya baþladý.
Kardeþi Abbas’ýn uyarýlarýna raðmen da-
vetini ýsrarla devam ettirdi ve geniþ bir ta-
raftar kitlesi kazandý. Dindarlarýn ve gö-
rüþlerini benimsediði Kaderiyye mensup-
larýnýn yaný sýra bilhassa II. Velîd’e düþ-
manlýk besleyen Yemen asýllý Kelbîler’in


