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ÖNSÖZ 

Şehirlerin kaderini belirleyen nedir? İçinde yaşayanlar mı, çevre şartları 

mı, yoksa yöneticileri mi? Bakış açılarına göre bu seçeneklerden her birinin 

altı doldurulabilir. Yine de idareciler şehirlerin kaderine yön verenler ara-

sında en önde gelenler olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Şehirleri yönetenler, 

o şehri müreffeh, huzurlu ve güçlü kılabildikleri gibi, yoksul, tehlikeli ve zayıf 

hale de getirebilirler. İşte elinizdeki kitabın konusunu teşkil eden ve Hz. Pey-

gamber’in (sav) hicret yurdu olan Medine bu dönemlerin hepsini yaşamış, 

İslâm tarihinin sembol şehirlerinden birisidir. 

Hz. Peygamber’in (sav) hicretinden itibaren Müslümanların en önemli 

şehri olan Medine, siyasî önemini Hz. Osman’ın şehit edilmesine kadar koru-

muştur. Hz. Osman’dan sonra hilafete gelen Hz. Ali ise ordusunu oluşturan 

askerlerin önemli bir kısmının Iraklı olmasından dolayı başkenti Kûfe’ye taşı-

mıştır. Böyle bir hadiseden sonra Medine’nin siyasî açıdan öneminin kaybol-

ması beklenir. Ancak durum böyle olmadı ve Medine, Emevî Devleti tarihi 

boyunca önemini korumaya devam etti. Bu dönemde Medine halkının biatı 

adeta siyaset fıkhının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edildi. Emevî 

halifeleri de buraya verdikleri önemin bir göstergesi olarak daima kendi aile-

lerinden birini Medine’ye vali tayin ettiler. 

Medine’nin, Emevî valileriyle münasebetleri inişli çıkışlı bir seyir izlemiş-

tir. İslam dünyasının Kerbelâ yarası henüz tazeyken Medine’de meydana ge-

len Harre vakası Medinelilerin Emevîler’e karşı tutumunu belirleyici bir rol 

üstlenmiştir. Medineliler için son derece yıkıcı sonuçları olan bu ağır 
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mağlubiyet, Ensar’ın bundan sonra meydana gelen hadiselerde tarafsız kal-

masındaki en önemli etken olmuştur. Bu nedenle Medine, İslam dünyasının 

diğer bölgelerinden farklı olarak siyasî faaliyetlerin ön plana çıktığı bir entrika 

kazanından çok ilmî faaliyetlerin merkezi haline gelmiştir. Bununla birlikte 

Medine’nin siyasî öneminin tamamen yok olduğu da söylenemez. İlmî faali-

yetler, Hz. Peygamber’in (sav) kabri ve mescidinin burada olması, buranın ilk 

İslam Devleti’nin başkenti olması gibi olgularla birleşince Medine’ye dikkate 

alınması gereken bir merkez hüviyeti kazandırmıştır. Öyle ki Kâbe’ye ev sa-

hipliği yapan Mekke bile Medine valisinin tayin ettiği idareciler tarafından 

yönetilmiştir. 

Bu çalışmada Emevîler dönemi boyunca Medine’deki siyasi hayat ele 

alınmıştır. Medine’de kaçınılmaz olarak siyaset ve ilim dünyası iç içe bulun-

duğu için Medine ilim ehlinin Emevî yöneticileriyle olan münasebetleri de 

konunun önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Böylece Medine ilmî ortamına 

Emevî yöneticilerinin müdahalesinin boyutları da ortaya konmaya çalışılmış-

tır. Hakikate ulaşma çabası içeri-sinde olan bu eserin ulaştığı sonuçların yan-

lışlanma ihtimali her zaman mevcuttur ve yazar yapıcı eleştirileri büyük bir 

lütuf olarak görmektedir. 

Eseri planlarken değerli fikirlerinden istifade ettiğim kıymetli dostlarım 

ve meslektaşlarım Dr. Öğr. Üyesi Serkan Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Bilal Top-

rak’a minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Giriş ve iki bölümden olu-

şan bu çalışmamın İslâm Tarihi alanına mütevazı bir katkı olarak okuyucu-

lardan kıymet görmesini Rabbimden niyaz ederim… 

                                                                                                Doç. Dr. Fatih Zengin 
                                                                                                  Malatya-2022
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Emevî Devleti tarihi, ilk Emevî Halifesi Muâviye’den (ö. 60/680) son ha-

life Mervân b. Muhammed’e (ö. 132/750) kadar iç savaşlar, isyanlar ve fikir 

akımlarının mücadeleleriyle doludur. Bunun temel nedeni ise Emevî Dev-

leti’nin kuruluş sürecinde yaşanan hadiselerin yarattığı sarsıntılardır. 

Emevî Devleti’nin tarihini, Hz. Osman döneminin gerilimli olaylarına ka-

dar dayandırmak mümkündür. Hz. Osman aleyhine gelişen muhalefet hare-

ketlerini kendilerine karşı yapılmış kabul eden Ümeyyeoğulları ve onların o 

dönemdeki lideri durumundaki Muâviye b. Ebû Süfyan, Hz. Osman’ın emri 

altındaki bir validen çok bir kabile devletinin esas sahibi gibi bir tavır takın-

mıştır.1 Muâviye, Hz. Osman’ın şehit edilmesi üzerine Hz. Ali ile bir iktidar 

mücadelesine girişmiş ve bu mücadeleden galip ayrılarak İslâm Devleti’nin 

halifesi unvanına sahip olmuştur.2 Ne var ki onun halife oluşu her tarafta gö-

nül hoşnutluğuyla kabul edilmemiştir. Bununla birlikte uzun yıllar süren iç 

savaşlar, Müslüman kanının dökülmesinden duyulan rahatsızlık ve bıkkınlık 

 

1 Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezîd Taberî, Tarihü’t-Taberî (Beyrut: Dâru’t-Türas, 
1967), 4/344; İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Esîr, El-
Kâmil fi’t-Tarih (Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Arabi, 1997), 2/529; İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda 
Muâviye Bin Ebi Süfyan (Ankara: Otto, 2020), 89. 

2 Adnan Demircan, Ali-Muâviye Kavgası (İstanbul: Beyan Yayınları, 2014), 57. 
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insanların Muâviye’ye karşı büyük çaplı isyanlara kalkışmasına engel olmuş-

tur. 

On dokuz yıllık hilafet müddetinden sonra Muâviye b. Ebû Süfyan’ın 

oğlu Yezîd’i (ö. 64/683) veliaht tayin etmesi hem Yezîd’in şahsına yönelik 

eleştiriler hem de iktidarın saltanata dönüşmesi endişesiyle bütün İslâm dün-

yasında infiale yol açmış bunun bir neticesi olarak da Muâviye’nin ölümün-

den hemen sonra Yezîd iktidarına karşı isyanlar başlamıştır. 

Muâviye’nin halifeliğinde merkezi bir rolü olmayan Medine’de onun 

ölümü üzerine Yezîd aleyhtarı bir cephe ortaya çıkmıştır. Hareketin liderliğini 

Hz. Peygamber (sav) döneminde Uhud’da şehit düşen Hanzale b. Ebû 

Amir’in (ö. 3/625) oğlu Abdullah b. Hanzale (ö. 63/683) yürütmüştür. İbn 

Hanzale’nin öncülüğündeki Medineliler, tarihe “Harre Vakası” olarak geçen 

bir savaş sonunda Yezîd ordusu karşısında mağlup olmuşlardır. Harre sava-

şının ardından Medine’de cereyan eden hadiseler özelde Medine halkını ge-

nelde de İslâm âlemini derinden sarsmıştır. İleride detaylı bir şekilde ele ala-

cağımız gibi tarihçiler Emevî Devleti’nin yıkılma nedenlerini sıralarken Harre 

vakasının önemini ve sonuçlarını sık sık vurgularlar. 

Yezîd döneminden kısa bir süre sonra Abdullah b. Zübeyr’in (ö. 73/692) 

tayin ettiği valilerce idare edilen Medine, Abdülmelik b. Mervân’dan (ö. 

86/705) itibaren yeniden Emevîler’in atadığı valilerin kontrolüne girmiştir. 

Emevî Devleti’nin sonlarına doğru 129/747 yılında çok kısa bir süreliğine Ha-

riciler şehre hâkim olmuşlarsa da Emevîler kontrolü yeniden sağlamışlardır. 

Emevîler döneminde Medine’de görev yapan valilerin tespit edilmesi, o 

dönemin ilmî ve sosyal hayatını etkileyen yönlerden birinin açığa çıkarılması 

anlamına gelmektedir. Zira yöneticilerin ulema ile ilşkileri ve destekleri onla-

rın bu ilim merkezinde barınmalarını ve başkalarının da gelmesini sağladığı 

gibi kötü ilişkiler buradaki ilim ehlinin Mekke ve diğer merkezlere yönelme-

sine yol açmaktadır. Ancak bu, sadece valilerin isimlerinin tespiti ile elde edi-

lebilecek bir sonuç değildir. Medine valilerinin siyasî ve dinî eğilimleri, men-

sup oldukları kabileler, bu kabilelerin Arap kabile hiyerarşisindeki yeri ve 
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önemi, diğer kabilelerle bağlantıları, valilerin ve daha alt kademelerdeki diğer 

yöneticilerin kişisel özellikleri, zaafları ve faziletleri gibi pek çok hususun tes-

pit edilmesi Medine siyasî atmosferinin belirlenmesinde ufuk açıcı olacaktır. 

Arşatırmalarımız neticesinde İslâm dünyasında bu konunun henüz bütüncül 

bir bakış açısıyla çalışılmadığını gördük. Öte yandan araştırmanın kaynakları 

kısmında değineceğimiz gibi yapılan bazı çalışmalarda Emevîler dönemi Me-

dine valilerinin isimleri liste halinde verilmiş ancak çoğu kez bunların atanma 

ve azledilme sebeplerine bile değinilmemiştir. Elbette bu bilgiler İslâm tarihi 

kaynaklarında dağınık bir biçimde yer almaktadır. Bunların toplanıp tasnif 

edilmesi, analizlerinin yapılması ve nihayet Medine ilim çevresine etkilerinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

1. Çalışmanın Önemi  

Medine Müslümanların fethettiği ilk şehirdir. Burası İslam’ın hem bir din 

olarak hem de siyasî bir güç olarak tarih sahnesine çıktığı mekândır. Tarihi 

süreç içerisinde siyasî merkez vasfını yitirmiş olsa da dünya siyaseti üzerin-

deki etkisini sürdürmeye devam etmiştir. Özellikle Hz. Peygamber (sav) dö-

nemine daha yakın olan ve henüz sahabenin hayatta olduğu Emevîler döne-

minde Medine dinî ve ilmî yönü ağır basan bir şehir olarak kamuoyunun 

Emevî devleti ile olan ilişkilerinde kritik öneme sahip olmuştur. 

Araştırma öncelikli olarak Emevîler dönemi Medine’sinin ilmî hayatını ve 

toplumsal yapısını etkileyen siyasî şartları ortaya koyma amacındadır. Bu-

nunla birlikte başta siyasî hayatın şekillendirdiği toplumsal yapının da söz 

konusu dönemde yaşayan ilim adamları ve ele aldıkları problemleri çözme 

yöntemlerine etkisi tartışılacaktır. Böylece araştırma, İslâmî ilimlerin oluşum 

döneminin siyasî şartları daha yerel bir düzlemde ve daha detaylı bir biçimde 

tespit çabalarına bir katkı sunacaktır. Dolayısıyla bu çalışma İslâmî ilimler çer-

çevesinde yer alan ve belki de tamamen tarihi şartlardan kaynaklanan 



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 12 ~ 

birtakım düşüncelerin, ilmî akımların ve tartışmaların kökenlerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

İslâmî ilimlerin teşekkül döneminde siyasî hayatın rolü konusunun bütün 

detaylarıyla ortaya konulması ciddi bir çalışma gerekmektedir. Said b. Mü-

seyyeb (ö. 94/713), Kasım b. Muhammed (ö. 107/725 [?]), Salim b. Abdul-

lah(ö. 106/725), Nâfi‘ (ö. 117/735), İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742), Ebû’z-

Zinâd (ö. 130/748) ve Yahya b. Said el-Ensarî (ö. 143/760) gibi birçok âlimin 

yetiştiği Medine’deki sosyal ve siyasî ortam, Temel İslâm bilimlerini oluştu-

ran Fıkıh, Hadis, Tefsir ve Kelam gibi ilimlerin yapısını, öncelikli problemle-

rini ve ilgilerini etkilediği gibi bu siyasî havanın oluşturduğu toplumsal yapı-

nın da söz konusu ilimler ve ilim adamları üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Ayrıca Emevî idarecilerinin bazı olumsuz davranışlarının yol açtığı toplumsal 

travmalar kader gibi bazı konuların toplumda geniş kesimler tarafından sü-

rekli konuşulup tartışılması sonucunu doğurmuştur. Elbette ilim dünyası da 

bundan vareste olmamıştır. Onlar da insanların bu tür konularda duydukları 

ihtiyaca binaen fikirler geliştirmişler ve nihayet ekoller ortaya çıkmıştır.  

Bir örnek olarak verdiğimiz bu problemlerin daha somut verilere dayalı 

olarak ortaya konulması gerekmektedir. Tarih Metodolojisi ile konuya yakla-

şımda bulunmak elde edilecek her türlü veriye ulaşma çabasını gerektirmek-

tedir. Zira çoğu kez bu konularda beyan edilen düşünceler sonuçtan yola çı-

karak sebebi tespit kabilindendir ki bu durumda asıl sebepler çoğu zaman 

gölgede kalmaktadır. 

 

2. Literatür Değerlendirmesi 

Emevî tarihine dair yapılan çalışmaların özellikle de birincil kaynakların 

sıklıkla maruz kaldığı bir eleştiriye dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. 

Emevî tarihini ele alan eserler önemli bir kısmı Emevî devletiyle girişitiği mü-

cadeleden sonra kurulan Abbasî devleti döneminde kaleme alınmıştır. Dola-

yısıyla bu eserlerden kimisi az kimisi de çok olmak üzere yazıldığı dönemin 
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ruhundan etkilenmişlerdir. Bu nedenle kaynakları kullanırken ilerleyen say-

falarda da görüleceği gibi bazı bartılı haberlere dair ihtiyatla yaklaşılması ge-

rektiğini vurgulama ihtiyacı duyduk. 

İslâmî İlimler literatüründe çalışmamıza kaynaklık edecek birçok farklı 

eser bulunmaktadır. Şehir tarihleri, genel tarih kitapları, kronikler, ensâb ve 

tabakat kitapları ile İslâmî ilimlerin diğer alanlarında yazılmış metinlerden 

istifade etmek mümkündür. Bu çalışmaları da klasik ve modern olmak üzere 

ikiye ayırabiliriz. Bilgimiz ve tecrübemiz ölçüsünde bu eserlerin tamamından 

faydalanma gayreti içinde olduk.  

Çalışmamızda en çok istifade ettiğimiz eserlerin başında Semhûdî’nin (ö. 

911/1506) “el-Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafa”3 isimli kitabı gelmektedir. 

Bu kitap Medine’ye dair en kapsamlı eser olmakla birlikte Medine ile ilgili 

bilinen en eski eser olan ve günümüze ulaşmayan Muhammed b. Hasan İbn 

Zebâle’nin (ö. 199/814’ten sonra) “Kitabu Ahbâr’il-Medine”sindeki rivayetleri 

de ihtiva etmesi açısından ayrıca önemlidir.4 

Doğrudan Medine hakkında yazılmış olan ve çalışmamıza kaynaklık 

eden bir diğer önemli kitap ise kitap Ebû Zeyd Ömer İbn Şebbe’nin (ö. 

262/876) kaleme aldığı “Tarihu Medineti’l-Münevvere”5 isimli eseridir. Bu kitap 

Medine hakkında yazılmış olan eserler içinde günümüze kadar ulaşabilmiş 

birkaç kitaptan birisidir. Emevîler dönemi siyasî olaylarına çok fazla değin-

meyen bu eser yine de Medine sosyal yaşamına, Emevîler döneminde gerçek-

leştirilen bazı imar faaliyetlerine ve Medine topoğrafyasına dair değerli bilgi-

ler içerdiğinden dolayı çalışmamıza katkısı olmuştur.  

 

3 Ebû’l-Hasan Nureddin Ali b. Abdullah b. Ahmed Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mus-
tafa., 4 c. (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998). 

4 Wüstenfeld Semhûdî’nin eserindeki İbn Zebâle’ye ait rivayetleri toplayarak “Geschichte der Stadt 
Medina” ismiyle yayınlamıştır.Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der Stadt Medina 
(Göttingen, 1860). 

5 Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Ubeyde İbn Şebbe, Tarihu’l-Medine, ed. Fehim Muhammed Şeltut, 4 
c. (Cidde: Seyyid Habib Mahmud Ahmed, 1979). 



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 14 ~ 

Çalışmamızda çokça istifade ettiğimiz bir diğer kaynak ise -her ne kadar 

doğrudan Medine ile ilgili yazılmamış olsa da- Ebû’l-Kasım Ali b. Hasan İbn 

Asâkir’in (ö. 571/1176) Dımaşk’a ve Suriye’deki diğer bazı şehirlere dair sek-

sen ciltlik devasa hacmiyle bir bilgi hazinesi olan “Tarihu Dımaşk”6 isimli ki-

tabıdır. Bu eser Şam tarihine dair bir kitap olmakla birlikte Emevî Devleti’nin 

Şam merkezli oluşu hasebiyle Emevîler’in Medine ile olan ilişkilerine dair pek 

çok malumat içermektedir.  

Tabakat ve ensâb kitapları, araştırmamızın konusu olan Medineli idareci-

lerin tespiti ve haklarında daha derin bilgilere ulaşılması, mensup oldukları 

kabilelerin birbirleriyle, Emevî iktidarıyla ve ilim adamları ile ilişkileri son 

derece önemlidir. Özellikle İbn Sa’d’ın (ö. 230/845) “Tabakâtü’l-Kübrâ”sı7 ve 

Belâzürî’nin (ö. 279/892-93) “Ensâbu’l-Eşrâf”ı8 gibi eserler hem ilim adamları 

hem de idareciler hakkında geniş bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Bilhassa 

Belâzürî’nin Ensâb’ı bu tür biyografi kitapları arasında Emevîler dönemine 

dair en geniş bilgilerin bulunduğu eserlerden birisidir. Bu nedenle çalışma-

mızda en fazla müracaat edilen eserlerden biri olmuştur. Bunların yanında 

Taberî (ö. 310/923),9 İbnü’l-Esîr (ö. 630/1233),10 İbn Kesîr (ö. 774/1373),11 gibi 

genel tarih yazarları da kitabımızın önemli kaynakları arasında yer almıştır. 

Çağdaş araştırmalara baktığımızda son dönemde kaleme alınan pek çok 

değerli eser bulunmaktadır. Kitabımızın konusuna en yakın çalışmalar olarak 

Mustafa Özkan’ın iki eseri dikkatimizi çekmiştir. “Emevîler Döneminde İktidar 

 

6 Ebü’l-Kâsım Sikatüddin Ali b. Hasan b. Hibetullah İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk (Beyrut: Dârü’l-
Fikr, 1995). 

7 Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 8 c. (Beyrut: 
Dâru Sadır, 1968). 

8 Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, thk. Süheyl Zekkar ve Riyâd Zirikli, 
13 c. (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1996). 

9 Taberî, Tarihü’t-Taberî. 
10  İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih. 
11  Ebû’l-Fidâ İmadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1986). 
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Ulema İlişkisi”12 ve “Dört Halife ve Emevîler Döneminde Din-Devlet İlişkisi”13 

isimlerini taşıyan bu eserler Emevî devletinin tamamını ele almak yönüyle 

çalışmamızdan daha geniş bir perspektifle, dolayısıyla daha genel hatlarıyla 

konuları ele almıştır. Aynı çerçevede Medine’deki ilmî ortamı yansıtan çalış-

malardan İrfan Aycan editörlüğünde yayınlanan “Emeviler Dönemi Bilim Kül-

tür ve Sanat Hayatı”14 eseri özellikle Medine’deki ilim ve sanat ehlinin tespiti 

açısından çalışmaıza katkı sunmuştur. Hakan Temir’in “Emevîlerde Valilik”15 

başlıklı çalışması Emevî valilik kurumunu Emevîler döneminde valilik kuru-

munun idari yapısını ve Valiler ile Şam ilşkilerini değerlendirmiştir. Mekanla 

sınırlandırılmayan bu eserde Medine valileri ile ilgili de değerlendirmeler ya-

pılmıştır. Bu çalışmada yer alan valiler tablosu çalışmamızda daha hızlı me-

safe almamızı sağlamıştır. Ünal Kılıç’ın “Tartışmaların Odağındaki Halife 

Yezîd”16 isimli kıymetli kitabı, Medine tarihinde çok büyük tartışmalara ve ay-

rışmalara yol açan Yezîd b. Muâviye’yi merkeze alarak dönemi detaylı bir şe-

kilde incelemiştir. Eserin, Medine’de yaşanan en büyük siyasi hadise olan 

Harre vakasının detaylarına ve bunlara dair değerlendirmelerinden çokça is-

tifade ettik. İrfan Aycan’ın “Saltanata Giden Yolda Muâviye Bin Ebi Süfyan”17 

isimli eseri ile Ali Aksu’nun “Haccâc b. Yûsuf -Tartışmaların Odağındaki Emevî 

Valisi-”18 isimli eserleri çalışmamız açısındaki kıymetli bilgi ve analizlerle yol 

gösterici olmuşlardır. Ayrıca Fatih Erkoçoğlu’nun “Emevî Devleti’nin Dönüm 

Noktası Abdülmelik b. Mervân”19 isimli çalışması Emevî devletine uzun süre 

hükmetmiş bir ismin Hicaz ile ilişkileri bağlamında çalışmamıza çok yararlı 

 

12  Mustafa Özkan, Emevîler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 
2016). 

13  Mustafa Özkan, Dört Halife ve Emevîler Döneminde Din-Devlet İlişkisi (Ankara: Araştırma Yayın-
ları, 2015). 

14  İrfan Aycan, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, ed. İrfan Aycan (Ankara: Otto, 2017). 
15  Hakan Temir, Emevîlerde Valilik (Kahramanmaraş: Samer Yayınları, 2019). 
16  Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2016). 
17  İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye Bin Ebi Süfyan (Ankara: Otto, 2020). 
18  Ali Aksu, Haccâc b. Yûsuf -Tartışmaların Odağındaki Emevî Valisi- (İstanbul: Kudema Yayınları, 

2020). 
19  Fatih Erkoçoğlu, Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası Abdülmelik Bin Mervân, 1 c. (Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2011). 
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olmuştur. Bu biyografik çalışmalar Medine siyasî hayatında büyük etkileri ol-

muş Emevî devlet adamlarını derinlemesine ele almaları açısından bizim için 

ufuk açıcı bilgi ve yorumlar içermektedirler. 

Günümüz Arap dünyasında yazılmış olan bazı çalışmalardan da fayda-

landık. Bunlardan öne çıkanı Emevî dönemini detaylı olarak ele almamış olsa 

da ana konulara değinen bir genel tarih kitabı hüviyetindeki el-Beradiî’nin 

“el-Medinetü’l-Münevvere Abre’t-Tarihi’l-İslâmî” isimli eseridir.20 

 

3. Emevîler Dönemine Kadar Medine 

Müslümanların ilk başkenti olan Medine, Arap yarımadasının batısında, 

Hicaz bölgesinde, sahile yakın bir mevkide yer almaktadır. Medine, 

Mekke’nin 350 km. kuzeyinde, Kızıldeniz’in yaklaşık 130 km. doğusunda bu-

lunmaktadır.21 Medine’nin kuzeyinde Uhud Dağı, güneyinde volkanik Ayr 

Dağları ile doğusunda Taberî Dağı ve Vâkım Harresi,22 batısında ise Vebere 

Harresi yer alır.23 

Hz. Peygamber (sav)’in hicretinden önce Medine için Yesrib ismi kulla-

nılmaktaydı. Başa kakmak,24 zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, bozmak 

gibi olumsuz anlamlar içeren Yesrib kelimesi Kur’an-ı Kerim’de sadece bir 

ayette Medine’yi ifade etmek üzere kullanılmıştır. 25 Bu ayette de Yesrib 

 

20  Şerif Ahmed Muhammed Salih el-Hüseyni el-Beradiî, el-Medinetü’l-Münevvere Abre’t-Tarihi’l-
İslâmî, 1972. 

21  Nebi Bozkurt - Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Medine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003), 28/305. 

22  Arapça’da ateşte yanmış gibi görünen, siyah bazalt kütleleri veya parçaları ile örtülü düzlük 
ve tepeciklerden meydana gelen volkanik alanlara harre (sıcak, kızgın) denilmektedir. (Bkz. 
Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Harre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 16/244.) 

23  Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 4/54. 
24  (Yusuf) dedi ki: "Bugün sizi kınamak yok, … ال تثريب عليكم اليوم" Yûsuf, 12/92. 
25  “Onlardan bir grup da demişti ki: Ey “Yesribliler”! Artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün! 

İçlerinden bir kısmı ise: Gerçekten evlerimiz emniyette değil, diyerek Peygamber’den izin istiyordu; oysa 
evleri tehlikede değildi, sadece kaçmayı arzuluyorlardı.” Ahzab, 33/13  
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kelimesi olumsuz çağrışımlar içeren bir cümlenin içerisinde, münafıkların hi-

tabı olarak kullanılmıştır. Hz. Peygamber (sav), Medine’ye hicret ettikten 

sonra Yesrib adını kullanmaktan nehyetmiş ve şehrin adını Medine olarak de-

ğiştirmiştir.26  

3.1. İslâm Öncesi Medine 

Medine’ye ilk yerleşmenin ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi mev-

cut değildir. Tarih sahnesine çıkışından itibaren Medine’ye yerleşen üç toplu-

luktan bahsedilir. Bunlar Amâlika Arapları, Yahudiler ve Yemen Araplarıdır. 

Yahudiler Amâlikalılara, Araplar ise Yahudilere galip gelerek şehre hâkim ol-

muşlardır.27 

İslâm’ın hemen öncesinde şehirde Yahudiler ve Yemen kökenli iki Arap 

kabilesi yaşamaktaydı. Yemenli kabileler, tarih boyunca savaşlar, kuraklık ve 

seller gibi tabiî afetler nedeniyle zaman zaman toplu göçler gerçekleştirmiş-

lerdir. Arabistan’ın kuzeyine doğru gerçekleşen bu göçlerin birinde Ensar’ı 

oluşturan Evs ve Hazrec’in ataları da Hicaz’a yerleşmişlerdir.28 

Evs ve Hazrec kabilelerinin ataları Yesrib’e geldikleri dönemde Yahudiler 

Yesrib’in tartışmasız hâkimi konumundaydılar. Bu nedenle burada Yahudi-

lere tâbi olarak yaşamak zorunda kaldılar. Ancak bir süre sonra Evs ve Hazrec 

kabilelerinin lehine olmak üzere iktisadî denge değişmeye başladı. Evs ve 

Hazrec kabilelerinin nüfuslarının artması ve buna bağlı olarak Siyasî nüfuz-

larının da artması üzerine Yahudiler Evs ve Hazrec ile aralarındaki anlaşma-

ları iptal edip tehlike daha fazla büyümeden onlara müdahale etme kararı al-

dılar. Yahudilerle giriştikleri savaşlarda ilk başlarda zor durumda kalan Evs 

 

26  Hz. Peygamber (sav)’in “ Bir defa Yesrib diyen on defa Medine desin” dediği rivayet edilmiştir. 
Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 1/14. 

27  Ebû’l-Kâsım Ubeydullah b. Abdullah İbn Hurdazbih, el-Mesâlik ve’l-Memâlik (Leiden, Beyrut: 
Dâru Sadır, 1889), 1/417. 

28  Ebü’l-Muzaffer Şemseddin Yusuf Kızoğlu Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân 
(Dımaşk: Dâru’r-Risaleti’l-İlmiyye, 2013), 2/502; Semhudî, Vefaü’l-Vefa bi Ahbari Dari’l-Mustafa., 
1/138. 
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ve Hazrec, akrabaları olan ve Suriye’de bir krallık tesis etmiş olan 

Gassânîler’in desteğiyle Yahudilere galip geldiler.29 Böylece Araplar Me-

dine’nin yeni liderleri olurken onlarla Yahudiler arasında kabile dengelerine 

bağlı yeni bir ilişki kurulmaya başlandı. Bu yeni dönemde Evs ve Hazrec ka-

bilesi arasında düşmanlıklar ortaya çıktı ve Yahudilerin de taraf olmasıyla bu 

savaşlar Hz. Peygamber (sav)’in risaletinin başladığı yıllara kadar devam 

etti.30 

3.2. Hz. Peygamber (sav) Döneminde Medine 

Hz. Muhammed’e 610 yılında risalet görevinin verilmesiyle başlayan 

Mekke döneminde Kureyşliler İslâm’a gereken ilgiyi göstermediler. Bununla 

da yetinmeyip başta Hz. Peygamber (sav) olmak üzere Müslüman olan kim-

selere eziyet ettiler. Bu nedenle risaletin onuncu yılından itibaren Resûlullah 

(sav) önce Tâif, ardından da Medineliler ile temasa geçerek ve buralarda 

İslâm’a bir sığınak bulma arayışına girmiştir.31 Hz. Peygamber’in Medineli-

lerle ilk teması miladi 619 yılında hac mevsiminde medine’den mekkeye gelen 

altı Hazrecli ile olmuştur. Bu görüşmeyi, sonraki yıl yine aynı mevsimde Me-

dine’den gelen ikisi Evsli onu Hazrecli olan ikinci grup ile yapılan görüşme 

(birinci akabe biatı) takip etmiştir. Bir sonraki yıl da yetmiş beş kişiden oluşan 

Medineli bir grup Resûlullah (sav)’a tarihe ikinci Akabe biatı olarak geçecek 

antlaşma ile ona itaat etmek üzere söz verdi.32 

Hz. Peygamber (sav)’in Mekke’de Evs ve Hazreclilerle yaptığı görüşme-

ler meyvelerini verdi ve İslâm Yesrib’de hızla yayıldı. Daha önce 

 

29  Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Meafirî, et-Tîcan fi Müluk-i Himyer (San’a: Merkezu’d-Dirasat 
ve’l-Ebhasi’l-Yemeniyyeti, 1928), 464; Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkūt b Abdillâh Hamevî Bağ-
dâdî Rûmî Yakut Hamevi, Mu’cemü’l-Büldan (Beyrut: Dâru Sadır, 1995), 5/36. 

30  Hz. Aişe Evs ve Hazrec arasında cereyan eden son savaş olan Buas Savaşının onların İslâm’a 
girişini kolaylaştırması açısından Allah’ın Hz. Peygamber (sav)’e bir lütfu olduğunu ifade et-
miştir. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahihu’l-Buhârî (Dımeşk: Daru Tavki’n-
Necat, 1422), "Menakibu’l-Ensar", 1. 

31  Ebû Muhammed Cemaleddin Abdülmelik İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye (Kahire: Mustafa 
el-Babî el-Halebî, 1955), 1/419. 

32  İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 1/428, 431, 454. 
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gerçekleştirilmiş olan Akabe biatları Medine’deki durumu Resûlullah (sav)’ın 

liderliğinde bir toplumsal sözleşmeye çevirdi. Nitekim Hz. Peygamber 

(sav)’in Akabe’de peş peşe iki yıl Medinelilerden biat alması yüzyıllar bo-

yunca Müslüman toplumlar açısından siyasî otoriteyi kabul için bir referans 

olmuştur. Bu sözleşmeler neticesinde 622 yılında Resûlullah (sav)’ın da Yes-

rib’e hicret etmesiyle burada bir siyasî organizasyon teşkil etmeye başladı. Bu 

organizasyonu kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılayan başta Kureyş 

kabilesi olmak üzere Yesribli Yahudiler ve Münafıklar gibi güçler ilk birkaç 

yıl boyunca Medine’deki Müslümanlara düşmanlık gösterdiler. Bunun neti-

cesinde meydana gelen bir dizi savaş, Müslümanların önce Medine çevresine 

ardından da Hayber, Mekke, Tâif ve Arabistan’ın geri kalanını kontrolleri al-

tına almalarıyla sonuçlandı. 

Hz. Peygamber (sav) döneminde, Medine halkı yaşanan bütün siyasî ve 

askerî süreçlere aktif bir rol üstlenmiştir. Hz. Peygamber (sav) de bu konuda 

Medine ileri gelenlerinin görüşlerine, hassasiyetlerine ve kendi aralarındaki 

dengelere azami önem göstermiştir. Bu bağlamda Es’ad b. Zürare, Sa’d b. 

Muaz, Sa’d b. Ubade ve Üseyd b. Hudayr gibi Ensar ileri gelenleri onun yakın 

danışmanları arasında yer almıştır. Bilhassa doğrudan Medine halkını etkile-

yecek olan sosyal ya da iktisadî bir adım atılırken bu kişilerin görüşlerine mu-

hakkak başvurulmuş hatta çoğu kez rızalarının alınmasına dikkat edilmiştir.33 

Bu durum da Ensar’ın yeni devleti içtenlikle desteklemesini ve idarî alanlarda 

sorumluluk üstlenmekten kaçınmaması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle 

yaşanan bazı mali sıkıntılar ya da askerî alanda karşılaşılan zorluklar dışında 

Hz. Peygamber (sav) döneminde Medine’de siyasî alanda bir sıkıntı yaşandı-

ğını söylemek mümkün değildir. Münafıkların lideri durumundaki Abdullah 

b. Übey b. Selül’ün kışkırtmaları nedeniyle zaman zaman Müslümanlar 

 

33  Hz. Peygamber (sav)’in Gatafanlılarla yapmak istediği anlaşmayı Sa’d b. Ubade, Sa’d b. Muaz 
ve diğer Ensar ileri gelenlerine sunması bunun en güzel örneklerinden birisidir. İbn Hişâm, es-
Siretü’n-Nebeviyye, 2/223; İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 2/73.  



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 20 ~ 

arasında bazı tartışmalar yaşanmışsa da34 bunlar hiçbir zaman Resûlullah 

(sav)’ın siyasî liderliğini ya da Müslümanların Medine’deki konumunu tartış-

maya açacak bir boyut kazanmamıştır. 

Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye gelmesinden kısa bir süre sonra attığı 

bazı siyasî-idarî adımlar sonraki dönemler için de bir temel oluşturmuştur. 

Yukarıda ifade edildiği gibi biatla başlayan siyasî yapılanma, Medine’de Müs-

lümanların kontrolü altındaki bir pazar yerinin kurulması,35 nüfus sayımı 

yaptırması,36 mescid inşası ve Medine sözleşmesi gibi, siyasî, sosyal ve hukukî 

birtakım adımlarla pekiştirildi. Hz. Peygamber’in attığı bu adımların bazıları 

şartlara göre yeniden değerlendirilip yorumlanarak sonraki dönemlerde de 

varlığını sürdürmüştür. Medine halkı bu siyasî bağları ve dinî emirleri iç içe 

geçmiş kanunlar manzumesi olarak değerlendirmiş ve zihinlerde bir tereddüt 

olmaksızın hayata geçirmişlerdir. 

3.3. Hulefâ-i Raşidîn Döneminde Medine 

Resûlullah (sav)’ın vefatından sonra Medine’de kısa süreli bir otorite tar-

tışması yaşanmış ancak Beni Sakife toplantısında Hz. Ebû Bekir’in hilafeti ka-

rara bağlanmıştır.37 Medine bu aşamada yukarıda ifade edilen dinî ve siyasî 

kuralları özümsemiş bir şehir olarak Hz. Peygamber (sav)’in emanetine sahip 

çıkmıştır. Ancak Medine’nin çevresindeki bedevi kabileler için aynı şeyi söy-

lemek mümkün değildir. Bunlar teslim olmuş ama iman etmemiş topluluklar 

olarak38 Hz. Peygamber (sav)’in vefatını siyasî bir irtibatın kopuşu olarak de-

ğerlendirmiş ve artık zekât vermeyeceklerini deklare etmişlerdir. Hz. Ebû 

 

34  Müreysi gazvesinde yaşananlar buna bir örnektir. İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 2/291; İbn 
Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4/349. 

35  Ebû’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Alî Makrîzî, İmtâʿu’l-Esmâʿ bimâ li’r-Resûl mine’l-Ebnâʾi 
(enbâʾi) ve’l-Ahvâl ve’l-Hafede ve’l-Metâʿ, thk. Muhammed Abdülhamid en-Nemîsî (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999), 9/362. 

36  Tayyib Okiç, “İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 
(1958): 11-19. 

37  İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 2/656. 
38  Hucurat, 49/14 
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Bekir Medine’den gönderdiği ordularla yaklaşık bir yıllık bir mücadelenin ar-

dından bedevileri yeniden itaat altına almıştır.  

Kısa süren halifeliği döneminde Hz. Ebû Bekir, bir taraftan Resûlullah 

(sav)’ın başlatmış olduğu Şam seferlerini sürdürmüş diğer taraftan ise Irak 

coğrafyasında Sasani devletine karşı bir mücadele başlatmıştır. Müslümanla-

rın bu dönemde giriştikleri fetih hareketlerinde Medine hem başkent hem de 

askerî açıdan ana karargâh olarak görev yapmıştır. Bir başka deyişle Suriye 

ya da Irak üzerine gönderilen ordular önce Medine ve çevresinde toplanmış, 

Halife Hz. Ebû Bekir komutanlara gerekli emirleri bildirdikten sonra orduları 

sefere çıkarmıştır. 

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fetih hareketlerinin çok uzak coğrafya-

lara kadar yayılması orduların Medine’den yola çıkmasını pratik olarak 

imkânsız hale getirmiştir. Zira her sefer için orduların Medine’de toplanma-

larını sağlamak mümkün değildi. Askerî merkezlerin Arabistan dışında oluş-

masında Medine’nin fetih bölgelerine olan uzaklığı kadar etkili olan bir diğer 

sebep de Müslümanların hâkimiyeti altına girmiş ve önemli bir kısmı İslâm’ı 

seçmiş olan Irak ve Suriye bölgelerindeki insan nüfusunun Arap yarımada-

sından çok daha fazla olmasıdır. Bu nedenle Hz. Ömer Irak’ın güney ve orta 

kesiminde birer, Mısır’da bir olmak üzere üç ayrı garnizon şehir kurulmasını 

istemiştir.39 Başlangıçta tamamen askerî nedenlerle kurulan Basra, Kûfe ve 

Fustat devamlı fetihlerle elde edilen ganimetlerle kısa zaman içerisinde Me-

dine’yi ekonomik açıdan geride bırakmışlardır.40 İktisadî gelişme beraberinde 

bu şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasını getirmiştir. Dolayısıyla bir 

süre sonra buralar daha fazla asker çıkaran ve daha büyük ekonomiye sahip 

şehirler olarak yavaş yavaş Medine’yi gölgede bırakmaya başladılar.  

 

39  Mehmet Mahfuz Söylemez, Bedevîlikten Hadariliğe Kûfe (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 
2015), 25. 

40  Âdem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 2 (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018), 158. 
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Hz. Osman döneminde Medine, çoktan fetih merkezi olmaktan çıkmış bir 

görünümdeydi. Valilerin daha fazla müstakil davranma eğilimleri özellikle 

de Muâviye b. Ebû Süfyan’ın yönetimi altındaki Şam gibi güçlü ordulara sa-

hip şehirlerin Medine’yle olan irtibatlarını sembolik bir bağa dönüştürmek 

üzereydi. Öte yandan fetihlerden elde edilen ganimetlerin azalması, varlığını 

ve zenginliğini bu gelirlere borçlu olan garnizon şehirlerinde rahatsızlığa yol 

açtı.41 Hz. Osman’ın hilafeti döneminde bütün önemli görevleri ve yetkileri 

ellerine geçiren Ümeyyeoğullarının pervasız tavırları ve politikaları da yaşa-

nan ekonomik gerilemeye eklenince Hz. Osman’ın yönetimine karşı bir isyan 

hareketi başladı. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle sonuçlanan bu isyanın so-

nunda Hz. Ali halife seçildi. 

Hz. Ali halife olunca, aslında Hz. Ömer döneminden beri peyderpey öne-

mini yitirmekte olan ve Hz. Osman döneminde sadece halifenin oturduğu ve 

Resûlullah (sav)’ın kabrinin bulunması gibi bazı dinî nedenlerle Müslümanlar 

arasında manevi öneme sahip olan ama siyasî ve iktisadî üstünlüğü çoktan 

Basra, Kûfe, Fustat ve Şam gibi yeni merkezlere kaptırmış olan Medine’den 

ayrılarak Kûfe’yi merkez edindi. Medine’yi ise Hz. Ali’nin tayin ettiği valiler 

yönetti.42 Böylece Resûlullah (sav)’ın hicretiyle Müslümanların siyasî merkezi 

haline gelmiş olan Medine, Hz. Ali’nin halifeliğiyle birlikte bu özelliğini kay-

betmiş oluyordu. Hz. Ali ile Muâviye arasında yaşanan mücadeleden 

Muâviye’nin galip çıkmasıyla da İslâm dünyasının yeni siyasî başkenti Dı-

maşk oldu. Bu aşamadan sonra Medine, Hicaz eyaletinin başkenti olarak Dı-

maşk tarafından belirlenen valilerce yönetilen bir şehre dönüşmüştür.

 

41  Söylemez, Bedevîlikten Hadariliğe Kûfe, 26; M. Mahfuz Söylemez, “Hz. Osman Dönemindeki 
Ekonomik Krizin Garnizon Kentlere Etkisi – Kûfe Örneği -”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 2/3 (30 Haziran 2003): 64. 

42  Ebû Amr Halîfe b. Hayyât eş-Şeybani Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât (Dımaşk, Beyrut: Dâru’l-
Kalem, 1976). 
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Emevî Devleti’ni kuran ve yöneten ilk üç isim tarihçiler tarafından 

Emevîler’in Süfyanî kolu olarak adlandırılmaktadırlar.43 Devletin kurucusu 

olan Muâviye b. Ebû Süfyan’ın babasına nisbetle bu isimlendirme yapılmıştır. 

Yezîd b. Muâviye’nin (ö. 64/683) oğlu Muâviye’nin (ö. 64/684) kısa süren ida-

reciliğinden sonra Emevî devletinin yönetimi Mervân b. Hakem (ö. 65/685) 

ve oğullarına geçmiştir.44 Bundan sonra gelenlere de Mervânîler denilmiştir. 

Emevîler’in Süfyanî kolunun yönetimde olduğu dönem devletin kuruluş aşa-

ması olduğu için bu dönemde bir kısmı doğrudan Medine ile alakalı pek çok 

iç mesele ile uğraşılması gerekmiştir. 

Emevî Devletî başkentin bulunduğu Suriye ile birlikte altı büyük eyalete 

ayrılıyordu. Bu eyaletler, merkezi Medine’nin başkent olduğu Hicaz; merkezi 

Kûfe olan Irak, İrmîniye, Azerbaycan ve Anadolu’nun müslümanların elinde 

olan kısımlarını içine alan el-Cezîre; Mısır ve önceleri Mısır’a bağlı iken 

 

43  Âdem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 3 (Emevîler Dönemi) (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008), 33, 
119. 

44  Muâviye b. Ebû Süfyan’ın dedesi Harb ile Mervân b. Hakem’in dedesi Ebû’l-Âs Ümeyye b. 
Abdüşems’in iki oğludur. Bkz. Bu eserin sonunda soy ağacı tablosu. 
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müstakil hale getirilen ve merkezi Kayrevan olan İfrîkıye’den ’dan oluşmak-

taydı. Eyalet valileri doğrudan Şam’daki halife tarafından tayin edilmek-

teydi.45 

Emevîler döneminde Hicaz eyaleti Mekke, Medine ve Tâif vilâyetlerinden 

oluşmaktaydı. Eyaletin başkenti olarak Medine kabul edilmiştir. Bunda Me-

dine’nin Resûlullah (sav)’ın ve ondan sonra gelen halifelerin devlet başkanlığı 

yaptığı yer olması kadar şehrin Tâif ve Mekke’ye kıyasla Dımaşk’a daha yakın 

olması da etkili olmuştur. Dolayısıyla Eyaletin diğer şehirleri olan Mekke ve 

Tâif, Medine’den gönderilen idareciler tarafından yönetilmiştir. Bazı dönem-

lerde Mekke ve Medine valiliğine bir hazırlık yeri olarak da görülen46 Tâif, 

Mekke’nin sadece 88 km. doğusunda47 yer aldığı için bazen Mekke ile Tâif’i 

yönetmek için tek bir vali tayin edilirdi. Her halükârda  bu iki şehir Hicaz 

eyaletinin başkenti kabul edilen Medine’ye bağlı olurdu. Emevî Devleti’nin 

erken dönemlerinde Yemen ve Yemâme de Hicaz’dan tayin edilen valilerce 

yönetilmekteydi.48 Bununla birlikte bazen özellikle Yemâme’nin Irak eyale-

tine bağlandığı yani Basra’dan yönetildiği de olmaktaydı. 

Emevî halifeleri, Hicaz’ın sahip olduğu dinî önemden ve bu önemin bü-

tün İslâm dünyasında kabul edilmesinden dolayı oluşan prestijin siyasî ha-

yata yansımalarını kontrol etmek için ve belki de geçmişten gelen Kureyş ge-

leneklerinden dolayı Hicaz’a bir iki istisna dışında her zaman kendi akraba-

larını vali tayin etmişlerdir. Genel bir kural olarak Emevî halifeleri, Medine 

valisinin daha önce Tâif’te başarılı bir valilik geçirmiş olmalarını tercih eder-

lerdi. Tâif’i başarılı bir şekilde yönetebilen kişi daha sonra Mekke valiliğine 

atanırdı. Bu vazifesinde de başarılı olması halinde onu Hicaz genel valisi bir 

 

45  İsmail Yiğit, “Emevîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, 1995), 11/95. 

