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layýp yargýlanmak üzere halifeye gönder-
di. Halife Süleyman, Belka’da zincire vu-
rulmuþ halde huzuruna çýkarýlan Yezîd’e
ve Haccâc’a aðýr hakaretlerde bulundu;
Haccâc’la ilgili olarak onu sorguya çekti.
Yezîd b. Ebû Müslim halifeye Haccâc’ýn
yaptýðý her þeyi babasý Abdülmelik’e ve
kardeþi I. Velîd’e hizmet amacýyla yaptý-
ðýný söyleyince halife kendisine, “Haccâc’ýn
cehennemdeki durumunu tahayyül ede-
biliyor musun?” diye sordu. Bunun üzeri-
ne Haccâc’ýn Emevî hânedanýna yardým
ettiðini, düþmanlarýna boyun eðdirdiðini,
sevenlerini emniyet ve sükûn içinde ya-
þattýðýný söyleyen Yezîd halifeye, “Kýyamet
gününde Haccâc’ý baban Abdülmelik’in sa-
ðýnda, kardeþin Velîd’i ise sol tarafýnda gö-
rür gibiyim; onu istediðiniz yere koyabilir-
siniz” dedi. Yezîd’in bu sözlerinden etkile-
nen halifenin, kendini ve efendisini temi-
ze çýkarmadaki gayreti dolayýsýyla onu tak-
dir ettiði bildirilir. Ardýndan yapýlan tahki-
kat neticesinde herhangi bir suçu tesbit
edilemeyen Yezîd b. Ebû Müslim serbest
býrakýldý. Sorgulama sýrasýnda Yezîd’in ka-
biliyetini ve resmî yazýþmalardaki ma-
haretini anlayan ve Yezîd b. Mühelleb’den
onun paraya önem vermeyen güvenilir bi-
ri olduðunu öðrenen Süleyman’ýn kendi-
sini kâtip olarak görevlendirmek istediði,
ancak yanýnda bulunan Ömer b. Abdüla-
zîz’in Yezîd’in kendilerine sürekli Haccâc’ý
hatýrlatacaðýný söylemesi üzerine bundan
vazgeçtiði nakledilir. Öte yandan halifenin
Yezîd’i önceki görevine iade etmek istedi-
ði, Ömer b. Abdülazîz’in karþý çýkmasý üze-
rine bundan vazgeçtiði de zikredilir (Belâ-
zürî, VIII, 113).

Serbest býrakýldýktan sonra Kûfe’ye gi-
den Yezîd b. Ebû Müslim’in tekrar tutuk-
landýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim Süley-
man’ýn yerine hilâfete gelen Ömer b. Ab-
dülazîz’in Kûfe’ye gönderdiði Muhammed
b. Yezîd el-Ensârî, Yezîd dýþýndaki tutuk-
lularýn tamamýný serbest býraktýðýný, bu
yüzden onun kendisine karþý büyük kin
beslediðini ve intikam için yemin ettiðini
söylemiþtir (Halîfe b. Hayyât, s. 334). Da-
ha sonra affedilen Yezîd, Bizans sýnýrlarý-
na giderek orduya katýldý. Yezîd’in Dâbýk’-
ta bulunduðunu öðrenen Halife Ömer’in
onun yer aldýðý bir ordunun zafer kazan-
masýndan memnun kalmayacaðýný söyle-
yerek Yezîd’in kendisine gönderilmesini
emrettiði, ayrýca yýllýk atâsýný 2000 dinar-
dan 30 dinara indirdiði bildirilmektedir
(Ýbn Asâkir, LXV, 393).

Yezîd b. Ebû Müslim, Ömer b. Abdüla-
zîz’in yerine geçen II. Yezîd tarafýndan 101
(719-20) yýlýnda Ýfrîkýye ve Maðrib valiliði-

