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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-
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Ebû Hâlid Yezîd b. Hârûn b. Zâzân
es-Sülemî el-Vâsýtî

(ö. 206/821)

Hadis hâfýzý.˜ ™

118 (736) yýlýnda Vâsýt’ta doðdu. Bazý
kaynaklarda 117’de (735) doðduðu da zik-
redilmiþtir. Aslen Buharalý olup dedesi Zâ-
zân sahâbeden Utbe b. Ferkad’ýn karýsý
Ümmü Âsým’ýn âzatlýsýdýr. Þu‘be b. Hac-
câc, Mâlik b. Enes, Hammâd b. Zeyd, Ham-
mâd b. Seleme, Mis‘ar b. Kidâm, Humeyd
et-Tavîl, Ýbn Ebû Arûbe ve Süfyân es-Sev-
rî’den rivayette bulundu. Kendisinden Mü-
sedded b. Müserhed, Ýbn Râhûye, Ahmed
b. Hanbel, Ali b. Medînî, Ebû Hayseme Zü-
heyr b. Harb, Ebû Bekir b. Ebû Þeybe, Os-
mân b. Ebû Þeybe ve Muhammed b. Es-
lem hadis nakletti. Yezîd b. Hârûn’dan en
son hadis rivayet eden Ahmed b. Abdur-
rahman es-Sekatî onun önde gelen öðren-
cilerindendir. Vâsýt’ta yaþayan Yezîd b. Hâ-
rûn, Baðdat’a geldiðinde derslerinde bü-
yük bir kalabalýk toplanmýþ, âlî isnadý, þöh-
reti ve itibarý bölgedeki muhaddislerin ona
olan ilgisini arttýrmýþtý. Onun çevresindeki
büyük kalabalýðý gören devrin halifesi, “Ýþ-
te asýl mülk ve saltanat budur” demiþti.
Kur’an’ýn mahlûk olduðu düþüncesini be-
nimseyen Halife Me’mûn’un, Yezîd b. Hâ-
rûn’un halk üzerindeki nüfuzundan çekin-
diði ve onun tepkisinin toplum içinde ka-
rýþýklýklara yol açacaðýndan endiþe ettiði
için bu görüþünü Yezîd hayatta iken ifade
etmediði yönündeki kayýtlar (Hatîb, XIV,
342) Yezîd’in ilmî ve siyasî otoritesini gös-
termesi bakýmýndan önemlidir. Yezîd b.
Hârûn’un vefatýna kadar Kur’an’ýn mah-
lûk olup olmadýðý tartýþmasý yüzünden
kimse zarar görmedi. Onun, “Kur’an’ýn
mahlûk olduðunu iddia eden kimse kâfir
olur. Allah bu görüþü ortaya atan Cehm
b. Safvân’a lânet etsin” demesi bu görüþ
taraftarlarýný sindirdi.

Rivayette kitaplarýný deðil hâfýzasýný esas
aldýðý zikredilen Yezîd b. Hârûn ömrünün
sonlarýnda gözlerini kaybetti, hâfýzasý da
eski gücünü yitirdi. Ebû Hayseme onun
gözlerini kaybettikten sonra kendisine so-
rulan hadisleri bilemediðini, bu sebeple ki-
taplarýný câriyesine kontrol ettirmesi yü-
zünden ayýplandýðýný kaydeder. Yahyâ b.
Maîn de Yezîd b. Hârûn’un ashâb-ý hadîs-
ten olmadýðýný, zira rivayette bulunduðu
kimseleri ayýrt edemediðini ve üstelik bu-
nu umursamadýðýný belirtir (a.g.e., XIV,
338-339). Hatîb el-Baðdâdî ise Yezîd hak-
kýndaki bu rivayetleri, gözlerini kaybedip
yaþýnýn ilerlemesiyle birlikte hâfýzasýnýn
zayýflamasýna baðlý olarak þüphe ettiði
yerlerde rivayetlerini kaydettiði metinleri
câriyesine okutup ezberini tekrarlamasý
þeklinde deðerlendirir. Zehebî de bütün
bunlara raðmen Yezîd’in tartýþmasýz hüc-
cet olduðunu söyler (A£lâmü’n-nübelâß, IX,
363). Yezîd b. Hârûn Rebîülâhir 206’da
(Eylül 821) Vâsýt’ta vefat etti. Rivayetle-
ri baþta kütüb-i tis‘a olmak üzere birçok
eserde yer almýþ, kaynaklarda kendisine
Tefsîrü’l-Æurßân (Sezgin, I, 67) ve Kitâ-
bü’l-Ferâßi² (Ýbn Hacer, el-Mu£cemü’l-mü-
fehres, s. 71) adlý iki eser nisbet edilmiþtir.