46  Temir, Emevîlerde Valilik, 112. 
47  Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Tâif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Di-

yanet Vakfı Yayınları, 2010), 443. 
48  Örneğin Haccâc b. Yusuf Hicaz, Yemen ve Yemame’nin genel valisiydi. Taberî, Tarihü’t-Taberî, 

6/194. 
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başka deyişle Medine Valisi olarak görevlendirirlerdi. Bu hiyerarşik görevlen-

dirme her zaman bu şekilde gerçekleşmese de olağanüstü haller dışında buna 

riayet edilmiştir. Bu adeti başlatan da Muâviye b. Ebû Süfyan olmuştur.49 O, 

Mervân b. Hakem’i yukarıda zikredilen sıralama ile Medine valisi olarak ata-

mıştır. 

Mekke ve Medine şehirleri sahip oldukları manevi hususiyetler nedeniyle 

Müslümanlar nezdinde önemli bir kıymeti haizdi. Mekke, Kâbe’ye ev sahip-

liği yapan ve İslâm’ın doğduğu şehirdi. Hz. Peygamber (sav) ilk vahye burada 

muhatap olmuş, ilk vahiy burada nazil olmuştur. Medine ise Müslümanların 

ilk siyasî yapılanmalarını oluşturdukları ilk zaferleri tattıkları şehirdi. 

Resûlullah’ın (sav) kabri bu şehirde yer almaktadır. Burada Müslümanların 

ileri gelenleri yerleşmiş ve İlk üç halife İslâm dünyasını buradan yönetmişler, 

devleti yönetirken de buranın halkıyla istişarede bulunmuş onların görüşle-

rine önem vermişlerdir. Bu nedenle o dönemde onlara “ehlü’l-hal ve’l-akd” de-

nilmiştir.50 Bu şehirde âlimlerin ve sahabenin İslâm dünyasının geri kalanı 

üzerinde de büyük bir etkisi bulunmaktaydı. Buradaki sahabenin yaşayışları, 

“Amel-i ehl-i Medine” kavramıyla fıkıhta bir delil olarak kabul edilmiştir.51 

 

A. Hac Emirliği ve Hicaz Siyasî Hayatı Üzerindeki Etkisi 

Hicaz’ın özel konumundan dolayı Muâviye b. Ebû Süfyan veliaht ilan et-

tiği oğlu Yezîd’e vasiyetinde: “Hicaz halkını gözet. Çünkü onlar senin aslın-

dır” demiştir.52 Hz. Ali’nin Kûfe’yi merkez edinmesine ve Muâviye’nin de 

Şam’ı başkent edinip burada ikamet etmesine rağmen Mekke ve Medine 

 

49  Muhammed Hudarî Beg, ed-Devletü’l-Emevîyye (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1986), 440,441. 
50  Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazalî Tûsî, el-Mustasfâ, thk. Muhammed Abdüsse-

lam Abdüşşafi (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1413), 148. 
51  İbrahim Kâfi Dönmez, “Amel-i Ehl-i Medine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991), 3/21. 
52  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/146; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/323; Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Za-

man fî Tarihi’l-A’yân, 8/57. 
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şehirleri Müslümanlar için manevi öneme sahip yerler olarak önemlerini sür-

dürmeye devam ettiler. Bunun farkında olan Şam’daki Emevî halifeleri bura-

ların halkına bol bol ihsanda bulunarak onları memnun etmeye çalışmış ve 

onların nüfuzundan yararlanma yoluna gitmişlerdir. Çünkü özellikle Medine 

halkının gönlünü kazanmak, en azından düşmanlıklarını azaltmak diğer eya-

letlerin kontrolünü sağlamak açısından hayati öneme sahipti. Bu gayeye uy-

gun olarak Halife’nin bulunmadığı her hac mevsiminde Medine valileri hac 

emiri olarak görevlendirilmişlerdir. Böylece buraların valisinin diğer eyalet-

lerin valilerine kıyasla dinî bir üstünlüklerinin olduğu ihsas ettirildiği gibi 

aynı zamanda Hicaz halkının da gururu okşanmış oluyordu. Dolayısyla hac 

emirlerinin Ümeyyeoğullarına mensup olması Emevîler’in ulaşmak istedik-

leri hedefleri çeşitlendirmiş de oluyordu.53 

Emevî halifeleri hac ibadetinin İslâm dünyasının her tarafına etki etme 

gücünden mümkün mertebe yararlanmaya çalışmışlardır. Halifeler halkın 

nezdinde meşruiyetlerini korumak ya da veliaht tayin etmeyi düşündükleri 

aile fertlerinin benimsenmesini sağlamak gayesiyle hac ibadetini ve bu ibadet 

sürecini yönetmeyi araçsallaştırmışlardır. Bu nedenle ya kendileri ya da 

Ümeyyeoğulları ailesinden biri hac ibadetini yönetmiş bu iki durum haricin-

deki zamanlarda Hicaz valisi sıfatıyla Medine valileri bu işi yürütmüşlerdir. 

Bu uygulamayı özellikle Muâviye ve Yezîd gerçekleştirmişlerdir. Onlardan 

sonra gelenler ise bunu sürdürmekle birlikte zaman zaman Hişâm b. İsmail 

ve oğulları gibi Ümeyyeoğullarından olmasalar da kendilerini temsil edebile-

ceklerine inandıkları güçlü Medine valilerini hac emiri olarak tayin etmişler-

dir.54 Esasen Medine valileri de istisnalar haricinde yine Beni Ümeyye ailesine 

mensuplardı. Bu nedenle Emevîler dönemi boyunca Medine valileri hac emir-

liği görevlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Onların hac emirliği 

 

53  Ömer Aktaş, “Mervânîler Dönemi Emevî Hac Emirleri ve Uygulamaları”, İhya Uluslararası İs-
lam Araştırmaları Dergisi 7/2 (2021): 867 vd. 

54  Aktaş, “Emevî Hac Emirleri”, 865. 
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yapmalarına mâni olacak tek şey doğrudan Hilafet merkezinden bir emirin 

tayin edilmiş olmasıydı.  

Muâviye b. Ebû Süfyan, Hz. Hasan’dan hilafeti devraldığı ilk yıl güvenlik 

ve idareyi sağlamlaştırma gibi devlet işlerinin yoğunluğundan dolayı hacca 

gelmedi. Bu nedenle Muâviye’nin hilafetinin ilk yılında hac emirliği görevi 

aynı yıl Kûfe valiliğine atanan Muğire b. Şu’be’ye tevdi edildi.55 Sonraki yıl-

larda Muaviye iki defa hac emirliği yapmışken56 kendisinin olmadığı zaman-

larda ise ya kendisine veliaht tayin ettiği oğlu Yezid’i Hac emiri olarak görev-

lendirmiş ya da dönemin medine valisine bu görevi vermiştir. Bu kapsamda 

Mervân b. el-Hakem, Saîd b. el-Âs, (ö. 59/679) Velîd b. Utbe b. Ebî Süfyân, (ö. 

64/684) gibi Ümeyyeoğullarına mensup valiler Müslümanların hac emirliğini 

yürüttüler. Hac emirliği görevi Emevîler tarihi boyunca bazı istisnai durum-

lar haricinde bu şekilde yürütüldü. Sadece Abdullah b. Zübeyr, Mekke hâki-

miyeti esnasında hac emirliği vazifesini bizzat kendisi yürüttü.57 Bu da 62/682 

ile 73/693 yılları arasındaki 11 yılı kapsamaktadır. Ondan sonraki dönemde 

Abdülmelik b. Mervân yeniden hac emirliğini Medine valilerine bırakmıştır. 

Nitekim 72/692 yılında Abdullah b. Zübeyr’in Mekke hâkimiyetine son veren 

ve Hicaz valisi olarak atanıp Medine’ye yerleşen Haccâc b. Yûsuf (ö. 95/714) 

o yılın hac mevsiminde hac emirliğine tayin edildi.58 Haccâc’dan sonra hac 

emirliğini yine Medine valisi olan Ümeyyeoğullarından Ebân b. Osman b. Af-

fan (ö. 105/723) üstlendi.59 Ebân b. Osman’dan sonra Mahzum oğullarından 

Hişâm b. İsmail (ö. 87/706'dan sonra) hac emiri tayin edildi. Hişâm b. İsmail 

her ne kadar Ümeyyeoğullarından olmasa da Abdülmelik’in kayınpederi ol-

ması sebebiyle Ümeyyeoğullarına pek de yabancı bir isim değildi. Velîd b. 

Abdülmelik (ö. 96/715) döneminde bir defa kendisi, bir defa oğlu Bişr hac 

 

55  Muhammed b Habib b Ümeyye İbn Habib, el-Muhabber, thk. Eliza Lichtenstater (Beyrut: Dâru’l-
Afâki’l- Cedîde, t.y.), 20. 

56  Hudarî Beg, ed-Devletü’l-Emevîyye, 441. 
57  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/307. 
58  İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/228. 
59  İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/152. 
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emirliği yaptı. Kalan sürede ise Mekke valisi ve amcaoğlu olan Ömer b. Ab-

dülaziz (ö. 101/720) insanlara haccettirdi. Süleyman b. Abdülmelik (ö. 

99/717) dönemde Ümeyyeli olmayan bir isim; Medine valisi Ebû Bekr b. Mu-

hammed b. Hazm el-Ensarî (ö. 120/738 [?]) Müslümanlara haccettirdi. Ebû 

Bekr b. Muhammed, Ömer b. Abdülaziz döneminde de bu görevini devam 

ettirdi. Kuzey Araplarının yönetimde etkin hale geldiği Yezîd b. Abdülmelik 

döneminde Kays kabilesi mensubu Medine valisi olan Abdurrahman b. 

Dahhâk b. Kays hac emirliğini üstlendi. Hişâm b. Abdülmelik (ö. 125/743) 

döneminde ise Hicaz genel valisi Hişâm b. İsmail el- Mahzumî’nin oğlu İbra-

him ile Ümeyyeoğulları mensupları bu görev ifa ettiler. Hişâm’dan sonra ge-

len halifeler döneminde de Ümeyyeoğulları bu makamlara getirildiler. 60 

 

B. Muâviye Döneminde Medine 

Medine’nin Emevî Devleti’nin tayin ettiği valiler tarafından yönetilmesi, 

Hz. Ali’nin şehit edilip, yerine geçen Hz. Hasan’ın Muâviye b. Ebû Süfyân’a 

biat etmesinden sonradır. Ancak Hz. Osman döneminden başlayarak Ümey-

yeoğullarının Medine’de yüksek idarî pozisyonlarda yer aldıkları bilinmekte-

dir. Özellikle Mervân b. Hakem Hz. Osman’ın hilafeti boyunca Medine’de 

adeta onun sağ kolu gibi hareket etmiştir. Muâviye b. Ebû Süfyan’ın hilafetini 

ilan etmesinden sonra da Medine’ye vali tayin edilmiştir. 

Muâviye, Hz. Hasan’dan biat alıp hilafette rakipsiz kaldıktan sonra 

51/671 yılında Medine’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Medine’de bulunan Ku-

reyş ileri gelenleri tebrik etmek için onu Medine’nin dışında karşıladılar. An-

cak Muâviye onlara çok iltifat etmeden Medine’ye girdi ve Mescid-i Nebeviye 

yönelerek minbere çıktı61 ve Medine halkına şöyle bir hutbe irad etti: 

 

60  Hac Emirlerinin isim tablosu için bkz. Aktaş, “Emevî Hac Emirleri”, 867 vd. 
61  Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 213. 
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 “Allah’a yemin ederim ki, idarenin başında bulunmama sevinmediğinizi 

biliyorum ve kalbinizdeki duyguların da farkındayım. Ancak şu kılıcımı kul-

lanarak yönetime geçtim ve tahtı ele geçirdim. Ben kendimi Ebû Bekir gibi 

davranmaya zorladım ama bunu yapamayacağımı anladım. Ömer gibi olmak 

istedim, ama nefsimin bundan kaçındığını gördüğüm için bunu da yapama-

yacağımı anladım. Osman gibi olmak istedim lakin nefsim bunu da yapa-

madı. Nerede Ebû Bekir, Ömer ve Osman gibiler? Onların yaptıklarını kim 

yapabilir? Heyhat, onlardan sonra hiç kimse onların fazilet ve üstünlüğüne 

ulaşamaz. Allah’ın rahmet ve hoşnutluğu onların üzerine olsun. Onlar gibi 

yapamayacağıma göre hem benim hem de sizin için yararlı olacak bir yol seç-

tim. Seçtiğim bu yolda herkes için güzel bir iaşe vardır. Eğer işler olması ge-

rektiği gibi güzel olursa, herkes halinden memnun olacaktır. Siz beni en ha-

yırlınız olarak görmeseniz de ben sizin en hayırlınızım. Allah’a yemin ederim 

ki, kılıcı olmayana kılıç çekmeyeceğim. Her kim bana muhalefet ederse ben 

onu görmezden gelirim. Eğer haklarınızı tamamen yerine getirmediğimi gö-

rürseniz, yerine getirmiş olduğum kısmıyla yetinip benden memnun olun. 

Çünkü hak, yumurta içindeki yavru gibidir. Sel geldiğinde her şeyi silip yok 

eder. Ama su az miktarda geldiğinde ihtiyacı karşılar, fitneden sakının. Fitne-

ciliğe yönelmeyin. Çünkü fitnecilik geçimi ve hayatı bozar. Nimeti bulandırır. 

Ümmetin kökünün kazınmasına sebep olur. Allah’ın beni ve sizi bağışlama-

sını diliyorum.”62 

Muâviye’nin yaptığı bu konuşmadan Medinelilerin Muâviye yönetimine 

karşı hoşnutsuzluklarını saklamadığı, buna karşın Muâviye’nin de bunun far-

kında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Muâviye meşhur politik tavrıyla arala-

rındaki görüş farklılıklarına rağmen mümkün olan en uygun noktada bulu-

şabileceklerini düşünmekte ve bu teklifini muhataplarına iletmektedir. Etkili 

yönetimi ve gerçekten de hak ettiklerini onlara verme çabası karşısında 

 

62  Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b Ahmed b Osman Zehebî, Tarihü’l-İslâm ve Vefeyatü’l-
Meşahir ve’l-A’lâm, thk. Ömer Abdüsselam Tedmûrî (Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, 1993), 
4/312. 
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yönetimi boyunca Medine merkezli bir isyanın çıkmaması, Medinelilerin is-

teyerek ya da istemeyerek bu tek taraflı anlaşmayı kabul ettiklerini göster-

mektedir. 

Muâviye’nin Medine ziyaretinde Hz. Osman’ın kızı ile aralarında geçen 

diyalog da Muâviye ile Medineliler arasındaki zoraki ilişkiye işaret etmekte-

dir. Muâviye, Medine’ye geldiğinde Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin ve Kureyş eş-

rafından bazı kimselerle görüştükten sonra hilafeti ele geçirirken meşruiyetini 

dayandırdığı mesele olan Hz. Osman’ın katlini önemsediğini göstermek 

üzere Hz. Osman’ın evine yöneldi. Onun kapıya yaklaştığını fark eden Hz. 

Osman’ın kızı Aişe bir çığlık atarak yüksek sesle babasına ağıtlar yakmaya 

başladı. Bunun üzerine Muâviye, yanındakilere: “Evlerinize gidin. Benim bu 

evde biraz işim var” dedi ve Hz. Osman’ın evine girdi. Aişe’yi teselli eden 

Muâviye bir daha yüksek sesle ağlamamasını emrederek ona: 

“Ey kardeşimin kızı, insanlar yönetimlerini bizim elimize verdiler. Biz on-

lara, altında öfkenin gizli olduğu bir yumuşak huyluluk gösterdik. Onlar da 

buna karşılık bize altında kin saklı olan bir itaat gösterdiler. Bu itaatleri karşı-

lığında biz onlara yumuşak huyluluğumuzu sattık, onlar da bu yumuşak huy-

luluğumuza karşılık olarak bize itaatlerini verdiler. Eğer onlara bizden satın 

aldıkları şeyden başkasını verecek olursak, hakkımızı bize vermede cimrilik 

yaparlar. Biz de onların haklarını hor görüp küçümseriz. Her insanla birlikte 

taraftarları vardır. O insan, kendi taraftarlarının mekânını görür. Eğer ahdi-

mizi bozarsak, onlar da ahitlerini bozarlar. Sonra bilemeyiz; durum bizim le-

himize mi olur, yoksa aleyhimize mi olur? Müminlerin emiri Osman’ın kızı 

olman, benim için [meydana gelecek bir savaş sonunda] Müslümanların cari-

yelerinden biri olmandan daha sevimlidir. Babandan sonra ben senin için ne 

güzel bir halefim. (Ben de senin baban sayılırım)”63 diyerek Medine halkıyla 

kurduğu hassas dengeyi anlatmış oldu. Esasında bu konuşma sadece Hz. Os-

man’ın kızı Aişe’ye değil Medine’de bulunan bütün Ümeyyeoğullarına 

 

63  İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 59/155; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 132-133. 
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yapılmış bir nasihatti. Nitekim onlar da bunu dikkate alarak Medinelilere 

karşı her ne kadar düşmanca hisler besleseler de onları en azından Muâviye 

döneminde Hz. Osman’ın katilleri ya da en azından suç ortakları olarak ceza-

landırmak gibi bir şeyin peşine düşmediler. 

Medine halkı Muâviye’ye biat etmiş olduğu halde bu kerhen bir biat olup 

Emevîler’in yönetimde oluşlarından hoşnut değillerdi. Muâviye’nin hilafeti-

nin sonlarına doğru Medine’deki arazilerini işlemek ve gelirlerini Şam’a gö-

türmek üzere göndermiş olduğu İbn Mîna’ya engel olmuşlar ve bu Medineli-

ler ile Muâviye’nin adamları arasında önce valiye ardından da Şam’daki 

Muâviye’ye kadar ulaşan bir anlaşmazlığa yol açmıştı.64 Bazı araştırmacılar 

bu anlaşmazlığın daha sonra meydana gelen Harre vakasının iktisadî sebep-

lerinden birini oluşturduğu kanaatindedirler.65 

Öte yandan Medinelilerle karşılıklı çıkarlarını korumak gayesine matuf 

da olsa bir barış yapan Muâviye, Hz. Ali’ye yönelik düşmanlığını ise sürdür-

müştür. Medine’ye geldiği bir seferde mescitte yaptığı konuşmada Hz. Ali’yi 

Hz. Osman’ın şehit edilmesinin sorumluları arasında göstermiştir. O esnada 

mescide bulunan Hz. Hasan ise bu suçlamaları reddederek ona cevap vermiş-

tir.66 

Hz. Ali ve Ehl-i beyt’e yönelik bu düşmanca tutum Irak’ta da rahatsızlık 

yaratmış ve sahabeden Hucr b. Adiy yakalanarak Şam’a gönderilmişti. 

Şam’da Muâviye tarafından idam edilen Hucr büyük bir infiale yol açmıştır. 

Hz. Aişe daha sonra Medine’ye gelen Muâviye’ye Hucr’u neden öldürttü-

ğünü sormuş ve bu icraatından dolayı onu kınamıştır. Muâviye ise “Ey 

 

64  Ebû’l-Hasan Nureddin Ali b. Abdullah b. Ahmed Semhudî, Hulâsatü’l-Vefâ bi Ahbâri Dari’l-
Mustafa, thk. Muhammed Emin Muhammed Mahmud el-Cekinî, t.y., 2/290. 

65  Mehmet Bahaüddin Varol, “Harre Vakası (Sebep-Sonuç Değerlendirmesi)”, Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (1997): 513-534; Ünal Kılıç, “Harre Vakasının Sebepleri Hakkında 
Bazı Mülahazalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (2000): 317-324. 

66  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/113; Mehmet Bahaüddin Varol, “Emevîler’in Hz. Ali ve Taraftarla-
rına Hakaret Politkası Üzerine”, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 4/8 
(t.y.): 92. 



- Fatih Zengin - 

 
 

~ 33 ~ 

müminlerin annesi! Ben, hayatta bırakıldığı takdirde insanları fesada sürük-

leyecek bir adamın öldürülmesini, hayatta bırakılmasından daha hayırlı bul-

duğum ve bunu da insanların yararına saydığım için öldürdüm” 67 diyerek 

Hucr’u fitneye neden olacağı endişesiyle öldürttüğünü, bunun da milletin 

selâmeti açısından daha uygun bir seçenek olduğunu belirtmiştir.  

Muâviye b. Ebû Süfyan’ın Hicaz politikasının bir yönü de diğer eyalet-

lerde olduğu gibi burada da iktidara alternatif oluşumlara müsaade etmeme-

siydi. Kendi kabilesinin etkisi altında kalmamayı ilke edinen Muâviye, önemli 

eyaletlere başta Sakîf olmak üzere başka kabilelerden valiler gönderirken, 

kendi akrabalarını, Mekke, Medine, Tâif valilikleriyle hac emirliği gibi daha 

sembolik görevlerle sınırlamıştır.68 Bununla da yetinmeyerek Hicaz valilerini 

sık sık değiştiren ve güç kazanmalarına müsaade etmeyen Muâviye b. Ebû 

Süfyan onları birbirine düşürerek de zayıflatmış ve gözlerini hilafete dikme-

lerine mâni olmuştur.69 Medine valileri de konumlarının farkında olarak 

Muâviye ile karşı karşıya gelmekten daima sakınmışlardır.70 Ayrıca Hz. Os-

man’ın kanını ileri sürerek hilafete gelmesine rağmen kendi yaptığı propa-

gandanın etkisiyle alternatif bir güç olmalarına mâni olmak için Hz. Osman’ın 

oğullarını da önemli herhangi bir işin başına getirmemiştir.71 

Muâviye b. Ebû Süfyan hilafetinin son yıllarında oğlu Yezîd’i veliaht yap-

mak için çalışmalara başlamıştı. Bu konuda oldukça da mesafe aldı. Hatta 

Yezîd’in veliahtlığı Medine halkı dışında bütün eyaletler tarafından ikna edil-

mek suretiyle veya tehditlerle kabul ettirildi. Ancak Yezîd’in gerçekten meşru 

bir halife adayı olabilmesi için Medine halkının da onayının alınması gereki-

yordu. Muâviye b. Ebû Süfyan diğer bölgelerde olduğu gibi Medine valisi 

Mervân b. el-Hakem’den de Medine ehlinin biatlerini almasını istedi. Ne var 

 

67  İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 12/229; Özkan, Emevîler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi, 102. 
68  Melek Gömbeyaz, “Muâviye b. Ebî Süfyan’ın Muhaliflerini Bertaraf Etme Yöntemleri”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2010): 307. 
69  Âdem Apak, Erken Dönem İslâm Tarihinde Asabiyet (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016), 241. 
70  Aycan, “Musiki”, 25. 
71  Ahmet Ağırakça, İslam Tarihinde İlk Siyasî Hareketler (İstanbul: Akdem Yayınları, 2011), 111. 
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ki bu talep kolayca elde edilebilecek bir şey değildi. Nitekim Mervân b. Ha-

kem bir süre uğraştıysa da Medineliler Yezîd’e biat etmeye yanaşmadı. Bunun 

üzerine Medine halkından biat almak konusunda başarısız olan Mervân azle-

dilerek yerine Said b. Âs yeni vali olarak tayin edildi. Ancak Said b. Âs da bu 

konuda bir ilerleme sağlayamadı. Muâviye, Said b. Âs’ın sert tedbirlerle de 

olsa bunu gerçekleştirmesini talep etti. Bu sefer de Said Medine halkına sert 

davranmak ya da kan dökülmesine sebep olmak istemedi. Valilerin biat ko-

nusunda sonuç alamaması üzerine Muâviye bizzat Hicaz’a gitmeye karar 

verdi.72  

Said b. Âs’ın da biat alamayacağına kanaat getiren Muâviye bin kişilik bir 

grupla Medine’ye hareket etti. Burada yaptığı konuşmada oğlu Yezîd’den 

daha çok bu vazifeyi hak eden kimsenin olmadığını söyleyerek fesattan ka-

çınmalarını ona biat etmelerini talep etti. Sözlerini bitirdiğinde orada bulunan 

sahabilerden Abdullah b. Ömer ayağa kalkarak ondan önceki halifelerin de 

oğullarının olduğunu ama hiçbirinin böyle bir yola başvurmadığını dile ge-

tirdi. Bununla beraber kendisinin Müslümanların bir ferdi olduğunu ve bütün 

Müslümanların bir konuda anlaşmaları halinde kendisinin de buna uyacağını 

söyledi.73 Muâviye bunu bir biat niyeti olarak kabul edip Abdullah b. Ömer’e 

teşekkür etti. Muâviye, onun Yezîd’e biat etmesine bir teşekkür olarak 100.000 

dirhem gönderdi. İlk önce kendisine gelen bu parayı kabul eden İbn Ömer 

daha sonra bunun, Yezîd’in veliahtlığına razı olması için gönderildiğini anla-

yınca “Muâviye beni kendisine ucuz bir şeyle borçlandırmak istiyor” demiş-

tir.74 

 

72  Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase (Kahire: Matbaatü’n-
Nil, 1904), 295-299; Avni İlhan, “el-İmâme ve’s-Siyâse”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000). Bu eserin İbn Kuteybe’ye aidiyeti konusunda 
tereddütler bulunmaktadır. 

73  Abdullah b. Ömer’in Emevîler dönemindeki faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet 
Turan Yüksel, “Emevîler Döneminde Abdullah b. Ömer”, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat 
ve Mûsikîsi Dergisi 4/8 (2006): 21-42. 

74 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/99. 
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Medine ve Mekke’deki girişimlerin ardından Muâviye halka İbn Ömer, 

Abdurrahman b. Ebû Bekr ve Abdullah b. Zübeyr’in Yezîd’e biat ettiklerini 

ilan edip Şam’a geri döndü. Onlar ise bunu reddettiler.75 Anlaşılıyor ki 

Muâviye işi oldu bittiye getirip halkın biatını hızlandırmak istiyordu. Neti-

cede kendisi hayattayken bu işi çözmüş olduğunu düşünerek diğer mesele-

lere baktı. Ancak kendisinden sonra yaşanan olaylar Muâviye’nin bu oldu 

bitti planının işe yaramadığını göstermiştir. Nitekim aşağıda ele alacağımız 

başlıklarda Muaviye’nin, geride tamamen uzlaşmış bir toplum bırakmadığı 

görülecektir. 

1. Mervân b. Hakem’in Valiliği 

Emevîler döneminin ilk Medine valisi olan Mervân b. Hakem 2/623 yı-

lında Mekke’de doğdu. Babası, Hz. Osman’ın amcası Hakem b. Ebû’l-Âs b. 

Ümeyye’dir. Mervân’ın babası Hakem, Mekke’nin fethine kadar Müslüman 

olmamıştır. Müslüman olduktan sonra diğer bazı Ümeyyeoğulları mensupla-

rıyla birlikte Medine’ye yerleşmiştir. Ancak Medine’deyken Hz. Peygamber 

(sav)’e yönelik bazı saygısız tavırlarından ve sorunlu davranışlarından dolayı 

Resûlullah (sav) tarafından Tâif’e sürülmüştür.76 Hz. Osman’ın ricalarına rağ-

men ilk iki halife olan Hz. Ebû Bekir ve Ömer dönemlerinde, Hakem b. el-

Âs’ın ve tabii yaşının küçüklüğü nedeniyle babasının yanında olan Mervân’ın 

Medine’ye dönmelerine müsaade edilmemiştir. Hakem ve oğlu Mervân Hz. 

Osman’ın halife olması üzerine hilafet merkezine dönebilmişlerdir. Me-

dine’ye döndüğünde 20 yaşlarında olan Mervân Hz. Osman tarafından en üst 

memurluklardan olan devlet kâtipliğine getirilmiştir.77 Bu tayin daha sonra 

Hz. Osman’ın en çok eleştirildiği hususlardan birisi olmuştur. Hatta Hz. Os-

man’ın şehit edilmesine varan hadiselerde bile Mervân’ın işgal ettiği katiplik 

görevinin tesiri bulunmaktadır. Mervân b. Hakem, Hz. Osman’ın 

 

75 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 213, 214. 
76  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 6/255,256. 
77  İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/36. 
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öldürülmesinin ardından Ümeyye ailesinin diğer üyeleri ile birlikte Mekke’ye 

gitmiş78 ve Hz. Ali’ye biat etmemiştir. Burada Hz. Osman’ın katillerini bulup 

cezalandırmak iddiasıyla oluşturulan orduya dahil olmuş ve Cemel savaşına 

katılmıştır.79 

Mervân b. Hakem Cemel savaşından sonra yeniden Medine’ye dönmüş 

ve Hz. Ali’ye biat etmiştir. Buraya yerleşen ve Hz. Ali ile Muâviye arasındaki 

mücadelede tarafsız kalmayı seçen Mervân, Muâviye’nin hilafetiyle birlikte 

yeniden yönetimde yer almaya başlamıştır. Muâviye b. Ebû Süfyan Ümeyye-

oğulları içinde belli bir ağırlığa sahip olan Mervân’ı görmezden gelmemiş ve 

onu ilk olarak Bahreyn valiliğine tayin etmiştir. Kısa bir süre sonra da Hicaz 

valisi olarak görevlendirmiştir.80 42-49 (662-669) yılları arasında Hicaz valili-

ğini yürüten Mervân b. Hakem yedi yıl valilik yaptıktan sonra Muâviye tara-

fından görevden alındı. Ancak beş yıl sonra yeniden Medine ve Hicaz valili-

ğine getirildi. İkinci valilik dönemi iki yıl süren (674-676 veya 677) Mervân 

yeniden görevden alındı ve Halife oluncaya kadar Medine’de ikamet etmeye 

devam etti.81 

Mervân’ın valiliği döneminde Medine’de siyasî atmosferin nispeten sakin 

olduğu söylenebilir. Zira Hz. Hasan’ın şahsında Haşimoğulları Emevî yöne-

timiyle bir uzlaşıya varmış durumdaydılar. Her ne kadar Hz. Hüseyin bu an-

laşmadan hoşnut değilse de ağabeyinin kararına saygı göstermiş ve diğer Ha-

şimoğulları da bu yolu takip etmişlerdi. Bununla birlikte hutbelerde Hz. Ali 

aleyhinde konuşulması geleneği devam etmiş ve bu uygulama zaman zaman 

Hz. Hasan ile yöneticiler arasında gerilimlere yol açmıştır. Muâviye’nin 

 

78  Bazı rivayetlere göre Mervân Şam’a kaçmışsa da onun Cemel ashabıyla birlikte olduğu gerçeği 
bu rivayeti zayıf ya da tevile muhtaç hale getirmektedir. Bkz. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 
7/226. 

79  İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 7/243. 
80  Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineverî, el-Maarif, thk. Servet Ukkaşe (el-

Hey’etü’l-Mısriyye el-Amme li’l-Kütüb, 1992), 353. 
81  İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/35; İrfan Aycan, “Mervân I”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004), 225. 
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başlattığı ve İslâm Devleti’nin bütün eyaletlerinde uygulanan Hz. Ali’ye lanet 

okunması uygulaması Mervân’ın valiliğini yürüttüğü Medine’de de uygulan-

mıştır.82 Vali olarak cuma hutbesi okuyan Mervân her cuma günü minberde 

Hz. Ali’ye hakaret ederdi. İbn Kesir, Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ın Mervân’ın ha-

karetlerine karşılık şöyle dediğini nakletmiştir: “Sen daha babanın sulbünde 

iken Resûlullah (sav) baban Hakem’e lanet okumuş ve: “Allah Hakem’e ve 

onun doğacak çocuğuna lanet etsin buyurdu” demiştir. 83 Bu tartışmalara rağ-

men Hz. Hasan, Mervân’ın hakaretlerine mâni olmayınca namaza geldiğinde 

mescitteki odalardan birine girip Mervân’ın hutbesini bitirmesine kadar 

orada durmuş ve sonra namaza iştirak etmiştir.84 

Medine halkının hoşuna gitmeyen bu uygulamalara rağmen, Mervân 

önemli konularda Medine’deki ashabın görüşüne önem vermiştir. Mervân b. 

el-Hakem, Medine valisi iken çözümü zor meseleleri ashabla istişare etmek-

ten çekinmezdi.85 Bu tavrında Medine halkının gönlünü almak için onlara yö-

netimde ya da bazı sınırlı konularda söz hakkı vermek politikası olabileceği 

gibi samimi duygularla ashabın kanaatine değer vermek istemesi de müm-

kündür. Her halükârda Mervân Medine valiliğinde kalıcı olmak istiyordu ve 

bunun gereklerini yerine getirme çabası içerisindeydi. Zira yapacağı hatalar 

çok geçmeden Muâviye’nin kulağına ulaşıyor ve bedelini de ödemek zorunda 

kalıyordu. Örneğin şair Nâbiğa, valinin kendisine mali bazı konularda hak-

sızlık yaptığını dile getiren bir şiirle Muâviye’ye sesini duyurunca Muâviye, 

Mervân’ın Nabiğa’ya karşı tutumunu düzeltmesini emretmiştir.86 Mervân 

derhal Nabiğa’ya mallarını iade etmiş ve Muâviye’nin tepkisini çekecek uy-

gulamalardan kaçınmıştır. Zira Muâviye de Medine’de bulunan adamları 

 

82  Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 6/47. 
83  İbn Kesir bu rivayetin sonunda da “Doğrusunu Allah bilir” diye kayıt düşerek bu bilginin sıh-

hatinden emin olmadığını ihsas ettirmiştir. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/259. 
84  Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhari, Tarihu’l-Evsat, thk. Mahmud İbrahim Zayid (Haleb: 

Dâru’l-Va’y, 1977), 1/109; Zehebî, Tarihü’l-İslâm, 3/366. 
85  Temir, Emevîlerde Valilik, 123. 
86  Temir, Emevîlerde Valilik, 257. 
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vasıtalarıyla valileri denetler ve hoşlanmadığı durumlara süratle müdahale 

ederdi.  

Mervân b. Hakem çeşitli nedenlerle Medine’den ayrılması gerektiği za-

manlarda bazen Ebû Hureyre’yi vekil tayin ederdi.87 Muhtemelen bu 

Muâviye’nin Ebû Hureyre’ye gösterdiği özel yakınlıktan kaynaklanmaktadır. 

Nitekim Muâviye, Ebû Hureyre’nin vefatı sırasında Medine valisi olan Velîd 

b. Utbe’ye “Ebû Hureyre’nin varislerini gözet, onlara ihsanda bulun, onlara on bin 

dirhem harca ve onlarla güzel komşuluk yap. Onlara iyilikte bulun. Çünkü Ebû Hu-

reyre, Hz. Osman'a yardım edenlerdendi, kuşatma altında bulunduğu sırada onunla 

birlikle evinde kalmıştı. Allah onlara rahmet etsin” demişti.88 Daha önce ifade edil-

diği gibi Muâviye ve Ümeyyeoğulları, şehit edilmesi esnasında Hz. Osman’a 

karşı takınılan tavra göre insanlara muamele ediyorlardı. 

Siyasî amaçlı evlilikler tarihte sık sık yapılmıştır. Hatta bunların bir kısmı 

gerçek bir evlilik bile sayılmaz. Çünkü bunlardan bazılarının sonucunda bili-

nen manada bir ailenin doğması bile aranmamış iş sadece bir akitten ibaret 

kabul edilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere devamlı 

denetim altında bulunan ve her zaman için Medine valiliğinden azledilmek 

riski ile karşı karşıya bulunan Mervân b. Hakem de Süfyanîlerle olan akraba-

lık bağlarını daha da güçlendirmek ve halife nezdindeki konumunu sağlam-

laştırmak için de Muâviye’nin kızı Aişe ile evlenmiştir.89 

İlk dört halife döneminde Medine idarecileri çoğunlukla mütevazı evle-

rinde ikamet etmişler ve devlet işlerini genellikle Mescid-i Nebi’den idare et-

mişlerdir. Ancak başkentin Medine dışındaki yerlere nakledilmesinden sonra 

buralar halifelerce atanan valiler tarafından yönetilmiştir. Hz. Ali’nin tayin 

ettiği valiler yine kendi evlerinde ikamet etmişler ve mescitte bulunmuşlardır. 

İlk Emevî valisi olan Mervân b. Hakem ise 44/665 yılında Medine’de kendisi 

 

87  İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/114. 
88  İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/115. 
89  Temir, Emevîlerde Valilik, 242. 
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için bir köşk yaptırmıştır. Valilerin devlet işlerini yürüttükleri ve aileleri ile 

ikamet ettikleri bu konutlara -her ne kadar valinin özel mülkü olsa da- “dârû’l-

imâre” veya “kasru’l-imâre” denilmekteydi. Medine’de ilk defa böyle bir köşk 

inşa eden kişi olan Mervân devlet işlerini de buradan idare etmiştir. Ondan 

sonra gelen valiler de benzer bir yol takip etmeye başlamışlardır.90 

Muâviye b. Ebû Süfyan 48/669 yılında, Mervân’ı Medine valiliğinden az-

lederek yerine Said b. Âs’ı atadı. Said b. Âs valiliğe getirilince Ebû Seleme b. 

Abdurrahman’ı Medine’ye kadı olarak atadı.91 Said b. Âs’ın beş yıl süren va-

liliğinden sonra Mervân yeniden Medine valisi olarak tayin edildi. Muâviye, 

Medine için takip ettiği bu usulü diğer eyaletler için de uygulamıştır.92 Onun, 

valileri uzun süre görevde tutmama politikası günümüz devlet yönetim anla-

yışlarını hatırlatmaktadır. Bugün de vali, kaymakam ve diğer mülkî amirler 

bir vilayette uzun dönem görev yapamamakta ve onların görevli oldukları 

yerde merkezi idarenin otoritesini zedeleyecek bir güce ulaşmaları önlenmek-

tedir. Keza Muâviye de Hicaz bölgesinin tamamını kontrol eden Medine va-

liliğine getirdiği isimleri de sık sık değiştirerek benzer bir sonuç elde etmiştir. 

Hatta zaman zaman halef selef valileri birbirine düşürerek güçlerini iyice za-

yıflatmayı hedeflemiştir. Mervân’ın ikinci defa Medine valisi tayin edildiği 

döneme ait ilginç bir anekdot Muâviye’nin yönetim anlayışına dair ipuçları 

da vermektedir.  

Muâviye, Said b. Âs’ı Medine valiliğinden azledip, yerine Mervân b. Ha-

kem’i ikinci kez tayin ettiğinde Mervân’a Said b. Âs’ın Medine’deki evini yık-

masını ve Hicaz’daki mallarını müsadere etmesini emreden bir mektup gön-

derdi. Emri alan Mervân, Said’in evini yıkmak üzere harekete geçince Said, 

ona “Evimi yıkma” dedi. Mervân ise “Emiru’l-müminin, evini yıkmam için 

bana bir mektup gönderdi. Eğer sen vali iken sana böyle bir mektup gönder-

miş olsaydı, sen de benim evimi yıkardın” cevabını verdi. Bunun üzerine 

 

90  Temir, Emevîlerde Valilik, 238. 
91  İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/155. 
92  Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye Bin Ebi Süfyan, 158. 
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Said, kendisinin Medine valiliği zamanında Muâviye tarafından ona gönde-

rilen ve tıpkı Mervân’ın elindeki mektup gibi Mervân’ın evini yıkılmasını 

mallarını tasfiye edilmesini emreden bir mektubu ona gösterdi. Said aldığı 

emre rağmen Muâviye’ye karşı Mervân’ı savunduğunu ve Muâviye’yi bu fik-

rinden vaz geçirdiğini söyledi. Mervân, mektubu görünce Said’in evini yık-

maktan vazgeçti ve Muâviye’yi bu fikrinden vazgeçirdi.93 Aycan’a göre, 

Ümeyyeoğullarının ileri gelenlerinden olan bu iki kişiye karşı Muâviye’nin 

takip ettiği bu politikada, onların Yezîd’in veliahtlığına olumsuz yaklaştıkları 

kanaati etkili olmuştur. Halife Emevî ailesinin hilafette söz sahibi olabilecek 

bu iki üyesini birbirlerine düşürerek oğlu Yezîd’in geleceğini garanti altına 

almayı hedeflemiş olmalıdır.94 Kanaatimize göre Muâviye’nin Mervân ve 

Said’i birbirine düşürme çabaları, Yezîd’in veliahtlığı ile ilgili valilerin istek-

sizliğinin cezalandırılması ile birlikte kendi iktidarını da sağlamlaştırmayı 

amaçlayan daha geniş bir politikanın eseridir. Nitekim modern araştırmacı-

lardan Temir de konuyu Yezîd meselesinden bağımsız olarak değerlendir-

mekte ve “Üst kademedeki yöneticiler, devletin bekası ve kendi çıkarları için, 

sözlerini dinlemeyen, kendilerine karşı çıkan veya kendi kalıplarına uymayan 

alt kademedeki yöneticilerin görevine son vermişlerdir” ifadesiyle 

Muâviye’nin söz konusu emirlerini valilerin zillete düşürülmesi ve ellerin-

deki malların alınarak onların cezalandırılması amacına yönelik olmasını ih-

timal dahilinde görmektedir.95 Ancak kaynaklarda aktarılan yukarıdaki riva-

yette Said’in ya da Mervân’ın cezalandırılmasını gerektirecek bir davranışla-

rına değinilmemiştir. Hatta özellikle Mervân’ın Muâviye’nin çıkarlarını gö-

zetmek hususunda hassas olduğunu ve diğer valilerin gevşeklik gösterdiği 

konularda bile sıkı bir duruş sergilediğini söylememiz gerekmektedir. Örne-

ğin hutbelerde Hz. Ali’nin haksızlığı ve Muâviye’nin haklılığını anlatan ve 

 

93  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/33. 
94  Aycan, Muâviye Bin Ebi Süfyân, 163; Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 64. 
95  Temir, Emevîlerde Valilik, 293. 
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Hz. Ali’ye hakareti de içeren konuşmalar onun Şam iktidarının emirlerini uy-

gulamadaki hassasiyetini göstermektedir. 

Hz. Ali’ye hutbelerde hakaret edilmesi uygulaması her ne kadar 

Muâviye’nin bizzat Kûfe valisi olan Muğire b. Şu’be’ye verdiği emirle başlasa 

da96 bu uygulamanın şiddeti ve devamlılığı genellikle valilerin inisiyatifin-

deydi. Medine valisi Mervân b. Hakem, hutbelerde Hz. Ali’ye hakaret edip 

onu aşağılamayı valiliği boyunca aksatmayan bir idareciydi. Muâviye’nin ilk 

valisi olarak onun Medine’de Hz. Ali’ye lanet etmeyi başlatan kimse olduğu 

bilinmektedir. Azledildiği dönemde yerine gelen Said b. Âs’ın hutbedeki ha-

karet ifadelerini terk ettiği ancak Mervân’ın ikinci valilik döneminde bu uy-

gulamayı yeniden başlattığı ifade edilmiştir.97 

Her cuma günü minberden Hz. Ali’ye hakaret eden Mervân’a karşı Hz. 

Hasan pasif direniş sergilemişti. Hz. Hasan hutbe okunduğu esnada mescide 

gelir ve Hz. Peygamber (sav)’in hücresine geçerdi. Hutbe bittikten sonra mes-

cide çıkarak namaza katılır ve evine dönerdi. Böylece hem hutbede bulunma-

yarak Mervân’ı protesto eder hem de hoşuna gitmeyecek şeyleri dinlememiş 

olurdu. Bu durumdan rahatsız oldukları için Hz. Hasan’ın Mervân’a karşı çık-

masını isteyenlere ise cevap vermezdi. Ancak İbn Kesîr’de geçen bir rivayete 

göre bir keresinde Hz. Hasan Mervân’ın hakaretleri üzerine: “Muhakkak ki 

Allah, Resulü’nün dili ile senin baban Hakem’e lanet etmiştir ve sen de onun 

neslindensin” şeklinde cevap vermiştir.98 Hz. Hasan dışında da bu uygula-

mada Mervân’ı tenkit edenlerin bulunduğu bilinmektedir. Mervân, bu ko-

nuda kendisini uyaran Sa’d b. Ebû Vakkas’ı da dikkate almamış ve aralarında 

 

96  Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/243. 
97  İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/276. 
98  İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/259; Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî İbn 

Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim li’t-Tabakâti İbn Sa’d (Taif: Mektebetü’s-Sadik, 1993), 1/403; Zehebî, 
Tarihü’l-İslâm, 3/366. 
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meydana gelen sert diyaloglardan sonra öfkeyle Sa’d’ın yanından ayrılmış-

tır.99 

Emevîler döneminde diğer eyaletlerde olduğu gibi Medine valileri de 

hem kendileri adli davalara bakıyor hem de bu iş için ayrıca kadı tayin edi-

yorlardı.100 Dolayısıyla bir eyalete ya da şehre vali olarak gönderilen kimseler 

fikri ya da şahsi yapılarına uygun bir ismi kadı olarak seçebiliyorlardı. 

Mervân b. el-Hakem de Medine valisi olunca Haşimoğullarından Abdullah b. 

