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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).

˜ ™

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
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Yezîd b. Miksem es-Sekafî
(ö. 130/748 [?] )

Emevîler dönemi Þuûbî þairi.
˜ ™

Asýl adý Yezîd b. Miksem olup Dabbe an-
nesinin adýdýr. Torunu Abdülazîm b. Ab-
dullah es-Sekafî’nin anlattýðýna göre (Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî, VII, 93) Yezîd’in babasý-
nýn deðil de annesinin adýyla tanýnmasý ve
Sekafî nisbesini almasýnýn sebebi, kendi-
si küçük yaþlarda iken babasý Miksem’in
ölümü üzerine annesi Dabbe’nin Tâif’te
Mugýre b. Þu‘be es-Sekafî’nin ve ondan
sonra da oðlu Urve’nin çocuklarýna bakar-
ken Yezîd’i de burada büyütmüþ olmasý-
dýr. Kölelikten gelen Yezîd’in velâsý önce
Sakýf’teki Benî Mâlik b. Hutayt’a, ardýndan
Benî Âmir b. Yesâr’a ait olmuþtur. Babasý
ya da annesi veya her ikisi muhtemelen
Arap deðildi. Yezîd b. Dabbe çocukluðu-
nu geçirdiði Tâif’te bir müddet kaldýktan
sonra Dýmaþk’a göç etti, orada Emevîler’-
den Halife Yezîd b. Abdülmelik’in (II. Ye-
zîd) oðlu Velîd b. Yezîd’e baðlandý. II. Ye-
zîd’in halifeliði döneminde (720-724) onun-
la dostluðunu sürdürdü ve kendisinden
hiç ayrýlmadý. Arap ýrkçýlýðýný savunan Ve-
lîd ile Þuûbî olduðu ifade edilen Yezîd b.
Dabbe’yi Maniheizm’e baðlýlýðýn bir araya
getirdiði söyleniyorsa da kaynaklarda bun-
larýn Maniheizm’i benimsediðine dair her-
hangi bir iþaret yoktur (Ömer Ferruh, I,
707).

Emevî hilâfeti 105 (724) yýlýnda Hiþâm
b. Abdülmelik’e geçince Yezîd b. Dabbe Hi-
þâm’ýn halifeliðini tebrik etmeye geldi ve
onu metheden bir kaside okumak istedi.
Ancak Hiþâm bunu kabul etmedi, “Sana
Velîd gerek, git onu methet, ona þiir oku”
diyerek huzurundan çýkarýlmasýný emret-
ti. Çünkü Halife Hiþâm bir yandan Ýslâmî
deðerlere karþý saygýsýz davranan Velîd’e
öfke duyuyor, diðer yandan kendisinden
sonra hilâfete oðlu Mesleme’yi getirmek
için Velîd’i ve onun yakýnlarýný kendisin-
den uzak tutuyordu. Bu hususu bilen Ve-
lîd, Halife Hiþâm’ýn Yezîd’i hapsettirmesi
veya öldürtmesinden endiþe ederek ken-
disine 500 dinar gönderdi ve Dýmaþk’tan
ayrýlýp Tâif’te yaþamasýný saðladý. Yezîd b.
Dabbe’nin Hiþâm’ýn halifeliði boyunca (724-
743) Tâif’te kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Hi-
þâm’ýn ölümü üzerine Velîd b. Yezîd (II. Ve-
lîd) halife olunca Yezîd b. Dabbe Tâif’ten
Dýmaþk’a döndü, Velîd onu çevresine ala-
rak çeþitli ihsanlarda bulundu. Ancak hilâ-

fet makamýnda kýsa bir süre kalabilen (6
Þubat 743 – 16 Nisan 744) Velîd’in öldü-
rülmesinden sonra kaynaklarda Yezîd’le il-
gili herhangi bir kayda rastlanmamakta-
dýr. Emevîler’in ilk halifelerini (Muâviye ve
Abdülmelik) görecek kadar eski bir þair
olan Yezîd’in 130 (748) yýlý civarýnda vefat
etmiþ olmasý muhtemeldir (a.g.e., I, 708).