Ali b. Medînî ile Ebû Bekir b. Ebû Þey-
be, “Yezîd b. Hârûn’dan daha titiz bir ha-
dis hâfýzý görmedik” derken Ahmed b.
Hanbel onu, “zekâsý parlak, anlayýþ ve kav-
rayýþý yüksek, itkan ve dirayet sahibi bir
hâfýz” diye tanýtmýþtýr. Ahmed b. Hanbel,
Yezîd b. Hârûn’un hadislerin fýkhî ahkâmý-
ný anlamaya yönelik çabasýný övgüyle an-
mýþtýr. Akaid sahasýndaki bid‘at fýrkala-
rýna karþý sert bir tutum takýnmýþ, istivâ-
yý te’vil eden Cehmiyye’ye karþý çýkmýþtýr.
Onun, “Muavvizeteyn’in Kur’an’dan olma-
dýðýný iddia eden kimse kâfirdir”; “Vakti
gelmeden yöneticilik yapan kimse vakti
geldiðinde Allah kendisini ondan mahrum
eder” gibi bazý tesbitleri vardýr. Yezîd’in ye-
di kýraat imamýndan biri olan Hamza b. Ha-
bîb’in kýraatinin okutulmasýna karþý çýktýðý
da bilinmektedir. Hakkýnda “rabbânî imam,
zirve, sika, sebt, me’mûn, mütkýn, hücce-
tülislâm” gibi sýfatlar kullanýlan Yezîd b.
Hârûn’un imlâ meclisinde Ahmed b. Han-
bel’i yanýna oturtmasý kendisine verdiði de-
ðeri göstermektedir. Esasen hadis rivaye-
tinde Yezîd b. Hârûn ile Ahmed b. Hanbel
birbirinden faydalanmýþtýr (Zehebî, XI, 194).
Ahmed b. Hanbel’in, “Yezîd b. Hârûn’un
Saîd b. Ebû Arûbe’den semâý zayýftýr, muh-
telif hadisleri rivayet ederken yanýlmýþtýr”
þeklindeki sözünü Zehebî zayýflýðýn aslýn-
da Ýbn Ebû Arûbe’den kaynaklandýðý, zira
Yezîd’in Ýbn Ebû Arûbe’nin zihnî melekele-

neli olup sahâbîdir; Esam onun lakabýdýr.
Hz. Peygamber’in Esamm’ýn adýný deðiþ-
tirdiði ve kendisine Abdurrahman adýný
verdiði de zikredilmektedir. Yezîd’in anne-
si Berze bint Hâris el-Hilâliyye, Hz. Pey-
gamber’in hanýmlarýndan Meymûne’nin
kardeþidir. Bu sebeple Hz. Abbas’ýn haný-
mý Ümmü’l-Fazl Lübâbe bint Hâris ile Hâ-
lid b. Velîd’in, Lübâbe es-Suðrâ diye aný-
lan annesi Esmâ bint Hâris de onun tey-
zesidir. Yezîd b. Esam Hz. Âiþe’den, teyze-
si Meymûne, diðer teyzesi Lübâbe’nin oð-
lu Abdullah b. Abbas, Ebû Hüreyre, Sa‘d
b. Ebû Vakkas, Ümmü’d-Derdâ el-Vassâ-
biyye, Muâviye b. Ebû Süfyân ve Avf b.
Mâlik’ten hadis rivayet etti. Ali b. Ebû Tâ-
lib’den de rivayette bulunduðu söylenmek-
le birlikte Zehebî, Hz. Ali’nin hilâfeti dö-
neminde Kûfe’de olmasý sebebiyle Yezîd’in
ondan hadis rivayet etmediðini belirtmek-
tedir. Kendisinden de kardeþi Abdullah’ýn
oðullarý Abdullah ve Ubeydullah ile Mey-
mûn b. Mihrân, Ebû Ýshak Süleyman eþ-
Þeybânî, Ebû Fezâre Râþid b. Keysân el-
Absî, Yezîd b. Yezîd b. Câbir, Kûfeli mu-
haddis Leys b. Ebû Süleym, Þamlý fakih
Büsr b. Ubeydullah el-Hadramî, Ýbn Þihâb
ez-Zührî gibi râviler hadis nakletti.

Aþaðýdaki rivayete dayanýlarak Yezîd b.
Esamm’ýn sahâbî olduðu iddia edilmiþtir.
Bizzat kendisinden nakledildiðine göre bir
gün teyzesi Meymûne’nin yanýna gitmiþ,
Hz. Peygamber’in namaz kýldýðý yerde na-
maza durmuþ, o sýrada Peygamber içeri
girince teyzesi Yezîd’in riyakâr tavrýndan
söz etmiþtir. Bunun üzerine Resûl-i Ek-
rem, hayýrlý bir iþle riyada bulunanýn kötü
bir iþle riyada bulunandan daha iyi oldu-
ðunu söylemiþtir. Zehebî bu haberin mün-
ker kabul edildiðini, hiçbir tarikle sahih di-
ye rivayet edilmediðini, ancak Ebû Abdul-
lah b. Mende’nin bu habere dayanarak
Yezîd’i sahâbeden saydýðýný belirtmiþtir
(TârîÅu’l-Ýslâm: sene 301-350, s. 276). Ýbn
Hacer el-Askalânî ise Yezîd b. Esamm’ýn
Resûl-i Ekrem’in vefatýndan yaklaþýk yir-
mi yýl sonra doðduðu için sahâbîliðinden
söz edilemeyeceðini ifade etmiþtir.

Yezîd b. Esam 103’te (721) Rakka’da ve-
fat etti; bu tarih kaynaklarda 101 (719) ve
104 (722) olarak da zikredilmiþtir. Pek çok
hadis nakleden ve sika kabul edilen Yezîd
b. Esamm’ýn rivayetleri Kütüb-i Sitte’nin
Øa¼î¼-i BuÅârî dýþýndaki kitaplarýnda yer
almaktadýr. “Allah sizin dýþ görünüþünüze
ve mallarýnýza deðil kalplerinize ve amel-
lerinize bakar” meâlindeki hadis onun ri-
vayetlerinden biridir (Müsned, II, 285, 539;
Müslim, “Birr”, 34; Ýbn Mâce, “Zühd”, 9).
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