Nevfel’i (ö. h. 84/703)101 kadı tayin etti.102 Mervân’ın valilikten ayrılmasıyla 

yerine gelen Sa’îd b. el-Âs, Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf’ı (ö. h.94/712) 

tayin etti. Yine Medine valililerinden Abdurrahman b. Dahhâk b. Kays el-

Fihrî ilk icraatlarından biri olarak Seleme b. Abdullah b. Abdülesed el-

Mahzûmî’yi kadılık görevine getirmiştir.103 

Eyaletlerde kadılık dışında da çeşitli idarî görevler vardı ve bunlar öne-

mine göre halifeden izin almayı gerektirebiliyordu. Örneğin Mervân, Medine 

divan104 başkanı olarak oğlu Abdülmelik’i tayin etmek istediği zaman 

Muâviye b. Ebû Süfyan’dan izin alarak onu atamıştı.105 Burada Medine divanı 

başkanlığının önemi kadar başkan olarak seçilmek istenen kişinin Mervân’ın 

oğlu olması da etkili olmuştur. Zira yukarıda ifade ettiğimiz gibi Hicaz valili-

ğine genellikle Ümeyyeoğullarından birini vali olarak atayan Muâviye bunun 

yanında onların kendisine alternatif olabilecek bir güce ulaşmalarını da iste-

miyordu. 

 

99  İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 57/248. 
100 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/157. 
101 Ahmet Özel, “Abdullah b. Nevfel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 1988), 1: 1/126. 
102 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/21; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 11/629. 
103 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/574; Temir, Emevîlerde Valilik, 186. 
104 “Divan” tabiri Emevîler ve bilhassa Abbâsîler zamanında, başta askerî ve malî sahalar olmak 

üzere çeşitli devlet hizmetlerine bakan müesseselere isim olarak verilmiştir.Abdülaziz ed-Dûrî, 
“Divan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
1994), 9: 9/377. 

105 İbn Habib, el-Muhabber, 377; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/160. 
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Medine halkı ve valilerin bazı fıkhî uygulamalarda karşı karşıya geldik-

leri görülmektedir. Maaşların bir kısmının zekât mallarından karşılanması 

meselesi buna güzel bir örnektir. Mervân b. Hakem bir gün hutbede halka 

Muâviye’nin kendisine Medine halkının maaşlarının eksiksiz ödenmesini tav-

siye ettiğini, kendisinin de bu zamana kadar bunu başardığını ancak bu yıl 

ödenecek maaşların tam olması için yüz bin dirhemlik bir noksanlık oldu-

ğunu, bu nedenle yine Muâviye’nin gönderdiği bir yazılı emirle, Yemen’den 

gelecek zekât mallarından bu eksikliğin giderileceğini söyledi. Muhtemelen 

maaşların gecikme ihtimaline karşı bir önlem olarak halka önceden bilgi ve-

rilmesi amacına matuf olan bu konuşma Medineliler arasında tepkiye neden 

olmuş ve “Hayır, Allah’a yemin ederiz ki zekât mallarından tek bir dirhem 

bile almayacağız. Başkasına ait bir hakkı hiç alır mıyız? Yemen’den gelecek 

mallar zekâttır. Zekât ise öksüz ve yoksulların hakkıdır. Oysaki bize verilen 

tahsisat cizye ve fey kaynaklarından karşılanmaktadır. Öyleyse Muâviye’ye 

yaz, ödeneklerimizin kalan kısmını hemen göndersin!” dediler. Bunun üze-

rine Vali Mervân b. Hakem Medinelilerin zekât mallarına dair itirazlarını 

Muâviye’ye bildirerek eksik olan miktarın zekât malları dışında kalan mallar-

dan Medine’ye gönderilmesini sağlamıştır. Muhtemelen Medine veya diğer 

ilim merkezlerinden uzakta kalan yerlerde böyle bir itirazla karşılaşılmamış 

ve onlara zekât mallarından maaş ödenmiştir. Zira Mervân’ın bunu gizleme 

ve devlet bütçesine kaynak sağlamak için gizlice zekât mallarını bu bütçeye 

dâhil etme ihtimali her zaman için mevcuttu. İş açıkça uygulanınca da İslâm 

dünyasının en önemli fakihlerini aralarında bulunduran Medineliler uygula-

mayı reddetmişlerdir. Bu rivayet bize zaman zaman Emevî Devleti’nin halka 

ödemesi gereken maaşları tamamlamada zorluk çektiğini ve bu eksikliği de 

zekât gelirlerinden tamamladığını göstermektedir.106 

Muâviye döneminde olduğu gibi, Hişâm b. Abdülmelik zamanında da 

Medinelerin atâlarının zekât malları ile verilmesi teşebbüsünde bulunulmuş, 

 

106 Âdem Apak, “Emevîler Döneminde Zekât Uygulamaları”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygu-
lamaları (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 174. 
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ancak şehir halkının buna itirazı sebebiyle zekâtın atâ şeklinde verilmesinin 

önüne geçilmiştir: Rivayete göre Hişâm b. Abdülmelik’in halifeliği zama-

nında fey, Medinelilere verilecek maaşlar (atâ) için yeterli gelmeyince halife 

maaşların Yemâmelilerin gönderdiği zekâttan tamamlanmasını emretti. Bu-

nun üzerine Yemamê zekâtları Medinelilere verilmek üzere hayvanlara yük-

lendi. Yapılan icraatın haberi Medinelilere ulaşınca onlar: “Allah’a yemin ol-

sun ki, biz atâlarımızı insanların zekâtından ve kirlerinden almayacağız. Biz 

atâmızı feyden alacağız!” dediler. Kısa süre sonra develere yüklenmiş olan 

zekât malları gelince Medineliler develeri şehir dışında karşılayıp geri çevir-

meye çalıştılar. Elbiselerinin yenleriyle develerin yüzlerine vuruyor ve bir ta-

raftan da şöyle diyorlardı: “Allah’a yemin olsun ki, biz onları Medine’ye sok-

mayacağız. Çünkü onların üzerinde zekât malları vardır.” Bunun üzerine de-

veler geri çevrildi. Durum halife Hişâm b. Abdülmelik’e ulaştırıldığında ma-

aşlarının zekât mallarından verilmemesini, tamamı feyden verilmek üzere 

başka malların yüklenip Medine’ye götürülmesini emretti.107 

İlk halife Hz. Ebû Bekir döneminden beri gelirleri tartışma konusu olan 

ve dönemin yöneticilerinin kanaatlerine göre gelirleri dağıtılan Fedek arazisi 

Mervân’ın talebi üzerine Muâviye tarafından ona verilmiştir. Mervân her 

sene buradan elde edilen ürünleri 10.000 dinara satardı. Valilikten azledilince 

Fedek arazisi de Mervân’dan alındı.108 

Medine valilerinin önemsediği görevlerden birisi de şehirde vefat eden 

eşraf’ın cenaze namazlarının kıldırılmasıdır. Emevî valileri meşruiyetlerini is-

patlamak istercesine önde gelen zatlar başta olmak üzere şehirde vefat eden 

kişilerin namazını kıldırmışlardır.109 Bu çerçevede Medine’de vefat eden 

 

107 Apak, “Emevîler Döneminde Zekât Uygulamaları”, 175. 
108 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/388. 
109 Cenaze namazını kıldırmadaki yetki sırası mezheplere göre farklıdır. Hanefîler’e göre birinci 

derecede yetkili devlet başkanıdır, daha sonra sırasıyla onun vekili durumunda olan vali, kadı, 
onun tarafından görevlendirilen kimseler, mahalle imamı ve nihayet ölen şahsın yakın akraba-
ları gelir. Şâfiîler, yakın akrabaları birinci derecede yetkili sayarlar. Mâlikî ve Hanbelîler’e göre 
ise ölünün, namazını kıldırmasını vasiyet ettiği kişi birinci derecede yetkilidir. Ardından devlet 
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Ensar’ın ileri gelenlerinden olan ve Hz. Peygamber’le birlikte savaşlarda bu-

lunmuş seriyye komutanlığı yapmış olan büyük sahabi Muhammed b. Mes-

leme’nin cenaze namazını da Mervân b. Hakem kıldırmıştır.110 

Mervân b. Hakem’in Medine valiliği sırasında ilginç bir olay kaydedil-

mektedir. Mervân yanına gelen Huveytıb Hâkim b. Hizam ile sohbet ederken, 

ona kaç yaşında olduğunu sordu. O da yaşını söyleyince Mervân, “Ey ihtiyar! 

Başından çok işler geçtikten sonra Müslüman oldun ve Müslümanlığa geç gir-

din” dedi. Bunun üzerine Huveytıb, “Allah'a yemin ederim ki, ben defalarca 

Müslüman olmaya niyetlendim, ancak her defasında baban beni engelliyor ve 

bana: "Sen atalarının dinini ve şerefini bırakıp sonradan çıkma bir dine mi 

bağlanacak ve başkalarının uyruğu olan bir kimseye mi tabi olacaksın?" di-

yordu” dedi. Bunun üzerine Mervân mahcubiyetle sustu ve Huveytıb’a sor-

duğu sorudan dolayı pişman oldu.111 Ancak Mervân’ın hoşlanmadığı durum-

lar karşısında her zaman pişman olduğunu ya da sessiz kaldığını söylemek 

mümkün değildir. Mesela Mervân b. el-Hakem Medine valisi iken, Yezîd b. 

Muâviye’nin içki içtiğini iddia eden Medine’nin tanınmış fakihlerinden Mis-

ver b. Mahreme’yi dövdürmüştür.112 Valilerin bu tür davranışları, sadece dev-

letin kuruluş dönemine denk gelen Mervân’ın valiliği döneminde yaşanma-

mış, bilakis devletin kuruluşundan yıkılışına kadar devam etmiştir.113 

Emevî Devleti ile tebaa arasındaki sıkıntılar, valilerin güvenlik için bazı 

tedbirlere başvurmasına da yol açmaktaydı. Gerçi Hz. Ömer, Hz. Osman ve 

Hz. Ali’nin uğradığı suikastların da idarecilerin tedbirli olmasına yol açtığını 

 

başkanına, onun vekiline ve nihayet yakın akrabaya sıra gelir.Mehmet Şener, “Cenaze”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993), 7: 355. 

110 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 3/445. 
111 Ebû’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe fî Ma’rifeti’s-

Sahabe, thk. Ali Muhammed Muavviz ve Adil Ahmed Abdülmevcud (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1994), 8/69; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/69. 

112 Takiyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ali Fâsî, el-İkdü’s-Semîn fî Târîhi’l-Beledi’l-Emîn, thk. 
Muhammed Abdulkadir Ata (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998), 6/75. Bazı rivayetlere 
göre de Yezîd’in talebi üzerine ona had cezası uygulanmıştır. 

113 Ali Delice, “Asr-ı Saadet, Hulefâ-i Râşidin ve Emevîler Döneminde Fikir Hürriyeti Konusunda 
Bazı Mülâhazalar”, EKEV Akademi Dergisi 2/2 (2000): 73. 
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söylemek gerekir. Bu çerçevede namaz esnasında güvenli bir bölge edinmek 

için bazı girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin Muâviye Şam Mescidinde bu 

amaçla bir mahfil (maksure) edinirken114 Mervân b. Hakem de Medine valiliği 

sırasında Mescid-i Nebi’de kendisi için bir mahfil (maksure) yaptırmıştır.115 

Halife’nin ya da onun görevlendirdiği birinin yapmadığı zamanlarda Hi-

caz bölgesinin genel valisi olarak, Medine valisinin hac emirliği yaptığı görül-

mektedir. Mervân b. Hakem de bu doğrultuda vali olduktan sonra 43/664116 

ve 45/666117 senelerinde insanlara hac ettirmiştir. İkinci valiliği döneminde de 

48/669118, 54/667 ve 55 senelerinde de Medine ve Hicaz valisi olarak Mervân 

hac emirliği yapmıştır.119 

Kaynaklarda Medine’de valiler ve ulema arasında zaman zaman sürtüş-

melerin yaşandığına dair bilgiler yer almaktaysa da120 Mervan b. Hakem’in 

bu konuda daha dikkatli davrandığını söylemek mümkündür. Zira Mervan, 

Medine valiliği sırasında sahabe ve tabiinin âlimlerine saygı göstermiş, çözül-

mesi zor meselelerde onların görüşlerinden istifade etmiştir. 121 

Hz. Ömer döneminde artan gelirlere paralel olarak zenginleşen Me-

dine’de Hz. Osman döneminde eğlence ve musikiye düşkünlük başlamış ve 

bu çerçevede Medine ve çevresine yerleşmeye başlayan ve ahaki zafiyetleri 

ile ön plana çıkan bazı kesimlere karşı da çeşitli tedbirler alınmıştır.122 Mervân 

 

114 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/215. 
115 Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd Belâzürî, Fütûhu’l-Büldân (Beyrut: Dâru’l-Mektebeti’l-Hilal, 

1988), 1/17; Muhammed b. Muhammed İbn Seyyidünnas, Uyûnü’l-Eser fi Fünûni’l-Megazî ve’ş-
Şemâʾil ve’s-Siyer (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1993), 1/225. 

116 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 57/242. 
117 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/226; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 38/267. 
118 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/32. 
119 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/67; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 57/242. 
120 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/293; Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. 

Osman Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve Vefeyatü’l-Meşahir ve’l-A’lâm (Beyrut : Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 
1996), 5/63. 

121 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/258. 
122 Aycan, “Musiki”, 156, 163. 
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b. Hakem valiliği döneminde Tuveys, Nuaşî gibi bazı şarkıcıları ve kadınsı 

davranışlarda bulunan erkekleri cezalandırmıştır.123 

Mervân b. Hakem’in Medine’de çeşitli ölçülerde ve ağırlıklardaki ölçek-

leri toplayıp bunları bir standarda bağlayan kimse olduğu kaydedilmiştir. 

Onun döneminde itibaren kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçülerine bundan 

sonra Mervânî ölçek denilmiştir.124 Ayrıca Mervân döneminin siyasî hadise-

leri dışında gerçekleşen bazı imar işleri de bulunmaktadır. Mervân b. Hakem 

tarihte ilk kez Mescid-i Nebi’nin etrafındaki yollara taş döşemiştir. Yine 

Muâviye’nin emriyle Hz. Osman’ın evinin etrafına da taş döşemiştir. Mervân 

bu arada mescide gidip gelirken ayakları toprağa bulanan babası Hakem’in 

evinden mescide kadar olan yollara da taş döşemiştir.125 Mervân yine 

Muâviye’nin emriyle Medine’nin dışında Harre mevkiinde Medine’deki si-

yasî kriz anlarında bir korunak olması amacıyla bir kale-köşk inşa etmiştir.126 

Mervân b. Hakem’in ikinci valiliği döneminde Medine’de gerçekleşen en 

önemli hadise hiç şüphesiz Yezîd’in veliahtlığı için Medine halkından biat 

alma teşebbüsleridir. Sonuçları itibariyle Emevî tarihinde önemli bir yeri olan 

bu girişim esnasında Medine valisi Mervân b. Hakem’di.  

Muâviye b. Ebû Süfyan Muğire b. Şu’be’nin teklifi yahut cesaretlendir-

mesi üzerine127 oğlu Yezîd’i veliaht ilan edip eyaletlerden onun adına biat al-

maya karar verdi. Uzun yıllara yayılan planlama ve alt yapı çalışmalarından 

sonra nihayet eyaletlerdeki valilere Yezîd’in veliahtlığı için halktan biat alın-

ması talep edildi. Mervân, Muâviye’den aldığı emir doğrultusunda Medine 

halkını mescitte toplayıp Yezîd’e biat edilmesini talep etti. Üstelik veliaht ta-

yin edilmesi meselesini Hz. Ebû Bekir’in Hz. Ömer’i yerine halife olarak bı-

rakması ile ilişkilendirerek Muâviye’nin uygulamasının önceki halifelerin 

 

123 Aycan, “Musiki”, 164. 
124 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/258. 
125 İbn Şebbe, Tarihu’l-Medine, 1/16. 
126 İbn Şebbe, Tarihu’l-Medine, 1/271. 
127 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/98. 
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uygulamalarına muvafık olduğunu iddia etmiştir. Mervân’ın iddia ve talep-

leri üzerine mescitte bulunan Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdurrahman ayağa kal-

karak “Ey Mervân! Sen de Muâviye de yalan söylüyorsunuz. Sizler, ümmet-i 

Muhammed’in iyiliğine olanı istemiyorsunuz. Siz iktidarı Bizans’taki saltanat 

idaresine dönüştürmek istiyorsunuz. Bizans’taki söz konusu uygulamaya 

göre bir imparator ölür, yerine diğeri geçer” demiştir. Mervân ise Abdurrah-

man’ı konuyla ilgisi olmayan bir şeyle itham ederek “Kur’andaki “Anne ba-

banıza öf bile demeyin”128 ayetinde bahsedilen kişi bu adamdır” dedi. O es-

nada odasından konuşmaları duyan Hz. Aişe, Mervân’a çok sert bir şekilde 

tepki göstererek: “Ey Mervân! Bu ayetin Abdurrahman hakkında nazil oldu-

ğunu iddia ederek yalan söylüyorsun. Bahsettiğin âyet, filan adam hakkında 

indi. Sen ise, Resûlullah (sav)’ın babasını lanetlediği kişisin ve sen de onun 

soyundansın.”129  Mervân’ın sözlerine Abdurrahman b. Hassan b. Sabit de bir 

hicivle karşılık vermiş ve babasının lanetlendiğini şiirinde dile getirmiştir.130 

Orda hazır bulunan Hüseyin b. Ali, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Ömer 

de Mervân’ın teklifini reddettiler.131 Hz. Aişe, Yezîd b. Muâviye’nin veliaht 

oluşuna ve bunun bir saltanata dönüşmesine karşı çıkanları dolaylı da olsa 

desteklemiştir. 132 Medine’de yerleşik olan ve hem müminlerin annesi olma 

vasfı hem de ilmî yetkinliğiyle itibar gören Hz. Aişe’nin bu çıkışını Bizans 

usulü veliahtlık sistemine ve Mervân’ın bunu kabul ettirmek için giriştiği ça-

balara açık bir tepki olarak değerlendirmek mümkündür. 

Mervân bütün çabalarına karşın Medine’deki ulemanın direnişini kıra-

mayınca ve bu iş için Medine’de uygun şartların henüz oluşmadığı 

 

128 İsra, 17/23 
129 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/100; Ebû Ömer Yusuf bin Abdullah b. Muhammed 

b. Abdilber el-Kurtubî, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, thk. Ali Muhammed Becavî (Beyrut: Dâru’l-
Cîl, 1992), 1/360; Cemalüddin Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi 
Tarihi’l-Ümem ve Müluk, thk. Muhammed Abdulkadir Ata ve Mustafa Abdulkadir Ata (Beyrut: 
Dârû’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992), 5/299. 

130 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 5/495. 
131 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/100. 
132 Mustafa Özkan, “Emevî İktidarının Siyasî İcraatları Karşısında Ulemânın Tavrı”, İSTEM: İslâm 

San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 6/11 (t.y.): 99. 
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düşüncesiyle bizzat Muâviye ile görüşmek üzere Şam’a gitti ve ona bu ko-

nuda biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade etti. Ancak diğer eyaletlerdeki 

valilerinden olumlu dönüşler alan Muâviye Mervân’ı başarısız bularak onu 

57/676 yılında ikinci kez valilikten azletti ve yerine bir sonraki başlıkta ele 

alacağımız Velîd b. Utbe’yi tayin etti. 133 

Mervân, Medine’de uzun süre valilik yaparak Emevî devletinin buradaki 

hâkimiyetini pekiştiren bir rol oynamıştır. Medinelilerle genel olarak iyi iliş-

kiler geliştirmesine rağmen Hz. Ali’nin evlatlarıyla düşmenca tavırlar içinde 

bulunmuştur. Valiliği boyunca derin bir krizle karşılaşmamış olan Mervân, 

Yezid’in veliahtlığı etrafında başlayan tartışmalr sonucunda Medine valiliğin-

den azledilmiştir. 

2. Said b. Âs 

Muâviye b. Ebû Süfyan’ın Medine’ye vali tayin ettiği isimlerden birisi de 

Said b. Âs’tır. Tam nesebi Said b. Âs b. Said b. Âs b. Ümeyye şeklindedir. Me-

dine valisi Said b. Âs hicretin birinci yılında (622) Mekke’de dünyaya geldi. 

Babası Âs b. Said Bedir savaşında Hz. Ali tarafından öldürüldüğünden dolayı 

akrabası olan Hz. Osman’ın himayesinde yetişti. Hz. Osman döneminde Kûfe 

valisi olarak tayin edildi ve Azerbaycan ile Taberistan üzerine seferlerde bu-

lundu.134 

Hz. Osman şehit edildiğinde (36/656) onun evini koruyanlar arasında 

Said b. Âs da vardı ve olaylar sırasında başından yaralandı.135 Hz. Osman’ın 

şehit edilmesinden sonra Mekke’ye yerleşti. Cemel Vakası ve Sıffîn Savaşı 

başta olmak üzere iç çatışmalara karışmadı. Muâviye b. Ebû Süfyan, halifelik 

iddiasıyla ortaya çıktığında da ona biat etmek için acele etmedi. Buna rağmen 

Said b. Âs’ın Hz. Osman dönemindeki valilik tecrübesi ve Medine valiliği için 

 

133 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 224; Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 65. 
134 İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed, es-Sîretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ (Beyrut, 

1997), 2/507, 510. 
135 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 1/22. 
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Mervân b. Hakem’e güçlü bir alternatif olması gibi sebeplerle olsa gerek 

Muâviye ondan yararlanmıştır. Mervân’ın ilk valilik döneminden sonra Me-

dine valiliğine Said’i tayin etmiştir. Said b. Âs’ın vefatından sonra Mervân 

tekrar Medine valiliğine getirildi. Said, valiliği sırasında şehrin kadısı Abdul-

lah b. Nevfel’i azledip yerine Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf’ı tayin 

etti.136 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Hz. Ali’ye hakaret edilmesi meselesi daha 

çok valilerin inisiyatifinde olan bir konuydu. Said b. Âs ise Mervân’ın aksine 

Hz. Ali’ye hutbelerde hakaret etmekten kaçınıyordu.137 Hatta onun Hz. 

Ali’nin soyu ile iyi ilişkiler kurma çabasında olduğu bile söylenebilir.138 Örne-

ğin Said, Medine valisi iken Hz. Ali’nin Fâtıma’dan olan ve daha önce Hz. 

Ömer’le evlenmiş olan dul kızı Ümmü Külsûm’la evlenmek istedi ve Hz. Ha-

san’a müracaat etti. Hz. Hasan’ın rıza göstermesi üzerine nikâh kıymak üzere 

Mescid-i Nebevî’ye geldiklerinde Hz. Hüseyin’in orada olmadığını görünce 

Hz. Hasan’a onu sordu. Hz. Hasan’ın benim bulunmam yeterli demesine rağ-

men Hz. Hüseyin’in bu evliliğe razı olmadığını anladı. “Hüseyin’in hoşlan-

madığı bir işi yapmam” diyerek Ümmü Külsûm ile evlenmekten vazgeçti ve 

ona önceden verdiği mehri de geri almayıp bunu akrabaları için hediye olarak 

kabul etmesini istedi.139  

Hz. Hasan vefat ettiği esnada Said b. Âs Medine valisiydi. Hasan’ın vefa-

tının Emevî Devleti’nin geleceği açısından son derece önemli sonuçları vardı. 

Zira Muâviye’den önceki son halife oydu. Onun vefatı ile Muâviye kendinden 

sonrası için daha rahat hesaplar yapabileceğini düşünmüş olmalıdır. Bu vefa-

tın ehemmiyeti hem mevcut Vali Said’in hem de sabık Vali Mervân b. Ha-

kem’in Muâviye’ye peş peşe gönderdiği mektuplardan anlaşılmaktadır. 

 

136 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/155. 
137 İbnü’l-Esîr- Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/276. 
138 Said’in babası As b. Ümeyye Bedir’de Hz. Ali tarafından şehit edilmesine rağmen Said bunu 

bir kan davası olarak görmemiştir. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/83. 
139 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 1/416. 
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Hatta Hz. Hasan’ın nereye defnedileceği tartışmaları ve definden sonra kab-

rin yerinin bildirilmesi gibi durumlar için ayrı ayrı mektuplar gönderilmiş-

tir.140 Hz. Hasan’ın cenaze namazını mevcut geleneğe uygun olarak Medine 

valisi olan Said kıldırmıştır. Ancak Hz. Hüseyin, “Emirin namaz kıldırması 

âdet olmasaydı seni imâmete geçirmezdim” sözleriyle Hz. Hasan’ın cenaze 

namazını Said b. Âs’ın kıldırmasına kerhen onay verdiğini ifade etmiştir.141 

Hz. Hasan’ın nereye defnedileceği konusu da Medine’de bir gerginlik ko-

nusu olmuştur. Hz. Hüseyin ağabeyinin vasiyeti üzerine onu Resûlullah 

(sav)’ın yanına defnetmek isteyince Ümeyyeoğulları ayaklanıp “Osman, Baki’ 

mezarlığında defnedilmişken Hasan Resûlullah (sav)’ın hücresine defnedile-

cek öyle mi?” diye itiraz etmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Hüseyin ve diğer Ha-

şimoğulları silahlanıp mücadeleye hazırlanmışlar, buna karşılık Ümeyyeo-

ğulları da aynı şekilde silahlanıp onların taleplerine karşı durmuşlardı. Sa’d 

b. Ebû Vakkas, Ebû Hureyre, Abdullah b. Ömer ve Cabir b. Abdullah gibi 

önde gelen sahabilerin Hz. Hüseyin’i razı etmesi üzerine Hz. Hasan el-Baki 

mezarlığından annesinin kabrinin yanına defnedilmiştir.142 

Cenaze namazının vali tarafından kıldırılması geleneği zaman zaman 

Medine’de bazı anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Ümeyyeoğulları bu tö-

renlerle meşruiyetlerini pekiştirmek istiyorlardı. Ancak bazen cenaze sahip-

leri onların namaz kılmasına mâni olabiliyordu. Örneğin vefatı yaklaşan Er-

kam b. Ebû’l-Erkam cenaze namazını Sa’d b. Ebû Vakkas’ın kıldırmasını va-

siyet etmişti. Buna rağmen namazı kıldırmak isteyen Mervân b. Hakem’e Er-

kam’ın oğlu Ubeydullah mâni olmuş ve Sa’d b. Ebû Vakkas’ın namazı kıldır-

ması sağlanmıştı.143 Bununla beraber bunun istisnai bir durum olduğunu söy-

lemekte de fayda vardır. Eğer özellikle vefat eden kişinin bir vasiyeti bulun-

muyorsa Medine valileri cenaze namazlarını kıldırmışlardır. Mesela yukarıda 

 

140 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 1/364. 
141 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 1/404. 
142 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/44. 
143 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 3/244. 
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cenaze namazı kılmak için adı geçen Sa’d b. Ebû Vakkas’ın da cenaze nama-

zını Mervân b. Hakem kıldırmıştır.144 

Hz. Hasan’ın vefatından sonra Haşimoğullarının riyaseti Hz. Hüseyin’e 

geçmiştir. Bu yeni durum beraberinde bazı gelişmeleri de getirmiştir. Me-

dine’de ikamet etmekte olan Hz. Hüseyin’in Hz. Hasan’dan sonra 

Muâviye’ye olan biatini bozacağını uman bazı Kûfeliler onunla irtibata geç-

meye başladılar. Durumdan haberdar olan başta Mervân olmak üzere Me-

dine’deki Ümeyyeli yöneticiler Hz. Hüseyin’in bir isyan hareketine girişme 

ihtimalini Muâviye b. Ebû Süfyân’a haber verdiler. Bunun üzerine Muâviye, 

Hz. Hüseyin’e herhangi bir isyan hareketine kalkışmamasını, Kûfe halkının 

Hz. Ali ve Hasan’a yönelik tavırlarından ibret almasını ve fitneye sebep olma-

masını tavsiye eden bir mektup gönderdi. Buna karşılık Hz. Hüseyin, 

Muâviye’ye onun Müslümanların başında halife olmasından daha büyük bir 

fitne bulunmadığını, bununla birlikte kendisi hakkında duyduklarının gerçek 

olmadığını ve herhangi bir isyan hareketine girişme niyetinin bulunmadığını 

ifade eden bir mektup yazarak Şam’a gönderdi.145 

Said b. Âs’ın Medine valisi olduğu bir dönemde şair Ferezdak Medine’ye 

sığınmış ve Ziyâd’ın vefatına kadar da Hicaz’da kalmıştır. Onun Ziyâd’a yaz-

dığı bir hicivden dolayı başına bir şey gelmesinden korktuğu için kaçtığı ifade 

edilmiştir. Öte yandan Nehşel146 kabilesi de onu başka bir nedenden dolayı 

Ziyâd’a şikâyet etmişti. Bu nedenle Ferezdak Said b. Âs’a sığınmış o da Ferez-

dak’ın Hicaz’da barınmasına müsaade etmişti.147 Böylece ileride özellikle 

Haccâc b. Yusuf’un valiliği esnasında Irak’tan kaçan muhalifler için bir 

 

144 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 6/13. 
145 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 1/440. 
146 Nehşel kabilesi Temîm kabilesinin alt kollarından birisi olup Yemame ve Bahreyn civarında 

yaşamaktadır. Bkz. Ebû’l-Münzir İbnü’s-Saib Hişâm b. Muhammed b. Saib el-Kelbî İbnü’l-
Kelbî, Nesebü Ma’d ve’l-Yemeni’l-Kebir, thk. Naci Hasan (Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1988), 2/573; 
İrfan Aycan, “Temîm (Benî Temîm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 40: 418. 

147 Ebû Abdullah Muhammed İbn Sellam, Tabakâtü Fuhûli’ş-Şuarâ, thk. Mahmud Muhammed Şa-
kir (Cidde: Dâru’l-Medeni, ts.), 2: 2/321. 



- Fatih Zengin - 

 
 

~ 53 ~ 

sığınak olacak olan Medine Said’in yönetimi altında da böyle bir vasfa sahip 

olmuştur. 

Said b. Âs’ın genel olarak Mervân’dan daha yumuşak bir tabiata sahip 

olduğu söylenebilir. Onun bu yönünü bilen insanlar Mervân’dan daha rahat 

bir şekilde sorunlarını ona iletebiliyorlardı. Her ne kadar valilik kurumu Hz. 

Ömer döneminden beri yoksulları ve ihtiyaç sahibi olanları tespit edip ihti-

yaçlarını karşılamayı başta gelen görevlerinden biri olarak görüyorlarsa da 

elbette haberdar olamadıkları insanlar da mevcuttu. Said b. Âs cömertliği ile 

maruf bir isim olduğu için de insanlar ondan umdukları yardımı alacakların-

dan emin olarak ona yöneliyorlardı.148  

Said b. Âs’ın vefat tarihi hakkında farklı farklı rivayetler bulunmaktadır. 

Doğrusu onun vefatı ve Mervân’ın Medine valiliğine gelmesi meselesi bazı 

karışıklıklara yol açmaktadır. Şöyle ki Said’in vefatı sırasında Medine valisi 

olduğu bilinmektedir. Onun vefatıyla Mervân yeniden vali seçilmiştir. Bir 

süre sonra Mervân valilikten azledilmiş ve yerine 56 veya 57 yılında Velîd b. 

Utbe getirilmiştir. Mervân’ın ikinci valilik döneminde iki yıl valilik yaptığı 

düşünüldüğünde Said’in 54/674 veya 55/675 yılında vefat ettiği kabul 

 

148 Bu konuda gerçekleşen bir diyalog şu şekildedir: “Saîd b. El-Âs’ın valiliği döneminde kurrâlar-
dan biri yoksul düşmüş, muhtaç hale gelmişti. Karısı kendisine şöyle dedi: “Valimizin çok cö-
mert olduğu söyleniyor. Eğer durumunu kendisine anlatacak olursan, belki sana bir miktar 
bağışta bulunur.” Karısı ısrar edince adamcağız gidip Vali Said b. Âs’ın makamına girdi, in-
sanlar çevresinden dağılıp gittiklerinde o yoksul adam hala yerinde oturuyordu. Said ona dedi 
ki: “Öyle sanıyorum ki sen, bir ihtiyacın olduğu için oturmaya devam ediyorsun.” Adam sustu, 
Said, kölelerine: “Buradan çıkın.” diye emretti, sonra o muhtaca şöyle dedi: “Şimdi ikimiz baş 
başa kaldık, burada başka kimse yok.” dedi. Fakat adamcağız hala susuyordu. Said kandili 
söndürdü, sonra tekrar o yoksula şöyle dedi: “Allah, sana rahmet etsin yüzümü dahi göremi-
yorsun, artık ihtiyacını söyle.” Adam: “Allah, emiri ıslah etsin, biz yoksul düştük, ihtiyacımız 
fazla derecede arttı, durumumu sana anlatmak istedim ama utandım.” adamın durumuna va-
kıf olan vali onlara yardım elini uzattı. Valinin yardımı ile yoksul adamın durumu iyileşti, 
adam sıkıntıdan kurtuldu.” Bkz. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/85; Temir, Emevîlerde Valilik, 
205. 
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edilmelidir. Oysa kaynaklardaki bilgiler onun vefatını 57/677,149 58/678150 ve 

59/679151 yılına kadar çıkarmaktadırlar. Her halükârda Said valiliği sürdür-

mekte iken Medine’ye 3 mil uzaklıktaki Akik vadisinde yer alan Arsa isimli 

ev-arazisinde vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Mescid-i Nebi’ye bitişik olan 

Cennetü’l-baki mezarlığına defnedilmiştir.152 

Said b. Âs, döneminin Medine için oldukça rahat bir dönem olduğu söy-

lenebilir. Ulemayla, Medine halkıyla ve ehl-i beytle iyi ilişkiler içinde olan 

Said, Mervan’ın aksine hutbelerde Hz. Ali’ye hakaret edilmesini hoş görme-

miş ve bu uygulamayı sonlandırmıştır. Yumuşak tabiatlı olan Said Hz. Hüse-

yin ve Medine’deki diğer muhalif isimlere karşı zor kullanmaktan da kaçın-

mıştır. Ancak onun bu ılımlı ve yumuşak politikası Muâviye’nin onu azlet-

mesiyle sonuçlanmıştır.  

3. Velîd b. Utbe b. Ebû Süfyan 

Velîd b. Utbe, Muâviye’nin Mısır valiliğine tayin ettiği kardeşi Utbe b. 

Ebû Süfyan’ın oğludur. Velîd’in babası Utbe b. Ebû Süfyan, Amr b. Âs’ın ve-

fatından sonra Mısır valiliğine tayin edilmiş ancak çok geçmeden burada ve-

fat etmiştir.153 Velîd, Muâviye b. Ebû Süfyân’ın Medine valisi olarak atadığı 

son isim olup Muâviye’nin vefatına kadar da bu görevi sürdürmüştür. Hatta 

Yezîd b. Muâviye’nin yönetim zamanında da bir süre valilik yapmıştır. 

Muâviye tarafından Mervân’ın yerine atandığı için Mervân ile onun arasında 

bir çekişme yaşanmış ancak Muâviye’nin desteği ile görevinde kalmaya de-

vam etmiştir. Velîd diğer Medine valileri gibi valilik yaptığı 57 (677) ve 58 

(678) yıllarında hac emirliği görevini de üstlenmiştir. Velîd b. Utbe valiliğe 

 

149 Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Buhârî, et-Tarihü’l-Kebir. (Haydarabad: Dairetü’l-Maarif el-
Osmaniyye, ts.), 3/508; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 21/240. 

150 İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed, es-Sikat, thk. Muhammed Abdülmuid Han 
(Abâd Dekkan: Dairetü’l-Maarif el-Osmaniyye, 1973), 4/277. 

151 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 226. 
152 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 21/140. 
153 Muhammed b. Habib Ebû Cafer el-Bağdadî, el-Münemmak fi Ahbari Kureyş, thk. Hurşid Ahmed 

Faruk (Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1985), 391. 
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gelince Zem’a el Amirî’yi kadı tayin etmiştir.154 Yine valiliği döneminde vefat 

eden Ebû Hureyre’nin cenaze namazını kıldırmış ve Muâviye’nin emriyle ya-

kınlarına 10.000 dirhem bağışta bulunmuştur.155 

Velîd’in valiliği sırasında yaşanan ve Hilfu’l-Fudûl kavramının Emevî ta-

rihinde de hâlâ kullanıldığını gösteren ilginç bir rivayet bulunmaktadır. 

Muâviye’nin hilâfeti sırasında, Vali Velîd b. Utbe ile Hz. Hüseyin arasında 

maddi bir konuda anlaşmazlık çıktı. Hz. Hüseyin, valiliğinin gücünü kulla-

narak kendisine baskı yapmak isteyen Velîd’e hakkının verilmemesi duru-

munda Hilfu’l-Fudûl’e başvuracağını söyledi. Bu tehdidi ciddiye alan Velîd 

haksız tutumundan vazgeçti.156 Bu rivayette aslında Hilfu’l-Fudûl olarak bili-

nen bir kurumdan söz edilmemektedir. Çünkü üyelerinin önemli bir kısmı 

hayatta olmayan bu cemiyetin Resûlullah (sav)’ın Mekke’de bulunduğu yıl-

lardan beri giriştiği bir faaliyet de kayıtlarda bulunmamaktadır. Ancak Hz. 

Hasan’ın vefatından dolayı Haşimoğullarının reisi durumuna yükselen Hz. 

Hüseyin’in Hilfu’l-Fudûl’ü anarak meseleyi diğer Kureyş boylarına taşıması 

ve bunun bir takım siyasî sonuçlarının doğmasından çekinen Velîd geri adım 

atmış olmalıdır. 

Velîd b. Utbe’nin Medine valiliği dönemi, Muâviye b. Ebû Süfyan ile oğlu 

Yezîd arasında bir geçiş dönemidir. Muâviye döneminde büyük bir hadisenin 

yaşanmadığı Velîd dönemi Medine’sinde Muâviye’nin ölmesi ve Yezîd’in ha-

life olarak biat istemesi üzerine başta Medine ve Irak olmak üzere İslâm dün-

yasının pek çok eyaletinde huzursuzluklar ve sonu savaşlar ve kıyımlarla bi-

ten kargaşalar başlamıştır.  

Muâviye’nin 60/680 yılında ölümü üzerine iktidara gelen Yezîd b. 

Muâviye, Medine Valisi Velîd b. Utbe’ye bir mektup yazarak kendi adına Me-

dine halkından biat almasını istedi. Özellikle de daha önce Yezîd’in 

 

154 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 224. 
155 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4/340; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 67/386. 
156 İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 1/135. 
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veliahtlığına karşı çıkan Hz. Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. 

Ömer’den biat almasını emretti.157 Bu haber valiye gece vakti ulaşmıştı.158 

Gönderilen mektupta şöyle yazıyordu: “Rahman ve Rahim olan Allah'ın 

adıyla, Müminlerin emiri Yezîd’den Velîd b. Utbe’ye, Muâviye, Allah'ın kul-

larından bir kul idi. Allah, ona ikramda bulundu, onu halifeliğe geçirdi. Ona 

imkânlar bahşedip üstünlükler verdi. O da bir süre yaşadı ve eceliyle öldü. 

Allah, kendisine rahmet etsin. Övgüye layık olarak yaşadı. İyi, takvalı ve te-

miz bir insan olarak vefat etti.” Ayrıca gönderdiği ilave bir mektupta da şöyle 

yazıyordu: “Hüseyin, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zübeyr’i yakala ve 

biat etmelerini sağla. Aksi takdirde onları müsamahasız ve sert bir şekilde tu-

tuklayıp hapse at ki biat etsinler.”159 

Velîd Medine halkından özellikle de Hüseyin b. Ali ile Abdullah b. Zü-

beyr’den nasıl biat alınacağını istişare etmek için derhal Mervân’ı yanına ça-

ğırdı. Mervân b. Hakem Velîd’e, Hz. Hüseyin ile Abdullah b. Zübeyr’in he-

men bu gece valinin huzuruna çağrılmasını ve Muâviye’nin ölüm haberini 

almalarından önce onlardan biat talep edilmesini, reddetmeleri halinde de bo-

yunlarını vurdurmasını tavsiye etti. Mervân’a göre Muâviye’nin öldüğünü 

duymaları halinde  her taraftan insan onların etrafında toplanacak ve bu da 

çekişmelere ve kargaşaya neden olacaktı.160 Velîd ise Mervân’ın teklifini, özel-

likle bunların boyunlarının vurulması kısmını “Ne onların kanını dökerim ne 

de akrabalık bağlarını zedelerim” diyerek kesin bir dille reddetti. Bunun üze-

rine Mervân da “Eğer onlar senin yanından ayrılırlarsa onları bir daha göre-

mezsin” diyerek Velîd’i uyardı.161 Gerçekten tarih Mervân’ı doğrulayacak ve 

Hz. Hüseyin ile Abdullah b. Zübeyr Medine’den ayrıldıktan sonra Velîd on-

lara bir daha ulaşamayacaktı. 

 

157 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/299. 
158 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 232. 
159 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/299. 
160 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/300. 
161 Ebû Abdillah Mus’ab b. Abdillah b. Mus’ab Zübeyrî, Nesebü Kureyş, thk. Lévi-Provençal Éva-

riste (Kahire: Dâru’l-Maarif, ts.), 133. 
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Gecenin geç bir vaktinde Velîd, Hz. Hüseyin ile Abdullah’ı yanına davet 

ettiyse de onlar, bu saatin valinin meclis saati olmadığını, olağandışı bir du-

rum olduğunu anladılar. Hz. Hüseyin Abdullah b. Zübeyr’e “Öyle sanıyorum 

ki bunların azgınları (Muâviye) ölmüştür.” dedi. İbn Zübeyr de: “Ben de se-

ninle aynı kanaatteyim” dedi. Bunun üzerine zaman kazanmak ve durumu 

değerlendirmek için valinin gönderdiği elçileri bir süre oyaladılar. Sonra da 

Abdullah b. Zübeyr, Velîd ile görüşmeden o gece yola çıkarak gizlice 

Mekke’ye hareket etti.162 Hz. Hüseyin ise elli kadar silahlı adamla birlikte 

Velîd ile görüşmeye gitti. Vali Velîd b. Utbe ona Yezîd’in mektubunu uzattı 

ve Muâviye’nin vefatını bildirdi. Hüseyin de: “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi ra-

ciûn. Allah, Muâviye’ye rahmet etsin” diyerek taziyelerini bildirdi. Velîd, onu 

Yezîd’e biat etmeye davet edince Hz. Hüseyin: “Benim gibi biri gizlice biat 

etmez ve benim gizlice yapacağım bir biatı sizin de yeterli göreceğinizi san-

mıyorum. Ama insanlar bir aradayken onlarla birlikte bizi de biate davet 

edersin. Böylece hep birlikte biat etmiş oluruz” diyerek gece vakti yapılacak 

biatın bir anlam taşımayacağını ve ertesi gün Medine halkı ile beraber hareket 

edeceğini söyledi. Gerginlik istemeyen Velîd de “Şimdi Allah’ın adı üzere bu-

radan çıkıp git. İnsanlar toplandığında yanımıza gelirsin” diyerek Hz. Hüse-

yin’in gitmesine müsaade etti.163 Bunun dışında bir şey söylemeyen Hz. Hü-

seyin’in zaman kazanmak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Buna mukabil 

bir şiddet hadisesinin yaşanmasını istemeyen Velîd de o gece biat konusunda 

ısrarcı olmamıştır. Ayrıca kendisine bu işi zorla ve gerekirse kan dökerek hal-

letmesini öneren Mervân’a, “Sen dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun; 

ben asla Hüseyin’i öldürmek istemem. Allah’a yemin ederim ki ey Mervân, 

ben, Hüseyin’i öldürdükten sonra dünya ve içindeki her şey benim olsa da 

hoşuma gitmez. “Biat etmiyorum” dediği için mi Hüseyin'i öldüreceğim? Al-

lah’a yemin ederim ki Hüseyin’i öldüren adamın terazisi kıyamet gününde 

 

162 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/300. 
163 Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd b. Venend Dîneverî, el-Ahbâru’-Tıvâl, thk. Abdülmun’im Amir 

(Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabî, 1960), 228. 
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hafif gelecektir, ben buna kesinlikle inanıyorum.” dedi.164 Ancak Velîd’in me-

seleyi suhuletle halletme çabaları sonuç vermedi. Sonuçta ne Hz. Hüseyin ne 

de Abdullah b. Zübeyr biat etmediler. Velîd, Mekke’ye doğru yola çıkan Ab-

dullah b. Zübeyr’i yakalamak için adamlarını gönderdiyse de Abdullah ele 

geçirilemedi. Bu arada Abdullah b. Zübeyr’le meşgul olduğu için Hz. Hüse-

yin’le fazla uğraşamadı. Ona her haber gönderişinde Hz. Hüseyin onu oyala-

yacak bir şeyler söyledi. Sonra aile efradını ve çocuklarını toplayarak Abdul-

lah b. Zübeyr’in Medine’yi terk etmesinden bir gece sonra, 28 Receb 60 (4 Ma-

yıs 680) gecesi o da Medine’den yola çıktı.165 Kardeşi Muhammed b. Hanefiye 

dışında geri kalan bütün akrabaları onunla birlikte yola çıktılar.166 Muham-

med b. Hanefiye ona şehirlerden uzak durmasını ve insanlardan biat aldıktan 

sonra şehirlere girmesini ya da Mekke’ye gitmesini tavsiye etti. Hz. Hüseyin 

de bu tavsiyeyi yerinde buldu167 ve Mekke’de Abdullah b. Zübeyr’le bir araya 

geldi.168 

Velîd b. Utbe, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. Hüseyin’i elinden kaçırdıktan 

sonra Medine’de sözü geçen sahabilerden Abdullah b. Ömer’e de haber gön-

dererek Yezîd’e biat etmesini istedi. Abdullah b. Ömer de: “Herkes biat ederse 

ben de biat ederim.” deyince Velîd’in yanında bulunan bir adam: “Sen insan-

ların ihtilafa düşmelerini, yok oluncaya kadar birbirlerini öldürmelerini isti-

yorsun. Sonra senden başkası kalmayınca da sana biat etsinler diye öyle mi?” 

dedi. Abdullah b. Ömer: “Bu söylediklerinden hiçbirini istemiyorum. İnsanlar 

 

164 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 233; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/302; Dîneverî, el-Ahbâru’-Tıvâl, 
228. 