Yezîd b. Dabbe, Ýslâm fetihlerinin ardýn-
dan Araplar’ýn hâkimiyet kurduðu bölge-
lerdeki Fars, Türk, Rum, Kýptî, Süryânî gi-
bi tebaaya bilhassa Emevîler döneminde
uygulanan baský siyasetine tepki olarak or-
taya çýkan ve edebî yönleri bulunan, baþ-
lýca temsilcilerini Ýsmâil b. Yesâr, Beþþâr
b. Bürd, Ebû Nüvâs gibi þairlerin teþkil
ettiði Þuûbiyye hareketi mensuplarýndan-
dýr (bk. ÞUÛBÝYYE). Rivayete göre hâmisi
Velîd, Selmâ bint Saîd b. Hâlid adýnda bir
kýza âþýk olmuþ ve þiirlerinde onun güzel-
liðini methetmiþ, Yezîd b. Dabbe de Velîd
ile dost olmasýna raðmen Araplar’ý kötüle-
yip onlara karþý övünmek istediði zaman
Selmâ adýný Araplar için sembol olarak kul-
lanmýþtýr. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, onun Ha-
life Hiþâm’ýn huzurundan kovulduktan son-
ra Þuûbî duygularýný dile getirdiði uzun
þiirini (Nûniyye) nakletmektedir (el-E³ånî,
VII, 93-94). Yezîd bu þiirinde kavmî asabi-
yeti çerçevesinde Þuûbî fikirlerini dile ge-
tirmiþ, Araplar’ý yermiþ ve kendi kavmini
övmüþtür. Araplar’ýn kendilerinden uzak-
laþmalarýna raðmen kendilerinin Araplar’a
yaklaþtýðýný, Araplar devleti periþan etmiþ-
ken onu kendilerinin düzelttiðini, Araplar
arasýnda çýkan kargaþalara, fitnelere ken-
dilerinin son verdiðini, komþuyu himaye
eden yiðit, zeki, sözünün eri, cömert ve
asil kimseler olduklarýný, asaletlerini de ký-
lýçlarýyla koruduklarýný ifade etmiþtir.

Ebü’l-Ferec’in Yezîd b. Dabbe’nin mü-
velled þairler arasýnda yer aldýðýný söyle-
mesi onun melez bir soydan geldiðini an-
latma amacýna yönelik olmalýdýr. Ebü’l-Fe-
rec ayrýca Asmaî’nin Yezîd b. Dabbe hak-
kýnda Sakýf’in bir mevlâsý olmakla birlikte
fesahatini takdir ettiðini, onu Tâif’te gör-
düðünü, zor anlaþýlýr kafiyeleri ve garip la-
fýzlarý tercih ettiðini söylediðini nakleder
(a.g.e., VII, 103). Ömer Ferruh’a göre Ye-
zîd’in tardiyyâta (avcýlýk þiirleri) dair þiir-
leri türün özelliðine baðlý þekilde garip la-
fýzlar içerir; ancak medih ve gazel türü þi-
irlerinde anlaþýlýr bir üslûp kullanýr (Târî-
Åu’l-edeb, I, 708). Ebü’l-Ferec de Velîd’in
avýný ve av atýný tasvir ettiði bir kasidesi-
ni (Bâiyye) nakleder (el-E³ånî, VII, 97-99).
Þairin günümüze ulaþan þiirlerinin bir özel-
liði de bestelenmeye uygun kýsa vezinlerle
nazmedilmiþ olmasýdýr. Nitekim Velîd, Ye-

felik haklarýný savunmak iddiasýyla III. Ye-
zîd’e karþý ayaklandý. Ordusunun baþýnda
Ýrmîniye’den ayrýlýp el-Cezîre’ye geldi. An-
cak Suriye üzerine gitmek için hazýrlýkla-
rýný tamamladýðý sýrada III. Yezîd’in ken-
disini el-Cezîre, Ýrmîniye, Musul ve Azer-
baycan valiliðine getirmek istediðini bildi-
ren mektubunu aldý. Teklifi kabul edip is-
yandan vazgeçti ve Yezîd’e biat etti.

II. Velîd’in arttýrdýðý maaþlarý eski sevi-
yesine indirdiðinden “en-Nâkýs” lakabýyla
anýlan III. Yezîd, Ömer b. Abdülazîz’i ör-
nek alýp vali tayininde dinî kurallara bað-
lýlýklarýyla tanýnanlarý tercih etti; onlara âdil
davranmalarýný ve sade bir hayat yaþama-
larýný emretti. Ancak onun Yemenliler’i tu-
tarak valiliklere onlarý getirdiði bilinmek-
tedir. Halifeliðinin altýncý ayýnda hastalýða
yakalanýnca yakýnlarýnýn tavsiyesiyle kar-
deþi Ýbrâhim’i birinci, Abdülazîz b. Hac-
câc b. Abdülmelik’i ikinci veliaht tayin et-
ti. Onun veliaht belirlemeden öldüðü de ri-
vayet edilir. Altý ay halifelik yaptýktan son-
ra vefat eden III. Yezîd, kardeþi Ýbrâhim’in
kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Dý-
maþk’ta Bâbüssagýr Kabristaný’nda def-
nedildi (19 Zilhicce 126 / 2 Ekim 744). Din-
dar bir halife olan Yezîd’in mühründe “eþ-
þâkir-lillâh” ibaresi yazýlýydý. Emevî aile-
sinin birbirine düþtüðü III. Yezîd dönemi
Emevîler’in çöküþünün de baþlangýcý sa-
yýlýr. Bu aþamada Abbâsî isyan hareketi
de büyük güç kazanmýþtýr. Gaylân ed-Dý-
maþký’nin görüþlerini benimseyen Yezîd,
insanlarý Kaderiyye’yi benimsemeye çaðýr-
makla birlikte bu hususta baský uygula-
mamýþtýr. Mu‘tezile âlimleri onu imamla-
rý arasýnda sayar ve Ömer b. Abdülazîz’-
den daha faziletli kabul eder (Zehebî, V,
376).
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