ne tayin edildi. Ancak Kayrevan’a ulaþtýk-
tan kýsa bir süre sonra bir isyan veya sui-
kast neticesinde öldürüldü (102/720-21).
Kaynaklarda onun öldürülme sebebiyle il-
gili olarak iki farklý rivayet nakledilir. Tabe-
rî, Yezîd’in Irak’ta efendisi Haccâc’ýn me-
vâlîye karþý takip ettiði siyaseti burada da
uygulamaya kalkýþtýðý için öldürüldüðünü
söyler. Buna göre Yezîd, kýrsal kesimden
þehirlere göç eden Berberî asýllý mevâlî-
yi köylerine geri gönderme ve onlardan
müslüman olmadan önce alýnan cizyenin
alýnmaya devam edilmesi kararýndan do-
layý harekete geçen isyancýlar tarafýndan
öldürülmüþtür (TârîÅ, VI, 617). Bazý tarih-
çiler ise onun öldürülme sebebini Kayre-
van’da Mûsâ b. Nusayr’ýn oðlu Abdullah ve
mevâlîsine karþý davranýþýna baðlamak-
tadýr. Yezîd valiliðe tayin edildiði günlerde
Suriye’de bulunan Abdullah b. Mûsâ ile
birlikte Kayrevan’a gitmiþ, orada Abdul-
lah’ý tutuklayarak bölgedeki askerin beþ
yýllýk erzakýný malýndan karþýlamasýný iste-
miþ, ayrýca Mûsâ b. Nusayr ailesinin Ber-
berî asýllý mevâlîsinin mallarýna el koyup
yakýnlarýna ve muhafýzlarýna daðýtmýþtýr.
Ellerini damgalayýp onlarý köleleþtirdiði de
söylenir. Ayrýca önceki valiyi tutuklatýp ona
þiddetli iþkence yaptýrýnca muhafýzlarýn-
dan biri tarafýndan öldürüldüðü nakledilir.
Ýbn Abdülhakem, suikast düzenlemekle it-
ham edilen Abdullah b. Mûsâ’nýn da Ha-
life II. Yezîd’in emriyle öldürüldüðünü kay-
deder (FütûÅu Mý½r, s. 242-243). Bu ko-
nuyla ilgili baþka rivayetler de vardýr. Ýs-
yancýlar Yezîd’i öldürdükten sonra ensarýn
mevlâsý Muhammed b. Yezîd’i baþlarýna
geçirdiler; Halife Yezîd b. Abdülmelik’e
temsilci göndererek Yezîd b. Ebû Müs-
lim’i haklý gerekçelerle öldürdüklerini ve
kendisine itaatten ayrýlmadýklarýný haber
verdiler. Halife de Yezîd’in yaptýklarýný be-
nimsemediðini bildirdi ve Muhammed b.
Yezîd’in valiliðini onayladý (Taberî, VI, 617;
Cehþiyârî, s. 57). Kýsa süre sonra da onu
görevinden alýp Ýfrîkýye valiliðine Biþr b.
Safvân el-Kelbî’yi getirdi. Yezîd b. Ebû
Müslim’in hitabet ve kitâbet sanatýndaki
maharetinden övgüyle söz edilir. Onun Hâ-
ricîliði benimsediði, ancak bunu gizledi-
ði de rivayet edilir (Müberred, III, 170; Ýbn
Asâkir, LXV, 390).
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Ebü’l-Alâ Yezîd
b. Ebî Müslim Dînâr es-Sekafî

(ö. 102/720-21)

Emevî valisi.
˜ ™

Bazý rivayetlerde Haccâc b. Yûsuf es-
Sekafî’nin süt kardeþi ve mevlâsý diye zik-
redilse de onun mensup bulunduðu Sakýf
kabilesinin mevâlîsinden olduðu tesbit edil-
miþtir (Câhiz, el-Bur½ân, s. 157; Cehþiyârî,
s. 42). Yezîd’in kabiliyetini farkeden Hac-
câc kendisini Dîvânü’r-resâil ve þurta teþ-
kilâtýnýn baþýna getirdi. Ayrýca Haccâc’a da-
nýþmanlýk yapan Yezîd onun üzerinde et-
kili olmuþtur. Cehþiyârî, Haccâc’ýn Yezîd’e
kendisi için 300, hanýmý için de 50 dirhem
aylýk verdiðini, Yezîd’in de ihtiyaçlarýný kar-
þýladýktan sonra kalan parayla muhtaçla-
ra yardým ettiðini nakleder (el-Vüzerâß ve’l-
küttâb, s. 43). Haccâc vefatýndan önce Ye-
zîd’i Kûfe ve Basra’nýn haracýný toplamak-
la görevlendirdi. Bazý rivayetlerde Yezîd’in
bu göreve Haccâc’ýn ölümünün ardýndan
Halife I. Velîd tarafýndan tayin edildiði de
zikredilir. Hatta Yezîd’i çok beðenen hali-
fenin Haccâc’ý dirheme, Yezîd’i ise dinara
benzeterek bir dirhem kaybedip bir dinar
bulduðunu söylediði rivayet edilmiþtir (Ta-
berî, VI, 493). Yezîd bu görevini Velîd’in
ölümüne kadar yaklaþýk dokuz ay sürdür-
dü (Cehþiyârî, s. 43).