165 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/158. 
166 Muhammed b. Hanefiyye’nin Emeviler dönemindeki siyasî tutumu için bkz. Mehmet Baha-

üddin Varol, Emevî ve Abbasî İktidarında Ehl-i Beyt Nesli (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Ya-
yınları, 2018), 35. 

167 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/341-342. 
168 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 232, 233; Bahriye Üçok, İslâm Tarihi Emevîler-Abbasîler (Ankara: 

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1968), 40. 
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biat eder ve benden başka biat etmeyen kalmazsa o zaman ben de Yezîd’e biat 

ederim.” dedi.169 

Muâviye’nin ölüm haberi geldiğinde Abdullah b. Ömer ile Abdullah b. 

Abbas170 Medine’de değildi. Muâviye’nin ölüm haberini aldıktan sonra Me-

dine’ye döndüler. İkisi birlikte Mekke’den gelmekte iken Velîd’in onlara baskı 

yapmasından dolayı Medine’den kaçan Hz. Hüseyin ile Abdullah b. Zübeyr 

onlarla yolda karşılaştılar. Abdullah b. Ömer, Hüseyin ile Abdullah b. Zü-

beyr'e: “Geldiğiniz yerlerde ne haber var?” diye sordu. Onlar da “Muâviye 

öldü ve oğlu Yezîd’e biat edildi” dediler. Bunun üzerine Abdullah b. Ömer: 

“Allah’a karşı gelmekten sakının. Ondan korkun, Müslüman cemaati tefri-

kaya düşürmeyin” şeklinde bir tavsiyede bulundu. Sonra Abdullah b. Ömer, 

Abdullah b. Abbas’la birlikte Medine'ye geldi. Çeşitli vilayetlerin biat ettiğine 

dair haberler gelince Abdullah b. Ömer de onlarla birlikte Yezîd’e biat etti.171 

Abdullah b. Zübeyr ile Hüseyin b. Ali’ye biat ettiremeyen Velîd b. 

Utbe’nin Hicaz’ı yönetmekte zaaf göstereceğini fark eden Yezîd, Velîd’i vali-

likten azlederek eski Medine valisi Said’in oğlu olan Amr b. Saîd el-Eşdak’ı 

Hicaz Valisi olarak atadı (Ramazan 60 / Haziran 680).172 Ancak Amr b. Saîd 

de Yezîd’e biat edilmesi konusunda beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. 

Bunun üzerine Medine valiliğine yeniden Velîd b. Utbe getirildi. Velîd, Me-

dine’ye gelerek kendine muhalif gördüğü Amr’ın adamlarını yakalayıp hapse 

attırdı. Konuyu Velîd ile görüşen Amr bir netice alamayınca Dımaşk’a gidip 

durumu Yezîd’e anlattı. Amr’ın haksız yere azledildiğini anlayan Yezîd, 

Velîd’i tekrar valilikten azletti (62/682). Ancak Amr’ı da vali olarak atamadı. 

Bu ikinci valilik döneminde Velîd, Hz. Peygamber (sav)’in hanımı Ümmü Se-

leme’nin cenaze namazını  kıldırması için Ebû Hureyre’yi yetkilendirdi. 

 

169 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 5/324; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 
8/148. 

170 Abdullah b. Abbas’ın Emevîler döneminde siyasete bakışı için bkz. Varol, Ehl-i Beyt Nesli, 46-
49. 

171 Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 5/8. 
172 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 233. 
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Rivayete göre Ümmü Seleme Velîd’in namazını kıldırmasını istememişti.173 

Velîd b. Utbe  61/681 yılında son kez hac emirliği yaptı ancak kısa bir süre 

sonra azledildi ve Dımaşk’a gitti.174 

Velid b. Utbe’nin kısa süren Medine valiliği Yezid’in halifeliği ile ilgili 

tartışmaların ve hadiselerin gölgesinde geçmiştir. Onun Yezid’e biat topla-

mak için barışçıl seçenekler araması ve bunda başarısız olması Şam iktidarı-

nın ona duyduğu güvenin sarsılmasına yol açmıştır. Bu nedenle Velid b. Utbe, 

Yezid’in hilafetinin başlarında görevden azledilmiştir. 

 

C. Yezîd Döneminde Medine 

Muâviye’nin ölümü üzerine daha önce veliaht olarak biat alma sürecini 

tamamlamış olan Yezîd b. Muâviye halife olarak kendini kabul ettirmekko-

nusunda birçok sorunla karşılaştı. Bu sorunlar büyük ölçüde Hicaz kaynak-

lıydı. Zira Hicaz’da bulunan sahabe nezdinde Yezîd’in çok ciddi bir imaj 

problemi vardı. Onun içki içtiği, vaktini eğlenceyle geçiren ilimden nasipsiz 

ve sefih bir kimse olduğunu düşünüyorlardı.175 Muâviye ölmeden önce 

Yezîd’e yaptığı nasihatlerde “Medinelilerin ve Mekkelilerin şereflerini gözet. 

Çünkü onlar, senin aslın ve aşiretindirler. Onlardan sana gelen olursa onlara 

ikramda bulun!” demişti.176 Yezîd b. Muâviye’nin babasının öğütlerini müm-

kün mertebe tuttuğunu söylemek gerekir. Ancak yaşayışı etrafında dolaşan 

sözler ve halkın zihnindeki kötü imajı çabalarının sonuç vermesine mâni oldu. 

Öte yandan daha önce ifade ettiğimiz gibi ekonomik nedenlerden dolayı da 

Medine halkının Yezîd aleyhtarı bir tutum takındıklarını kaynaklardaki satır 

aralarından okumak mümkündür.  

 

173 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 1/432. 
174 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/318. 
175 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/203. 
176 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 1/143; Dîneverî, el-Ahbâru’-Tıvâl, 226. 
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Bu şartlar altında çok geçmeden Medine’de Yezîd aleyhtarı bir hareket 

organize olmaya başlamıştır. Yezîd’in olan biten karşısında sık sık başvur-

duğu yöntem ise Medine valisini değiştirmek olmuştur ki bu da Şam iktidarı 

için işleri daha kötü bir hale sokmuştur. Yezîd’in toplamda üç seneye varma-

yan iktidarı döneminde Medine’de beş kez vali değişikliği yaşanmıştır. Bu 

valilerin bazılarının sert tutumları ise işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale ge-

tirmiştir. Emevîler döneminde valilerin politikaları doğrultusunda birçok in-

san, bugünkü anlamda işkence denebilecek cezalara çarptırılmışlardır. Aynı 

şekilde Yezîd b. Muâviye’nin hilâfetini kabul etmeyen Medine halkının tümü-

nün cezalandırılması için harekete geçilmesi de Medine ve Hicaz’ın tamamı-

nın Emevî Devleti aleyhtarı politikalara meyletmesiyle sonuçlanmıştır. 

Yezîd’in hilafetinin hemen başında cereyan eden Kerbelâ hadisesi de 

Yezîd’e yönelik menfi tutumun bir nedeni olmuştur. Hz. Hüseyin’in Ker-

belâ’da şehit edilmesi her tarafta olduğu gibi Medine’de de infiale yol açmış 

ve Medineliler Yezîd’in hilafetinin meşruiyetini tartışmaya başlamışlardır. 

1. Amr b. Said el-Eşdak 

Yezîd b. Muâviye’nin Medine valilerinden olan Amr b. Said b. Âs Me-

dine’deki Ümeyyeoğullarına mensup bir isimdir. Babası Said b. Âs, Hz. Pey-

gamber (sav) vefat ettiği zaman sekiz dokuz yaşlarında bir çocuktu. Dolayı-

sıyla Amr muhtemelen ilk halifelerin dönemine yetişmemiş ve ilk gençliğini 

Muâviye döneminde yaşamıştır. Annesi Ümmü’l-Benîn Emevî Halifesi 

Mervân b. Hakem’in kız kardeşidir. Amr’ın avurtlarını şişirerek konuşan bir 

adam olduğu ve bu yüzden ona “el-Eşdak” denildiği ifade edilmiştir. Amr b. 

Said Emevî devlet geleneğine uygun olarak önce Muâviye tarafından Mekke 

valiliğine tayin edilmiştir. Muâviye’nin ölümünden sonra da bu görevi bir 

süre yürütmeye devam etmiştir.177  

 

177 Abdülkerim Özaydın, “Eşdak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Di-
yanet Vakfı Yayınları, 1995), 11/460. 
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Amr b. Said’in Mekke yönetiminde sergilediği performans Emevî yöneti-

cilerinin beğenisini kazanmış olmalı ki Yezîd döneminde Medine valiliğine 

tayin edilmiştir. Bilindiği gibi Medine valiliği aynı zamanda Hicaz genel vali-

liği anlamına geliyordu. Amr Mekke’de işleri ne kadar sıkı tuttuğunu şu söz-

lerle ifade etmektedir. “Mekke’ye, Mekke’nin yollarına ve sokaklarına bekçi-

ler diktim. Gelenlerin adını, babasının adını, nereden geldiğini, niçin geldi-

ğini, nereye gideceğini kaydetmeden hiç kimseyi şehre sokmuyordum. Gelen 

kişi, isyancılardan ise onu tahkir ederek geri çeviriyordum. Eğer böyle bir 

amacı yok ise şehre alıyordum.”178 Mekke valiliği yaptığı bu dönemde yani 

60/680 yılında Mekke hala Yezîd’in kontrolünden tamamen çıkmamıştı ve bu 

sene hac emirliğini Amr b. Said yapmıştı. Medine valisi henüz Velîd b. Utbe 

olduğu için kaynaklarda aynı yıl Velîd b. Utbe’nin adı da hac emiri olarak 

geçmektedir.179 Velîd’in Medine’deki hadiselerden dolayı şehri terk etmeyip 

Amr’ı hac emiri olarak görevlendirmiş olması da mümkündür. 

Daha sonra Medine’deki muhalefet hareketleriyle başa çıkamayan ve za-

yıf kalan180 Velîd b. Utbe b. Ebû Süfyan azledilmiş yerine Amr b. Said el-Eşdak 

getirilmiştir.181 Amr b. Said’in Medine valiliği döneminde giriştiği en önemli 

faaliyet ise Yezîd’in emriyle, o sırada Mekke’de halifeliğini ilân eden Abdul-

lah b. Zübeyr’e karşı onun kardeşi Amr b. Zübeyr kumandasında bir ordu 

sevk etmesidir.182  

Abdullah b. Zübeyr’in, üzerine gönderilen kardeşi Amr b. Zübeyr ile ara-

larında şiddetli bir çekişme bulunmaktaydı. Vali Amr b. Said bu iki kardeş 

arasındaki anlaşmazlıktan faydalanmayı düşünerek Amr b. Zübeyr’i Me-

dine’nin güvenlik işlerinin başına getirdi. Amr b. Zübeyr bu görevi yürüttüğü 

esnada kardeşine meyli olduğunu düşündüğü pek çok Medineliyi işkenceden 

 

178 Temir, Emevîlerde Valilik, 190. 
179 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 231; İbn Habib, el-Muhabber, 21. 
180 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 28/203. 
181 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 233. 
182 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/238; Özaydın, “Eşdak”, 11/460. 
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geçirdi. Bunlardan bazıları Münzir b. Zübeyr, Abdurrahman b. Esved b. Abdi 

Yeğus, Osman b. Abdullah b. Hâkim b. Hizam, Habib b. Abdullah b. Zübeyr 

ve Muhammed b. Ammar b. Yasir’dir.183 

Amr b. Said, Mekke’de hilafetini ilan eden ve insanların kendisine biat 

etmesini sağlamaya çalışan Abdullah’ın üzerine bir ordu gönderme hazırlık-

ları yaptığında ordunun komutanlığını yine Amr b. Zübeyr gönüllü olarak 

üzerine almıştır.184 Ancak gönderilen ordu başarısız olmuş ve ordu komutanı 

Amr b. Zübeyr Mekke’nin hemen dışındaki Zi Tuva’da giriştiği savaş sonu-

cunda mağlup edilmiştir. Savaşta ele geçirilen Amr esir edilerek Mekke’ye 

ağabeyi Abdullah’a götürülmüştür. Abdullah b. Zübeyr, kardeşi Amr’ı Me-

dine’de kırbaçlattığı her bir şahsa karşılık birer kez kısas olmak üzere onu kır-

baçlatmıştır. Muhtemelen bu kırbaçlanmalardan ve kötü muameleden dolayı 

Amr bir süre sonra atıldığı hapishanede hayatını kaybetmiştir.185 

Amr b. Said’in gönderdiği askerî birliklerin Abdullah b. Zübeyr’e karşı 

başarısız olması ve Medine’deki Velîd b. Utbe’nin onun aleyhindeki faaliyet-

leri sonucunda Yezîd b. Muâviye’nin gözünden düştü ve 61/681 yılı sonuna 

doğru Medine valiliğinden azledilerek yerine ondan önceki Vali Velîd b. Utbe 

tekrar tayin edildi. Amr’ın Hicaz valiliğinden azledilmesinin temel nedeni 

olarak onun Mekke’de Hz. Hüseyin’in kanı üzerinden propaganda yapan Ab-

dullah b. Zübeyr’e müsamahakar davrandığı iddiasıydı. Zira Mekke’de in-

sanlar: “Hüseyin öldürüldüğüne göre artık hilafet hususunda kimse İbn Zü-

beyr'le çekişemez” şeklinde konuşmalarla Abdullah b. Zübeyr’i ön plana çı-

karıyorlardı. Yezîd, bu tür konuşmalardan haberdar olunca çok öfkelendi. 

Medine valisi Amr’a karşı fırsat kollayanlar ise Yezîd’e: “Eğer Amr b. Said 

dileseydi, İbn Zübeyr'in başını koparıp sana gönderebilir, ya da Harem’den 

 

183 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/131; el-Beradiî, el-Medinetü’l-Münevvere Abre’t-Ta-
rihi’l-İslâmî, 47. 

184 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/149. 
185 Takiyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ali Fâsî, Şifâü’l-Garâm bi-Ahbâri’l-Beledi’l-Harâm (Bey-

rut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000), 2/196; Ahmet Önkal, “Amr b. Zübeyr”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991), 3/95. 
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kovuncaya kadar onu kuşatma altına alabilirdi.” dediler.186 Bu nedenle Yezîd, 

Amr’ı valiliğe tayin edilmesinin üzerinden çok geçmeden azletti. Aleyhtarla-

rının iddiaları üzerine Amr b. Said Dımaşk’a giderek haksız yere azledildiğini 

halifeye anlattı ve haklı bulundu. Ancak yine de Medine’ye de geri gönderil-

medi. Medineliler 63/683’te isyan edip aralarında Mervân’ın da bulunduğu 

Emevîler’e saldırınca Mervân durumu halifeye bildirdi. Halife Yezîd gönder-

meye karar verdiği orduya Amr’ı kumandan tayin etmek istediyse de Amr 

Kureyş kanı dökmek istemediğinden kumandanlığın Kureyş’ten olmayan bi-

rine verilmesini tavsiye etti. Bunun üzerine halife Müslim b. Ukbe’yi görev-

lendirdi. 187 

Eski Medine valisi Amr b. Said el-Eşdak bundan sonraki hayatını Şam’da 

geçirmiştir. Burada özellikle de Yezîd’in ölümünden sonra Emevî devletinin 

önemli bir ismi haline gelmiştir. Câbiye toplantısına katılmış ve Mervân’ın 

halifeliğinde etkisi olmuştur. Ancak Abdülmelik b. Mervân döneminde giriş-

tiği iktidar mücadelesi neticesinde bizzat Abdülmelik tarafından öldürülmüş-

tür.188 

Amr b. Said’in yerine ikinci kez Medine Valiliğine getirilen Velîd b. Utbe 

de bu görevi uzun bir süre yürütememiş ve 62/682 yılında o da azledilerek 

onun yerine amcasının oğlu Osman b. Muhammed b. Ebû Süfyan getirilmiş-

tir.189 

Amr b. Said el-Eşdak hırslı bir kişiliğe sahip bir Emevî valisi olarak Me-

dine tarihindeki yerini almıştır. Onun valilik dönemi Abdullah b. Zübeyr’le 

olan mücadele ile geçmiştir. Ne varki bu mücadelede yeterince başarılı ola-

mamış hatta mıhaliflerince İbn Zübeyr’e karşı yeteri kadar sert olmamakla 

suçlanıp Yezid’in gözünden düşmesi sağlanmıştır. 

 

186 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/212. 
187 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/322; Özaydın, “Eşdak”, 11/460. 
188 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/227; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/142-144; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 

46/42. 
189 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/38; Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 254. 
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2. Osman b. Muhammed b. Ebû Süfyan 

Yezîd’in Velîd b. Utbe’nin yerine Medine valisi olarak tayin ettiği Osman 

b. Muhammed b. Ebû Süfyan’ın valilik öncesi hayatı hakkında kaynaklarda 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Sadece onun Medine valisi Velîd b. Utbe dö-

neminde 59/679 yılında hac emirliği yaptığına dair bir kayda rastlamakta-

yız.190 Zaten oldukça genç bir yaşta Medine valisi olan Osman’ın Medine’de 

kabilesi olan Ümeyyeoğulları arasında yetiştiğini ve devlet idaresine dair bazı 

bilgiler edindiğini söyleyebiliriz. 

Yezîd’in sık sık valilerini değiştirmesi de onların huzursuz olmasına ve 

isyan fikrinin zihinlerinde olgunlaşmasına yol açmıştı.191 Üstelik genç bir 

adam olan yeni Vali Osman, Hicaz’a ulaştığında Medine’deki Emevî muha-

lifleri onun tecrübesiz ve idareden anlamayan biri olduğunu düşünüp isyan 

planları yapmaya başladılar. İdari muhataplarının sürekli değişmesi ve özel-

likle son tayin edilen Osman b. Muhammed’in genç ve tecrübesiz oluşu ve 

isabetli kararlar alacak yetenekte biri olmaması Medine ile Şam yönetimi ara-

sındaki kopukluğu daha da artırmıştır. Bu durumu düzeltmek isteyen Yezîd, 

Osman b. Muhammed’e Medine’nin ileri gelenlerinden olan ve özellikle de 

kendisine muhalefet eden eşraftan bir heyetin Şam’ı ziyaret etmesini talep 

etti.192 Bunun üzerine Osman b. Muhammed, Medinelileri memnun etmek ve 

Emevî idaresi ile aralarındaki soğukluğu gidermek için içlerinde Abdullah b. 

Hanzale’nin de bulunduğu bir heyeti Yezîd’le görüşmeleri için Dımaşk’a gön-

derdi. Heyet Dımaşk’a varınca Yezîd onlara ikramda bulunarak iyilik yaptı, 

saygı gösterdi ve bol bol armağanlar verdi. Ancak aşağıda detaylı bir şekilde 

ele alacağımız gibi bu ziyaret Emevîler açısından arzulanan hedefe ulaşmadı. 

Heyetin gönderilmesi valinin ve Yezîd’in umduğu sonucu elde etmelerini 

sağlamadığı gibi işleri daha da kötüleştirdi. Bu heyetin Medine dönüşünde 

 

190 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 40/23; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 5/305. 
191 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, t.y.), 16/245. 
192 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/319. 
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giriştiği faaliyetler sonucunda aşağıda detaylarını vereceğimiz “Harre Va-

kası” meydana geldi.  

3. Abdullah b. Hanzale 

Yezîd’in yönetimi döneminde Medine’yi yöneten isimlerden birisi de 

Harre savaşında öldürülen Abdullah b. Hanzale’dir. Evs kabilesine mensup 

olan Abdullah b. Hanzale 4/626 yılında Medine’de doğdu. Babası Hanzale 

Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür. Hz. Peygamber (sav), kısa süre önce evle-

nip savaşa katılan Hanzale’nin naaşını meleklerin yıkadığını haber verdiği 

için Gasîlü’l-melâike (Meleklerin yıkadığı) ya da kısaca Gasil diye anılmıştır. 

Abdullah’ın annesi Cemîle ise Medine münafıklarının reisi olan Abdullah b. 

Übey b. Selûl’ün kızıdır. Abdullah b. Hanzale, Resûlullah (sav)’ın vefatı sıra-

sında yedi yaşında idi.193 

Abdullah b. Hanzale çok oruç tutan, gecelerini ibadetle geçiren, Kur’an 

tilâvetinden hemen etkilenen, âbid, zâhid, Ensar arasında yüksek mevki sa-

hibi bir kişi idi. Rivayet ettiği hadisler Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Dârimî’nin Sü-

nen’leri ile Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almıştır. Ayrıca Hz. Ömer, 

Abdullah b. Selâm ve Kâ‘b el-Ahbâr’dan rivayette bulunmuş, kendisinden de 

Abdullah b. Yezîd el-Hatmî, İbn Ebû Müleyke, Esmâ bint Zeyd b. Hattâb ha-

dis rivayet etmişlerdir.194 

3.1. Harre Vakası ve Sebepleri 

Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve taraftarlarının feci bir şekilde öldürülmesi, 

Yezîd döneminin akıllarda kalan en büyük hadisesidir. Emevîler dönemi Me-

dine’sinin en önemli olayı ise hiç şüphesiz Harre vakasıdır. Öyle ki Yezîd de-

nildiğinde günümüz insanının zihnine ilk gelen olaylar Kerbelâ ve Harre va-

kasıdır. Medinelilerin mağlubiyetiyle sonuçlanan bir isyan girişimi olan 

 

193 Ahmet Önkal, “Abdullah b. Hanzale”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Tür-
kiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988), 1/104. 

194 Önkal, “Abdullah b. Hanzale”, 1/105. 
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Harre Vak’ası Medine yakınlarındaki Harre mevkiinde meydana gelen savaş 

nedeniyle bu ismi almıştır. 

Başta dinî ve iktisadî olmak üzere pek çok nedeni olan bu hadise İslâm 

tarihini derinden etkilemiş ve Emevî Devleti’nin yıkılmasında da etkili olmuş-

tur. Harre vakası da kısa bir süre önce gerçekleşen Kerbelâ vakası gibi Yezîd 

b. Muâviye’nin İslâm tarihinde nefretle anılan bir şahsiyete dönüşmesine yol 

açan icraatlarındandır.  

Muâviye b. Ebû Süfyan, Medine’ye yaptığı ziyaretten sonra Yezîd’e biat 

edildiğini kabul ederek Şam’a dönmüştü. Ama aslında o da Medineliler’in bi-

atlarının kerhen alındığının ve itaatlerinin devamlı olmayacağının farkın-

daydı. Bundan dolayıdır ki Muâviye, ölüm yatağında oğlu Yezîd’i çağırıp ona 

şöyle demiştir: “Medineliler bir gün sana karşı ayaklanacaklardır. Eğer öyle 

yaparlarsa üzerlerine Müslim b. Ukbe’yi gönder. Zira onun bize sadık oldu-

ğunu anlamış bulunmaktayım.”195 Medineliler de Muâviye’nin bu öngörü-

sünü boşa çıkarmamışlar ve belki de Muâviye’den sonra başa çıkabilecekleri 

bir isim olarak gördükleri Yezîd’e karşı başkaldırmışlardır. 

Harre vakasının nasıl gerçekleştiğini anlatmadan önce üzerinde durul-

ması gereken diğer bir husus bu feci olayın gerçekleşme sebepleridir. İçinde 

insan unsurunun olduğu her olay gibi Harre vakasının da birden fazla nedeni 

vardır. Genel olarak dinî, siyasî ve iktisadî sebepler olarak üç başlıkta ele ala-

bileceğimiz bu nedenler, Hz. Osman döneminden beri biriken sorunların 

Harre vakası ile bir patlamaya yol açmasıdır aslında. Bu sebeplerin detaylı bir 

şekilde ortaya konulması ve analiz edilmesi Harre olayının daha iyi anlaşıl-

masını da sağlayacak ve tarafların haklılık düzeyleri daha iyi bilinebilecektir. 

3.2. Dinî Sebepler 

Harre vakasının meydana gelmesinde dinî hassasiyetin etkili olduğu ka-

naati yaygındır. Bu kanaatin haklı tarafları olmakla birlikte yegâne sebebin bu 

 

195 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/221. 
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olduğunu söylemek mümkün değildir. Öte yandan din unsurunun olayların 

meydana gelmesindeki rolünün göz ardı edilmesi de aynı derece de yanlış bir 

bakış olur. 

Önceki başlıklarda değinildiği üzere Medine halkının Yezîd’e karşı olum-

suz tutumu onun veliahtlığı dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak Medine-

lilerin Yezîd aleyhtarı tutumlarında baştan beri ön planda olan itirazları 

Yezîd’in dinî yaşayışının İslâmî kabullere uygun olmadığı yönündedir. Bu-

nun farkında olan Muâviye b. Ebû Süfyan da oğlunun bu olumsuz imajını 

düzeltmek için onu hac emirliği ve küffara karşı cihada göndermek gibi gö-

revlerle vazifelendirerek Müslümanların gönlünü ona ısındırmak istemiş-

tir.196 Hatta takviye kuvvetlerin komutanı olarak gönderildiği İstanbul kuşat-

masında, sefer sırasında vefat eden Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin cenaze namazını 

da Yezîd kıldırmıştır.197 Ancak anlaşılıyor ki Muâviye’nin Yezîd’i benimset-

meye yönelik tüm bu çabaları Medine’de umduğu neticeleri vermekten uzak 

kalmıştır. Sonuç olarak hem veliahtlık için biat alınması sürecinde hem de 

Muâviye’nin ölümünden sonra Medineliler, Yezîd’in halifelik şartlarını taşı-

yacak bir dinî olgunluğa sahip olmadığını düşünmüşlerdir. 

Medine halkının Yezîd’e karşı menfi tutumu Kerbelâ olayından sonra 

iyice keskinleşmiş ve Yezîd’in dindarlığından duyulan şüpheler onun Hz. 

Peygamber (sav)’in torunun katili olması sıfatıyla birleşmiştir. Yukarıda ifade 

edildiği gibi Hz. Hüseyin, Muaviye’nin ölümü ve Yezid’e biat talepleri üze-

rine Medine’yi terketmiş ve önce Mekke’ye ardında da Iraklıların daveti üze-

rine Kûfe’ye doğru yola çıkmıştır. Ancak Kûfelilerin verdikleri sözde durma-

maları ve Yezid’in Irak valisi Ubeydullah’ın zalimce tutumu nedeniyle Kûfe 

yakınlarındaki Kerbelâ mevkiinde yetmiş iki aile efradıyla beraber şehit edil-

mişlerdir. Hz. Peygamber (sav) torununa yönelik bu cinayet, bütün İslâm 

 

196 İbn Habib, el-Muhabber, 20; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 4/102; İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 3/485. 
197 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 1/242. 
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topraklarında olduğu gibi Medine’de de Emevî devletine yönelik düşmanlığı 

arttıran bir sebep olmuştur. 

Medine’de Yezîd’in şahsına yönelik eleştiri ve düşmanlıklar iyice ayyuka 

çıkınca bir tedbir almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Yezîd Medinelilere kendisini 

ısındırmak ve belki de aralarındaki sorunları müzakere etmek için onlardan 

bir heyetin Şam’a gelmesini talep etti. Bunun üzerine Medine valisi Osman b. 

Muhammed, Medine’deki muhaliflerin ileri gelenlerinden oluşan bir heyeti 

Şam’a, Yezîd’in yanına gönderdi. 62/681 yılının sonlarında gönderilen bu he-

yette Abdullah b. Hanzale, Münzir b. Zübeyr b. Avvam, Abdullah b. Ebû Amr 

ve Medine’nin diğer eşrafı yer almaktaydı.198 Bu isimlerin özel olarak seçildiği 

anlaşılmaktadır. Zira bunlar muhalefetin öncüleri olan isimlerdi ve Yezîd’in 

onları ikna etmesi halinde Medine’de bir isyan hareketinin ortaya çıkması en-

gellenmiş olacaktı. 

Yezîd b. Muâviye gelen heyete son derece yüksek bir değer verdiğini gös-

terdi ve onları büyük bir misafirperverlikle karşıladı. Heyette bulunan her bir 

Medineliye bolca ihsanda bulundu. Onlara karşı son derece cömert davrandı 

ve heyette bulunan herkese 50.000 dirhem verildi. Heyetteki en önemli isim 

olan ve Medine’deki muhalefetin de başını çeken Abdullah b. Hanzale’ye ise 

ayrıca ihtimam gösterdi. Abdullah b. Hanzale’ye 100.000 dirhem, yanında bu-

lunan her bir oğlu için de 10’ar bin dirhem verdi.199 Abdullah da bu hediyeleri 

kabul etti. Ayrıca Abdullah b. Zübeyr’in kardeşi olan ve heyette yer alan Mün-

zir b. Zübeyr’e de 100.000 dirhem bağışladı. Ancak gösterilen özene ve onca 

değerli hediyelere rağmen heyet Medine’ye dönünce200 mescitte Yezîd aley-

hinde konuşmaya başladılar.201 Yezîd’i kötüleyip “Biz, dinsiz, içki içen ve 

meclisinde kadınlara şarkı söyletip çalgı çaldıran bir adamın yanından geldik. 

 

198 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 236-237. 
199 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 237. 
200 Münzir b. Zübeyr ise Irak’a giderek Ubeydullah b. Ziyâd’ın misafiri oldu. Kardeşi Abdullah 

b. Zübeyr Mekke’de hilafetini ilan edince yanına gitti ve Mekke kuşatması sırasında öldürüldü. 
İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/203. 

201 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/320. 
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Şahit olun ki biz onu hilafetten hal’ ettik” dediler.202 Heyette yer alanlardan 

birisi de mescitte toplanan halka şöyle dedi: “Biz öyle bir adamın yanından 

geliyoruz ki, onun dini yoktur; içki içiyor, köpeklerle, maymunlarla oynuyor, 

geceleri hırsızlarla ve haydutlarla203 düşüp kalkıyor. Şahit olunuz ki, biz ona 

olan biatımızı geri çekiyoruz.” Abdullah b. Hanzale de oradakilere hitap ede-

rek: “Öyle bir adamın yanından geliyorum ki, şu çocuklarımın dışında kim-

seyi bulamayacak olsam bile, onları yanıma alır ve onunla savaşırım” dedi. 

Ancak belli ki Medinelilerden bazıları onun Yezîd’den gördüğü izzet ve ik-

ramı garipsemiş ve “Ama o sana sana ikramda bulunmuş ve hediyeler ver-

miş” diyerek imalı bir tenkitte bulunmuşlardır. Abdullah ise kendini: “Ben 

onun verdiklerinden sadece kendime yetecek kadarını aldım. Bunlarla ona 

karşı kuvvetlenmek istedim” diyerek savunmuştur.204 

İnsanları Yezîd’e karşı harekete geçmeye çalışanlardan birisi de Münzir 

b. Zübeyr idi. Yukarıda ifade edildiği gibi Şam’dan Medine’ye dönmemiş ve 

Irak’a gitmişti. Medine’de isyan hareketleri başlayınca o da Medine’ye gelmiş 

ve yaptığı konuşmada: “Yezîd bana 100.000 dirhem verdi ancak bu durum 

orada gördüklerimi anlatmama mâni değildir. Vallahi o şarap içiyor. O kadar 

sarhoş oluyor ki bu hali namazına mâni oluyor. Arkadaşları ise bundan daha 

beter işler yapıyorlar” demişti.205 Yezîd bunları duyunca “Allahım! Ben ona 

değer verdim ve ikramda bulundum. O ise [bunlara karşılık] senin şu gördü-

ğünü yaptı. O halde beni ona ulaştır ve intikamımı al” diye beddua etmiştir.206  

Görüldüğü gibi buraya kadar anlatılanların hepsi Yezîd’in gayr-i İslâmî 

yaşantısına yönelik tenkitlerden oluşmaktadır. Bu tenkitlerin Medineliler 

 

202 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/216. 
203 Dozy’e göre buradaki Hırsız ve haydutlardan kasıt Yezîd’in aralarında büyüdüğü Şam civa-

rındaki çöllerin bedevileridir. Reinhart Pieter Anne Dozy, Târîh-i İslâmiyet, trc. Abdullah Cev-
det (İstanbul: Matbaa-i İctihad, 1908), 226. 

204 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/495; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/204; Zehebi, Tarihü’l-
İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 5/24. 

205 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/204. 
206 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 11/609. 
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üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır ki Medineliler de heyettekilerin özel-

likle de Abdullah b. Hanzele’nin Yezîd’i hilafetten hal edişini ve ona karşı ci-

had ilanını olumlu karşıladılar ve ölünceye kadar onunla birlikte Yezîd’e karşı 

savaşmak üzere ona biat ettiler.207 Mescitte bulunanlar Yezîd’i hilafetten al-

dıklarını sembolik bazı davranışlarla da somutlaştırıyorlardı. Yezîd’i hilafet-

ten azlettiklerini başlarındaki sarıkları çıkararak “Bu sarığı nasıl çıkardıysam 

Yezîd’i de o şekilde halifelikten aldım” sözleriyle gösteriyorlardı.208 Bazıları 

da ayaklarındaki ayakkabıları aynı sözleri söyleyerek çıkarıp bir kenara atı-

yordu. Böylece Mescid içinde epeyce bir sarık ve ayakkabı yığılmıştı.209 Bu 

sembolizmin Hz. Ali ve Muâviye arasındaki görüşmeleri temsilci olarak yü-

rüten Amr b. Âs ile Ebû Musa el-Eş’arî arasında da yaşanmış olması Araplarca 

bunun bilinen bir anlatım yöntemi olduğunu göstermektedir.  

Meselenin dinî boyutunu göstermesi açısından Abdullah b. Hanzale’nin 

Medine halkını cesaretlendirmek için söylediği şu sözler de önemlidir: “Ey 

kavmim! Eşi ve benzeri olmayan Allah’tan korkun! Şayet Yezîd’e karşı isyan 

etmemiş olsaydık gökten üzerimize taş yağdırılacağından korkardım. Bu 

adam (Yezîd) öyle birisi ki annelerle, kızlarıyla ve kız kardeşleriyle nikahlanı-

yor, şarap içiyor ve namazı terk ediyor.210 Yemin ederim ki, yanımda benimle 

birlikte ona karşı mücadele edecek hiç kimse olmasa bile ben yine ona karşı 

savaşırım.”211 Ancak Abdullah’ın bu ifadelerinin aşırı olduğu anlaşılmakta-

dır. Dolayısıyla rivayetin gerçekliği konusunda bir tereddüt kaydının konul-

ması gerekmektedir. Zira İbn Sa’d’ın Tabakât’ından başka hiçbir kaynakta 

Yezîd’in kızlarıyla ya da annesiyle nikahlandığına dair bir rivayet yer 

 

207 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/216. 
208 Aynı ifadeyi daha önce Ammar b. Yasir Hz. Osman için, Ebû Musa el-Eş’arî de Hz. Ali ve 

Muâviye için kullanmıştı. Bkz. Zehebî, Tarihü’l-İslâm, 3/434,551; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 
39/304; Ebû’l-Ferec Nureddin Ali b. İbrâhim b. Ahmed Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2006), 2/101; Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Os-
man Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ (Kahire: Dâru’l-Hadis, 2006), 2/529. 

209 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
210 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/66. 
211 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/19. 
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almamaktadır.212 Bu nedenle muhtemelen Abdullah’ın böyle bir sözü hiç söy-

lememiş olması ya da bu sözleri öfkeli bir anında sadece Yezîd’e hakaret et-

mek maksadıyla kullanmış olmasını ihtimal dahilinde görmek gerekir.213 

Belki de Abdullah b. Hanzale daha önce bazı İran yöneticilerinin işlediği bu 

çirkin fiili ön plana çıkararak İran saltanat sistemi ile Emevîler’in saltanatını 

benzeştiriyor ve Yezîd’in yönetimde bulunmasının onların yönetimde olması 

kadar kötü bir durum olduğunu abartılı bir ifade ile dile getiriyordu. 

Özellikle Medine’nin dindar halkı Yezîd’in içki içtiğine ve çeşitli kötülük-

ler işlediğine dair duyduklarından son derece rahatsız oldular. Nihayet Me-

dineliler ayaklandı ve 63/683 yılında Vali Osman b. Muhammed’i azlederek 

şehirden çıkardılar. Valinin Medine’yi terk etmesiyle de onun yerine Abdul-

lah b. Hanzale’ye biat ettiler.214  

Buraya kadar aktarılan bilgiler Medinelilerin Yezîd’e karşı ayaklanmala-

rının dinî sebeplerini oluşturmaktadır. Ancak daha önce ifade ettiğimiz gibi 

bir meseleyi salt bir sebebe dayandırmak bizleri hatalı neticelere götürecektir. 

Dolayısıyla burada ifade edilen gerekçelerin bir isyan için yeterli temelleri 

oluşturması biraz güç görünmektedir. Nitekim Hicaz’ın önemli isimleri olan 

Abdullah b. Ömer ve Haşimoğullarının reisi durumundaki Muhammed b. 

Hanefiyye ve Ali b. Hüseyin bu isyana katılmadıkları gibi Medinelilerin ge-

rekçelerini de yetersiz bulmuşlardır.  

Medine halkının bir bütün halinde Abdullah b. Hanzale’ye biat etmediği 

ve Yezîd’e isyan girişimine destek vermedikleri görülmektedir. İşlerin bir sa-

vaşa doğru gittiği görülmeye başlayınca Medine’deki bazı aileler bu durum-

dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya karar verdiler. Bunların başını 

 

212 İbn Sa’d’dan sonra bu bilgiyi nakleden İbn Asâkir ve İbnü’l-Cevzî de aynı rivayet zinciri ve 
metni kullanmışlardır. İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 8/193; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-
Ümem ve Müluk, 6/19. 

213 Konuyla ilgili bazı değerlendirmeler için bkz.  Kılıç, “Harre Vakasının Sebepleri Hakkında 
Bazı Mülahazalar”, 319. 

214 el-Beradiî, el-Medinetü’l-Münevvere Abre’t-Tarihi’l-İslâmî, 50. 
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çeken de Abdullah b. Ömer’di. O, aile efradını bu işe karışmamaları konu-

sunda sıkıca tembihliyordu. Daha önceki siyasî kargaşalara da mesafeli dur-

masıyla bilinen Abdullah b. Ömer bu olayda da Medine halkının girişimine 

destek vermedi.215 Ayrıca Hz. Hüseyin’in oğlu Ali Zeynelabidin216 ve Muham-

med b. Hanefiyye gibi ileri gelen Hâşimîler de bu girişimde çekimser kalmış-

lardı.217 Hatta  Zehebî’nin Medainî’ye dayandırdığı bilgiye göre Muhammed 

b. Hanefiyye’nin bu isyana karşı çıktığı dahi söylenebilir. Zira ona göre Yezîd 

hakkında ileri sürülen suçlamalar gerçeği yansıtmıyordu.218 Yine Abdulmut-

talib oğullarından da hiç kimse Yezîd’in hal edilmesi işine karışmadı.219 Ab-

dullah b. Ömer ise verdiği biatı bozamayacağını ileri sürerek hadisenin dı-

şında kalmıştı. Nitekim İbn Kesîr, Medineliler’in biatlarını bozmalarını fit-

neye sebep olduğu için tasvip etmez. Ona göre Yezîd fâsıktı fakat zındık de-

ğildi ve bundan dolayı hal’ edilmesi gerekmiyordu220 Nitekim fitne zama-

nında Medine’ye hangi emir gelirse gelsin, İbn Ömer mutlaka gider, onun ar-

kasında namaza durur ve malının zekâtını da ona öderdi.221 

Kaynaklarda Abdullah b. Ömer ve Muhammed b. Hanefiyye ile ilgili an-

latılan iki rivayete göre onlar Medinelilerin zikredilen sebeplerle isyan etme-

lerini doğru kabul etmemişlerdir. Medine heyeti Şam seferinden sonra cephe-

lerini güçlendirmek için bu iki ismi de aralarında görmek istediler. Abdullah 

b. Mutî ile Muhammed b. Hanefiyye arasında geçen diyalog, Yezîd’in dinî 

yaşantısına dair ithamların ibn Hanefiyye tarafından kabul görmediğini gös-

termektedir. Yezîd’e olan biatini geri çekmesi talep edilen Muhammed b. Ha-

nefiyye bunu reddedince Abdullah İbn Mutî: “Yezîd, içki içiyor, namaz 

 

215 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
216 Kerbela vakasından sonra Medine’ye yerleşen Zeynelabidin kendisini ilme vermiş ve siyasî 

meselelerden uzak durmuştur. Buna karşılık Emevîler, kendilerinden siyasî bir talebi olmayan 
Zeynelabidin’e hep lütufkar davranmışlardır. Varol, Ehl-i Beyt Nesli, 37. 

217 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
218 Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 5/274. 
219 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
220 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/232. 
221 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4/149; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/8. 
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kılmıyor, kitabın hükmü dışına çıkıyor” dedi. Muhammed b. Hanefiyye, ce-

vaben: “Ben bu anlattıklarınızı Yezîd’de görmedim. Oysa onun yanında bir 

süre kaldım. Onun namaza devam ettiğini, hayır ve iyiliği araştırdığını, fıkhı 

sorduğunu, sünnete bağlı kaldığını gördüm.” - “O, böyle yapmışsa, sana karşı 

riyakarlık için yapmıştır.” “O, benden korkacak veya benden bir şey umacak 

değildir ki, bana karşı böyle davransın. Onun içki içtiğini nereden biliyorsu-

nuz, gördünüz mü? Eğer görmüşseniz demek ki, siz de onunla birlikte içtiniz. 

Görmediyseniz, o zaman bilmediğiniz bir hususta şahitlik yapmanız size he-

lal olmaz...” 222 Onlar ise “Biz bunu görmemiş olsak bile bunun gerçek oldu-

ğuna inanıyoruz” diyerek Yezîd’e karşı ayaklanmayı kafalarına koyduklarını 

izhar etmişlerdir.223 Muhammed b. Hanefiyye’nin sözleri pek çok kimseyi ga-

leyana getiren Medine heyetinin iddialarından hiçbir şekilde etkilenmemiş ol-

duğunu göstermektedir. Hatta onların gözlemlerine karşılık kendi gözlemle-

rinin hiç de öyle olmadığını söyleyerek aktardığı bilgilerin doğruyu yansıt-

madığını ima etmekte ve bu nedenle başlatılan hareketin de haklı gerekçelere 

dayanmadığı kanaatinde olduğunu belirtmektedir. 

Bu diyalog hakkında Feryal Abdullah şöyle bir yorum yapmaktadır. “Şa-

yet onların iddia ettiği gibi Yezîd, Muhammed b. Hanefiyye’ye karşı yapma-

cık davransaydı bunu öncelikle Medine’den gelen heyete karşı yapardı. 

Çünkü buradan gelenlerin arkasında Medine halkı vardı. Şam’da gördükle-

rini beldelerine anlatmak üzere gelmişlerdi. Dolayısıyla Yezîd, adı geçen kötü 

fiilleri -şayet var idiyse- öncelikle bunlardan gizlerdi. Oysa rivayete göre 

Yezîd, kendisini adeta teftiş için gelenlerin yanında iddia olunan fiilleri işle-

meye devam etmiştir ki bu pek mümkün görünmüyor. Üstelik Muhammed 

b. Hanefiyye’nin Yezîd hakkındaki şahitliği diğerlerinkinden daha 

 

222 Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 5/274. 
223 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/233. 
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makbuldür. Zira O uzun süre onunla birlikte bulunduğunu bildirmektedir. 

Diğerleri ise çok kısa bir süre onunla birlikte bulunmuşlardır.”224 

Aslında dinî gerekçelerle yapılan bir isyanın çok daha geniş katılımlı olup 

sadece Medineliler ile sınırlı kalmaması beklenirdi. Irak, Yemen hatta Hi-

caz’ın diğer şehirlerinin de bu isyana destek olması gerekirdi. Oysa kaynak-

larda Medine dışından gelen herhangi bir orduya rastlanmamaktadır. Dola-

yısıyla Harre vakası esnasında böyle bir dayanışmanın olduğuna dair bir bilgi 

de bulunmamaktadır. Ayrıca Medinelilerin başkaldırısını sadece dinî bir se-

bebe dayandırmak ya da diğer sebeplerle birlikte asıl sebebin din olduğunu 

öne sürmek, isyanın neden Yezîd’in hilafetinin başlarında değil de üçüncü yı-

lında gerçekleştiği sorusunu cevapsız bırakmaktadır.225 Zira Yezid’in dini ya-

şayışının nasıl olduğu henüz onun veliahtlığı döneminden beri bilinmek-

teydi. Bu nedenle de biat etsin veya etmesin ashabın tamamı bu konuda şerh 

koymuşlardı. Üstelik Hz. Hüseyin’in Yezid’e karşı yine dinî argümanları ön 

plana çıkan bir isyanı da söz konusu olmuş ve bu isyanda da Medinelilerin 

bir katılımı görülmemişti. 

3.3. Ekonomik Sebepler 

Harre vakasının ortaya çıkmasına neden olan sebepler her ne kadar dinî 

görünümlü olsa da ve Kerbelâ gibi duygu yoğunluğuna yol açan hadiseler 

yaşanmışsa da Medinelilerin iktidardan memnun olmamasında daha çok ik-

tisadî sebepler etkili olmuştur.226 Medine’de Abdullah b. Hanzale’nin etra-

fında bir muhalefet bloğunun oluşmasında Yezîd’in yaşam tarzının yol açtığı 

dinî kaygılar şüphesiz önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, Medine 

halkının iktisadî durumunun Hz. Osman döneminden beri, bir başka deyişle 

Ümeyyeoğullarının devlet yönetimde güçlenmeye başlamalarıyla birlikte 

 

224 Feryal Abdullah, Sûratü Yezîd b. Muâviye fi’r-Rivâyeti’l-Edebiyye (Riyad: Dâru Eca, 1995), 125-
126; Kılıç, “Harre Vakasının Sebepleri Hakkında Bazı Mülahazalar”, 75. 

225 Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd, 284. 
226 Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd, 286. 
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gün geçtikçe kötüleşmesinin,227 dolayısıyla Ümeyyeoğullarının Medine arazi-

sinde ve ekonomisinde her geçen gün daha fazla paya sahip olmasının da et-

kileri bulunmaktaydı. Bu etkinin Harre vakasına doğrudan sebep olacak ka-

dar belirginleşmesi ise Yezîd’in babası Muâviye dönemine kadar uzanmakta-

dır. Bilhassa Dımaşk’ın başkent olmasından sonra Medineliler ganimetlerden 

ve yüksek memurluklardan kaynaklanan iktisadî avantajlarını büyük ölçüde 

kaybetmişti. Bu nedenle Muâviye döneminde valiye gidip, “Muâviye atiyye 

konusunda başkalarını bize tercih etti, bir dirhem bile artış yapmadı” diyerek 

hoşnutsuzluklarının sebebini açıklamışlardı. Nitekim Emevî hilâfetiyle bir-

likte başta Muâviye olmak üzere iktidar ailesine mensup kimselerin şehirde 

sahip oldukları mal miktarı Medinelileri rahatsız edecek kadar çoğalmıştı. Bu 

siyasetin neticesinde üretim azalmış, fiyatlar artmış, insanlar geçimlerini sağ-

lamakta zorluk çekmişler, haklarını alamamışlar ve ellerindeki arazileri 

Ümeyyeoğulları mensuplarına gerçek fiyatından daha aşağı satmak zorunda 

kalmışlardı.228 Buna karşılık gıda fiyatları, özellikle de buğday fiyatları yük-

selmiş ve halkın alım gücünü zorlamaya başlamıştır. Üstelik bu fiyatlarla Şam 

fiyatları arasında da bir fark oluşmuş, Medine halkı daha düşük gelire sahip 

olduğu halde daha yüksek fiyata buğday almak zorunda kalmıştı.229  

Medine’de yaşanan bu iktisadî sıkıntılar onların Şam yönetimiyle karşı 

karşıya gelmesini kaçınılmaz kılmıştı. Nitekim Yezîd’in gönderdiği savâfî 

arazilerinin (sahipsiz arazi) vergi tahsildarı İbn Mînâ’nın toprak gelirlerini 

toplamak için gittiği Belhâris b. Hazrec kabilesi mensupları, Medine’deki Ku-

reyşliler ve Ensar’ın da desteğiyle vergi vermeyi reddettikleri gibi İbn 

Mina’nın beraberinde getirdiği adamların arazide çalışmasına da mâni ol-

muşlardı. Medine valisi Osman b. Muhammed zor kullanarak söz konusu 

vergiyi tahsil etmek istemişse de bunda muvaffak olamamıştı. Bunun üzerine 

 

227 Mehmet Mahfuz Söylemez, Güç ve İktidar Kûfe’de İktidar Mücadelesi, 2. (İstanbul: Düşün Yayın-
cılık, 2011), 27. 

228 Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, 245. 
229 Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd, 291. 
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Vali Osman b. Muhammed durumu Yezîd’e bildirerek onu Medine üzerine 

bir ordu göndermeye teşvik etmiştir. Medinelilerin bu tavrına çok öfkelenen 

Yezîd, onları üzerlerine asker sevk etmekle tehdit etmiştir.230 

Medinelilerin isyan etmesine yol açan iktisadî sebeplere dair bilgiler o dö-

neme en yakın kaynaklardan biri olan Vâkıdî’ye dayanmaktadır. Vâkıdî, 

Harre savaşının dinî sebeplerden daha çok iktisadî sebeplerden kaynaklan-

dığı kanaatindedir. Bu konuda “Kitabü’l-Harre” isimli müstakil bir eser de 

kaleme alan tarihçinin verdiği bilgiler olaya dair en eski rivayetler olma özel-

liğini de taşımaktadır. Ne yazık ki bu eser günümüze ulaşamamış, kitaptaki 

bilgiler Ebû’l-Arab ve Semhûdî’nin eserleri aracılığıyla bize ulaşmıştır.231 

Semhûdî, Vâkıdî’nin Kitabü’l-Harre’sinden özetle aktardığını ifade ettiği 

şu bilgiler Harre vakasının ekonomik nedenleri hakkında fikir vermektedir: 

“Harre vakasının ateşini ilk defa yakan İbn Mîna’dır. İbn Mîna, Muâviye’nin 

Medine’deki savâfîsinin232 âmiliydi. O sırada Medine’de çok sayıda savâfi 

vardı. Muâviye, Medine Savafîlerinden 150.000 vesk233 gelir elde ediyordu. 

Ayrıca bunlardan 100.00 vesk de buğday hasadı yapılmaktaydı. Yezîd’in Me-

dine’ye Osman b. Muhammed’i vali tayin etmesinden bir süre sonra İbn 

Mîna, beraberindeki adamlarıyla her yıl olduğu gibi yine Muâviye’ye ait ge-

lirleri toplamak üzere harekete geçti. Belhâris b. Hazrec yurduna gelinceye 

kadar hiç kimse onlara engel olmadı. Belhâris b. Hazrec’in reisi ise İbn 

Mîna’ya: “Bunlar senin değil. Buna rağmen bu gelirleri toplaman bize zarar 

veriyor” dedi. Bu nedenle İbn Mîna’nın işleri aksadı. Bu durum uzun sürünce 

İbn Mîna, durumu valiye bildirdi; ancak valinin girişimleri de sonuçsuz kaldı. 

 

230 Semhudî, Hulâsatü’l-Vefâ, 1/290-292; Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd, 287-289. 
231 Kılıç, “Harre Vakasının Sebepleri Hakkında Bazı Mülahazalar”, 75. 
232 “Sahipsiz kaldığı için doğrudan devlet başkanının tasarrufunda bulunan sahipsiz topraklar ve 

işletmeler.” Mustafa Demirci, “Savâfî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Tür-
kiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009), 36/184. 

233 Hz. Peygamber (sav) devrinde Medine’de kullanılan katı madde ölçeği. Miktarı ile ilgili bir 
netlik bulunmamakla birlikte takriben 122,4 kg ağırlığa denk geldiği ifade edilmektedir. Cengiz 
Kallek, “Vesk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Ya-
yınları, 2013), 43/70. 
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Bunun üzerine durum Yezîd’e intikal etti. Yezîd olanlara çok öfkelendi ve 

“Vallahi onların üzerine ordular göndereceğim ve onları atlara çiğnetece-

ğim!” dedi.234 

Görüldüğü gibi Harre vakasının fitilini ateşleyen mesele Belharis b. Haz-

rec arazindeki gelirlerin tahsil edilmesi meselesine kadar dayanmaktadır. Me-

dine halkı Emevîler’in yönetimde söz sahibi olduğu günden beri devamlı ola-

rak azalan gelirlerinin farkındaydılar. Bunun tersine çevrilmesi ve maaşları-

nın artırılması için vali nezdinde giriştikleri çabalar ise sonuç vermemişti. 

Yezîd bunun farkında olmalı ki Şam’a gelen heyete maddi olarak hatırı sayılır 

desteklerde bulunmuştu. 235 Ancak mesele bir defalık verilen hediyelerle çö-

zülemeyecek kadar karmaşıklaşmıştı ve arazilerin Medine halkının elinden 

çıkıp Emevî ailesi ve yakınlarının ellerinde toplanmış olması Medine halkının 

nisbî olarak fakirleşmesini hızlandırmaktaydı. Bu durumda kalıcı bir çözümü 

imkânsız kılmaktaydı. 

Emevîler’in sahip oldukları malların elde ediliş biçimi şeklen hukuka uy-

gundu. Ancak doğurduğu sonuçlar devamlı isyanlara yol açmaktaydı ki bu 

isyanlar nihayetinde Emevî devletinin yıkılmasına neden olmuşlardır. 

Muâviye döneminden sonra iktidarı değiştirmeye yönelik ilk büyük iç savaş 

olarak da nitelenebilecek olan Harre savaşı son isyan olmamıştır. Buna muka-

bil Emevî hanedanı da Ömer b. Abdülaziz döneminin kısa süresi hariç olmak 

üzere sahip oldukları imkânlardan devlet lehine vazgeçmeyi başaramamış-

lardır. İlk halifeler döneminde ganimet ve vergi gelirlerinin aktığı Medine ise 

geçmişte sahip olduğu refah düzeyine alışmış bulunmaktaydı ve bunu yeni-

den elde etmenin yollarını aramaktaydı. Oysa Hicaz bölgesi hiçbir zaman 

ekonomik olarak bir üretim merkezi olmamıştı. Ya Cahiliye döneminde tica-

ret yoluyla elde edilen gelirlere dayanmış ya da İslâmî dönemde olduğu gibi 

başkent olmanın maddi imkânlarıyla müreffeh bir hayat sürmüştü. 

 

234 Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 1/104-105. 
235 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 237. 
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Dolayısıyla yeniden eski refahı elde etme seçeneklerinin başında iktidarı ye-

niden Hicaz’a getirmek vardı. 

3.4. Siyasî Sebepler:  

İsyan etmek için pek çok sebebe sahip olan Medinelileri teşvik eden bazı 

sosyal ve siyasî etmenlerden de söz etmek gerekir. Resûlullah (sav)’ın vefa-

tından sonra hilafet hakkının kendilerine ait olduğunu düşünen Ensar, Beni 

Saide bahçesinde bir toplantı yapmışlar ve argümanlarını burada dile getir-

mişlerdi. Ancak toplantıya sonradan dahil olan Hz. Ebû Bekir’in ikna edici 

konuşması onların hilafetten vazgeçmelerine yol açmıştı.236 Sonraki dönem-

lerde Hz. Ömer’in yönetim anlayışının bir neticesi olarak Ensar yönetim işle-

rinde çok fazla yer almamış, Hz. Osman döneminde ise Emevî ailesinin bas-

kın olması onları idarî yapıdan uzak tutmuştur. Ensar uzun yıllar ayrı kaldık-

ları yönetim işine halife olarak olmasa da eyalet valileri olarak Hz. Ali döne-

minde dönebilmişlerdir. Bu dönemde Sehl b. Huneyf Şam valiliğine, Osman 

b. Huneyf Basra valiliğine Kays b. Sa’d b. Ubade ise Mısır valiliğine tayin edil-

mişlerdir.237 Her ne kadar söz konusu valilerin yönetim süreleri uzun olmasa 

da yönetimde yer almaları açısından Hz. Ali dönemi Ensar için önceki halife-

lerden farklı bir dönem teşkil etmiştir.  

Muâviye b. Ebû Süfyan’ın hilafeti ele geçirmesinden sonra Medineliler 

yeniden yönetim işinin dışında tutulmaya başlamışlardır. Bu yeni dönemde 

Medine çoğunlukla Ümeyye ailesine mensup valiler tarafından idare edilmiş-

tir. Emevîler’in Ensar’a yönelik siyaset değişikliği iktisadî alana da yansımış 

ve yukarıda ifade edildiği gibi bu durum Harre savaşının en önemli motivas-

yon kaynaklarından birisi olmuştur. Böylece Ensar öteden beri kendisini hila-

fette hak sahibi gören anlayışının da etkisiyle devlet idaresi açısından da ye-

tersiz gördükleri Yezîd’in azledilmesini ve Medine merkezli yeni bir hükümet 

kurulmasını temenni etmiştir. 

 

236 İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 2/658. 
237 Dîneverî, el-Ahbâru’-Tıvâl, 141. 
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Medinelilerin isyanına siyasî mülahazalarla destek veren isimlerden biri 

de Kerbelâ vakasından sonra Mekke’de halife olarak biat almış olan Abdullah 

b. Zübeyr’dir. Her ne kadar Medineliler Abdullah b. Zübeyr’in biat çağrıla-

rına yeterli destek vermemiş olsalar da güçlü bir Medine muhalefeti Mekke 

ve Şam arasında bir tampon görevi göreceği için Abdullah b. Zübeyr’in de 

işine yaramış olmalıdır. En azından Mekke’ye düzenlenecek bir seferde ordu-

nun önce Medine’de yıpranması askerî açıdan makul bir şeydi. Ayrıca Me-

dine’ye gelecek olan bir ordunun ikinci hedefi muhakkak Mekke olacaktı. Me-

dine’deki mukavemetin şiddeti Mekke’nin rahatlamasını da sağlayacaktı. Bü-

tün bu nedenlerle Abdullah b. Zübeyr Medine hareketini desteklemiştir.  

Yezîd b. Muâviye, şehir halkını tehdit eden bir mektup yazarak valiye bu-

nun mescitte okunmasını emretti. Ancak mektup Medinelileri vazgeçirmek 

bir yana daha da öfkelendirdi. Bunun üzerine yöntem değiştiren Yezîd tehli-

keli hale gelmeye başlayan isyan hareketini Emevî iktidarında görev almış tek 

Ensarî olan Nu‘mân b. Beşîr’in ikna çabalarıyla söndürmeyi denedi. Yezîd, 

Nu’mân b. Beşîr’i Medineliler’e nasihatte bulunması ve bu işten vazgeçirmesi 

için görevlendirdi. Yezîd, Nu’mân b. Beşîr’e: “Medinelilerin büyük çoğun-

luğu senin kavmindendir. Hiçbir şey onları istediklerinden alıkoyamaz, ancak 

gerçek şu ki, onlar isyandan vazgeçerse bana muhalefet edecek kimse kalma-

yacaktır”238 diyerek görevinin önemini ve neden onu seçtiğini hatırlatma ihti-

yacı duydu. Numan, Medine’ye gelince Yezîd’in tavsiye ve nasihatlerini 

halka aktararak yaptıklarını fitne çıkarmak olarak tanımladı. Ayrıca bazı teh-

ditlerle de sözlerini kuvvetlendirdi. Numan, “Fitne korkunçtur, vahimdir. 

Şamlılara karşı çıkamazsınız. Onlara gücünüz yetmez!” dedi. Ancak 

Nu‘mân’ın ikna çabaları sonuç vermedi. Üstelik Kureyşli olan Abdullah b. 

Mutî de ona: “Ey Numan! Topluluğumuzu dağıtmana, Allah'ın düzelttiği işi-

mizi bozmana seni iten sebep nedir?” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Nu-

man onun Ensar’dan olmadığını hatırlatarak, “Allah'a yemin ederim ki, 

 

238 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/321. 
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etrafımızı ordular saracak ve atlılar dört bir yanınızı alıp herkesin tepesine ve 

alınlarına kılıçlarla vuracak, ölüm her iki taraf arasında da kol gezecek olsa, 

bana öyle geliyor ki, sen katırına binip Mekke’ye doğru kaçarsın ve bu zavallı 

Ensâr’ı yollarda, mescitlerde ve evlerinin kapıları önünde öldürülür halde bı-

rakıp gidersin” dedi. Ancak Medineliler Numan’ın sözlerine aldırış etmedi-

ler. O da bu yüzden Medine’yi terk etti. 239 

3.5. Savaşın Seyri 

Yezîd yönetiminden hoşnut olmayan Medineliler, Numan’ın Medine’den 

ayrılmasından sonra fiili olarak hareket geçtiler. Öncelikle valiyi ve Yezîd b. 

Muâviye’yi görevden uzaklaştırdıklarını ilan edip Ensar’dan Abdullah b. 

Hanzale’ye biat ettiler. Bu arada harekete destek veren ve Medine’de bulunan 

Ensar dışı grupların da gönlünün alınması için onlardan da bazı kimseler çe-

şitli görevlere tayin edildi. Buna göre Kureyş ile onlara bağlı olanların başına 

Abdullah b. Mutî, muhacirlerin başına da Ma‘kıl b. Sinân getirildi. Abdullah 

b. Hanzale ise hareketin genel reisliğini üstlenmişti.240 Yezîd’e karşı Me-

dine’de başlayan bu hareket her ne kadar Ensârî bir karakter taşıyorsa da Ku-

reyş mensupları ve muhacirler de herhangi bir zorlama olmaksızın Medineli-

ler’e katıldılar.241 

Kaynaklar hareketin öncüsü olan Abdullah b. Hanzale’nin hayatından 

Harre Vakası dışında pek bahsetmezlerse de onun Medine’de büyük bir iti-

bara sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, yukarıda değinildiği gibi Halife 

Yezîd b. Muâviye’ye itaati sağlamak üzere Medine Valisi Osman b. Muham-

med’in Dımaşk’a gönderdiği heyet içinde Abdullah da bulunuyordu. 

Medineliler, Abdullah b. Hanzale öncülüğünde Vali Osman b. Muham-

med b. Ebî Süfyân’ı ve Ümeyyeoğullarını Medine’den çıkardılar. Osman b. 

 

239 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/321; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/481; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil 
fi’t-Tarih, 3/204; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/216. 

240 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 237. 
241 Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, 16/245. 
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Muhammed b. Ebû Süfyan’ın Medinelilerce azledilmesi üzerine Ümeyyeo-

ğulları Mervân b. Hakemin evinde toplandılar. Medineliler de Mervân’ın 

evini kuşatma altına aldılar.242 Medine’de tamamen çaresiz durumda kalan 

Mervân b. el-Hakem ve Ümeyyeoğulları, Yezîd’e acil bir mektup göndererek 

kuşatma altında tutulduklarını, ihanete uğradıklarını, yiyecek ve içecekten 

mahrum bırakıldıklarını, kendilerini bu durumdan kurtaracak birini gönder-

mediği takdirde canlarının tehlikeye gireceğini bildirdiler. Mektubu bizzat 

Abdülmelik b. Mervân, Habîb b. Kürre adındaki bir adamla Şam’a gönderdi. 

Ona Seniyyetü’l-Vedâ’a kadar eşlik ederek “Sana 12 gece gidiş 12 gece de geliş 

müddeti verdim. 24 gece sonra inşallah beni burada bu saatte oturur halde ve 

seni bekliyor olarak bulacaksın.” dedi.243 Bu ifadeden Ümeyyeoğullarının te-

mel bazı ihtiyaçlar için dışarı çıkabildiklerini ancak bir tehdit oluşturacak dav-

ranışlarda bulunmalarına göz yumulmayacak şekilde gevşek bir muhasara 

altında tutuldukları anlaşılmaktadır. 

Yezîd, mektubu okuyunca üzüldü ve mektubu getiren adama “Yazıklar 

olsun! (Medine’deki) Ümeyyeoğullarının bin savaşçısı yok muydu ki savaşıp 

kendilerini korusunlar?” diyerek hayıflandı.244 Muhtemelen Yezîd’in um-

duğu bu savaşçı sayısı Medine’deki Ümeyyeoğullarının sayısını değil onların 

emrindeki köleler ile onlarla ittifak yapabilecek kimseleri de kapsamaktadır.  

Yezîd, mektubu okuduktan sonra eski Medine valisi Amr b. Said b. Âs’a 

haber gönderip yanına çağırdı ve mektubu ona da okudu. Kuşatma altında 

bulunan Ümeyyeoğullarını kurtarmak ve daha da önemlisi Mekke’de isyan 

eden Abdullah b. Zübeyr ile savaşmak için kimi gönderebileceğini onunla is-

tişare etti. İlk tercih Ubeydullah b. Ziyâd’dı. Ancak Ubeydullah Hz. Peygam-

ber (sav)’in eEhl-i beyt’inden birini (Hz. Hüseyin’i) öldürdükten sonra bir de 

Allah’ın evine yapılacak bir saldırıyı üstlenmek istemediğini öne sürerek 

 

242 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/485. 
243 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/482. 
244 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 11/615. 
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görevi kabul etmedi.245 Bunun üzerine Yezîd bu vazifeyi Amr’a teklif etti. An-

cak o da görevi reddetti ve “Müminlerin emiri, ben orada (Medine’de) düzen 

sağlamken, işler yoluna gitmekte iken beni valilikten azletti. Şimdi ise mey-

dana gelecek olan savaşta Kureyşliler’in kanı akacak iken onlara valilik yap-

mak istemem. Bu işi onlara benden daha uzak biri üstlensin” dedi.246 Çünkü 

her iki tarafta da Kureyş mensupları yer almaktaydı ve her hâlükârda Ku-

reyşli kanı akacaktı. Ayrıca Amr’ın valilikten azledilmiş olmasından dolayı 

Yezîd’e sitemkâr olduğu da anlaşılmaktadır. 

Aslında Yezîd kendisine biat etmeyenleri Mekke ve Medine valilerinine 

vereceği askerî destekle de itaat altına alabilirdi. Ancak hem Mekke hem de 

Medine valilerinin Ümeyyeoğullarına mensup olması onu böyle bir girişim-

den alıkoymuş olmalıdır. Çünkü Emevîler katillik ve canilik gibi vasıflarla 

doğrudan anılmak istemiyorlardı. 247 Özellikle de kendi akrabaları olan Hicaz 

halkına karşı böyle bir işe girişmeleri kişisel olarak ciddi bir itibar kaybına 

uğramaları anlamına geliyordu. Ayrıca ikisi de Hicaz’da yaşayan bu toplu-

lukların işi bireysel kan davalarına dönüştürüp Hicazın iki topluluk için de 

yaşanmaz bir hale gelmesi ihtimali bulunmaktaydı. Bu nedenlerden dolayı 

kendi kabilelerini kamuoyunun tepkisinden uzak tutmak için başka kabileye 

mensup bir şahsın bu işi yapması daha evlaydı. 

Amr b. Said’in görevi reddetmesi üzerine Yezîd, Gatafân kabilesine men-

sup, o esnada yaşlı ve hasta bir adam olmasına rağmen Emevîler’e aşırı dere-

cede bağlılığıyla bilinen Müslim b. Ukbe el-Müzenî’ye görev verdi. Hu-

mus’taki Kindeliler’in komutanı olarak248 orduya dâhil edilen ve Emevîler’e 

 

245 Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. Yakub İbn İbn Miskeveyh - Ebû’l-Kasım İmamî, Tecâribü’l-
Ümem ve Teʿâkibü’l-Himem (Tahran: Suruş, 2000), 2/86. 

246 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
247 Temir, Emevîlerde Valilik, 211. 
248 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/326; Dîneverî, Ahbârü’-Tıvâl, 264. 
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bağlılığını daha önce defalarca ispatlamış olan Husayn b. Nümeyr249 de ordu-

nun ikinci komutanı olarak tayin edildi ve Müslim b. Ukbe’ye bir şey olması 

halinde birinci komutanlığa getirilmesi bizzat Yezîd tarafından Müslim’e em-

redildi.250 Yezîd orduya verdiği önemi göstermek üzere Müslim’in emrine 

10.000 süvari (başka bir rivayete göre 12.000 veya 15.000 süvari) verdi. Bu sü-

varilerden her birine de 100 dinar (veya 400'er dinar) gibi oldukça yüksek bir 

ücret verdi. Sonra onlar için bir geçit töreni düzenledi ve o da atının üstünde 

törene nezaret etti.251 

Ordunun ilk hedefi Medine’deki isyanı bastırmak olsa da tek hedefi bu 

değildi. Hatta belki de onlardan da daha büyük bir tehlike teşkil eden ve 

Mekke’de hilafetini ilan edip biat alan Abdullah b. Zübeyr üzerine de gide-

cekti. Bu nedenle Müslim b. Ukbe komutasında hazırlanan ve Şam’ın seçkin 

askerlerinden oluşturulan ordu önce Medine’deki isyanı bastırmak, akabinde 

de Mekke’deki Abdullah b. Zübeyr üzerine yürümekle görevlendirdi. Yezîd, 

Müslim b. Ukbe’ye Medine’deki işini tamamladıktan sonra İbn Zübeyr’i ku-

şatma altına almak üzere Mekke'ye gitmesini emretti ve ona şöyle dedi: “Eğer 

başına bir şey gelirse maiyetindeki askerlerin komutanı Husayn b. Nümeyr 

es-Sekûnî olsun.”252 Bu emir, tarih boyunca pek çok orduya verilmiş bir emir 

olup genellikle başkomutanın öldürülmesi ya da başına başka bir olayın gel-

mesi halinde ordunun dağılmasını önlemeye yönelik bir tedbirdir. 

Medine üzerine bir ordu gönderilmesinin kesinleşmesi üzerine Emevî 

destekçisi olan nadir Ensarilerden Numan b. Beşir, Yezîd’e “Ey müminlerin 

emiri! Beni onlara vali tayin et. Seni onların belasından kurtarayım” dedi. 

 

249 Husayn b. Nümeyr ve onun Emevî devletine katkıları için bkz. Fatih Zengin, “Bir Emevî Ko-
mutanı Tipolojisi Olarak Husayn b. Nümeyr es-Sekûnî el-Kindî”, Artuklu Akademi 8/1 (2021): 
1-27. 

250 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 238; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/322; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 
5/484. 

251 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218. 
252 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 238; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/322; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 

5/484. 
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Numan, Medinelilerin başındaki Abdullah b. Hanzale’nin ana bir kardeşi idi. 

İkisinin annesi de Amre binti Revaha idi. Bu nedenle kardeşini ve ailesini kur-

tarmak için Yezîd nezdinde bazı çabalara giriştiyse de Yezîd “Hayır olmaz, 

onlara ancak şu zalimi vali olarak göndereceğim. Allah’a yemin ederim ki, 

onlara ihsanda bulunduktan ve defalarca onları affettikten sonra (kalkıştıkları 

bu isyandan dolayı) şimdi de onları öldüreceğim” dedi. Numan’ın onların 

kendisinin aşireti olan Kureyş ve Resûlullah (sav)’ın Ensar’ı olmalarını hatır-

latması da faydalı olmadı ve Yezîd verdiği karardan dönmedi.253 Bununla bir-

likte Yezîd, Müslim b. Ukbe’ye “Onları üç kez itaate davet et. Eğer itaat eder-

lerse kabul et ve onlara ilişme, ama itaat etmezlerse onlara karşı Allah’tan yar-

dım dile ve onlarla savaş. Eğer onları mağlup edersen Medine’yi üç gün sü-

reyle askerlerine (yağma için) mubah say ve onları öldür. Bu süre dolduktan 

sonra da insanlardan el çek. Hüseyin b. Ali’ye (Zeynelabidin) dikkat et, ona 

zarar verme ve ona iyi davran. Onu kendine yakın tut. Zira o, diğerlerinin 

girdiği kapıdan girmemiştir. Onların yaptıkları bozgunculuğu yapmamıştır” 

şeklinde bir talimat verdi.254 Yezîd’in Hüseyin b. Ali ile ilgili emrinden anla-

şılmaktadır ki o Medine ile sürekli bir irtibat halinde olup olan biteni detaylı 

bir şekilde takip etmekteydi. 

Bu arada Şam’da Yezîd’in yanında bulunan Abdullah b. Cafer b. Ebû Ta-

lib, Medineliler arasında yer alan Abdullah b. Muti, İbrahim b. Nehham ve 

Abdurrahman b. Abdullah b. Ebû Rebia’ya yazdığı mektuplarda toplanan or-

duya karşı koyamayacakları için herhangi bir saldırıda bulunmamalarını tav-

siye etmiş, fakat onlardan “Yezîd’in ordusu Medine’ye barış yoluyla giremez” 

cevabını almıştı.255  

Yezîd’in ordusunun üzerlerine geldiğini haber alan Medineliler kuşatma 

altında tuttukları Ümeyyeoğulları ile bir karar almak durumunda kaldılar. 

Ümeyyeoğullarını bulundukları mahallede gevşek bir kuşatma altına alınmış 

 

253 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 24/478; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/218-219. 
254 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/219. 
255 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/145. 
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bulunuyorlardı.256 Ancak onların savaş esnasında Emevîler’e katılmaları riski 

vardı. Ya da kuşatmayı daha sıkı yapmak için buraya daha fazla asker ayır-

mak gerekecekti. Her iki durum da riskli görüldüğünden Mervân’ın evinde 

gözetim altında tuttukları Ümeyyeoğullarına yönelik kuşatmayı kaldırdılar 

ve gelen orduya kendileri ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyeceklerine dair 

onlardan yemin aldıktan sonra onları Medine’yi terk etmek üzere serbest bı-

raktılar. Bunların Medine’den ayrıldıktan sonra Şam ordusuna katılmaların-

dan endişe eden bazı Medineliler onları şehirden çıkarmak yerine savaşma 

ihtimali olanlarını öldürmeyi teklif etmişse de bu teklif benimsenmemiştir. 

Sadece Ümeyyeoğullarının, Medine üzerine gelen orduya şehrin savunma 

tedbirleri hakkında herhangi bir bilgi sızdırmayacaklarına dair yemin al-

makla yetinilmişti.257 Ancak Medinelilerin bu kararı onların aleyhine dönmüş 

ve Şam ordusu Medine ile ilgili hayati istihbarat bilgilerine sahip olmuştur. 

 Medine’den çıkarılan ve Dımaşk’a doğru yola devam eden Ümeyyeoğul-

ları Emevî ordusuyla Vâdi’l-Kurâ’da karşılaştı. Müslim, şehir ve Abdullah b. 

Hanzale taraftarları hakkında bilgi almak için sürgün edilen Ümeyyeoğulla-

rıyla görüştü. Ancak aralarında Hz. Osmân’ın oğlunun da bulunduğu 

Ümeyye heyeti Medinelilere verdikleri sözden dolayı Müslim b. Ukbe’nin so-

rularına cevap vermekten kaçındılar. Müslim onların bu tavrından son derece 

rahatsız olarak öfkelendi. Bunun üzerine Mervân’ın da talimatıyla Abdülme-

lik b. Mervân, ona gelip Medine’ye yapacağı harekât ile ilgili bazı tavsiyelerde 

bulundu. Şehre saldırırken dikkat edilmesi gereken noktaları, saldırıya açık 

bölgeleri ve Medinelilerin savunma hatlarıyla ilgili değerli bilgiler verdi.258 

Zira Medineliler hendekler kazmış ve şehrin giriş noktalarına da çok sayıda 

asker konuşlandırmışlardı. Ayrıca Medine’de savunmayı gerçekleştiren 

 

256 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 71. 
257 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/225. 
258 Müslim Mervân’dan da Medine ile ilgili bilgi ve tavsiyelerini tale etmiş ama Mervân “Abdül-

melik'le konuşman benimle konuşman gibidir” diyerek hem güya Medinelilere verdiği sözü 
bozmamış oluyordu hem de Yezîd ordusuna desteğini ifade etmiş oluyordu. İbn Sa’d, Ta-
bakâtü’l-Kübrâ, 5/225. 
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komutanların isimleri, nereyi tuttukları, nerede istihkam yaptıkları gibi hu-

suslarda da Müslim’i bilgilendirdi. 

Abdülmelik sadece Medinelilerin durumu ile ilgili bilgi vermekle yetin-

meyerek Emevî ordusu için bir harekât planı da sundu. Bu planda hem Me-

dine’de doğup büyümüş olmanın avantajlarını kullanmış hem de zekasını ve 

askerî yeteneğini ortaya koymuştur. Abdülmelik Müslim’e: “Hurmalıklara 

kadar gidip oradaki gölgeliğe çekilin ve geceleyin. Orada hurma balı (şırası) 

yiyin. Sabah olunca sol taraftan Medine’yi terk eder gibi yapın ve Harre isti-

kametine doğru yönelin. O zaman Medineliler sizi o yönden karşılayacaklar. 

O sırada güneş doğacağından güneş ışıkları sizin arkanızda kalacak ve Medi-

nelilere sıkıntı verecek. Güneş ışınları vasıtasıyla sizin ok, kılıç ve zırhlarınızın 

parlaklığı onların gözlerini kamaştıracak siz ise onların silahlarını görmeye-

ceksiniz ve bu sayede Allah’ın da yardımıyla galip geleceksiniz” dedi.259 Müs-

lim b. Ukbe bu planı gerçekten beğenmiş ve kaynakların da belirttiği üzere 

Abdülmelik b. Mervân’ı takdir etmiştir. Daha sonra Mervân’la da görüşen 

Müslim bu övgüsünü babasına da tekrarladı ve “Abdülmelik ne adam! Ger-

çekten ben ona eş çok az Kureyşliyle görüştüm” dedi.260 Diğer bir rivayette ise 

Müslim Abdülmelik’e “Tebrik ederim seni ey Mervân’ın oğlu! Baban hayatta 

iken senin gibi bir evlat gördü.” dedi.261 Müslim b. Ukbe, daha sonra tavsiye-

lerinden dolayı ona teşekkür etti. Ümeyyeoğullarından bir kısmı yoluna de-

vam ederken aralarında Mervân b. Hakem ve oğlu Abdülmelik b. Mervân’ın 

da bulunduğu bir grup orduya katıldı.262 Müslim, Abdülmelik’in tavsiyesi 

uyarınca Medine’nin doğu yönünde bulunan Harretüvâkım’da karargâh 

kurdu; Abdülmelik, savaş boyunca da Müslim’e Medine hakkında stratejik 

bilgiler vererek yardımda bulundu. 

 

259 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 73. 
260 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/225. 
261 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/323. 
262 Yezîd onların bu tavrından dolayı daha sonra onlara özellikle teşekkür etmiştir. İbn Sa’d, Ta-

bakâtü’l-Kübrâ, 5/38. 



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 88 ~ 

 

Harita 1: Harre vakasının gerçekleştiği Harretü Vâkım Medine’nin gü-

neydoğusunda yer almaktadır. 

Abdülmelik’in, babasının yönlendirmesiyle de olsa Emevî ordusuna ver-

diği bu stratejik ve taktik destekler onun Medineliler’e karşı iyi duygular 

içinde olmadığını göstermektedir. Muhtemelen kuşatma süresince yaşanan-

lar ve Medineliler’in Yezîd ile ilgili bazen abartıya kaçan iddiaları onun kabi-

levî duygularını harekete geçirmiştir. Ayrıca yukarıda geçen Muaviye’nin Hz. 

Osman’ın kızıyla konuşmasından da anlaşıldığı gibi Emevîler’in Medinelileri 

Hz. Osman’ın katlinden sorumlu tutmaları, yıllardır bu yönde devam eden 

yoğun Emevî propagandaları ve Erkoçoğlu’nun ifade ettiği gibi küçük bir ço-

cuk iken bu travmatik olaya şahit olması Abdülmelik’in Harre vakasında 

Emevî ordusuna yardımcı olmasına yol açmış olmalıdır.263 

Medineliler, Müslim b. Ukbe’nin üzerlerine gelmekte olduğu haberini al-

dıklarında tedbir olarak kendileriyle Şam arasında bulunan bütün kuyu ve 

sarnıç gibi su kaynaklarına birer küp katran dökerek suları kullanılamaz hale 

 

263 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 74. 
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getirmişlerdi. Ancak yol boyunca yağan yağmurlar sayesinde Şamlılar, o kay-

naklara ihtiyaç duymadan Medine’ye varmıştı.264 

Şehirde kalarak savunma yapmayı tercih eden Medineliler, Hendek Gaz-

vesi’nde açılan hendekleri derinleştirip gereken yerlere yenilerini ekleyerek 

ve çevrelerine iyi atış yapan okçular yerleştirerek şehrin etrafını emniyete al-

dılar. Dört ana hendeğin başına Kureyş, Ensar, muhacir ve mevâlîyi temsilen 

birer kumandan tayin edilmişti.265 İslâm tarihi kaynaklarında Harre savaşında 

Medineliler’in komutanlarının isimlerine de yer vermektedir. Medine ordu-

suna Abdurrahman b. Ezher b. Avf ez-Zührî, Abdullah b. Mutî’, Ma’kil b. 

Sinân b. el-Eşca’î, Abdullah b. Hanzale b. el-Ğasîl komuta etmekteydi ve bu 

askerler savunmayı bu komutanların idaresinde dört cephede yapacak-

lardı.266 Medine ordusunun sayısı hakkında farklı rivayetler bulunmakta (iki 

binden on bine kadar) ve kalabalık olduğunu söyleyen Taberî, Emevî birlik-

lerinin hendeklerin çevresinde savaşmaya hazır askerleri gördüklerinde sa-

vaşmaktan vazgeçmek istediklerini, Müslim’in buna engel olduğunu kaydet-

mektedir.267 

Emevî ordusu ise Abdülmelik’in önerisine uygun olarak Medine’nin do-

ğusunda Harre denilen mevkide Abdullah b. Hanzale’nin ordusuyla karşı-

laştı. Müslim, üç gün boyunca Medinelileri itaate davet etti. Ancak Medineli-

ler savaşa çoktan karar vermiş durumdaydılar ve bu nedenle itaat çağrılarına 

olumsuz yanıt verdiler. Müslim b. Ukbe üç günlük sürenin sonunda, hicri 

63/683 yılının Zilhicce ayının 28’i çarşamba günü “Ey Medine halkı! Üç gün-

lük süre doldu. Müminlerin emiri bana şöyle demişti: Medineliler, benim as-

lım ve aşiretimdir. Onların kanlarının akıtılmasını istemiyorum.” Müminlerin 

emiri size üç günlük süre vermemi emretmişti. İşte bu süre geçip gitti. Şimdi 

 

264 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 5/495; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/495. 
265 Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 1/105. 
266 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 237; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/487; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi 

Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/14. 
267 Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, 16/246. 
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ne yapacaksınız? Barış mı, yoksa savaş mı?” Medineliler ise bu tekliflere kar-

şılık Müslim’e ve Yezîd’e hakaret ettiler ve onları aşağıladılar. Karar olarak 

da “Savaşacağız” diye cevap verdiler.268 Bunun üzerine Müslim “Böyle yap-

mayın, gelin barış yapın. Gücümüzü ve kuvvetimizi şu dinsiz İbn Zübeyr'e 

yöneltelim” deyince Medineliler böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceklerini 

Allah’ın evine saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceklerini kesin bir dille 

ifade ettiler.269 Bu görüşmeler ve çağrılardan sonra Medineliler savaşa hazır-

landılar.  

Ordular birbirine yaklaşınca Müslim, Husayn b. Nümeyr’e emrindeki as-

kerlerle ilerlemesini emretti. O da Abdullah b. Hanzale’nin ordusuna yakın 

bir yere kadar ilerledi. Sonra da Şam ordusunun okçuları oraya geldiler.270 

Medineliler de, kalabalıkla bir ordu halinde Şamlılara karşı koymak için 

cephe aldılar. Şamlı askerler, onların direnişini ve sayılarını görünce gözleri 

korktu ve savaşmak istemediler. Ancak komutanları olan Müslim b. Ukbe’nin 

gaddarlığı ve onları savaşa zorlaması savaşın başlamasına yol açtı. Medine 

halkı savaşın başlarında üstün görünmekteyken zamanla Şam ordusu savaş 

alanına ağırlığını koymaya başladı ve şiddetli bir hücuma kalkarak Medineli-

leri hezimete uğrattılar. Pek çok kişi yaralı olarak düştükleri hendeklerde can 

verdi. Yezid ordusu daha sonra Abdullah b. Hanzale’nin bulunduğu tarafa 

yöneldi. Abdullah, en büyük oğlundan başlayarak peşpeşe oğullarını savaş 

alanına sürdü ve sekiz oğlu da öldürüldü. En sonunda kendisi de öldürülün-

ceye kadar mücadele etti.271 Abdullah b. Hanzele’nin de öldürülmesinin ar-

dında Medineliler tamamen bozguna uğrayıp Emevî ordusundan kaçmaya 

başladılar. Şamlı askerler ise onları kovalayıp her tarafta onları katlediyor-

lardı. Medinelilerin hezimetinin ardından Emevî ordusu şehre girdi. 

 

268 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/325. 
269 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/220. 
270 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/490. 
271 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 238. 
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Savaş sona erdikten sonra Müslim b. Ukbe, yanında Mervân b. el-Hakem 

olduğu halde atı üzerinde öldürülenler arasında dolaşıyordu. Abdullah b. 

Hanzale’nin yanına da geldiler. O, ölmeden önce işaret parmağını uzatmış ve 

öylece kalmıştı. Mervân “Şayet ölü iken parmağını dikmişsen diri iken de dik-

mişsindir” dedi.272 Bu sözü bir övgü olarak kabul etmek gerekir ki Abdul-

lah’ın öldüğünde de inandığı şeye bağlı kalmaya devam ettiğini ima etmek-

tedir. Böylece Medineliler Emevî ordusuna şiddetle karşı koymalarına ve sa-

vaşın başlarında başarı göstermelerine rağmen hezimete uğradılar. 

İki taraftan da önde gelen şahsiyetlerden birçoğu öldürüldü. Öldürülen-

ler arasında savaştan önce Numan b. Beşir ile aralarında tartışma yaşanan Ab-

dullah b. Mutî de vardı. Onunla beraber yedi oğlu da öldürülmüştü.273 Yine 

öldürülenler arasında Abdullah b. Hanzale, onun anne bir kardeşi Muham-

med b. Sabit b. Şemmas ve Muhammed b. Amr b. Hazm ile Muhammed b. 

Sa’d b. Ebû Vakkas da vardı.274 Muhammed bir Amr b. Hazm yerde yatmakta 

iken Mervân b. Hakem onu gördü ve “Allah sana rahmet etsin, Mescid-i Ne-

bevî’nin direklerinin yanında nice zamanlar seni gördüm ki orada uzun uza-

dıya kıyamda duruyor ve secdeye kapanıyordun” dedi.275 Medine’nin alim ve 

fazilet sahibi pek çok ferdinin ölümüyle sonuçlanan Harre vakası, hicretin 63. 

senesinin zilhicce ayının bitimine üç gün kala meydana gelmiştir.276  

Medine halkının savaştaki kayıpları hususu da (300’den 10.000’e kadar) 

üzerinde tartışılan diğer bir konudur. Kaynakların çoğuna göre bu savaşta 

Medineliler’den 300 kişi öldürülmüştür. Bunların bir kısmı savaşta hayatını 

 

272 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/67-68. 
273 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/15; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 

8/220; Semhudî, Vefaü’l-Vefa bi Ahbari Dari’l-Mustafa., 1/105; Bu bilgiye rağmen kaynakların 
çoğuna göre Abdullah b. Muti' Harre savaşından sağ kurtulmayı başararak Abdullah b. Zü-
beyr'e katılmış ve Haccâc'ın Mekke kuşatmasında öldürülmüştür. Belazürî buna ilave olarak 
onun cenaze namazını Haccâc'ın kıldırdığını nakletmektedir. İbn Habib, el-Muhabber, 494; el-
Buhari, Tarihu’l-Evsat, 153; ed-Dineverî, el-Maarif, 356; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/134. 

274 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/216. 
275 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/491. 
276 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/70; Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 251. 
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kaybederken önemli bir kısmı ise savaştan sonra Müslim tarafından boyun-

ları vurularak öldürülmüşlerdir.277 Halîfe b. Hayyât, savaşta ölenlerin listesini 

vererek bunların sayısını 300 kişi olarak ifade eder.278 Ancak bu rakamı daha 

fazla gösterenler de bulunmaktadır. Beyhakî, bu sırada hayatta olan Enes b. 