Yezîd b. Ebû Müslim, 96 (715) yýlýnda
yeni halife Süleyman b. Abdülmelik tara-
fýndan görevinden azledilince Irak valiliði-
ne getirilen Yezîd b. Mühelleb onu tutuk-
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YEZÎD b. EBÛ MÜSLÝM

nun kumandaný Yezîd b. Ebû Süfyân’a da
önemli tavsiyelerde bulundu. Yezîd’in or-
dusunda babasý Ebû Süfyân, üvey annesi
Hind ve ordunun sancaðýný taþýyan karde-
þi Muâviye de vardý.

Tebük yolunu izleyen Yezîd’in ordusuy-
la Rumlar arasýndaki ilk çatýþma, Gazze’-
nin köylerinden Dâsin’de meydana geldi
ve müslümanlarýn galibiyetiyle sonuçlan-
dý. Yezîd daha sonra, Hz. Ebû Bekir’in em-
riyle Irak cephesinden Suriye’ye intikal
eden Hâlid b. Velîd’in Busrâ ve bu þehrin
de içinde bulunduðu Havran bölgesi fetih-
lerine, yine onunla birlikte Filistin ve Su-
riye kapýlarýný müslümanlara açan Ecnâ-
deyn Savaþý’na katýldý (28 Cemâziyelevvel
13 / 30 Temmuz 634). Hâlid b. Velîd’in do-
ðu kapýsý, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ýn Büyük
Câbiye kapýsý tarafýnda yer aldýðý Dýmaþk
kuþatmasýnda Küçük Câbiye kapýsýndaki
birliklere kumanda eden Yezîd b. Ebû Süf-
yân þehrin fethedilmesinden sonra yapý-
lan antlaþmaya imza atanlar arasýnda yer
aldý (Receb 14 / Eylül 635). Yezîd’in ayný
yýl içinde Amman’ý da barýþ yoluyla ele ge-
çirdiði zikredilir. Bizans Ýmparatoru He-
rakleios’un büyük bir ordu hazýrladýðýnýn
duyulmasýnýn ardýndan Hâlid b. Velîd’in
daveti üzerine askerleriyle Yermük vadi-
sine geldi. 12 Receb 15 (20 Aðustos 636)
tarihinde yapýlan savaþta sol kanat birlik-
lerine kumanda etti. Onun, birlikleriyle be-
raber bu savaþta büyük baþarý gösterdiði
belirtilir. Ýlerlemiþ yaþlarýna raðmen sava-
þa katýlan Yezîd’in babasý ile üvey annesi
de çatýþmalar esnasýnda müslüman asker-
leri cesaretlendirmek için gayret gösterdi
ve bozgun alâmetleri görüldüðü zaman
onlarýn derlenip toparlanmasýnda etkili ol-
du. Bizans ordusunun aðýr bir yenilgiye uð-
ratýldýðý Yermük Savaþý’ndan sonra, Hz.
Ömer tarafýndan baþkumandanlýk görevi-
ne getirilen Ebû Ubeyde b. Cerrâh bölge-
yi komutanlarý arasýnda taksim etti. Þü-
rahbîl’i Ürdün’e, Amr’ý Filistin’e gönderir-
ken Yezîd’i Dýmaþk’ýn idaresinde býraktý.
Hz. Ömer’in onaylamasýyla Dýmaþk valili-
ðini devam ettiren Yezîd bu görevi esna-
sýnda Akdeniz sahilindeki Sayda, Irka, Cü-
beyl ve Beyrut þehirlerini fethetti. Öncü
kuvvetlerin baþýnda kardeþi Muâviye’nin
bulunduðu sefer sýrasýnda bu þehirler ko-
layca ele geçirildi.

Halkýn eðitim ve öðretimine önem ve-
ren Yezîd’in Hz. Ömer’e bir mektup yaza-
rak nüfusun büyük ölçüde arttýðý bölge-
de halka Kur’an okumayý ve Ýslâm’ý öðre-
tecek muallimler göndermesini istediði,
halifenin de bölgeye âlim sahâbîler gön-
derdiði bildirilmektedir (Ýbn Sa‘d, II, 357).