Mâlik’e dayanarak ashaptan 300, hafızlardan üçü sahabi 700 kişinin öldüğünü 

kaydetmektedir. El-Muntazam’daki bir rivayete göre Medineli bir ihtiyarın 

şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Zührî’ye Harre gününde Medinelilerden kaç 

kişinin öldürüldüğünü sordum. O da bana şu cevabı verdi: “Muhacir ve 

Ensâr’ın ileri gelenlerinden 700 kişi öldürüldü. Ayrıca mevalinin önde gelen-

lerinden tanıdığım, tanımadığım hür ve kölelerden ve diğerlerinden de 10.000 

kişi kadar öldürüldü.”279 Öldürülenlerin içinde tabiin âlimlerinden ve En-

sar’ın ileri gelenlerinden Muhammed b. Übey b. Ka’b el-Ensarî de yer almak-

taydı. Bu zattan Büsr b. Said rivayette bulunmuştur. Sika bir kimse olup az 

hadis rivayet etmiştir.280 

İbn Sa‘d, hayatını kaybeden Medinelileri “Kutile Yevme Harre” (Harre 

savaşında öldürüldü) ibaresiyle özellikle zikreder.281 Medineliler bu savaşta 

ölenleri özel bir mezarlığa defnetmişler, onlar için ağıtlar yakmış ve menkıbe-

ler oluşturmuşlardır.282 

Rivayetlere göre Müslim, Yezîd’in emri üzerine savaştan sonra Medine’yi 

yağmalaması için askerlerini serbest bırakmış ve üç gün boyunca askerlerinin 

yağma ve talanı için mübah kılınmış, insanların canlarına ve mallarına kaste-

dilmiştir. Emevî ordusu bu zaman zarfında şehrin saygınlığını hiçe saymış, 

Medine eşrafının ve kurralarının çoğu öldürülmüş ve Medinelilerin malları 

 

277 el-Kurtubî, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, 3/1431. 
278 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 240. 
279 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/16. 
280 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/76. 
281 Bazıları için bkz. İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 3/214, 420,442,459,476 5/70, 78, 82. 
282 Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, 16/246. 
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yağmalanmıştır.283 En kötüsü ise İslâm tarihi kaynaklarının bazılarına göre bu 

üç günlük süre zarfında tecavüz hadiseleri de yaşanmış ve tecavüzler sonu-

cunda doğan çocuklara da “Evlâdü’l-Harre” denilmiştir.284 Hatta Semhudî, 

İbnü’l-Cevzî’ye dayandırdığı bir rivayette bu şekilde doğan 1000 kişiden söz 

eder.285 

Belazürî, Avâne b. Hakem’den nakille Hz. Peygamber (sav)’in azatlısı 

Üsame b. Zeyd b. Harise’ninki hariç diğer evlerin tamamının yağmalandığını 

kaydeder.286 Rivayetlerin farklılığı, bu konuyu araştıranların da farklı görüş 

belirtmesine sebep olmuştur. İbn Kesîr, Yezîd’in Medine’yi mübah kılmasını 

onun büyük hataları arasında sayar ve bu savaşı Yezîd’in zamanında mey-

dana gelen en çirkin olaylardan biri kabul eder.287  

Harre günü Medineliler için kara bir gün olmuştur. Mescid-i Nebevî’de 

cemaatle namaz kılınmayan üç günden birinin bu hadisenin meydana geldiği 

gün olduğu kaydedilir.288 Hişâm b. Urve b. Zübeyr, babasının Harre günü ki-

taplarını yaktığını, daha sonra ise buna çok üzüldüğünü belirtir. Aynı şekilde 

kaynaklarda Ebû Said el-Hudrî’nin canını zor kurtardığı, rivayeti de yer al-

maktadır.289 Ebû Said diyor ki: “Şamlı askerlerden biri beni görünce kılıcını 

sıyırdı ve üzerime hücum etti, beni öldüreceğini kesin olarak kafasına koydu-

ğunu anlayınca ben kılıcımı kınına soktum ve: “Ben, hem benim hem de kendi 

 

283 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/220; İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed, es-
Sîretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ Hz. Peygamber ve Halifeler, ed. Mehmet Azimli, trc. Harun 
Bekiroğlu (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017), 458. 

284 Hamevî, Mu’cemü’l-Büldan, 2/249. 
285 Semhudî, Hulâsatü’l-Vefâ, 1/290. Bu rivayette bir mübalağa olduğu açıktır. Zira ne bu rakamı 

başka bir kaynaktan doğrulatabildik ne de bu kadar fazla sayıda insandan söz eden ve akıbet-
lerini konu edinen başka bir esere rastladık. Kanaatimizce eğer 1000 doğumun gerçekleşeceği 
kadar bir durum olsaydı sonraki dönemlerde bu insanlardan söz eden kitaplar da olacaktı. 
Emevî ordusunun tecavüz çirkinliğine bulaşmış olması ihtimal dahilindedir. Ancak eğer varsa 
bu vakaların yukarıdaki sayıdan çok daha az olduğu söylenebilir. 

286 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/327. 
287 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/232. 
288 Diğer ikisi Hz. Osman’ın öldürüldüğü gün, Ebû Hamza el-Hâricî’nin şehri işgal ettiği gündür. 

Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 1/111. 
289 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 239. 



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 94 ~ 

günahını yüklenip cehennemliklerden olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası 

budur.”290 ayetini okudum. Bunun üzerine kılıcını bıraktı ve benim için istiğ-

farda bulun dedi.291 Öte yandan Emevî askerlerinden biri, Hz. Peygamber 

(sav) zamanında dünyaya gelen ve adıyla künyesi Resûlullah (sav) tarafından 

konulan Muhammed b. Amr b. Hazm’ı öldürdükten sonra onun kim oldu-

ğunu ve özelliklerini öğrenince pişman olarak ailesine gidip kısas olarak ken-

disini öldürmelerini teklif etmiş, onlar bunu kabul etmeyince diyet teklif et-

miş, fakat bunu da kabul ettirememiştir.292 

Savaş bitip Emevî ordusu Medine’ye hâkim olduktan sona Müslim, Hz. 

Hüseyin’in oğlu Ali’yi çağırttı. Ali başına bir kötülük gelmesinden endişe et-

tiği için eman almak gayesiyle Mervân b. Hakem ile Mervân’ın oğlu Abdül-

melik’e sığındı. Onlar da Ali’yi aralarına alarak Müslim’in yanına getirdiler. 

Oysa zaten yukarıda geçtiği gibi Yezîd, Müslim’e Ali’ye iyi davranmasını em-

retmişti. Müslim, Yezîd’in emri olmasaydı onun boynunu vurduracağını be-

lirtmekle beraber Ali’ye gerekli ihtimamı gösterdi ve onun güven içinde ol-

duğunu ifade ederek ailesinin yanına gönderdi.293 

Müslim’in özel olarak ilgilendiği bir başka Medineli de Hz. Osman’ın 

oğlu Amr’dır. Amr, Ümeyye oğulları Medine’yi terk ettiğinde onlarla birlikte 

şehirden ayrılmamış ve Medine’de kalmıştı. Müslim b. Ukbe ondan Medine 

ile ilgili bilgi istediğinde de Medinelilere verdiği sözden dolayı Müslim’e yar-

dımcı olmamıştı.294 Savaş başladığında savaşa da iştirak etmemişti. Müslim, 

Amr’ı kınayarak “Eğer Medineliler galip gelselerdi onlara ben de sizinle be-

raberim diyecektin. Şamlılar galip olsalardı onlara ben müminlerin emirinin 

 

290 Maide, 5/29. 
291 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/335. 
292 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/219. 
293 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/329; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/220. 
294 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/323. 
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oğluyum, diyecektin” dedi ve Amr’ın gür sakalının hemen orada yolunmasını 

emretti.295 

Müslim b. Ukbe, savaşın ertesi günü Kuba’da Medineliler’den “Yezîd’in 

kulu ve kölesi olarak” (عبد قن)296 biat aldı.  Bu biat şekline karşı çıkan ve daha 

önceki halifeler döneminde olduğu gibi “Allah’ın kitabı ve nebisinin sünneti 

üzerine biat ederim” diyen Yezîd b. Abdullah b. Zem’a b. Esved ve diğer bazı 

kişilerin boynu vuruldu.297 Müslim, Eşca’ kabilesinden dostu ve akrabası olan 

ve Yezîd’in şarap içtiğini insanlara söyleyip Medine’de insanlara önderlik 

edenlerden biri olan Ma‘kıl b. Sinân’ı da savaştan sonra idam ettirdi.298 

Emevî ordusunun ikinci komutanı Husayn b. Nümeyr, savaştan sonra 

Medinelilere aşırı derecede tahkir edici davranan ve onlardan pek çok kişiyi 

idam eden, bu nedenle de “Müsrif” olarak lakaplandırılan Müslim b. Ukbe’ye 

karşı bazı Medinelileri himaye etmiştir. Bunlardan biri de Ali b. Abdullah b. 

Abbas’tır. Müslim Medinelilerden, Yezîd’e onun ömür boyu köleleri olmak 

üzere biat etmelerini talep etmekteydi. Bu şekilde biat etmeyi reddeden Mu-

hammed b. Ebû Cehm’in boynu derhal vurulunca geri kalan Medineliler 

Müslim’in istediği şekilde biat ettiler. Ancak Ali b. Abdullah b. Abbas Yezîd’e 

bu şekilde biat etmek istememiş ve Husayn’a sığınmış o da onu himaye et-

meyi kabul etmiştir. Ali’nin annesinin Kindeli bir kadın olması Husayn’ın onu 

himayesinde etkili olmuş ve Ali bu sayede canını kurtarabilmiştir. Müslim’in 

elçisi onu öldürmek üzere geldiyse de Husayn onu geri çevirmiştir. Bunun 

üzerine Müslim, “İtaatsizlik mi ediyorsun ey Husayn?” diye sorunca Husayn: 

“Bu konuda, evet! Vallahi kız kardeşimizin oğlu sana o şekilde biat etmeye-

cek!” dedi. Emevî ordusunda yer alan ve sayıları dört bini bulan Kinde’ye 

 

295 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/329; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/494. 
296 Önceden anne-babası da köle olan, hürriyete kavuşma emeli de olmayan köle. Bkz. Ebû Man-

sur Abdülmelik b. Muhammed b. İsmail Seâlibî, Fıkhu’l-Luga ve Sırrü’l-Arabiyye, thk. Abdürrez-
zak Mehdi (Beyrut: İhyâu Turâsi’l-Arabî, 2002), 54. 

297 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 371; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/328. 
298 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4/283; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/328-329; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe 

fî Ma’rifeti’s-Sahabe, 5/221. 
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mensup Humuslular da her şartta Emevîler’e destek vermelerine rağmen bu 

olayda asabiyetten dolayı Husayn’ın arkasında durmuşlardır. İşlerin kontrol-

den çıkmasından endişe eden Müslim de herhangi bir şey yapamamıştır.299 

Ayrıca buradaki emre itaatsizlik Emevî Devleti’ne karşı bir tavır olmayıp doğ-

rudan Müslim b. Ukbe’ye yöneliktir. Akabinde Husayn, Ali’yi Müslim’e gö-

türmüş o da Yezîd’e itaat etmek üzere biat etmiştir.300 Ali b. Abdullah, bu olay 

üzerine okuduğu şiirde Kinde kabilesinden olan dayılarının eskiden beri kral-

lar olduğunu ve kendisini “Müsrif”’e karşı koruduklarını dile getirmiştir.301 

El-Cevzî’nin, el-Muntazam adlı eserinde Medainî’ye dayandırdığı aşağı-

daki rivayetler eğer doğruysa Müslim savaştan sonra müthiş bir terör estir-

miştir. Bun göre Müslim b. Ukbe savaştan sonra Medinelilere eziyet etmiş, 

onları hakir görmüş ve bunu Yezîd’in izni üzere gerçekleştirmiştir. Me-

dainî’ye göre Müslim b. Ukbe, Medine’nin üç gün süreyle yağmalanmasına 

müsaade etti. Şehrin saygınlığını hiçe saydı. Askerleri rastladıkları herkesi öl-

dürüyor, mallarını yağmalıyorlardı. Su’da binti Avf el-Mürrîye adındaki bir 

kadın Müslim b. Ukbe’ye haber göndererek: “Ben amcanın kızıyım. Adamla-

rına emir ver, falan yerdeki develerimize ilişmesinler” dedi. Bu haberi alan 

Müslim, adamlarına: “Önce bu kadının develerini ele geçirin.” dedi. Başka bir 

kadın da gelip Müslim’e: “Ben senin mevlanım. Oğlum esirler arasındadır” 

dedi. Müslim, adamlarına: “Çabucak şunun oğlunu yakalayıp getirin.” dedi 

ve oğlunun başım vurdurup annesine teslim etti, sonra da: “Konuşmasaydın 

ve böylece başı vurulmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Sen buna razı olmaz 

mıydın?” dedi. 302  

Tabiinden, Medine’nin saygı duyulan ilim adamı olan Said b. Müseyyeb’i 

biat etmesi için savaştan sonra Müslim b. Ukbe’ye getirdiler. Müslim ona: 

 

299 Ebû Cafer el-Bağdadî, el-Münemmak fi Ahbari Kureyş, 316; Meçhul, Ahbâru Devleti’l-Abbasîyye, 
thk. Abdülaziz ed-Dûrî (Beyrut: Dâru’t-Talî’a, ts.), 136. 

300 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/330; 4/79. 
301 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/330. 
302 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 8/241. 
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“Yezîd’e onun kölesi olarak biat et” deyince Said: “Ona ne hür olarak ne de 

köle olarak biat etmem” deyince Müslim “Bu deli vallahi” deyip biraz hırpa-

ladıktan sonra öldüğünü zannedip bıraktı.303 Ebû’l-Arab’a göre ise oradakile-

rin Said’in deli olduğuna şahitlik etmesi üzerine canını kurtarabildi.304 Müs-

lim’in bu kadar hoyratça davranması zafer sarhoşluğu, gücün verdiği aşırı 

özgüven ve bir Emevî komutanı olarak Medinelilere öteden beri duyduğu 

düşmanlık gibi psikolojik nedenlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Zira ön-

derlerinin tamamını kaybetmiş, dolayısıyla siyasî ve askerî açıdan bir tehdit 

olmaktan tamamen çıkmış olan bir topluluğun fertlerine karşı sergilenen bu 

tutumların stratejik bir açıklaması bulunamamaktadır. 

Medineliler, Harre savaşında yenilgiye uğradıklarında kadın ve çocukları 

ölüleri üzerine çığlık atarak ağlamaya başladılar. Onların ağlamasını duyan 

İbn Ömer: “Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki, Emevîler bunu Osman’a ya-

pılanların intikamı olarak yaptı” dedi.305 Abdullah b. Ömer’in bu yaklaşımı 

oldukça ilginçtir ve tipik olarak Araplardaki kan davası meselesinin üzeri ör-

tülse bile ateşinin için için yanmaya devam ettiğini göstermektedir. Zira daha 

önce Muâviye’nin de ifade ettiği gibi Medine halkı Emevîler’e kerhen biat et-

mişti. Emevîler ise Hz. Osman’ın öldürülmesinde Medine halkının en azından 

tepkisiz kalarak suç ortağı olduğunu düşünüyorlardı.306 

Medine’de yaşananlar ve onların başına gelenler Mekke’yi de doğrudan 

ilgilendirmekteydi. Zira Emevî ordusunun zafer kazanması halinde ikinci he-

def Mekke’de hilafetini ilan etmiş olan Abdullah b. Zübeyr’di. Taberî’de yer 

alan şu rivayet Harre vakasının Mekke’ye olan etkisini yansıtmaktadır: “Hic-

retin 63. senesinde Abdullah b. Zübeyr insanlara hac ettirdi. Ona, sığınan 

(yani Beyt'e sığınan) kişi anlamına gelen “el-Aiz” adını takmışlardı. İşin şura 

 

303 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 371. 
304 Muhammed b. Ahmed b. Temim el-Mağribî Ebû’l-Arab, el-Mihan, thk. Ömer Süleyman el-

Ukaylî (Riyad: Dâru’l-Ulûm, 1984), 315. 
305 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/16; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 

8/221. 
306 Bkz. Bu kitabın Muâviye dönemi. 
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ile yürütülmesi gerektiği görüşündeydiler. Harre vakasının haberi, muhar-

rem ayının ilk gecesinde Misver b. Mahreme’nin azatlısı Said tarafından Mek-

kelilere ulaştırıldı. Halk bu habere çok üzüldü ve Emevî ordusuyla savaş ha-

zırlığına başladı.”307 

Olup bitenleri ayrıntılı biçimde hilâfet merkezine bildiren Müslim, Me-

dine’de kısa bir süre kaldıktan sonra Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. 

Harre’deki acımasız ve ölçüsüz davranışlarından dolayı Müslim’e “müsrif” 

lakabı verilmişti.308 Yezîd’in cereyan eden hadiseleri haber aldığı zaman söy-

lediği sözler ve şiirler hususunda farklı rivayetler bulunmakta ve bunların 

muhtevası tartışılmaktadır. Ancak şu bir gerçek ki Harre Vakası, Emevîler’in 

siyasî hayatları boyunca yaptıkları veliahtlık ihdası, Kerbelâ Vakası ve Mekke 

kuşatması gibi büyük hatalardan biri olarak tarihe geçmiştir.309 Said b. Mü-

seyyeb bir rivayetinde, üç fitnenin ikincisi olarak Hz. Osman’ın şehit edilme-

sinden sonra Harre Vakası’nı göstermekte ve bu savaş sonucunda Hudeybiye 

ashabından kimsenin kalmadığını söylemektedir.310 

İbn Kesir şöyle bir rivayete de yer vermektedir “Yezîd, Medinelilerin 

ayaklanma haberini ve Müslim b. Ukbe ile askerlerinin Harre'de yaptıklarını 

duyunca çok sevinmişti. Çünkü o, kendini imam (devlet başkanı) gözüyle 

gördüğü için Medinelilerin kendisine asi olduklarını ve başkalarını imam ta-

nıdıkları kanaatine varmıştı. Bu yüzden itaatlerini sağlayıncaya ve onların da 

biatlarını alıncaya kadar onlarla savaşma hakkına sahip olduğunu düşünü-

yordu. Nitekim Numan b. Beşir ve Müslim b. Ukbe vasıtasıyla onları [savaş 

konusunda] uyarmıştı.”311 

İbn Kesir’in aktardığına göre ne Ebû Talib ailesinden ve ne de Abdülmut-

talib oğullarından hiç kimse Harre savaşında bulunmadı. Müslim b. Ukbe, 

 

307 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/494. 
308 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4/283; Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 373. 
309 Küçükaşçı, “Harre Savaşı”, 16/247. 
310 İbn Şebbe, Tarihu’l-Medine, 4/1274. 
311 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/224. 
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Medine'ye geldiği zaman bunlara ikramda bulundu. Meclisine yakın kıldı ve 

kendilerine eman yazısı verdi.312 Bunun bir nedeni de savaş öncesinde bunla-

rın Ümeyyeoğullarına yaptıkları bazı iyiliklere duydukları minnet duygusu-

dur. Zira Mervân, Emevîler Medine’den çıkarılırken hanımını ve bazı çocuk-

larını yanında himaye etmesi için Abdullah b. Ömer ile görüşmüş; fakat İbn 

Ömer’in bunu kabul etmemesi üzerine Hz. Hüseyin’in oğlu Ali’ye müracaat 

etmişti. Onun himayeyi kabul etmesiyle, hanımı Hz. Osmân’ın kızı Aişe ve 

diğer bazı hanımlarını ve çocuklarını Ali b. Hüseyin’in ailesinin yanına yer-

leştirdi. Ali, Emevî ordusunun gelmesiyle şehirde vuku bulacak olaylardan 

korunabilmek düşüncesiyle olsa gerek kendi ailesini ve Mervân’ın ailesini 

alıp savaş boyunca Medine’nin dışındaki Yenbu’a çekilmiştir.313 Bu nedenle 

de yukarıda ifade edildiği gibi Harre savaşı sonrasında Ali b. Hüseyin Abdül-

melik ve Mervân’ın himayesinde Müslim b. ‘Ukbe’nin yanına gelmiştir. Bu 

bilgiler ilgi çekici bir durumu ortaya koymaktadır. Çünkü pek çok kaynakta 

Harre savaşının sebeplerinden birisi olarak Kerbelâ olayı gösterilir. Oysa Ker-

belâ olayının bizzat içinde yer alan kabileler Medinelilerin isyanına iştirak et-

memişlerdir. Hatta bizzat Hz. Hüseyin’in oğlu Ali, Yezîd’e mektup yazıp ken-

disine olan biatını bozmadığını belirtti. Yezîd de Müslim b. ‘Ukbe’ye ona do-

kunmaması için tembihte bulundu.314 Bununla ilgili daha savaşın başında 

Muhammed b. Hanefiyye’nin itirazlarını da aktarmıştık. 

Abdülmelik’in halife olduktan sonra yaptığı bir konuşmada Harre olayını 

hatırlatarak Medine halkına karşı duyduğu güvensizliği ifade etmesi, bu ola-

yın kendi üzerindeki tesirini en belirgin bir şekilde göstermektedir. Abdülme-

lik Medinelilere; “Biz Osmân’ın katledilmesini hatırlıyoruz ve sizi sevmeye-

ceğiz. Siz de Harre gününü ve İbn Dülce’nin ordusunu hatırlıyorsunuz ve bizi 

 

312 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/233. 
313 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/485; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/213. 
314 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 71. 
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asla sevmeyeceksiniz.” demektedir.315 Erkoçoğlu, Abdülmelik’in bu sözle-

riyle ilgili şu yorumu yapmaktadır:  

“Bu ifade aslında pek çok şeyi gayet güzel bir şekilde izah etmektedir. Hz. 

Osmân’ın ölümüne bizzat şahit olan, ailesiyle Medine’den iki defa çıkarılan, 

özellikle Harre savaşı sonrası Medine’sinde yaşayan bir kimsenin psikolojik 

durumu düşünüldüğünde Abdülmelik’in zihninde birçok meseleyi çoktan 

vuzuha kavuşturduğu kanaatimizce daha iyi anlaşılmaktadır. Medinelilerin 

babasını ve diğer Emevî ailesi mensuplarını kuşatmaları ve şehirden kovma-

ları onun zaten Hz. Osmân’ın öldürülmesine şahit olduğu gibi Medine insa-

nına karşı güven duygusunu yitirmesine neden olmuştur.”316 

3.6. Harre’den Sonra Hicaz 

Müslim b. Ukbe Medine’deki görevini tamamladıktan sonra Mekke’de 

halifeliğini ilan etmiş olan Abdullah b. Zübeyr üzerine yürüdü. Bu süre zar-

fında kendisi Yezîd’in bölgedeki en yüksek rütbeli memuru olmakla birlikte 

Medine valiliğini Ravh b. Zenba vekaleten yürüttü.317 Ancak bu valinin Me-

dine’deki görevi çok kısa sürmüş ve şehir Abdülmelik b. Mervân’ın gönder-

diği ordunun gelmesine kadar bir müddet Abdullah b. Zübeyr’in tayin ettiği 

valilerce yönetilmiştir. 

Müslim b. Ukbe, Medine’den ayrıldıktan bir süre sonra Mekke yolu üze-

rindeki Ebva köyünde rahatsızlandı. Hastalığı ağırlaşınca ordu komutanlarını 

topladı ve Yezîd’in emri gereğince Husayn b. Nümeyr’i onlara komutan ata-

dığını bildirdi.318 

Husayn b. Nümeyr ve emrindeki ordu 64/684 yılında Mekke’ye ulaştı ve 

şehri dört bir taraftan kuşattı.319 Askerlerinin sayısını yetersiz bulan Abdullah 

 

315 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/214. 
316 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 73-74. 
317 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/331. 
318 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/496. 
319 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/67. 
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b. Zübeyr ise Harem’e sığınarak meydan savaşına girişmedi. Yaklaşık iki ay 

devam eden kuşatma, Yezîd’in ölüm haberi Mekke’ye ulaşıncaya kadar (1 

Rebîülâhir 64 / 27 Kasım 683) devam etti.320  

Savaş durdurulunca iki taraf arasında heyetler bazında görüşmeler cere-

yan etti. Bu görüşmelerde Husayn, Abdullah’a Şam’a gelip halife olarak biat 

almasını teklif etti. Bu teklife Abdullah b. Zübeyr, “Bir elçi göndersem olmaz 

mı?” diye karşılık verince Husayn, “Senin elçin senin yerini tutmaz” diyerek 

teklifini reddetti.321 Abdullah da Şam’a gitmeyi kabul etmeyince Husayn b. 

Nümeyr, Kâbe’yi tavaf ederek Şam’a geri döndü. 

Husayn b. Nümeyr dönüş yolunda Medine’ye tekrar uğradı. Medineliler, 

Yezîd’in öldüğünün duyulmuş olmasının verdiği cesaretle de onlara kötü 

davrandılar ve hakaretlerde bulundular. Buna karşılık daha önce de Medine-

lilere Harre vakasında destek vermemiş olan, Hz. Hüseyin’in oğlu Ali Zeyne-

labidin Husayn’a ikramda bulundu.322 Husayn’ın bu seferi aynı zamanda bir 

tahliye operasyonudur da. Zira Abdullah b. Zübeyr’in Medine’yi de hâkimi-

yeti altına alacağını tahmin eden Ümeyyeoğulları bir daha Harre öncesindeki 

sıkıntıları yaşamamak için Husayn’ın ordusuyla birlikte güvenli bir şekilde 

Medine’den çıkarak Şam’a göçtüler.323

 

320 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 255. 
321 İbn Sa‘d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 2/67; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/23. 
322 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/502; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/226. 
323 Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 5/34; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 

8/239. 
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Yezîd b. Muâviye’nin ölümünden oğlu Muâviye’nin hilafete isteksiz ol-

ması ve hastalığı, diğer oğlu Hâlid’in de yaşının küçük oluşu gibi nedenlerle 

Emevî idaresi hiç beklenmeyen bir anda Mervân b. Hakem’e geçmiştir. On-

dan sonra da onun oğulları Emevî Devleti’ni yönetmişlerdir. Bu nedenle hila-

fetin Ebû Süfyan oğullarından Mervân’ın oğullarına geçtiği bu dönem için 

“Mervânîler Dönemi” şeklinde bir isimlendirmede bulunulmuştur. Bu dö-

nem esas olarak önceki dönemden çok bariz farklar taşımamaktadır. Şam yine 

merkez olarak kalmaya devam etmiş ve Emevî halifeleri buradan eyaletleri 

yönetmişlerdir. 

Mervânî asıllı idareciler Emevî Devleti’nin Abbasoğulları tarafından yıkı-

lışına kadar görevde kalmışlardır. Bu dönemde Abdülmelik b. Mervân, Velîd 

b. Abdülmelik ve Hişâm b. Abdülmelik gibi dirayetli yöneticiler ile Ömer b. 

Abdülaziz gibi toplumun bütün kesimlerinin sempatisini kazanmış bir halife 

görülmüştür. Bununla birlikte devletin kabile savaşları, Şii isyanları ve kötü 

yönetim sarmalında çaresiz duruma düşmesine yol açan halifeler de Emevî 

Devleti’nin başına geçmiş ve devletin yıkılışını hızlandırmışlardır. 

Bu dönemde Şam’da yaşanan olumlu gelişmeler ya da kargaşalar Me-

dine’ye tayin edilen valilere de yansımıştır. Abdülmelik, Velîd ve Hişâm dö-

neminin fetihlerle geçen müreffeh yıllarında Medine’de imar faaliyetlerinin 
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ve görece bir huzur ortamının oluşmasını sağlamıştır. Ancak Emevî Dev-

leti’nin yıkılmaya yüz tuttuğu dönemlerde yaşanan taht kavgaları ve karışık-

lıklar Medine’ye de yansımıştır. Hemen her halife değişiminde Medine’deki 

vali değişmiştir. Bu durum ülke genelini olduğu gibi Medine’yi de istikrarsız 

bir hale getirmiştir. 

 

A. Abdullah b. Zübeyr’in İdaresi Sırasında Medine 

Yezîd b. Muâviye’nin ölümünden sonra Emevî tahtı bir süre boş kaldı. 

Veliaht kabul edilen Muâviye b. Yezîd hilafete geçmeyi reddedip kısa bir süre 

sonra da vefat edince324 Emevî başkenti olan Şam bir süre ne yapacağını bil-

mez halde kaldı. Ancak özellikle Ubeydullah b. Ziyâd’ın çabalarıyla Beni 

Ümeyye, Mervân b. Hakem’in hilafeti üzerinde uzlaştı.325 

Yezîd’in ölümünden Abdullah b. Zübeyr’in ölümüne kadar Medine’de 

kimin hâkim olduğunun tam net olmadığı yaklaşık 10 yıllık bir süreden bah-

sedilebilir. Abdullah b. Zübeyr muhtemelen tamamen Mekke ve etrafının gü-

venliğine odaklandığı için bu dönemde onun tarafından Medine’ye birkaç 

farklı ismin gönderildiğini görmekteyiz. Bu asker-valilerden bir kısmı, savaş-

larda mağlup oldukları için ya da başka bir yerde onlara ve ordularına ihtiyaç 

duyulduğu için sık sık Medine’den geri çağrılmışlardır. O nedenle Me-

dine’nin Abdullah b. Zübeyr dönemindeki valilerini ve yıllarını tam olarak 

tespit etmek oldukça zordur. Kaynaklarda aynı valinin ismi çeşitli yıllarda 

geçmekte, ayrıca farklı yerlerde valilik yaptıkları ifade edilmektedir. Üstelik 

bir ismin azledilip yerine başka bir ismin getirildiği durumlarda da benzer bir 

karışıklık görülmektedir. Örneğin Cabir b. Esved’in isminden sonra göreve 

getirilen kişi bazı kaynaklarda Abbas b. Sehl b. Sa’d iken başka bazı yerlerde 

 

324 Esasen babası kendisi için halktan biat aldığı halde Muâviye b. Yezîd çok hasta olduğu için 
babasının ölümünden sonra da insanların içine pek çıkamamış ve üç ay ya da kırk gün sonra 
vefat etmiştir. İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/38. 

325 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 259. 
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Haris b. Hatıb’ın ya da Talha b. Ubeydullah’ın326 vali olarak görevlendirildiği 

yazılmaktadır ki bunların farklı zamanlarda gerçekleşmiş olması da müm-

kündür. 

1. Ubeydullah b. Zübeyr 

Husayn b. Nümeyr’in Şam’a dönmesi ve Emevîler’in Şam’da halifelikle 

meşgul olması Abdullah b. Zübeyr’in Mekke’den sonra Medine’ye de hâkim 

olmasını sağlamıştı. Ancak bu hâkimiyet o kadar belirsiz ve istikrarsızdır ki 

bu dönemde görev yapan Medine valilerinin yönetim zamanları hakkında ke-

sin bir bilgi vermek neredeyse imkânsızdır. Abdullah b. Zübeyr’in Medine’ye 

tayin ettiği bilinen ilk vali kardeşi Ubeydullah b. Zübeyr’dir.327 Ancak Ubey-

dullah hakkında kaynaklarda neredeyse hiçbir bilgi bulunamamaktadır. 

Onun gerek Medine valiliği dönemi faaliyetleri ile ilgili ve gerekse valilik ön-

cesi hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. 

Ubeydullah’ın dönemi hakkında bilinen en temel husus onun Abdullah 

b. Zübeyr’in emriyle Mervân b. Hakem ve oğlu Abdülmelik başta olmak 

üzere Ümeyyeoğullarını Medine’den sürgün etmesidir.328 Ümeyyeoğulları da 

zaten Harre savaşından sonra kendilerini Medine’de güvende hissetmedikleri 

için tehlike belirmeye başladığı anda göç hazırlıklarına başlamışlardır. Bu da 

bu göçün Mekke kuşatmasından dönen Husayn b. Nümeyr’in refakatinde 

gerçekleşmesini açıklayan bir vaziyettir. Yani hem onlar Medine’de kalmak 

istememiş hem de Abdullah b. Zübeyr onların Medine’de bulunmasını ken-

disi açısından tehlikeli bulmuş olmalıdır. 

Ubeydullah hakkında fazla bilgi olmasa da onun görevden azledildikten 

sonra verdiği bir hutbe Medine’de onun aleyhine bir faaliyet olduğunu gös-

termektedir. Zira Abdullah b. Zübeyr, Ubeydullah’ı azledip yerine diğer 

 

326 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/391. 
327 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/31. 
328 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/238; Takiyüddin Ahmed b. Ali Makrizî - Muhammed el-

Ya’lavî, el-Mukaffa’l-Kebir (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 2006), 4/207. 
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kardeşi Mus’ab’ı vali tayin edince Ubeydullah “Allah hiç kimseyi kötülük 

üzerine devamlı kılmaz. Geçmişte Allahu Teala değeri ancak 200 dirhem eden 

bir deve için koskoca bir kavmi helak etmiştir” şeklinde iğneleyici bir hutbe 

okumuştur.329 Bu sözleriyle kendisinin görevden azledilmesine yol açan kim-

selerin kıymetsiz bir şeyden dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını ima 

etmektedir. 

2. Cabir b. Esved 

Abdullah b. Zübeyr’in Medine valilerinden olan Cabir b. Esved b. Avf, 

Abdurrahman b. Avf’ın yeğeni olup Kureyş’in Zühreoğulları koluna mensup-

tur. Cabir, Medine valisi iken Mervân b. Hakem’in Hubeyş b. Dülce komuta-

sında Medine’ye gönderdiği orduyla başa çıkamayacağını düşünüp savaş-

maktan kaçınmıştı. Bunun üzerine Abdullah b. Zübeyr, Cabir’e destek olarak 

Abbas b. Sehl b. Sa’d’ı görevlendirmiştir. Abbas’ın emrindeki İbn Zübeyr or-

dusu 65/685 yılında Rebeze’de Şamlılarla karşılaştı. Savaş başlamadan önce 

atılan bir ok ile Şam ordusunun komutanı Hubeyş b. Dülce öldürüldü. Sonra 

meydana gelen savaşta Abbas b. Sehl Şamlıları mağlup etmiştir. Kaçanlar Me-

dine’ye sığınmışlardır. Abbas’ın kuşatmasından sonra şartsız olarak teslim ol-

malarına rağmen esir edilenler Medine’de idam edilmiştir.330 Aralarında 

Haccâc b. Yusuf’un da olduğu bir grup asker ise kaçarak Şam’a geri dönmeyi 

başarmışlardır.331 Bu savaşın hemen ertesinde Mervân b. Hakem vefat etmiş 

ve yerine oğlu Abdülmelik halife olmuştur.332  

Cabir b. Esved’in Medine valiliği Medine uleması için sıkıntılı bir dönem 

olmuştur. Vali, Abdullah b. Zübeyr’e biat için Saîd b. Müseyyeb’e çağrı yap-

tığında o, “Bütün Müslümanlar onun halifeliği üzerine birleştikten sonra biat 

 

329 Muhammed Tahir Meysavî, Cemheretü Makalat Ve’r-Resaili eş-Şeyhu’l-İmam Muhammed Tahir 
İbn Âşûr (Ürdün: Dâru’n-Nefâis, 2015), 1/1280. 

330 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/38; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-
Tarih, 3/273. 

331 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/612. 
332 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/38. 
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ederim zira iki halifenin ortaya çıkması durumunda birine biat etmenin fit-

neye yol açacaktır. Bu nedenle bir halife üzerinde ittifak edilmeden İbnü’z-

Zübeyr’e biat etmeyeceğim” deyince Câbir onu 60 kırbaçla cezalandırmış-

tır.333 Halkın huzurunda infaz edilen bu ceza esnasında Saîd b. Müseyyeb: 

“Bildiğinizi yapınız, arzu etmediğiniz kötü akıbet birkaç gün sonra başınıza 

gelecektir” diyordu. Abdullah b. Zübeyr ise bu konuda valisini azarlamış ve 

Said b. Müseyyeb’in biat etmemesinin büyük bir problem olmadığını ve onu 

rahat bırakması gerektiğini söylemiştir.334 

Cabir b. Esved ile Said b. Müseyyeb arasında bir başka konuda da gergin-

lik yaşanmıştır. Cabir’in dört hanımla evli iken birini boşayıp yeniden evlen-

diğinde boşadığı kadının iddetini beklemeden yeniden evlendiği için335 Said 

b. Müseyyeb tarafından uyarıldığı ve bu nedenle de onu kırbaçladığı ifade 

edilmiştir.336 İleride de görüleceği gibi Said b. Müseyyeb, ister Emevîler tara-

fından isterse de Abdullah b. Zübeyr tarafından görevlendirilmiş olsun Me-

dine valilerine karşı tavizsiz tutumu nedeniyle çeşitli sıkıntılar çekmiştir. 

Özellikle Cabir b. Esved gibi müsamahasız valiler Said’in her itirazında ona 

şiddet göstermekten geri durmamışlardır.  

Abdullah b. Zübeyr ile Emevîler arasında meydana gelen mücadelede 

Medineliler tarafsız kalmışlardır. Yukarıda ifade edildiği gibi Said b. 

 

333 Pekçok kaynağa durum yukarıda anlatıldığı gibiyse de bazı kaynaklarda ise Said b. Müsey-
yeb’i biat etmediği için kırbaçlayanın Abdurrahman b. Muhammed b. Eş’as olduğu ve bu yüz-
den Abdullah b. Zübeyr’in onu azledip yerine Cabir b. Esved’i tayin ettiği nakledilmektedir. 
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/293; Zehebi, Tarihü’l-İslâm ve vefeyatü’l-meşahir ve’l-a’lâm, 
5/63. 

334 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 265; Ebû’l-Arab, el-Mihan, 307; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 4/416; 
Recep Bilgin, “Said b. Müseyyeb’in Hayatı, Kişiliği ve Hadis İlmindeki Yeri”, Kilis 7 Aralık Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2018): 549. 

335 Bununla birlikte dört karısı olup da bunlardan birini boşayan veya boşadığı karısının kız kar-
deşi, halası ve teyzesi gibi kendisiyle tek nikâh altında birleştirilemeyecek derecede yakın bir 
akrabasıyla evlenmek isteyen erkek de evlenmeden önce boşadığı karısının iddetinin bitmesini 
beklemek zorundadır. Fıkıh literatüründe terim anlamıyla olmasa da kocanın iddeti denince 
bu durum kastedilir. Halil İbrahim Acar, “İddet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İs-
tanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000), 21/466. 

336 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 10/22. 
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Müseyyeb “herkes Abdullah’a biat ettiğinde ben de biat ederim” derken as-

lında Medine halkının da eğilimini de göstermiş oluyordu. Medinelilerin bu 

çatışmalarda tarafsız kalması muhtemelen kısa bir süre önce yaşanan Harre 

vakasının acılarına dayanmaktadır. Emevîler’in Abdullah b. Zübeyr’e kıyasla 

gittikçe daha düzenli ve güçlü oluşları da onları iki taraf arasındaki savaşta 

tarafsız kalmaya sevk etmiş olmalıdır.337 

Yine de iki taraf arasındaki çarpışmalardan bozulan ticari şartlar Me-

dine’ye erzak sevkiyatında sorunlara yol açmış ve Abdullah b. Zübeyr hâki-

miyetindeki Medine’de gıda sıkıntısı yaşanmıştır. Medine’de gıda fiyatları 

yükselmiş yiyecek bulamayan insanlar geceden geceye idareli bir şekilde kul-

landıkları bir miktar buğday ya da mercimekle karınlarını doyurmaya başla-

mışlardır. Buna karşılık valinin yapabildiği tek şey hutbede insanlara gıda fi-

yatlarını yükseltmekten kaçınmalarını ve Allah’tan korkmalarını tavsiye et-

mek olmuştur. Abdullah b. Zübeyr ise Medine de sık sık vali değiştirerek bir 

çözüm aramaya çalışmıştır. Bu dönemde Abdullah b. Zübeyr’in vali tayin 

edip sonra azlettiği isimler şunlardır; Ubeyde b. Zübeyr, Abdumenfaoğulla-

rının mevlası Ebi Sevr (Kıtlık onun zamanında başlamıştır), Haris b. Hatıb el-

Cumahî, Cabir b. Esved, Cafer b. Zübeyr, Vehb b. Ebû Muattib, İbrahim b. 

Talha ve Abdullah b. Muti el-Adevî.338 Bu kadar ismin kısa bir süre içinde 

tayin edilip azledilmiş olması tabii olarak Medine’deki istikrarı tamamen or-

tadan kaldırmış ve Emevî saldırılarının tesiriyle iş kıtlık seviyesine ulaşmıştır. 

Hatta Medainî’ye göre Medine halkı Abdullah b. Zübeyr’in bazı işler için 

görevlendirdiği Ebû Kays adındaki bir adamın kötü yönetiminden dolayı 

şöyle demeye başlamıştı: “Ebû Kays Yezîd’e ne fayda veriyor ne zarar veri-

yordu. İbn Zübeyr’e ise fayda vermediği gibi ayrıca zarar da veriyor.”339 

 

337 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân. 
338 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/353. 
339 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/353. 
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Kaynaklardaki bilgileri derlediğimizde Cabir’in valiliğinin 71/691 yılına 

kadar devam ettiği görülmektedir. 71 yılında Abdullah b. Zübeyr Câbir'i gö-

revden alarak yerine “Talhatu’n-Nedâ” olarak lakaplandırılan Talha b. Ab-

dullah b. Avf’ı vali tayin etti. Talha da Abdülmelik b. Mervân’ın gönderdiği 

Tarık b. Amr’ın kendisini Medine'den çıkarttığı ana kadar görevine devam 

etti.340 

3. Haris b. Hatıb el-Cumahî 

Abdullah b. Zübeyr’in Medine’ye vali tayin ettiği isimlerden birisi de Ha-

ris b. Hatıb’dır. Onun valiliği döneminde Abdülmelik b. Mervân Urve b. 

Üneyf komutasında altı bin kişilik bir orduyu Medine üzerine göndermiştir. 

Abdülmelik Urve’ye şehir sakinlerini rahatsız etmemelerini ve bir ihtiyaç ol-

maksızın Medine’nin içine girmemelerini öğütlemişti. Bu nedenle Urve b. 

Üneyf Medine’nin kuzeyindeki “Arsa” denilen mevkiye konaklamış ve Me-

dine-Şam yolunu da bu bölgeden kontrol etmişlerdir.341 Abdülmelik bu emri 

verirken Harre vakası ve öncesinden beri zaten Emevîler’e düşman olan Me-

dinelilerin iyice Abdullah b. Zübeyr’e meyletmelerinden de endişe etmiştir. 

Emevîler, Medine’deki Abdullah b. Zübeyr kuvvetlerine kıyasla daha 

güçlü idiler. Bu yüzden Medine’nin hemen dışında karargahlarını kurmaları 

üzerine Vali Haris b. Hatıb Medine’yi terk etti. Şehirde bir vali olmadığı için 

de cuma namazlarını şehir dışındaki ordugâhından gelen Emevî komutanı 

Urve b. Üneyf kıldırdı ve namazı kıldırdıktan sonra şehirden ayrıldı. Abdul-

lah b. Zübeyr de Urve b. Üneyf’e yönelik herhangi bir harekâta girişmedi. Bir 

ay kadar Medine civarında konaklayan Emevî ordusu Abdülmelik’in emri 

üzerine Şam’a geri döndü. Urve’nin çekilmesinden sonra Abdullah b. Zü-

beyr’in valisi Haris de Medine’ye geri döndü.342 

 

340 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/113. 
341 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 40/210; İbnü’l-Esîr, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/398. 
342 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/113; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/398. 
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Bu esnada Abdullah b. Zübeyr Medine’ye bağlı olan Hayber ve Fedek 

arazilerinin zekâtını toplamak üzere Ensar’dan, muttaki bir kimse olarak ta-

nınan Süleyman b. Halid ez-Zurâkî’yi görevlendirdi. Abdülmelik bu bölgele-

rin zekâtının Abdullah’ın eline düşmesine mâni olmak üzere Abdulvahid b. 

Haris emrindeki dört bin kişilik bir orduyu Hayber’e sevk etti. Vâdi’l-Kurâ’da 

karargâh kuran Abdulvahid’in ordusundaki bazı askerler Emevî ordusunun 

oraya gelmesi üzerine bölgeden kaçmaya çalışan Süleyman b. Halid’i yakala-

yarak idam etti. Bu habere çok üzülen Abdülmelik “Salih, Müslüman ve gü-

nahı bulunmayan bir adamı öldürmüşler” demiştir.343 Benzer başka olaylarda 

olduğu gibi Şamlı askerlerin sahabi ya da faziletli kişilere yönelik hassasiyet-

lerinin son derece zayıf olduğu bu olaydan da anlaşılmaktadır. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra Abdullah b. Zübeyr Vali Haris b. Hatıb’ı 

azlederek yerine Câbir b. Esved’i tayin etti. Vali Câbir, Süleyman’ın intika-

mını almak, Emevîleri bölgeden uzaklaştırmak ve Hayber zekâtını toplamak 

gayeleriyle Ebû Bekir b. Ebû Kays yönetiminde 640 kişiden oluşan bir süvari 

birliğini Hayber’e gönderdi. Beklemedikleri bir anda baskına uğrayan Emevî 

birliği tamamen öldürüldü. Böylece Süleyman b. Halid’in intikamını da alın-

mış oldu.344 

Hayber’de kaybedilen bu çatışmaya rağmen Abdülmelik savaşa ağırlığını 

koyuyor ve orduları Irak cephesini kontrol altına aldıkça Hicaz’a doğru iler-

liyorlardı. Hayber’de tamamen imha edilen birliğin ardında Abdülmelik, Ta-

rık b. Amr komutasındaki bir orduyla karşı saldırıya başladı. Tarık ordusunu 

Vâdi’l-Kurâ’ya yerleştirerek Medine’yi hem gelir kaybına uğratmış hem de 

erzak teminini zorlaştırmıştır. Tarık’ın etrafa gönderdiği birlikler Abdullah b. 

Zübeyr’in bölgedeki cılız kuvvetlerini mağlup etmiş ve komutan dahil 600 ki-

şiyi öldürmüştür.345 

 

343 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/76; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/114; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-
Kâmil fi’t-Tarih, 3/398. 

344 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/114; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/398. 
345 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 24/431; İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim li’t-Tabakâti İbn Sa’d, 2/77. 
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Ardından meydana gelen ve bizzat Medine valisi Cabir b. Esved’in ko-

muta ettiği ordu da Tarık’ın askerlerine mağlup oldu. Abdullah b. Zübeyr’in 

yeni bir ordu kurulması yönündeki çağrıları da maddi imkânsızlıklar nede-

niyle gerçekleştirilemedi. Tarık b. Amr da Vâdi’l-Kurâ’ya dönerek Hayber ve 

Medine arasındaki geniş bölgeyi kontrolü altında tuttu. Abdullah b. Zübeyr 

ise bu aşamadan sonra ordu oluşturamadığı için saldırıdan savunmaya geç-

miştir.346 

4. Talha b. Abdullah b. Avf 

Talha b. Abdullah, Kureyş’in Zühreoğulları koluna mensup olup aşere-i 

mübeşşereden Abdurrahman b. Avf’ın yeğenidir. Ebû Muhammed künye-

siyle de anılır. Talha alim ve fakih biriydi ve bu özelliklerinden dolayı Medine 

halkı tarafından itibar gören bir zattı. Yezîd b. Muâviye onu Medine kadısı 

olarak tayin etmişti. Kazâ ve fetvalarıyla ilk dönem Hicaz fıkıh anlayışının 

oluşumuna katkıda bulundu. Miras taksiminde halkın kendisine müracaat et-

tiği nihaî otoritelerden biri kabul edilirdi. Ayrıca ücret almadan halkın hukukî 

belgelerinin kaydını tutmak suretiyle bir tür noterlik de yaptı.347 

Abdullah b. Zübeyr 71/691 yılında Medine Valisi  Câbir  b.  Esved’in yerine 

Talha’yı tayin etti. Talha, Abdullah b. Zübeyr’in atadığı son Medine valisi 

oldu. Daha sonra Abdülmelik b. Mervân’ın tayin ettiği Tarık b. Amr gelerek 

Medine’ye hâkim oldu. Talha ise kaçarak Medine’yi terk etti.348 

Abdullah b. Zübeyr’e biat etmediği için  Câbir  b.  Esved  döneminde altmış 

kırbaçla cezalandırılan Said b. Müseyyeb, Talha’nın yönetiminden övgüyle 

bahsetmektedir.349 Talha sonraki yıllarda meydana gelen siyasî değişikliklere 

rağmen kendisine itibar edilen bir şahsiyetti. Halife I. Velîd Medine’ye 

 

346 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/78; Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 166-168. 
347 Cemal Ağırman, “Talha b. Abdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Tür-

kiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 39/504. 
348 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/166. 
349 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/161. 
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geldiğinde Kureyş’in ileri gelenleri için dört kürsü kurulmasını emretmiş ve 

bunlardan birine onu oturtmuştu.350 

Abdullah b. Zübeyr Medine ve Mekke’yi yeniden İslâm Devleti’nin idarî 

merkezi haline getirmeye çalışmış ancak Hicaz’ın insan kaynakları ve iktisadî 

bağımlılığı bu hayalini gerçekleştirmesinin önünde ciddi bir engel olarak dur-

muştur.351 Onun Hicaz’a dokuz yıl hâkim olabilmesi ise Emevîlerin Şam’da 

yaşadıkları problemler, Irak’taki Muhtar meselesinin onları da zor durumda 

bırakması gibi iç meselelerle alakalıdır. Zira Abdülmelik’in Mısır ve Irak gibi 

eyaletleri hâkimiyeti altına almasından sonra Abdullah b. Zübeyr onun kar-

şısında Harem’e sığınmak dışında bir çare bulamamıştır.352 

 

B. Abdülmelik b. Mervân Döneminde Medine 

Kısa süren Mervân b. Hakem döneminden sonra Emevî hilafetine babası-

nın veliaht ilan ettiği Abdülmelik b. Mervân geçmiştir. Abdülmelik hayatının 

büyük bir kısmını Medine’de geçirmiş olması nedeniyle Emevî halifeleri ara-

sında Medine’yle irtibatı açısından özel bir yere sahiptir. Abdülmelik b. 

Mervân’ın çocukluğu ve gençliği hem ilmî hem de idarî alanda yetişme 

imkânı bulabileceği bir ortamda geçmiştir. Babası Mervân b. Hakem’in yön-

lendirmesiyle Medine’nin Kur’an ve hadis ilimlerinde en önemli isimlerinden 

dersler aldı. Babasından, Cabir’den, Ebû Said el-Hudrî’den, Ebû Hureyre’den, 

İbn Ömer’den, Muâviye’den, Ümmü Seleme’den ve Hz. Aişe’nin azatlı cari-

yesi Berire’den hadis rivayet etmiştir. Aralarında Halid b. Madan, Urve, 

Zührî, Amr b. Haris, Reca b. Hayve ve Cerir b. Osman’ın da bulunduğu bir 

cemaat, ondan hadis rivayet etmişlerdir.353 Hatta A’meş, Ebû’z-Zinad’ın şöyle 

dediğini rivayet etmiştir: “Medine fakihleri dört kişidir: Said b. Müseyyeb, 

 

350 Ağırman, “Talha b. Abdullah”, 39/504. 
351 Adnan Demircan, Emevîler (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 63. 
352 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 178-179. 
353 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/62. 
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Urve, Kabîsa b. Züeyb ve Abdülmelik b. Mervân. Abdülmelik, emirliğe baş-

lamadan önce fakihti.”354 Ayrıca bu dönemde Medine’nin şiir ve müzik ala-

nında da önemli bir şehir olması Abdülmelik’in bu sahalarda da zevk sahibi 

olmasını sağlamıştır.355 

Abdülmelik yönetime geldikten sonra Medine’de edindiği alim dostla-

rıyla irtibatını sürdürmüştür. Medine’nin dört büyük fakihinden biri kabul 

edilen Kabîsa b. Züeyb, Abdülmelik’in en yakınındaki isimlerden biri olmuş-

tur. Abdülmelik ona o denli güvenmiştir ki onu Divânu’l-Hâtem’in sorum-

lusu (mühürdar) yapmıştır.356 Diğer bir Medineli fakih de Abdülmelik’in ço-

cukluk arkadaşı Urve b. Zübeyr’dir. Urve, kardeşi Abdullah ile Abdülmelik 

arasında yaşanan şiddet olaylarında taraf olmayıp Abdülmelik’in Abdullah’ı 

öldürüp Hicaz’a hâkim olmasından sonra Şâm’a giderek Abdülmelik’e biat 

etmiştir.357 Her ne kadar ona resmi bir görev verilip verilmediği ile ilgili bir 

malumatımız olmasa da, Abdülmelik’in arkadaşına iltifat ettiği ve ona birçok 

ihsanda bulunduğu zikredilmektedir.358 

Abdülmelik’in Medine’de ikamet ettiği dönemde halife Muâviye b. Ebû 

Süfyan, Medîne valisi Mervân b. el-Hakem’e mektup yazarak oğlu Abdülme-

lik’in de Medine’den Mağrib bölgesine gönderilecek orduda görev almasını 

talep etmiştir. Abdülmelik b. Mervân da Ifrikiyye bölgesine ulaşarak Muâviye 

b. Hudeyc komutasındaki orduya katılarak Kuzey Afrika’daki fetih hareket-

lerine katılmış, bir yandan da askerî yeteneklerini geliştirmiştir.359 Abdülme-

lik b. Mervân bu seferlerden başka devlet hizmetinde de görev yaptı. 

 

354 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/62. 
355 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 66. 
356 İbn Habib, el-Muhabber, 379; İbn Miskeveyh - İmamî, Tecâribu’l-Ümem, 2/384. 
357 Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemî el-Vâkıdî, el-Megâzi, thk. Marsden Jones 

(Beyrut: Dâru’l-A’lemi, 1989), 1/20. 
358 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 345; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/131; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, 

El-Kâmil fi’t-Tarih, 3/406. 
359 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 210-211; Ebû’l-Kasım Abdurrahman b. Abdullah el-Mısrî, Fü-

tuhu Mısr ve’l-Mağrib (Kahire: Mektebetü’s-Sekafetü’d-Diniyye, 1995), 220.  
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Babasının valiliği sırasında onun teklifiyle Muâviye tarafından on altı yaşında 

iken (42/662) Medine divânına başkan tayin edildi.360 

Abdülmelik b. Mervân, Abdullah b. Zübeyr’in Mekke’de hilafetini ilan 

ettiği günlerde babası ve diğer Ümeyyeoğullarıyla birlikte Medine’de bulu-

nuyordu. Abdullah b. Zübeyr, Medine valisi olan kardeşi Ubeydullah’a 

Ümeyyeoğullarını şehirden sürmesini emretmişti.361 Bu esnada hasta olan Ab-

dülmelik b. Mervân yolculuk yapabilecek durumda değildi. Mervân da onun 

için endişelenmişti. Ancak Abdülmelik b. Mervân babasına kendisini kumaş-

lara sararak yanında götürmesini söylemiş ve o şekilde Medine’de çıkmış-

lardı.362 Bu, Ümeyyeoğullarının Medine’den ikinci sürgünü idi. Bilindiği 

üzere daha önce de Harre vakasından önce Medine’den sürülmüşlerdi.  

Ne var ki Abdullah b. Zübeyr Emevîlerin Medine’den çıkarılmalarının 

taktiksel olarak bir hata olduğunu fark etmiş ve buna pişman olarak onların 

yakalanıp tekrar Medine’ye getirilmelerini emretmişti. Ancak arkalarından 

gönderilen askerler Emevîler’i yakalayamamışlardır. Abdullah b. Zübeyr on-

ların Harre vakasından önce de şehirden çıkarıldıklarını ve dönüp şehir hal-

kına karşı Emevî ordusuna destek olduklarını geç hatırlamıştır. Hatta Mervân 

ve Abdülmelik’in Şam’da Halife olduktan sonra Abdullah b. Zübeyr’e Merci-

rahıt Savaşı363 (64/684) ile Irak ve Hicaz’da yaşattıkları düşünülürse bu hata 

Abdullah b. Zübeyr’in beklediğinden de daha pahalıya mal olmuştur. Buna 

karşın Ümeyyeoğulları da Medine’de kendilerini bekleyen akıbetin ne kadar 

kötü olabileceğini düşündükleri için Abdullah b. Zübeyr’in askerlerine yaka-

lanmamak için Şam yolunu hızla kat etmişlerdir.364 

 

360 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/160. 
361 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/238. 
362 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 6/257. 
363 Abdullah b. Zübeyr’in hilafetini destekleyen Dahhâk b. Kays kumandasındaki Suriye’deki 

Kayslılar ile Mervân halife olmasını isteyen Kelbliler arasındaki savaş. 
364 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 76-77. 
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Mervân b. Hakem’in Câbiye’de365 halife seçilmesi üzerine Abdülmelik de 

Şam’da yaşamaya başladı. Babası kendisinden sonrası için Abdülmelik’e ha-

life olmak üzere biat aldı. Abdülmelik b. Mervân, babasının 65/685 yılında 

vefatı üzerine halife olarak yeniden biat aldı. Halife olduktan hemen sonra da 

Irak ve Hicaz üzerine ordular göndererek İslâm topraklarında hâkimiyeti sağ-

lamak için uğraştı. Uzun süren çabalardan sonra Hicaz’da Abdullah b. Zü-

beyr’in yönetimini sona erdirerek Mekke ve Medine’ye hâkim oldu. 366 

Abdülmelik b. Mervân Irak’ta kontrolü sağladıktan sonra Abdullah b. 

Zübeyr’in Hicaz hâkimiyetini tamamen sona erdirmek için Haccâc b. Yusuf 

es-Sekafî komutasında 2000 kişilik bir orduyu Mekke’ye gönderdi. Medine 

daha önce gönderilen askerî birlikler sayesinde kontrol altına alınmış ve bu-

raya Tarık b. Amr vali olarak atanmıştı. Bu nedenle Haccâc Medine’ye uğra-

madan Irak yoluyla doğrudan Mekke’ye ilerleyerek karargahını kendi mem-

leketi olan Tâif’te kurdu.367 Haccâc Mekke’ye giden yolları kontrol altına ala-

rak şehre erzak sevkiyatını engelledi. Bu durum Abdullah b. Zübeyr’in taraf-

tarlarının mukavemeti üzerinde ciddi bir tesire sahip oldu. Üç ay sonra Ab-

dülmelik’in Medine valisi Tarık b. Amr ile gönderdiği 5000 kişilik destek kuv-

vetin de gelmesi ile Mekke’yi tamamen kuşattı368 ve Abdullah b. Zübeyr’in 

sığındığı Harem’i mancınıklarla taşa tuttu. Altı ay on yedi gün süren369 ku-

şatma sonucunda şehirde yaşanan büyük açlık İbn Zübeyr’in adamları ara-

sında çözülmeye sebep oldu. İçinde oğulları Hubeyb ve Hamza’nın da olduğu 

binlerce kişi Haccâc’dan eman talebinde bulundu370 İbn Zübeyr de yaptığı bir 

huruç hareketi sırasında öldürüldü. Onun öldürülmesi Mekke halkının 

 

365 Dımaşk’ın 80 km. kadar güneybatısında Havran bölgesinde yer alan bir şehir olup Hz. Ömer 
döneminde fethedilmiştir. Mustafa Fayda, “Câbiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992), 6/538. 

366 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/128. 
367 İbn Miskeveyh - İmamî, Tecâribu’l-Ümem, 2/243; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve 

Müluk, 6/119. 
368 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/93. 
369 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/229. 
370 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 28/234; İbn Miskeveyh, Tecâribu’l-Ümem, 2/244. 
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büyük üzüntüsüne neden oldu. Bu üzüntüde Abdullah b. Zübeyr’in şahsına 

duydukları sevgi kadar Mekke’nin Devletin idare merkezi olması vasfının 

kaybolması da bir sebep olarak görülmektedir.371 73/693 yılında gerçekleşen 

bu hadiseden sonra Hicaz, Irak ve Mısır’da dokuz yıl hüküm süren ve Emevî 

Devleti’ne zor günler yaşatan Abdullah b. Zübeyr’in hilâfetine son verilmiş 

oldu.372 Haccâc gösterdiği bu başarıdan sonra Hicaz, Yemen ve Yemâme vali-

liğine getirildi. 75 yılına kadar bu görevde kaldıktan sonra Irak valiliğine ta-

yin edildi.373 

Abdülmelik b. Mervân, Hicaz’ı kontrol altına aldıktan sonra bölgeyi ziya-

ret etti. Mekke ve Medine’de yaptığı konuşmalarda Hicaz halkına çok sert 

mesajlar verdi. Medine’de verdiği hutbede şöyle konuşmuştur: “Ben musta-

zaf halife (Osman), uzlaşmacı halife (Muâviye) ya da aklı kıt halife (Yezîd) 

değilim. Benden önceki halifeler bu maldan yiyor ve yediriyorlardı. Ben ise, 

sizler bana karşı dosdoğru oluncaya kadar sizi kılıçla tedavi edeceğim. Siz 

bize ilk muhâcirlerin durumunu hatırlatıyor; fakat onlar gibi amel etmiyorsu-

nuz.374 Allah’a yemin ederim ki bozgunculuğa devam ederseniz biz de ceza-

nızı vermeye devam edeceğiz ve sizler kılıçlarımızla karşılaşacaksınız. İşte bu 

Amr b. Sa’îd (el-Eşdak) ve kesik başı.375 Bizim hakkımızda kılıç hüküm vere-

cektir. Burada olan olmayana duyursun. Bizim tahammül edemeyeceğimiz 

oyun yok. Amr’ın boynuna geçirdiğimiz pranga yanımızda duruyor. Ben 

onun boynuna taktığım pranganın aynısını onun gibi davranan herkesin boy-

nuna takmak için Allah’a yemin ettim. Bize Allah’tan korkmayı emrediyorsu-

nuz ama kendinize gelince unutuyorsunuz. Şu andan itibaren kim bana 

 

371 Aksu, Haccâc b. Yûsuf, 54. 
372 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/128. 
373 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293. 
374 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/64; Ebû Abdillah Salahuddin Muhammed b. Şakir el-Kütübî, 

Fevâtü’l-Vefayat (Beyrut: Dâru Sadır, 1973), 2/404; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 37/135. 
375 Mervân b. Hakem’den sonra halife olma planları yapan ve Abülmelik döneminde giriştiği is-

yan hareketinden sonra yakalanı idam edilen eski Medine valisi. Bkz. Özaydın, “Eşdak”, 
11/460. 



- Fatih Zengin - 

 
 

~ 117 ~ 

Allah’tan korkmayı emredecek olursa, onun boynunu vurduracağım.”376 Su-

yutî bu konuşmayı naklederken senette bulunan isimlerden el-Kedimî’nin ya-

lancılıkla itham edildiğini söylemektedir. Ancak yine de ifade edebiliriz ki 

Emevî Devleti kurulduğundan beri Hicaz halkıyla sorunlar yaşamış ve bu da 

onların Hicazlılara güvenmemesine, dahası iyi bir nazarla bakmamasına yol 

açmıştır. Bazı araştırmacılar da Abdülmelik’in bu konuşmasını fikir hürriyeti 

bağlamında ele alarak Emevî yöneticilerinin tebaaya serbest düşünce fırsatı 

vermediklerini ileri sürmüşlerdir.377 

Bu siyasî konuşması dışında ilmî açıdan da Medine halkına bazı tavsiye-

lerde bulunan Abdülmelik şöyle demiştir: “Ey Medine halkı! Şu yönetime sa-

hip olması gereken en liyakatli insan benim. Şu doğu tarafından (Irak’tan) bi-

zim üzerimize hadisler aktı. Biz bunları bilmiyoruz. Bunlardan sadece Kur’an 

kıraatini biliyoruz. Mazlum imam Hz. Osman’ın size gönderdiği mushafını-

zın içindeki hükümlere bağlı kalın. Yine merhum ve mazlum imamınız Hz. 

Osman’ın sizler için derlediği farizalara sarılın. O, bu farizaları ve mushafı 

derleyip toparlama hususunda Zeyd b. Sabit’e danışmıştı. O, ne güzel bir da-

nışmandı. O, İslâm içindi. Allah, ona rahmet etsin. Mazlum ve merhum ima-

mınız Hz. Osman ile Zeyd b. Sabit’in hükümlerine göre hüküm verin. Onların 

uygun görmedikleri şeylerden uzak durun.”378 Bu tavsiyelerinde bir ilim 

adamı olmasının yanı sıra bir devlet adamı olarak da konuşan Abdülmelik, 

Medinelilere Emevî muhalifi olan Iraklılardan hadis almaları hususunda dik-

katli olmalarını söylerken, sözleri onun bu iki yönünün de izlerini taşımakta-

dır. 

 

376 el-Kütübî, Fevâtü’l-Vefayat, 2/404; Celalüddin Abdurrahman b. Ebû Bekr Suyutî, Tarihu’l-Hu-
lefa (Riyad: Mektebetü Nizar Mustafa el-Bâz, 2004), 165. 

377 Delice, “Asr-ı Saadet, Hulefâ-i Râşidin ve Emevîler Döneminde Fikir Hürriyeti Konusunda 
Bazı Mülâhazalar”, 73. 

378 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/233; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 37/135; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-
Nihâye, 9/64. 
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Abdülmelik bu ziyaretinde Medine’de üç ay kadar ikamet etti.379 Bu ka-

dar uzun süre kalması Medine’nin ileri gelenlerini kontrol altına almak ve 

daha yeni sona ermiş olan Abdullah b. Zübeyr meselesinden sonra hâkimiye-

tin sağlandığından tamamen emin olmak için olmalıdır. Abdülmelik Şam’a 

döndükten bir süre sonra Medine halkına gönderdiği mektupta onları Velîd 

ve Süleyman b. Abdülmelik’e veliaht olarak biat etmelerini emretmiştir. Buna 

karşılık Said b. Müseyyeb bunu Bizans adeti (Hirakliyye) olarak tavsif edip 

biat etmeyi reddetmiştir.380  

Said b. Müseyyeb öteden beri Emevî yönetimine muhalif bir isim olarak 

Medine uleması arasında ön plana çıkmaktaydı. Aslında Medine uleması 

içinde Emevîler’e yakın davranmayan pek çok isim bulunmaktaydı. Said’i bu 

konuda diğer alimlerden ayıran en önemli hususiyeti ise bu tutumunu her 

fırsatta sergilemekten çekinmemesiydi. Örneğin Hac için Medine’ye gelen 

Halife Abdülmelik b. Mervân, Said ile görüşmek için onu davet ettiğinde Said 

bunu kabul etmemiştir. 381 İslâm tarihi kaynaklarında Abdülmelik’in bu dav-

ranışından dolayı Said’i cezalandırdığına dair bir kayda rastlanmamaktadır. 

Belli ki Abdülmelik de onun Emevî yönetimine karşı olan tutumunu ve Me-

dinelilerin gözündeki konumunu bildiği için meseleyi büyütmemiş ve bunu 

bir sorun haline getirmemiştir. 

Abdülmelik b. Mervân, oğulları Velîd ile Süleyman’ın veliahtlığı için biat 

talebinde bulununca da Said bunun İslâm’a aykırı olduğunu söyleyerek biat 

etmediği için hapse atılıp kırbaçlanmış, hapisten çıktıktan sonra Mescid-i Ne-

bevî’de halkın onunla konuşması yasaklanmıştır. Said b. Müseyyeb, 

Haccâc’ın Mescid-i Nebevî’de namaz kılarken rükû ve secdeyi tam olarak 

yapmadığını görünce yerden aldığı bir avuç çakılı onun üzerine atmıştır. Dev-

let hazinesinden kendisine bağlanan 30.000 dirhemden fazla bir maaşı hiçbir 

zaman almamış, kendisiyle Mervânoğulları arasında Cenâb-ı Hak hükmünü 

 

379 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/2. 
380 Ebû’l-Arab, el-Mihan, 316. 
381 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/129. 
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verinceye kadar bunu kabul etmeyeceğini ve her namazda onlara beddua 

edeceğini söylemiştir. Emevî ailesinden yalnız Medine Valisi Ömer b. Abdü-

lazîz’i sever ve ona değer verirdi.382 

Said b. Müseyyeb’in Emevîler’e ve Abdülmelik b. Mervân’a bakışının en 

güzel örneklerinden birisi de kızını evlendirme olayıdır. Halife Abdülmelik 

onun kızını oğlu Velîd için istediğinde bunu kabul etmemiş ve beğendiği fakir 

bir öğrencisi olan Kesir b. Ebû Vedâa’ya kendisi teklif ederek kızını onunla 

evlendirmiştir. Üstelik Kesir b. Ebû Vedaa, yoksul bir kimse olduğu için Said 

ona, bir miktar para göndererek gerekli ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamış-

tır. Böylece o, kızını halifenin oğluna vermemiş, makam ve zenginlik bakımın-

dan daha aşağı derecede biri olan, Ebû Vedâa ile iki veya üç dirhem karşılığı 

bir mehirle evlendirmiştir. 383 Bu olay onun dünya malına ve makama rağbet 

etmediğini göstermekle birlikte Emevîlerle evlilik yoluyla bir bağ kurmaktan 

ve onların siyasetlerinin ortağı olmaktan çekindiğini de göstermektedir. 

1. Tarık b. Amr 

Abdülmelik b. Mervân’ın Medine’ye tayin ettiği ilk vali Hz. Osman’ın 

mevlası Tarık b. Amr’dır. Tarık, ilk olarak Hayber bölgesindeki arazileri Ab-

dullah b. Zübeyr’e karşı korumak üzere bir ordunun başında komutan olarak 

gönderilmişti. Daha önce ifade edildiği gibi buradaki Abdullah b. Zübeyr as-

kerlerini mağlup eden Tarık b. Amr, Medine valisi Talha b. Abdullah’ın kaç-

masıyla Medine’yi ele geçirmişti.384 

Tarık b. Amr Medine’ye geldikten sonra şehrin eşrafı onu ziyarete gitmiş-

lerdir. Gelenlerin içinde Said b. Müseyyeb’in olmadığını gören Tarık öfkele-

nip onu öldüreceğini söylemişse de bunu gerçekleştirmemiştir.385 Said b. Mü-

seyyeb pek çok Emevî valisinden ve İbn Zübeyr’in valisinden sıkıntı çeken bir 

 

382 M. Yaşar Kandemir, “Saîd b. Müseyyeb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), 35/563. 

383 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/325. 
384 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/78. 
385 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/120. 
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alim olmasına rağmen yine de kendi bildiği ve inandığı şekilde davranmak-

tan vazgeçmeyen bir profil çizmiştir. 

Kısa bir süre valilik görevinde bulunan Tarık b. Amr Haccâc’a destek ol-

mak üzere Mekke’ye gittiğinde yerine bıraktığı Şam halkından Sa’lebe adında 

biri Medinelileri rahatsız edecek tavırlar sergilemiştir. Sa’lebe, Medinelileri 

öfkelendirmek için Hz. Peygamber (sav)’in minberinde kemik iliği ve hurma-

dan oluşan yemeğini yiyordu. Onun Mescitteki bu pervasız tavırlarından ra-

hatsız olup bunu dile getiren Medineliler ise kamçılarla cezalandırılıyordu.386 

Kaynaklarda, adı Sa’lebe olarak verilen bu adamın Abdullah b. Zübeyr’in ai-

lesine de oldukça sert davrandığı belirtilmektedir. Yine de bu tür rivayetleri 

ihtiyatla karşılamakta fayda vardır. Zira Emevî dönemini ele alan pek çok 

eserde abartı ya da çarpıtmalara tesadüf etmek mümkündür.  

Bununla birlikte Tarık genel olarak Medine halkıyla sorun yaşamamıştır. 

İlmî konularda Medine’deki ilim ehline danışmış ve onların görüşlerine göre 

davranmıştır. Örneğin fıkhî bir meselede Cabir b. Abdullah’ın görüşlerine 

başvurmuş ve onun fetvasına göre hareket etmiştir.387 

Tarık sadece 5 ay Medine valiliği yaptıktan sonra Abdülmelik b. 

Mervân’ın emriyle topladığı 5.000 askerle Haccâc b. Yusuf’un yardımına git-

miştir.388 Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesinden sonra da Haccâc Hicaz ge-

nel valisi olduğu için Tarık azledilmiştir. 

2. Haccâc b. Yusuf es-Sekafî 

Haccâc b. Yusuf, Muâviye b. Ebû Süfyân’ın iktidarı ele geçirdiği 41/661 

yılında Tâif’te doğdu. Çocukluğu ve gençliği onun saltanatı döneminde geçti. 

Babası Yusuf b. Hakem, annesi ise Kûfe Valisi Muğire b. Şu’be’nin eski hanımı 

 

386 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/118. 
387 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 24/432. 
388 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/228; Ebû Bekir Muhammed b. Halef Vekî’, Ahbâru’l-Kudat (Mısır: 

el-Mektebetü’t-Ticariyyeti’l-Kübra, 1947), 1/124. 
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Fâria bint Hemmâm’dır.389 Anne ve baba tarafından Sakîf kabilesine mensup 

olan Haccâc sonraki dönemde Sakîfliler ile Emevîler arasında geçmişe daya-

nan dostluktan istifade etmiştir. Haccâc’ın asıl ismi “Küleyb” (köpek yavrusu) 

olup sonradan Haccâc adıyla meşhur olmuştur. Haccâc, Tâif’te olduğu süre 

zarfında çocuklara okuma yazma ve Kur’an dersleri veren babasına yardım 

etmiştir. 390 

Haccâc, babası Yusuf b. Hakem’le birlikte Abdülmelik’in Medine üzerine 

gönderdiği ilk ordularda yer aldı. Ancak Rebeze’de meydana gelen savaşta 

Abdullah b. Zübeyr’e bağlı kuvvetlerin komutanı olan Abbas b. Sehl b. Sa’d 

tarafından ağır bir mağlubiyete uğrayarak babasıyla birlikte canlarını zor kur-

tardı ve bir deveyi paylaşarak Şam’a dönebildi.391 Bu aşağılayıcı yenilgiden 

sonra Haccâc’ın Abdülmelik’in yanında Irak seferine çıktığını ve Mus’ab b. 

Zübeyr ile savaştığını görmekteyiz. 

Haccâc b. Yusuf’un Emevî tarihinde unutulmaz bir yere sahip olması 

onun Abdullah b. Zübeyr üzerine gönderilecek sefere gönüllü komutan olma-

sıyla başlamaktadır. Yaklaşık bir yıl süren ve bunun altı ayı fiili kuşatma olan 

bir mücadeleden sonra Haccâc b. Yusuf Abdullah b. Zübeyr’i öldürerek 

Mekke’yi Emevî hâkimiyeti altına aldı.392Mekke’ye girdikten sonra yaptığı ko-

nuşmalarla Mekke halkını teskin etmeye çalışmış ve Abdullah b. Zübeyr’in 

seçkin bir insan olduğunu vurgulamıştır. Onun öldürülme nedenini siyasete 

ve kadere bağlayarak Mekkelilerin nazarında olayı meşrulaştırmaya çabala-

mıştır.393 Bundan sonra Haccâc, Mekke’ye girerek Kâbe’yi ve Mescid-i 

Harâm’ı savaşın izlerinden ve atılan mancınık taşlarından temizletti. Kısmen 

zarar görmüş olan Kâbe’yi yeniden inşa etti. Bu arada Abdullah b. Zübeyr’in 

 

389 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/404. 
390 ed-Dineverî, el-Maarif, 548; Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan İbn Düreyd, el-İştikak, thk. Ab-

düsselam Muhammed Harun (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1991), 307. 
391 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 5/612. 
392 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 269. 
393 Aksu, Haccâc b. Yûsuf, 55. 
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Hz. Aişe ile istişare ederek Kâbe’ye yaptığı ilaveleri yıktırdı ve önceki gibi 

yeniden yaptırdı. 

Haccâc, zafer kazandıktan sonra Hicaz’daki durumu bir mektupla Ab-

dülmelik’e rapor etti. Mektupla birlikte Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Saf-

van ve Ammare b. Hazm’ın kesik başlarını da Ezd kabilesinden bir adamın 

nezaretinde Abdülmelik’e gönderdi. Bu kesik başları götüren adamlara, Me-

dine’den geçtikleri esnada başları şehrin belirli bir yerine dikmelerini, sonra 

alıp Şam'a götürmelerini emretti. Adamlar da bu emri yerine getirdiler.394 Bu 

durum Medinelilerin hoşuna gitmediği için onun asılı olduğu yerde durmu-

yorlardı. Abdullah b. Ömer ise Abdullah b. Zübeyr’in asılı olduğu yere gidip 

ona hayır duada bulundu ve onun ibadet ehli bir insan olduğuna dair şahitli-

ğini dile getirdi.395  

Haccacın gönderdiği heyet Şam’a varınca Abdülmelik kesik başları geti-

ren Ezdliye 500 dinar ödül verdi. Sonra bir makas getirilmesini emretti. Geti-

rilen makasla kendi perçeminden ve çocuklarının perçemlerinden biraz kesti. 

Abdullah b. Zübeyr'in öldürülmesine sevindiğinden ötürü böyle yapmıştı.396 

Abdullah b. Zübeyr öldürülünce kardeşi Urve b. Zübeyr Medine döne-

minde birlikte ilmî faaliyetlerde bulundukları Halife Abdülmelik b. 

Mervân’ın yanına Dımaşk’a gitti. Halifeden ağabeyinin darağacına asılan ce-

sedinin ailesine teslim edilmesini ve Haccâc’ın zulmünden kurtulması için 

kendisine eman verilmesini istedi. Eski arkadaşına karşı nazik davranan Ab-

dülmelik ona Abdullah b. Zübeyr’in siyasî bir mücadele sonucu hayatını kay-

bettiğini belirtti ve bir nevi taziyede bulunmuş oldu. Urve de bunu anlayışla 

karşıladı. Bundan sonra Abdülmelik b. Mervân, Haccâc’a hitaben Urve için 

bir emanname yazdı ve Urve’ye verdi. Ayrıca Abdullah b. Zübeyr’in cesedi-

nin asıldığı yerden indirilerek ailesine verilmesini emretti. Urve b. Zübeyr, 

 

394 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/134. 
395 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/121. 
396 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 8/332. 
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Dımaşk’tan dönerek ağabeyinin cenazesini darağacından indirdi ve namazını 

kıldırıp defnetti. Ağabeyi ile Abdülmelik arasında yaşananlara rağmen siyasî 

bir hedef gütmeyen ve siyasî mücadelelerde rol almayan Urve ile Abdülmelik 

arasında mektuplaşmalar yoluyla diyalog halifenin ölümüne kadar devam 

etti. Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesinden sonra Medine’ye yerleşen Urve, 

bir yıl sonra Abdülmelik b. Mervân ’a biat etti. Böylece ilk defa Zübeyrîlerden 

birisi Emevî yönetimini tanımış oldu.397 Urve b. Zübeyr de tıpkı Abdullah b. 

Ömer gibi siyasî hadiselerden uzak durmayı daha doğru bir tutum olarak gö-

rüyordu. Bununla birlikte ilmî faaliyetlerini sürdüren Urve, siyasî çekişme ve 

kargaşadan uzak durup Emevî yönetiminin haksızlıklarına karşı çıkmaya güç 

yetiremeyeceğini de görünce Medine’nin güneybatısındaki Akik denilen 

yerde bir ev yaptırdı ve bir kuyu açtırdı. Burada uzun bir süre münzevi bir 

hayat yaşamaya başladı. Onu Mescid-i Nebi’den uzaklaşmakla suçlayanlara 

ise Medine’de baş gösteren fitneleri gerekçe göstererek kendini savundu.398 

Haccâc Mekke’deki işlerini bitirdikten sonra Medine’ye geldi. Haccâc’ın 

Mekke-Medine-Yemen valiliği esnasında Yemâme de ona bağlanmıştır. Esa-

sen Hicaz genel valisi olarak Yemame’nin de onun emri altında olması anla-

şılır bir şeydir. Zira bazı kaynaklara göre Yemame de Hicaz bölgesine dahil-

dir.399 

Hicaz genel valisi olan Haccâc, Mekke’de bulunduğu zamanlarda Me-

dine’ye Abdullah b. Kays b. Mahreme’yi vekil olarak bırakıyordu. Onun dı-

şında Abdullah b. Kays Haccâc’ın valiliği döneminde ayrıca Medine kadısı 

olarak da görev yapıyordu.400 

 

397 Dîneverî, el-Ahbârü’-Tıvâl, 315; Ebû Yusuf Yakub b. Süfyan b. Cuvvan el-Farisi Fesevi, Kitâbü’l-
Ma’rife ve’t-Tarih (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1981), 1/554; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 40/274. 

398 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/181; İbn Asakir, Târîhu Dımaşk, 40/280; Siyasî nedenlerle inzivaya 
çekilen bazı ismler için bkz. Fatih Zengin, “İlk Dönem İslam Tarihinde Siyasi Münzeviler”, Hitit 
İlahiyat Dergisi 20/1 (2021): 439-462. 

399 Ümmühan Arı, İlk Dönem İslam Tarihinde Yemâme (Malatya: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
2020), 14. 

400 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293, 296. 
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Haccâc Medine valiliği yaptığı dönemde aralarında ashabın da bulun-

duğu pek çok kimseye kötü muamelede bulunmuştur. Örneğin Enes b. 

Mâlik’i ensesinden Cabir b. Abdullah’ı ise ellerinden damgalayarak adeta on-

ların köle yahut zımmî statüsünde olduğunu ifade etmiştir.401 Bu davranışla-

rıyla onları zelil kılmak ve halkın onların akıbetinden ibret almasını isti-

yordu.402 Yine de onun bu tavırlarının bütün Medine halkına yönelik olduğu 

gösteren başka bir delil bulunmamaktadır. Muhtemelen bu sahabilere yönelik 

aşağılayıcı tavırları onların Emevî yönetimine karşı açıkça faaliyette bulun-

muş olmalarından kaynaklanmaktadır.403 

Emevîlerin aradan geçen yıllara rağmen Hz. Osman’ın katlinden Medine 

halkını sorumlu tuttukları veya bunu kullanarak onların üzerinde baskı kur-

duklarını Haccâc döneminde de görmek mümkündür. Haccâc Medine’de ol-

duğu bir gün Ensar’dan Sehl b. Sa’d b. Malik’i makamına çağırdı ve onu sor-

guya çekti. Haccâc Sehl’e “Hz. Osman’a yardım etmekten seni alıkoyan 

neydi?” diye sorunca Sehl “Ben ona yardım ettim” diye cevap verdi. Ancak 

onun verdiği cevaptan tatmin olmayan ya da cezalandırmayı zaten aklına 

koymuş olan Haccâc “Yalan söylüyorsun” diyerek onu da boynundan dam-

galadı.404 Haccac’ın bu tavırlarında onun, Sehl b. Sa’d’a karşı öfkesinde geç-

mişe yönelik başka bir hesap da yatıyor olması muhtemeldir. Zira yukarıda 

ifade edildiği gibi Rebeze’de Emevî ordusunu kılıçtan geçiren Abdullah b. 

Zübeyr kuvvetlerinin komutanlığını Sehl b. Sa’d’ın oğlu Abbas yapmaktaydı 

ve Haccâc bu savaşta zelil düşerek canını zor kurtarmıştı.  

Medine ehline bu zulümleri reva görmekle birlikte Abdülmelik b. Mervân 

Kerbelâ olayının Emevîler’in Süfyânîler kolunun iktidardan uzaklaşmasına 

neden olduğuna inanmış olsa gerek ki kendisi Benî Hâşim’e iyi davranmıştır. 

Haccâc, Hâşimoğulları’na yönelik birtakım faaliyetlere girişmek için 

 

401 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 13/399. 
402 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, 2/575. 
403 Aksu, Haccâc b. Yûsuf, 58. 
404 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, 2/575. 



- Fatih Zengin - 

 
 

~ 125 ~ 

halifeden izin istemiş; fakat halife buna razı olmamıştır. Abdülmelik’in vali-

sine verdiği cevap oldukça anlamlıdır. Halife, Haccâc’a; “Abdulmuttaliboğul-

larının kanından beni uzak tut. Zira Harb ailesi onları öldürünce iktidar onla-

rın ellerinden çıktı.” demiştir.405 Bu çerçevede Abdülmelik, Haccâc’ın Mu-

hammed b. Hanefiyye’nin biatini sağlamak için sergilediği bazı saldırgan tu-

tumlarını da frenlemiştir.406 

Haccâc’ın ismi kaynaklarımızda bazı cenaze namazlarıyla da geçmekte-

dir. İbn Asâkir Cabir b. Abdullah’ın cenaze namazını Haccâc’ın kıldırdığını 

hatta kabrine indiğini nakletmektedir.407 Medine valiliği sırasında Cabir’e 

çokça eziyet etmiş olan Haccâc’ın onun cenaze namazını kıldırmak istemiş ol-

ması anlaşılır bir şeydir. Zira Medine’de vefat eden son sahabilerden olduğu 

ifade edilen Cabir b. Abdullah’ın408 cenazesinin sembolik değeri de bu ne-

denle yüksekti. Ancak diğer kaynakların çoğu bu rivayeti reddetmekte ve Ca-

bir b. Abdullah’ın cenaze namazını Ebân b. Osman’ın kıldırdığını kaydetmek-

tedirler. İbn Cevzî, İbn Asâkir’in rivayetinin bir vehmden ibaret olduğunu 

zira Cabir’in vefat ettiği 77 yılında Haccâc’ın Irak valisi olarak Basra’da bu-

lunduğunu ifade eder.409  

Haccâc üç yıl Medine (Hicaz) valiliğinde kaldıktan sonra Abdülmelik’in 

kardeşi Bişr b. Mervân’ın ölümü üzerine stratejik önemi yanında isyan mer-

kezi haline gelen Irak’a 75/694 yılında Irak valisi olarak tayin edildi.410 

Belazürî’nin naklettiği bir rivayete göre Haccâc Medine’den ayrıldığı za-

man “Beni buranın halkının arasında çıkaran Allah’a şükürler olsun. Buranın 

 

405 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 1/510. 
406 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 3/292. 
407 Muhammed b. Mükerrem b. Ali İbn Manzur, Muhtasaru Tarihu Dımaşk li İbni Asâkir (Dımaşk: 

Dârü’l-Fikr, 1984), 5/363. 
408 Son vefat eden sahabinin Sehl b. Sa’d olduğu da ifade edilmiştir. Ebû’l-Kasım Abdullah b. 

Muhammed b. Abdülaziz Begavî, Mu’cemu’s-Sahabe (Kuveyt: Mektebetü Dâru’l-Beyan, 2000), 
1/447; el-Makdisî, el-Mutahhar b. Tahir, el-Bed’ ve’t-Tarih (Port Said: Mektebetü’s-Sekafetü’d-
Diniyye, t.y.), 5/116. 

409 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 9/230. 
410 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293. 
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halkı Emiru’l-Müminin’i en çok aldatan ve Allah’ın ona verdiği nimetlerden 

dolayı ona en çok haset edenlerdir. Eğer Emiru’l-Müminin benden buradan 

ayrılmamı istemeseydi burayı eşeğin karnı gibi yapacaktım. Öyle ki Resûlul-

lah (sav)’ın kabri nerede minberi nerede bilemeyecek hale gelirdiniz.”411 Pren-

sip olarak bu şekilde taraflardan birini, kötülüğün mahza temsilcisiymiş gibi 

gösteren rivayetlere ihtiyatla yaklaşmakta fayda vardır. Zira Haccâc’ın üç yıl-

lık Hicaz valiliğinde Medine’de kaldığı zaman oldukça sınırlıdır. Medineliler-

den de kendisine karşı koyabilecek herhangi bir isim kalmamıştır.412 Esasen 

Harre vakasından beri Medine siyasî bir rakip olmaktan tamamen çıkmış du-

rumdaydı. 

Bütün gücünü Emevî saltanatının ayakta kalması için harcayan Haccâc, 

yirmi beş yılı aşkın bir mücadeleden sonra Kûfe ile Basra arasında kendi kur-

duğu Vâsıt şehrinde 95/714 yılında öldü. Ölüm haberini alan âlimler ona rah-

met dilememişler; Hasan-ı Basrî, “Allahım, onu ortadan kaldırdığın gibi sün-

netini de kaldır” diye dua etmiş,413 Öte yandan kaynaklarda onun Kur’an eh-

line çok cömert davrandığı, mala mülke düşkün olmadığı, öldüğünde sadece 

bir kılıç, bir at eyeri, bir mushaf, bir rahle ve 300 dirhem para bıraktığı kayde-

dilmektedir.414 

3. Yahya b. el-Hakem b. Ebû’l-‘Âs 

Abdülmelik’in 75/695 yılında Haccâc’ı Irak’a vali tayin etmesinden sonra 

Medine valisi olarak tayin ettiği Yahya b. el-Hakem’in415 çok zeki bir yönetici 

olduğu söylenemezdi. Medine valisi olduğu esnada Abdülmelik’in izni ve ha-

beri olmadan Medine’yi terk ederek bir heyetle Şam’da onun huzuruna 

 

411 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/136. 
412 Aksu, Haccâc b. Yûsuf, 58. 
413 Ebü’l-Kasım Kemâlüddîn Ömer b. Ahmed b. Hibetillâh İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Tarihi’l-

Haleb (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1988), 5/2096; İbn Manzur, Muhtasaru Tarihu Dımaşk li İbni Asâkir, 
2/232. 

414 İrfan Aycan, “Haccâc b. Yusuf es-Sekafî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), 14/428. 

415 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293. 
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çıkınca Abdülmelik buna öfkelenmiş ve onu valilikten azletmiştir. Vali olarak 

da Yahya’nın yerine vekil bıraktığı Ebân b. Osman’ı tayin etmiştir.416 Böylece 

kendi düşüncesizliğinden ve devlet teamüllerine uygun olmayan davranışın-

dan dolayı Yahya b. Hakem’in valiliği oldukça kısa sürmüştür. 

4. Ebân b. Osman b. Affan 

76/696 yılında Yahya b. Hakem’in Abdülmelik tarafından azledilmesin-

den sonra bu görevi aslında vekaleten yürütmekte olan Ebân b. Osman bizzat 

Abdülmelik tarafından Medine valisi tayin edildi. Ebân, üçüncü halife Hz. 

Osman’ın oğludur. Babasının şehit edilmesi sırasında henüz 15 yaşlarında bir 

gençti. Bu dönemde meydana gelen Cemel savaşına babasının kanını talep 

etmek gayesiyle yola çıkan Hz. Aişe’nin ordusunda yer almıştır.417  

Yedi yıllık Medine valiliği süresince beş defa hac emirliği yapan Ebân b. 

Osman Medine kadılığına Nevfel b. Müsâhik’i tayin etmekle birlikte kendisi 

de bazı davalara bakmıştır. Nevfel, Ebân’ın azledildiği yıla kadar da bu görevi 

yürütmeye devam etti.418 

Abdullah b. Cafer b. Ebû Talib’in cenaze namazını Ebân b. Osman kıldır-

mıştır.419 81 yılında vefat eden Muhammed b. Hanefiyye’nin de cenaze nama-

zını vali olması hasebiyle Ebân kıldırmıştır. Ancak Ebân b. Osman namaz me-

selesinin bir kriz doğurmaması için Muhammed b. Hanefiyye’nin çocuklarına 

“Cenaze sizindir, dolayısıyla namazını kimin kıldıracağı konusunda söz size 

düşer” diyerek kararı onlara bırakmış onlar da “İmam’ın (yönetici) namazı 

kıldırmasının daha evla olduğunu” söyleyerek Ebân b. Osman’ı namazı kıl-

dırması için davet etmişlerdir.420 

 

416 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/152. 
417 ed-Dineverî, el-Maarif, 201. 
418 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 296. 
419 İbn Sa’d, el-Cüz’ü’l-Mütemmim, 2/25. 
420 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/116; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 2/201. 
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Medine ulemasından olan Ebân b. Osman, babasından, Zeyd b. Sâbit ve 

Üsame b. Zeyd’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Abdurrahman, 

Ömer b. Abdülazîz, Zührî, Amr b. Dînâr, Ebû’z-Zinâd ve başkaları rivayette 

bulunmuşlardır. Nüktedan bir kişiliği olup onun bu yönü bazı metinlere yan-

sımıştır.421 Ebân b. Osman 105/723 yılında Medine’de vefat etmiştir. 96/714’te 

ve daha sonraki yıllarda vefat ettiğini söyleyenler de vardır.422 

5. Hişâm b. İsmail el-Mahzumî 

Abdülmelik b. Mervân 83/702 yılında Ebân b. Osman’ı azledip yerine 

Mahzumoğullarından Hişâm b. İsmail’i Medine valisi tayin etti.423 Kureyş’in 

ileri gelenlerinden olan Hişâm, aynı zamanda Abdülmelik’in kayınpede-

riydi.424 Abdülmelik vefat edene kadar da Hişâm Medine valiliğinde bulun-

maya devam etti. Hatta ondan sonra da Velîd b. Abdülmelik’in hilafeti döne-

minde iki yıl valilikte bulundu425 Hişâm, Medine kadılığına Amr b. Halede 

ez-Zürakî’yi tayin etmiştir.426 

Hişâm b. İsmail’in ilim sahibi ve kendisinden rivayetlerde bulunulan bir 

kimse olduğu ifade edilmiştir.427Bununla birlikte valiliği sırasında Medine 

ilim ehline bilhassa da Said b. Müseyyeb’e karşı kötü davranışlar sergilemiş-

tir. Bunu da Abdülmelik’in emirlerini yerine getirmek gayesiyle yapmıştır. 