17 veya 18 (638 veya 639) yýlýnda Amvâs’-
ta çýkan ve Suriye’nin çeþitli yerlerinde ya-
yýlan veba salgýný sýrasýnda Ebû Ubeyde
ölünce baþkumandanlýk görevi Muâz b.
Cebel’e verildi. Vebaya yakalanan Muâz
b. Cebel de hastalýðý aðýrlaþýnca yerine
Yezîd’i vekil tayin etti, Hz. Ömer de bunu
onayladý. Ancak çok geçmeden Yezîd de
ayný salgýnda 18 (639) yýlýnda öldü; onun
19 (640) yýlýnda Kaysâriye’nin fethinden
sonra vefat ettiðini bildiren rivayetler de
mevcuttur. Yezîd vefatýndan önce Dýmaþk
valiliðini kardeþi Muâviye’ye býrakmýþ, Hz.
Ömer de bunu onaylamýþtýr. Kaynaklarda
Yezîd’in neslinin devam etmediði bildiril-
mektedir. Hz. Peygamber’in vahiy kâtip-
leri arasýnda gösterilen Yezîd b. Ebû Süf-
yân (M. Mustafa el-A‘zamî, s. 111-112) Re-
sûl-i Ekrem’den ve Hz. Ebû Bekir’den ha-
dis rivayet etmiþ, kendisinden de Cünâ-
de b. Ebû Ümeyye el-Ezdî, Ebû Abdullah
el-Eþ‘arî ve Ýyâz el-Eþ‘arî rivayette bulun-
muþtur.
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Ebû Avf Yezîd b. el-Esam el-Âmirî
el-Bekkâî el-Kûfî

(ö. 103/721)

Muhaddis tâbiî.
˜ ™

Yetmiþ üç yaþýnda vefat ettiði bilindiði-
ne göre 30 (650) yýlýnda doðmuþ olmalý-
dýr. Adnânoðullarý soyundan gelen Âmir
b. Sa‘saa kabilesinin Benî Bekkâ koluna
mensuptur; Benî Bekkâ, Kûfe kurulunca
buraya yerleþmiþti. Asýl adý Amr (Abdüamr)
b. Udüs olan Yezîd’in babasý aslen Medi-
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Ebû Hâlid Yezîd b. Ebî Süfyân b. Harb
b. Ümeyye el-Kureþî el-Ümevî

(ö. 18/639)

Sahâbî.
˜ ™

Babasý Ebû Süfyân, annesi Ümmü’l-Ha-
kem Zeyneb bint Nevfel el-Kinânî’dir. Hz.
Peygamber’in hanýmlarýndan Habîbe bint
Ebû Süfyân ve Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn
kardeþidir. Ýslâm öncesinde okuma yaz-
ma bilen, zekâsý ve cesaretiyle ün kaza-
nan Yezîd, babasý ve ailenin diðer fertle-
riyle birlikte Mekke’nin fethinde müslü-
man oldu. Ardýndan Huneyn Savaþý’na ka-
týldý. Resûl-i Ekrem, bu savaþta ele geçi-
rilen ganimetleri daðýtýrken müellefe-i ku-
lûba dahil ettiði Ebû Süfyân’a ve oðulla-
rý Yezîd ile Muâviye’ye 100’er deve, 40’ar
ukýyye gümüþ verdi. Ebû Süfyân evlâdý-
nýn en hayýrlýlarýndan sayýlan ve “Yezîdü’l-
hayr” denilen Yezîd, Resûlullah tarafýndan
annesinin kabilesi Kinâne’nin Benî Mâlik
kolundan Benî Firâs’ýn zekâtýný toplamak-
la görevlendirildi. Ýbn Habîb, Hz. Peygam-
ber’in kendilerine resmî görev verdiði se-
kiz Ümeyyeli’den ikisinin Ebû Süfyân ile oð-
lu Yezîd olduðunu, Peygamber’in vefatý sý-
rasýnda Ebû Süfyân’ýn Necran’da, Yezîd’in
Teymâ’da âmil olarak görev yaptýðýný zik-
reder (el-Mu¼abber, s. 126).

Hz. Ebû Bekir, ridde savaþlarýnýn ardýn-
dan Hâlid b. Velîd’i Sâsânî cephesinde gö-
revlendirdikten birkaç ay sonra Yezîd ku-
mandasýndaki birliði Belka (Ürdün), Þürah-
bîl b. Hasene kumandasýndaki birliði Bus-
râ üzerine gitmeleri için Ürdün ve Suri-
ye’ye, Amr b. Âs kumandasýndaki orduyu
da Eyle üzerinden sahil istikametinde Fi-
listin’e doðru gönderdi (13/634). Ordularý
yola çýkarýrken kumandanlarý at sýrtýnda,
kendisi yaya olarak onlarla beraber bir
müddet yürüdü ve diðerlerine olduðu gi-
bi Suriye bölgesine hareket eden ilk ordu-