Zira Abdülaziz b. Mervân’ın 85/704 yılında vefat etmesi üzerine Abdülmelik 

b. Mervân iki oğlu, Velîd ve Süleyman’ı veliaht ilan ederek valilere onlar için 

eyaletlerden biat almalarını emretmişti. Hemen hiçbir itirazın yaşanmadığı bu 

biat merasimlerine sadece Medine’den Said b. Müseyyeb muhalefet etmiştir. 

 

421 Ebân’ın bu yönüyle ilgili bazı örnekler için bkz. Yusuf Doğan, “Emevîler Döneminde Mizahı 
Etkileyen Faktörler”, İSTEM 4/8 (2006): 218. 

422 Salahattin Polat, “Ebân b. Osman b. Affân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994), 10/67. 

423 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293. 
424 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 47, 328. 
425 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 293, 311. 
426 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 296. 
427 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/244. 
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Medine’de Said b. Müseyyeb’in dışında herkesin biat etmesi üzerine Vali 

Hişâm b. İsmail Said’i de biate zorladı. Said b. Müseyyeb ise valiye “Abdül-

melik hayatta iken başka kimseye biat etmem. Eğer Abdülmelik Velîd’e biat 

etmemi isterse kendisini azletmiş olur.” dedi.428 Bu cevap üzerine Vali Hişâm, 

Said’i dövdü, onu aşağılamak için ona kıldan yapılmış kısa bir don giydirdi 

ve şiddetli bir şekilde dayak attırdı. Sonra da onu Medine sokaklarında do-

laştırdı. Said, Hişâm’a kendisini nerede öldüreceklerini sorunca Hişâm “seni 

zindana atacağım” demiştir. Bunun üzerine Said “Beni asmayacaklarını önce-

den bilseydim, bu kıldan mamul donu giymezdim. Öldüğümde avretim açık 

olmasın diye giymiştim”429 diyerek bu kıyafeti artık giymemiştir. Bunun üze-

rine Hişâm da onu hapsetmiştir. Konu Abdülmelik’e yansıdığında Hişâm’ı 

yaptığından dolayı kınayarak “Hişâm’ın yaptığı ne kötü! Saîd gibi birine 

kamçı vurulmaz. Onun ya boynunu vurmalıydı ya da onu bırakmalıydı. Oysa 

biz Said’in bir kötülük ya da nifak taşımadığını biliyoruz” dediği ve onun bu 

davranışını tasvip etmediği belirtilmektedir. 430 Başka bir rivayette ise Abdül-

melik’in “Vallahi sen kötü bir şey yaptın. Ya onu öldürüp beni ondan kurtar-

saydın ya da ona hiç karışmayıp tahammül etseydin. Oysa sen ona vurarak 

onu bana karşı daha da meşhur ettin” demiştir.431 Ebû’l-Arab’ın naklettiği bir 

rivayet ise Hişâm b. İsmail’in yaptıklarının tamamen Abdülmelik’in bilgisi 

dahilinde olduğunu göstermektedir. Buna göre Abdülmelik, Hişâm’a gönder-

diği mektupta “Said b. Müseyyeb’i zorlamamasını ve ondan korkmasına ge-

rek olmadığını bununla birlikte bu durumun halkın arasında yüksek sesle ko-

nuşulmasına da mâni olmasını, kamuoyunda Said’in biat etmemesinin yayıl-

ması halinde ise onu cezalandırıp herkesin içinde kırbaçlanması ve böylece 

başkalarının biatı reddetmeye cüret etmesinin engellenmesi” yazılıydı.432 Ara-

larında geçenlere rağmen Said b. Müseyyeb mescide gelmeye ve Hişâm b. 

 

428 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/256. 
429 Fesevî - Ömerî, Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih, 1/478; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 7/256. 
430 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/126. 
431 Ebû’l-Arab, el-Mihan, 310. 
432 Ebû’l-Arab, el-Mihan, 311. 
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İsmail’in arkasında namaz kılmaya devam etmiştir.433 Hişâm b. İsmail’in Ehl-

i beyt’e karşı da katı davrandığı ve Ali b. Hüseyin ile ailesine eziyet ettiği ifade 

edilmiştir.434 

 

C. Velîd b. Abdülmelik Döneminde Medine 

Velîd b. Abdülmelik döneminde Medine’de iki isim valilik yapmıştır. 

Bunlardan ilki Ömer b. Abdülaziz diğeri ise Osman b. Hayyân’dır. Birbirle-

rine zıt bir yönetim sergileyen bu iki isimden Ömer zamanında Medineliler 

Emevî döneminin en rahat günlerini yaşamışlardır. Ayrıca Muâviye b. Ebû 

Süfyan’ın ölümüyle başlayan kargaşa döneminin Abdülmelik tarafından sona 

erdirilmiş olması ve gerçekleştirilen büyük fetihler hem toplumda istikrarı 

sağlamış hem de ekonomik bir ferahlama getirmiştir. Bu olumlu şartların bir 

neticesi olarak da Velîd dönemi Medine’sinde oldukça büyük imar projeleri 

dikkat çekmektedir. Bu dönemde Mescid-i Nebi genişletilmiş, şehirdeki diğer 

camiler yenilenmiş, yollar ve su kanalları inşa edilmiştir. Velîd, Dımaşk’ta 

yaptırdığı caminin yapımında ve Medine’deki diğer eserlerin süslenmesinde 

kullanılmak üzere Konstantinopolis’ten mozaikler getirtmiştir.435 

Velîd döneminin ikinci valisi olan Osman b. Hayyân ise iki yıldan biraz 

fazla yürüttüğü bu görevi esnasında asker kökenli olmasının da etkisiyle gü-

venlik kaygılarını ön planda tutarak ve birazda kendisini Medine valiliği için 

tavsiye eden Haccâc b. Yusuf’un tesiriyle Medine de bir tedhiş ortamı yarat-

mıştır. Iraklı muhalifler başta olmak üzere Medine’de bulunan ve oldukça za-

yıf durumda bulunan Emevî muhaliflerine eziyet etmiştir. Osman’ın valiliği 

Süleyman b. Abdülmelik’in halife olmasıyla sona ermiştir.  

Velîd b. Abdülmelik halife olduktan sonra Hicaz’a gelerek insanlara hac-

cettirdi. Medine’ye yaklaştığında vali Ömer b. Abdülaziz, şehrin eşrafına emir 

 

433 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 10/238. 
434 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/428. 
435 Erkoçoğlu, Abdülmelik Bin Mervân, 356. 
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vererek onu karşılamaya çıktı. Velîd b. Abdülmelik de Medine halkına güler 

yüz gösterip onlara ihsanda bulundu.  

Velîd Medine’ye girince Mescid, onun ziyareti için boşaltıldı. Mescitte 

Said b. Müseyyeb’den başka kimse kalmadı. Onu da dışarı çıkarmaya kimse 

cesaret edememişti. Üzerinde ancak beş dirhem değerinde giysiler vardı. Ona: 

“Ey ihtiyar, mescitten uzaklaş, çünkü mü’minlerin emiri geliyor.” dedikle-

rinde o: “Vallahi mescitten çıkmam.” dedi. Bir süre sonra Velîd b. Abdülmelik 

mescide girdi ve dolaşmaya başladı. Mescidin değişik yerlerinde namaz kıldı 

ve dua etti.436 

Ömer b. Abdülaziz bu ziyareti şöyle nakletmiştir: 

 “Velîd’in Said b. Müseyyeb'i görmesinden korktuğum için halifeyi onun 

bulunduğu tarafa gitmekten vazgeçirmeye çalıştım. Ama istemeyerek onunla 

karşı karşıya geldi. 

- Bu adam kim? Yoksa Said b. Müseyyeb mi? diye sorması üzerine ben: 

- Evet, odur ey Mü'minlerin emiri, eğer senin geldiğini bilseydi kalkıp 

sana selam verirdi, dedim. Velîd de şöyle dedi: 

- Sen onun bize ne kadar öfke duyduğunu biliyorsun. 

- Ey Mü'minlerin emiri, onun şöyle şöyle faziletleri vardır diyerek onu 

övmeye başladım. Velîd de onun âlim ve dindar bir kimse olduğunu söyleye-

rek övmeye başladı. Ben dedim ki: 

- Ey Mü'minlerin emiri, onun gözleri zayıflamıştır (Böyle diyerek halifeyi 

görmediğini bir mazeret olarak belirtmek istedim.) Velîd de 

 – O halde biz onun yanına gitmeliyiz diyerek Said b. Müseyyeb’e doğru 

yöneldi. Yanına vardığında selam verdi. Ancak Said, ona hürmet gösterip 

ayağa kalkmadı. Velîd, ona şöyle sordu: 

 

436 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/82. 
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- Şeyhimiz nasıl? 

- İyiyim, Allah'a hamdolsun. Mü’minlerin emiri nasıl? 

- İyiyim, bir ve tek olan Allah’a hamdolsun. 

Böyle dedikten sonra Velîd, oradan ayrıldı ve Ömer b. Abdülaziz’e: 

- Said, insanların en fakihidir, dedi. Ömer b. Abdülaziz de: 

- Evet, öyledir ey Mü'minlerin emiri, diye karşılık verdi.”  

Velîd daha sonra gidip Resûlullah’ın (sav) minberine çıktı. Hutbe irad 

etti. Birinci hutbede oturdu. İkincide ayağa kalktı. Konuşmasını sürdürdü ve: 

“Osman da böyle hutbe irad etti.” dedi. Sonra oradan inip gitti. Medinelilere 

bol miktarda altın ve gümüş dağıttı. Sonra Mescid-i Nebi’ye yanında bulunan 

Kâbe örtülerinden bir örtü giydirdi.437 Velid bu ziyaretiyle Medinelilerin gön-

lünü kazanmak istemiş ve Hicaz’ın başkentindeki vaziyete bizzat tanıklık 

etme fırsatı bulmuştur.  

1. Ömer b. Abdülaziz 

Velîd b. Abdülmelik hilafete geldikten iki yıl sonra amcasının oğlu Ömer 

b. Abdülaziz’i Medine valisi olarak tayin etti. Ömer b. Abdülaziz 61/680 yı-

lında Medine’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Abdülmelik b. Mervân 

devri Medine’sinde geçirdi. Babası Abdülaziz b. Mervân oğlunu küçük yaşla-

rından itibaren bir ilim adamı olması ümidiyle Medine’nin tanınmış âlimle-

rine emanet etti. Ömer b. Abdülaziz bu dönemde hocası Salih b. Keysân başta 

olmak üzere Medine’de Enes b. Mâlik, dayısı Abdullah b. Ömer ve diğer pek 

çok sahabi ve âlimi tanıma ve dinleme fırsatı buldu. Ubeydullah b. Abdullah 

ile Said b. Müseyyeb ve Urve b. Zübeyr gibi tabiinin ilk tabakasına mensup 

âlimlerin derslerini takip etti.438 Çocukluk çağının sonlarına doğru Mısır vali-

liğine atanmış olan babasının yanına gitti. Burada bir müddet kaldıktan sonra 

 

437 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/82. 
438 Fesevî - Ömerî, Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih, 1/568. 
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yeniden ilim tahsil etmek üzere Medine’ye geri döndü. Daha sonra babasının 

yanına Mısır’a gitti ve ergenlik çağına ulaşıncaya kadar orada kaldı. Sahabe-

nin ve hadis ravilerinin meclislerine devam etti. Ayrıca şiir ve edebiyat mec-

lislerine katılarak kendisini yetiştirdi.439 

Ömer b. Abdülaziz babasının 86/705 yılında vefatı üzerine Abdülmelik 

tarafından Dımaşk’a davet edildi ve orada halifenin ölümüne yakın bir za-

manda onun kızı Fâtıma ile evlendi. Ömer, Abdülmelik’in vefatından sonra 

da bir müddet Şam’da kalmaya devam etti. Velîd b. Abdülmelik’in hilafeti 

döneminde devlet görevi almaya başladı.440 

Velîd b. Abdülmelik, Medine valisi Hişâm b. İsmail’i görevden azledince 

yerine amcasının oğlu ve kız kardeşi Fatıma’nın kocası olan Ömer b. Abdüla-

ziz’i vali olarak tayin etti. O esnada Ömer, 25 yaşındaydı.441 Velîd b. Abdül-

melik Hişâm b. İsmail’i azletmekle yetinmemiş ve yeni Vali Ömer’den onu 

aşağılayacak bazı şeyler yapmasını da istemişti. Yazdığı mektupta Hişâm b. 

İsmail’i konaklamış olduğu Mervân b. Hakem’in evinde tutuklamasını ve onu 

tutukladıktan sonra bir suçlu gibi ellerinin ve ayaklarının bağlanıp halkın ara-

sında teşhir edilmesini emretmekteydi. Velid’in Hişâm’a kızgınlığının nedeni 

hakkında açık bir bilgi bulunmasa da halifenin bu taleplerinin geri planında 

Hişâm’ın Medinelilere karşı kötü davranışları olduğunu ve bunların kısmen 

de olsa cezalandırıldığını söylemek mümkündür. Hişâm valilik yaptığı dört 

sene boyunca Medinelilere, özellikle de Said b. Müseyyeb ile Hz. Hüseyin’in 

oğlu Ali’ye kötü davranmıştı.442 Ayrıca sabık valileri zelil bir hale düşürerek 

onların siyasî açıdan bir iddiası olmayan insanlara dönüşmelerini sağlamak 

da Emevî halifelerinin eski bir geleneği idi.443 Böylece onların valilik maka-

mından güç almalarına mâni olmak ve bu suretle de eyalet merkezlerindeki 

 

439 İsmail Yiğit, “Ömer b. Abdülazîz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 2007), 34/53. 

440 Zehebî, Tarihü’l-İslâm, 6/143. 
441 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/427. 
442 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/60, 71. 
443 Temir, Emevîlerde Valilik, 293,294. 
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güçlü isimleri birbirine düşürerek hilafet makamına alternatif bir güç merkezi 

oluşmasına mâni olmak istiyorlardı. Nitekim daha önce Muâviye b. Ebû Süf-

yan da Mervân ve Said arasında böyle bir yola başvurmuştu.444 

Ömer b. Abdülaziz 87/706 yılının Rebiülevvel ayında Medine’ye geldi. 

Göreve başladıktan hemen sonra Medine’deki uygulamalarıyla Medine hal-

kının beğenisini kazandı. Göreve başlar başlamaz Medine’nin önde gelen fa-

kihleri olan Urve b. Zübeyr, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe, Ebû Bekir b. 

Abdurrahman b. Haris b. Hişâm, Süleyman b. Hayseme, Süleyman b. Yesar, 

Kasım b. Muhammed, Salim b. Abdullah b. Ömer, Salim’in kardeşi Ubeydul-

lah b. Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amir b. Rebia ve Harice b. Zeyd b. Sa-

bit’ten oluşan on kişilik bir heyet oluşturdu. Heyete, Medine’de karşılaştığı 

sorunları kendileriyle görüştükten sonra karara bağlayacağını söyledi. 445 On-

lara yaptığı konuşmada “Ben, sevap kazanacağınız ve hakka yardımcı olaca-

ğınız bir iş için sizi buraya çağırdım, ben görüşünüzü veya sizden yanımda 

hazır bulunanlarınızın görüşünü almadan bir iş hususunda kesin karar ver-

mek istemiyorum. Eğer görevlilerimden herhangi birinin haddini aştığını 

veya haksızlık yaptığını görürseniz veya duyarsanız bunu bana mutlaka bil-

dirmenizi istiyorum.” Onun bu sözleri üzerine mezkûr âlimler, kendisine dua 

ederek memnuniyetle oradan ayrıldılar.446 

Heyette yer alan Salim b. Abdullah b. Ömer’in Emevîler’le ve siyasetle 

ilişkisi dikkat çekicidir. Babasına çok benzediği söylenen Salim siyasetle ilgisi 

açısından da onun yolunu takip etti. O da babası gibi dönemindeki siyasî me-

selelerden uzak durmaya çalıştı. Ne Emevî halifelerine ne de onların Me-

dine’deki valilerine yakınlık göstermedi. Bununla birlikte onlara muhalif ha-

reketlere de katılmadı ve onlara biat etmekten de kaçınmadı. Abdülmelik b. 

Mervân’dan itibaren başa geçen halifelere önceleri babası adına, sonraki yıl-

larda kendi adına biat etti. Hac veya başka bir nedenle Medine’ye gelen Emevî 

 

444 Bkz. bu çalışmanın “Mervân b. Hakem’in Valiliği” başlığı. 
445 Dîneverî, el-Ahbâru’-Tıvâl, 326. 
446 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/278. 
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halifeleri ve idarecilerinin ihsanlarını geri çevirdi ve onlardan herhangi bir 

maddi talepte bulunmadı. Yukarıda geçtiği gibi Ömer b. Abdülazîz’in da-

nışma meclisinde yer alması onun Emevî valileriyle yakınlaştığı istisnai hal-

lerden biridir ve bu da Ömer b. Abdülaziz’in Emevî ailesi içindeki istisnai du-

rumundan kaynaklanmaktadır. O, Ömer b. Abdülaziz halife seçildikten sonra 

da kendisiyle çeşitli konularda yazışmayı sürdürmüştür.447 

Ömer b. Abdülaziz yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac 

emirliği yaptı. Valiliği esnasında Medine’de imar faaliyetlerinde de bulundu. 

Mescid-i Nebevi’yi Halife I. Velîd’in talimatıyla genişletti. Ayrıca Resûlullah 

(sav)’ın namaz kıldığı mescitlerin de bakımlarını yaptırarak gerekli yerlerini 

yeniletti. Mescidi genişletmek gayesiyle Hz. Aişe ve Hz. Fatıma’nın mescide 

bitişik olan evlerini Mescidin sınırları içine aldı.448 

Ömer b. Abdülaziz Irak’ta bir zulüm yönetimi kurmuş olan eski Hicaz 

valisi Haccâc b. Yusuf es-Sekafî’yi sert bir şekilde eleştirince ve bu eleştirile-

rini de yüksek sesle dile getirince Haccâc’ın girişimleri sonucunda 93/712 yı-

lında Medine valiliğinden azledildi. 449 

Haccâc b. Yusuf’un Ömer b. Abdülaziz aleyhine faaliyetlerde bulunması 

Ömer’in bazı girişimlerinden dolayıdır. Haccâc’ın Iraklılara yaptığı baskı, 

haksızlık ve zulümden dolayı pek çok şikâyet mektubu alan veya bizzat bu 

zulümden kaçan ve Ömer’e sığınanların anlattıklarından dolayı Ömer b. Ab-

dülaziz, Velîd’e mektup yazarak Haccâc’ın Irak valiliğinden alınmasını teklif 

etti. Ömer’in girişiminden haberdar olan Haccâc b. Yusuf ise karşı bir ham-

leyle Velîd’e bir mektup yazarak Irak’tan kaçan Emevî düşmanlarının Mekke 

ve Medine’ye sığındığını, bunun Emevî Devleti’ne yönelik bir tehdit oldu-

ğunu, Ömer b. Abdülaziz’in ise bu tehdide karşı Mekke ve Medine valiliği 

yapamayacak kadar zayıf olduğunu belirtti. Ayrıca Ömer’in valiliğinin 

 

447 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/195. 
448 el-Beradiî, el-Medinetü’l-Münevvere Abre’t-Tarihi’l-İslâmî, 65. 
449 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/482; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/51; Fâsî, el-İkdü’s-

Semîn fî Târîhi’l-Beledi’l-Emîn, 5/355. 
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devam etmesi halinde Emevî yönetiminin zayıflayıp gevşeyeceğini, onun ye-

rine Hicaz valiliğine daha otoriter bir ismin atanması gerektiğini ilave etti.450 

Haccâc bu mektupla Velîd’i Ömer’in aleyhine kışkırtmayı başardı. Hatta 

Velîd Medine valiliğine kimin getirilmesi gerektiği konusunu bile Haccâc ile 

istişare etti. Haccâc b. Yusuf da Ömer’in yerine Halid b. Abdullah ile Osman 

b. Hayyân’ı önerdi. Bunun üzerine Velîd, bu isimleri vali olarak tayin ederek 

Haccâc b. Yusuf’un tavsiyesini yerine getirdi. Ömer b. Abdülaziz de Me-

dine’den ayrılarak Süveyda’ya gitti. Kısa bir süre sonra Osman b. Hayyân Me-

dine’ye gelerek valiliği devraldı.451 Anlaşılan o ki, Haccâc Emevî Devleti’nde 

sahip olduğu kudrete rağmen teamüllerin dışına çıkamamış ve Ömer’e ken-

disi doğrudan müdahale edememiştir. Azletme yetkisi ise zaten doğrudan 

Halifenin elindeydi.452 

Ömer b. Abdülaziz’in azledilmesinde sadece Haccâc’ın girişimlerinin et-

kili olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira Ömer ve Haccâc öteden beri 

birbirlerine tamamen zıt bir yönetim sergiliyorlardı. Yine başından beri bir-

birlerinin aleyhine konuşuyorlardı. Hal böyleyken Ömer uzun yıllar Medine 

valiliğinde kalabilmişti. Ömer’in azledilmesinde Haccâc’ın girişimleri kadar 

etkili olan bir diğer husus da Velîd’in Süleyman b. Abdülmelik’i veliahtlıktan 

alma çabalarına karşı onun direnmesi ve bu konuda bir engel teşkil etmesiydi. 

Zira Ömer b. Abdülaziz veliaht olarak atanana kimsenin veliahtlığının kaldı-

rılmasını vasiyete ihanet olarak görmekteydi. Dolayısıyla diğer pek çok vali, 

Velîd’in oğlu Abdülaziz’e biat edilmesi için çaba sarf ederken453 Ömer b. Ab-

dülaziz’in veliahtlık konusunda böyle bir tutum takınması onun Velîd’in gö-

zünden düşmesine neden olmuştu. Nitekim Velîd’in ardından halife olan Sü-

leyman, kardeşi Velîd’in kendisini veliahtlıktan azletme teşebbüsüne karşı di-

renen Ömer’i danışmanları arasına aldı, oğulları ve kardeşleri bulunduğu 

 

450 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/481; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 6/311. 
451 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/482; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/51; Fâsî, el-İkdü’s-

Semîn fî Târîhi’l-Beledi’l-Emîn, 5/355. 
452 Temir, Emevîlerde Valilik, 285. 
453 Belâzürî, Fütûhu’l-Büldân, 407. 
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halde son hastalığı sırasında onu kendisine veliaht tayin etti. Ömer b. Abdü-

lazîz 99/717 yılında Süleyman’ın ölümü üzerine halife ilân edildi.454 

Ömer b. Abdülaziz’in Medine valiliğinden ayrılmasına yol açan bir başka 

sebep de Hubeyb b. Abdullah olayıdır. Velîd b. Abdülmelik Ömer b. Abdüla-

ziz’i azletmeden kısa bir süre önce ona gönderdiği bir mektupla Abdullah b. 

Zübeyr’in oğlu Hubeyb’e elli (veya yüz) kırbaç vurdurup soğuk bir kış gü-

nünde başına bir kırba soğuk su döktürülmesi ve bu şekilde mescidin kapı-

sında bekletilmesi suretiyle cezalandırılmasını emretti. Ceza tatbik edildikten 

sonra aynı gün Hubeyb vefat etti. Ömer b. Abdülaziz, bu olaydan psikolojik 

olarak çok etkilenmiş ve Hubeyb’in ölümünden sonra ahiretteki akıbeti ko-

nusunda şiddetli bir korkuya kapılmıştır. Kendisine ahiretle ilgili, içini ferah-

latmaya yönelik bir ifade kullanıldığında: “Hubeyb, benim yolum üzerinde 

duruyorken bu nasıl olacak ki.” diyordu.455 Başka bir rivayette de kendisine 

uhrevi bir müjde verildiğinde şöyle dediği anlatılır: “Öyle ama eğer Hubeyb, 

yolumda durmasaydı.”456 Böyle dedikten sonra o, oğlunu kaybetmiş bir kadın 

gibi ağlayıp feryat ediyordu. Kendisini övdüklerinde de şöyle derdi: “Eğer 

Hubeyb’i öldürmenin vicdan azabından kurtulursam durumum iyileşir.” 

Ömer b. Abdülaziz’in Hubeyb’in ailesine onun diyetini ödediği de zikredil-

miştir.457 

İbn Kesîr’e göre Ömer b. Abdülaziz Hubeyb b. Abdullah b. Zübeyr ola-

yından sonra sarsılmış ve valilikten affını isteyecek kadar idarecilikten soğu-

muştu. Ona göre “Ömer b. Abdülaziz, Hubeyb’i kırbaçlayıncaya kadar Me-

dine valiliğinde kaldı. Hubeyb ölünce görevden affını istedi. İstifa etti, o gün-

den itibaren korku ve üzüntüye kapıldı. Kendini ibadete verdi, ağlayıp sızla-

maya başladı. Hubeyb’in ölümünden sonra çokça ibadet etmeye, ağlamaya, 

hüzünlenmeye, korkmaya, insanlara ihsanda bulunmaya, adaletli 

 

454 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/553; Zehebî, Tarihü’l-İslâm, 7/156. 
455 Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, 1/235,236; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/52. 
456 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 9/473. 
457 Zehebî, Tarihü’l-İslâm, 6/346; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/103. 
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davranmaya, sadaka vermeye, iyilik yapmaya, köle azat etmeye ve diğer ha-

yırlara yöneldi.”458 Muhtemelen Ömer’in Haccâc’ın zulümlerine tahammülü-

nün kalmaması ile Hubeyb olayı üst üste gelmiş ve bir mektupla durumu ha-

life Velîd’e bildirmiştir. Velîd b. Abdülmelik bunlardan ve daha önce aktardı-

ğımız veliahtlık meselesinden dolayı Ömer’in azledilmesini uygun bulmuş-

tur. 

Valilikten alındıktan sonra Dımaşk’a giden Ömer zalim valileri eleştir-

meyi Halife Velîd’in meclislerinde de sürdürdü. Ömer b. Abdülaziz’in Haccâc 

hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bütün milletler kendi en habis 

adamlarıyla gelse bizde onlara karşılık Haccâc’ı getirsek onların hepsinin top-

lamından daha kötü bir adam getirmiş olurduk”459  

Ömer b. Abdülaziz Medine valiliği döneminde Hz. Ali’ye hakaret edil-

mesi uygulamasına son vermiştir. Ondan önceki valiler döneminde ise Hz. 

Ali’ye ve bazen çerçevesi daha çok genişletilerek Ehl-i beyt’e hakaret edildiği 

görülmüştü. Bu çirkin olduğu kadar toplumda fitne ateşini de sürekli canlı 

tutan uygulama, Ömer. b. Abdülaziz’in valiliği döneminde yürürlükten kal-

dırılmıştır.460  

Ömer b. Abdülaziz sadece iyi yönetimiyle değil dindarlığıyla da Medine 

ulemasının takdirini kazanmıştır. Enes b. Mâlik, Medine valisi Ömer b. Ab-

dülaziz hakkında: “Kendisi Medine’de vali iken şu genç (Ömer b. Abdülaziz) 

kadar namazı Resûlullah (sav)’ın namazına benzeyen başka bir imamın arka-

sında namaz kılmış değilim” demiştir.461 

 

458 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/103. 
459 Makrîzî, İmtâʿu’l-Esmâʿ, 12/258; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/61; İbn Kesîr, el-

Bidâye ve’n-Nihâye, 6/238. 
460 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/393; Bahaüddin Varol bu rivayetin Ömer'in halifeliği dönemine 

mi yoksa valiliği dönemine mi işaret edildiği hususunda bir değerlendirme yapmaktadır. Bkz. 
Varol, “Emevîler’in Hz. Ali ve Taraftarlarına Hakaret Politkası Üzerine”, 98. 

461 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/332. 
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1.1. Bazı İmar Faaliyetleri 

Ömer b. Abdülaziz’in Medine valiliği döneminde oldukça kapsamlı imar 

faaliyetleri de yapılmıştır. Özellikle Mescid-i Nebi genişletilmiş ve Medine’ye 

yeni su kaynakları sağlanmıştır. 

Halife Velîd b. Abdülmelik, Vali Ömer b. Abdülaziz’e bir mektup gönde-

rerek Mescid-i Nebevi’yi yıkmasını ve Hz. Peygamber’in (sav) zevcelerinin 

odalarını da mescide katarak kıble tarafından ve diğer taraflardan mescidi 

200’e 200 zira boyutlarında yeniden inşa etmesini istedi. Bu genişletme için 

Mescid’in etrafındaki ev ve arsaların satın alınmasını isteyerek şunları yazdı: 

“Mescidin çevresinde bulunan mülklerini sana satan olursa satın al. Satmaya 

yanaşmayan olursa bu mülklere bir kıymet takdir et. Dayılarının (Medineli-

ler) yerine sen bir kıymet belirle. Onlar sana muhalefet etmeyeceklerdir. Sonra 

oradaki binaları yık ve onlara evlerinin bedelini öde. Bu hususta senin için 

Ömer ve Osman’ın uygulamaları örnek olsun.”462 

Halife’nin emrine rağmen Ömer b. Abdülaziz, bu işin nasıl gerçekleştiri-

leceğini ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini istişare etmek için Medine’nin 

önde gelenlerini ve Medine’ye ilk geldiğinde işleri istişare edeceğini belirttiği 

on fıkıhçıyı ve halkın bir kısmını bir toplantıya davet etti. Toplantıda onlara 

Mü’minlerin emiri Velîd’in mescidi genişletme hususundaki mektubunu 

okudu. Ancak Medine halkı ve fakihler mektupta talep edilen hususlardan 

dolayı çok rahatsız oldular. Ana itiraz noktaları ise Resûlullah (sav)’ın hatıra-

sını ve yaşam biçimini yansıtan bu odaların yıkılmasının Müslümanları bu 

bilgiden mahrum bırakacağı idi. Bu itirazı seslendirenler şöyle dediler: “Bu 

odaların tavanları alçak olup tavanlarının üzerinde hurma sapları ve lifleri 

vardır. Duvarları kerpiçtendir, kapılarının üzerinde kıldan örülme perdeler 

vardır. Bunları bu halde bırakmak uygun olacaktır ki hacılar, ziyaretçiler ve 

misafirler gelip bu odalara, Hz. Peygamber (sav)’in evlerine baksınlar. Bun-

dan yararlanıp ibret alsınlar. Bu, gelip görenlerin dünyada zühd sahibi 

 

462 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/435. 



- Emeviler Döneminde Medine’de Siyasî Hayat - 

 
 

~ 140 ~ 

olmaları için daha tesirli bir vasıta olur. Böylece insanlar kendilerini barındı-

racak, gözlerden gizleyecek ve sadece ihtiyaçlarını karşılayacak evler edinir-

ler. Daha fazla binalar ve köşkler edinme arzusuna kapılmazlar. Şu yüksek 

binaların da Firavun ve Kisraların şanından olduğunu anlarlar. Uzun emel 

sahibi olan herkes dünyaya rağbet eder; dünyada ebedi kalmaya imrenir.”463 

Medineliler bu sözlerle mescidin basit yapısının olduğu gibi korunmasını ve 

gelecek nesillerin de Resûlullah (sav)’ın yaşam şartlarını bizzat müşahede et-

melerini isteyerek gerçekten örnek bir tavır sergilemişlerdir. Ancak diğer yan-

dan mescidin artık ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar küçük olması gibi bir 

gerçek de bulunmaktaydı. 

Bu toplantı sonrasında Medine valisi Ömer b. Abdülaziz, on fıkıhçının 

icma ettiği görüşleri içeren bir mektubu Velîd’e gönderdi. Medinelilerin iti-

razlarından tatmin olmayan Velîd b. Abdülmelik, Mescid-i Nebevî’nin yıkıla-

rak genişletilmiş şekilde yeniden inşasını ısrarla emretti. Ayrıca inşa edilirken 

mescidin tavanının yüksek tutulmasını istedi.464 

 Ömer b. Abdülaziz, Velîd’in ısrarı karşısında mescidin yıkılıp yeniden 

inşa edilmesinden başka bir yol kalmadığını gördü ve hazırlıklara başladı. 

Mescidi yıkmaya başladıklarında Medineliler, Haşimoğulları ve diğer ileri ge-

lenler Hz. Peygamber (sav) yeni vefat etmiş gibi büyük bir üzüntüye kapılıp 

feryatlar ederek ağladılar.465 Zira bu mabet ve etrafındaki yapılar onlarla geç-

mişleri arasında somut bir bağı temsil ediyordu. Medineliler öteden beri Re-

sulullah’ın ziyaret ettiği ve namaz kıldığı yerlerde hatıra olarak camiler inşa 

ediyor ya da bizzat Resulullah’ın inşa ettiği bazı camileri onun hatırası olarak 

görüp değer veriyorlardı.466 

 

463 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 1/499,500; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/74. 
464 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 6/422; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 

9/74. 
465 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/75. 
466 Selahattin Yıldırım, “Hz. Peygamber’in (sav) Namaz Kıldığı Yerlerin Mescitleştirilmesi”, Ulus-

lararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan) (Ankara: İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018), 
346. 
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Mescide komşu evi olan kimseler herhangi bir zorluk çıkarmadan evlerini 

Vali Ömer b. Abdülaziz’e satmayı kabul ettiler. Satmak istemeyen bazılarının 

paraları ise beytülmalde muhafaza edildi. Onlar da daha sonra evleri için tak-

dir edilen miktarı oradan aldılar.467 Ömer b. Abdülaziz de evlerini onlardan 

satın aldıktan sonra mescidi genişletilmiş haliyle inşa etmeye başladı. Mes-

cid’i olabilecek en güzel şekilde inşa etmek için çok yoğun çaba sarf eden 

Ömer b. Abdülaziz’e Halife Velîd de işçi ve para konusunda büyük destek 

verdi.468  

Ömer b. Abdülaziz, Hz. Peygamber (sav)’in odasını da (Hz. Aişe'nin oda-

sını) mescide dâhil etti.469 Böylece Resûlullah (sav)’ın kabri de mescidin içinde 

kalmış oldu. Resûlullah (sav)’ın kabri aynı zamanda mescidin doğu tarafın-

daki sınırını da teşkil etmiş oldu. Diğer Ümmü’l-Müminin odaları da Velîd’in 

istediği şekilde mescide dahil edildi. Ayrıca Mihrap ekseninde bir sahın oluş-

turulmuş, Niş şeklinde bir mihrap inşa edilmiş ve mescidin köşelerine de mi-

nareler eklenmiştir.470 

Önceki dönemlerde Said b. Müseyyeb, Hz. Aişe’nin odasının yani 

Resûlullah (sav)’ın kabrinin mescide dahil edilmesini uygun görmemişti. Zira 

o, böyle bir şeyin yapılması halinde Hz. Peygamber (sav)’in kabrinin mescit 

edileceğinden korkmuştu. 

Rivayete göre Velîd b. Abdülmelik, Bizans hükümdarına mektup yazarak 

kendisine bina yapma hususunda mahir sanatkârlar göndermesini istemişti. 

O da Velîd’e seksen sanatkâr ve mescidin inşasında kullanılmak üzere bol 

miktarda değerli taş göndermişti.471 Bütün bunlar Mescid-i Nebevî’nin yeni-

den inşası sırasında tezyin için kullanılmıştır.  

 

467 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 9/423. 
468 Belâzürî, Fütûhu’l-Büldân, 17. 
469 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 2/307. 
470 Fatih Erkoçoğlu, “İmar Faaliyetleri”, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, ed. İrfan 

Aycan (Ankara: Otto, 2017), 228. 
471 Belâzürî, Fütûhu’l-Büldân, 17. 
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Ömer b. Abdülaziz mescidin genişletilmesinden başka da bazı imar faali-

yetlerinde bulunmuştur. Bunlar da Velîd b. Abdülmelik’in döneminde ger-

çekleşen Endülüs fetihlerinin sunduğu mali imkânlar çerçevesinde gerçekleş-

mekteydi.472 Ömer b. Abdülaziz Velîd’in emriyle Medine’nin dışında bulunan 

ve Ömer’in suyunu beğendiği bir su kaynağını kazdırarak şehrin su kaynak-

larını çoğalttı ve bu suyu kanallar aracılığıyla Medine’ye getirtti.473 Ayrıca Me-

dine gelen yolları ve yol üstündeki tepeleri düzelterek daha kolay aşılır hale 

getirdi.474 

2. Osman b. Hayyân el-Mürrî 

Velîd, Ömer b. Abdülaziz’i azlettikten sonra onun yerine bedevi Gatafan 

kabilesinin Malik b. Mürre koluna mensup olan Osman b. Hayyân el-Mürrî’yi 

93/712 veya 94/713 yılında Medine valiliğine atamıştır.475 Osman b. Hayyân 

Emevîlerin güvendiği bir komutan olup sonraki dönemlerde Irak’ta Mesleme 

b. Abdülmelik ile birlikte bazı savaşlarda bulunmuş ve Anadolu’ya yapılan 

yaz seferlerinde görev almıştır.476 Asker olarak gösterdiği sadakat neticesinde 

Haccâc’ın Velîd’e tavsiyesi olarak vali olmuştur.477 Velîd’in Osman’a ilk emri 

ise Medine’de bulunan Iraklıların şehirden çıkarılmaları olmuştur.478 

Osman, Medine’ye vali tayin edildikten sonra halka yaptığı konuşmada 

Iraklıların fitne ehli oluşuna vurgu yapmıştır. Ayrıca Iraklıları himaye eden 

ya da saklayanların suçlu kabul edileceğini ilan etmiştir. Böylece Medine’ye 

vali olarak atanmasında Haccâc’ın şikâyetlerinin etkili olduğunu gösterdiği 

gibi bu yönde bir politika uygulayacağını da göstermiş oldu. Nitekim Ömer 

 

472 Demircan, Emevîler, 70. 
473 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 9/423. 
474 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/74. 
475 Ebû Bekr Ahmed İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, thk. Salah b. Fethî Hilal (Kahire: el-Faruk 

el-Hadise li’t-Tibaa ve’n-Neşr, 2006), 2/65; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 13/113; Vekî’, Ahbâru’l-
Kudât, 1/135; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/482. 

476 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 328; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 34/401. 
477 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/251. 
478 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/487. 
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b. Abdülaziz döneminde Medine’ye iltica etmiş olan Iraklıların bulunduğu 

evlere baskınlar yaparak bir kısmını kendisi cezalandırmış diğer bir kısmını 

ise Haccâc’a göndermiştir.479 Velîd b. Abdülmelik de muhtemelen Irak valisi 

Haccâc aracılığıyla Ehl-i beyt’ten Hasan b. Hasan b. Hasan’ın Iraklılarla ya-

zıştığını öğrenmiş ve Osman b. Hayyân’dan Hasan’ın halkın huzurunda ce-

zalandırılmasını talep etmiştir.480 Böylece Ömer b. Abdülaziz döneminde 

Iraklı muhalifler için bir sığınak görevi gören Medine güvenli liman olmaktan 

çıkmıştır. 

Benî Sa‘d b. Dubey‘a kabilesine mensup olan ve Emevî Halifesi I. Velîd 

zamanında Haccâc’ın takibinden kurtulmak için Medine’ye kaçan Ebû Bey-

hes, Osman b. Hayyân vali olduğunda hala burada yaşıyordu. Ebû Beyhes, 

ikna edici bir konuşmacı ve ilim ehli olarak vali ile sohbette bulunacak kadar 

dostluk kurmuştu. Osman her gece onu sohbet meclisine davet ediyordu. An-

cak Haccâc’ın şikâyeti ve halifeden gelen emir üzerine vali tarafından öldü-

rülmüştür. Rivayetlere göre Velîd b. Abdülmelik, Osman’a onun ellerini ve 

ayaklarını keserek infazını gerçekleştirmesini emretmiş, Osman da onu bu şe-

kilde öldürmüştür.481 

Osman b. Hayyân Medine valiliği sırasında sadece Iraklılara sert davran-

makla kalmamış, bir şekilde Ömer b. Abdülaziz’le yakınlık kurmuş olan her-

kese eziyet etmiştir. Hatta Ömer’in boşamış olduğu bir kadının babası olan 

İbrahim b. Muhammed b. Talha bile bundan payını almıştır. İbrahim, Osman 

b. Hayyân’ın, eziyetinden Velîd b. Abdülmelik’in Osman’ı uyarması saye-

sinde kurtulmuştur.482 

Osman’ın valiliği yürüttüğü 94/713 senesi Medine için ilmî açıdan da ta-

lihsiz bir yıl olmuştur. Bu seneye, Medine alimlerinin çoğu vefat ettiği için 

 

479 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/485-487; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/605. 
480 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 13/66; Bununla birlikte Hasan b. Hasan aşırı Şii grupların tahrikle-

rine rağmen siyasî bir iddiada bulunmamıştır. Varol, Ehl-i Beyt Nesli, 38. 
481 ed-Dineverî, el-Maarif, 622; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/96,97. 
482 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 286. 
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“Fakihler Senesi” denilmiştir. Sene başında Ali b. Hüseyin b. Zeynelabidin, 

ondan sonra Urve b. Zübeyr, ondan sonra Said b. Müseyyeb, Ebû Bekir Ab-

durrahman b. Haris b. Hişâm ve Mekkelilerden de Said b. Cübeyr vefat etti-

ler.483 

Medine, Emevîler’in zenginlik dönemlerinde şiir ve musikî ile de meşhur 

olmuştu. 484 Özellikle de muhannes denilen ve kadınsı tavırları bulunan bir 

kısım insanlar türemiş ve Medine musiki dünyasında etkili olmuşlardı. Bu 

durumdan rahatsız olan Velîd b. Abdülmelik valisi Osman b. Hayyân’a gön-

derdiği mektupta Medine’de bunlardan kaç kişinin bulunduğunun tespit edi-

lip “sayılmasını” talep etmişti. Osman’a mektubu okuyan elçi ise حصي (say-

mak) kelimesini خصي    (hadım etmek) şeklinde okuyunca Osman Medine’de 

bunlardan birkaç tanesini hadım ederek Velîd’in emrini yerine getirdiğini dü-

şünmüştür.485 

Osman b. Hayyân’ın zalimce yönetimi Ömer b. Abdülaziz tarafından de-

falarca tenkit edilmiştir. Medine valiliğinden azledildikten sonra şöyle de-

mişti: “Şam’da Velîd, Irak’ta Haccâc, Yemen’de Muhammed b. Yusuf, Hi-

caz’da Osman b. Hayyân, Mısır’da Kurre b. Şerik ve Mağrib’te ise Yezîd b. 

Ebû Müslim hükmetmektedir. Vallahi yeryüzü zorbalıkla doldu.”486 Yine 

Velîd b. Abdülmelik’in oğlu Ömer halifeliği sırasında Ömer b. Abdülaziz’e 

onu zorbalıkla itham eden bir mektup gönderince Ömer b. Abdülaziz de ce-

vaben şöyle bir mektup göndermişti: “Asıl zalim ve zorba olan Sakifli bir kö-

leyi (Haccâc) Irak’a, Kurre’yi Mısır’a Osman b. Hayyân’ı ise Hicaz’a vali tayin 

edendir (Yani babandır).487 

 

483 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/181; Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 58. 
484 Ahmet Hakkı Turabi, “İlk Dönem İslam Dünyasında Musikî Çalışmaları”, Marmara Üniversi-

tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13-14-15 (1997): 232, 236. 
485 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/76. 
486 Abdullah b. Abdülhakim b. A’yen el-Mısrî, Sîretü Ömer b. Abdilaziz, thk. Ahmed Ubeyd (Bey-

rut: Alemu’l-Kütüb, 1984), 146; Fesevî - Ömerî, Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih, 1/610. 
487 Fesevî - Ömerî, Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih, 1/575. 
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Belâzürî’nin naklettiği bir rivayette Medine halkının Osman b. Hayyân 

döneminde de eziyet gördüklerini göstermektedir. “Haccâc ve Velîd’in 

ölümü üzerine Medine halkı “Ey bu ikisini helak eden (Allah’ım) şu insanı da 

helak et!” diyerek dua etmişlerdir.488 

Velid’den sonra hilafete gelen Süleyman b. Abdülmelik 96/715 yılının Ra-

mazan ayının bitimine yedi gün kala Osman b. Hayyân’ı Medine valiliğinden 

azletti. Yerine Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm'ı tayin etti. Bu zat, 

Medine’nin en itibarlı âlimlerindenden biri idi.489 

 

D. Süleyman b. Abdülmelik Döneminde Medine 

Süleyman b. Abdülmelik Halife olduktan sonra ilk iş olarak veliahtlığına 

karşı çıkan Velîd dönemi valilerini azletmiştir. Bu çerçevede Osman b. 

Hayyân’a da Medine valiliğinden el çektirilmiştir. Süleyman, Medine valisi 

olarak âlim ve fakih bir kimse olan Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. 

Hazm’ın vali tayin tayin ederk Emevî tarihinde ilk kez Ensar’dan bir ismi bu 

makama getirmiştir. Süleyman’ın bu kararında yakın danışmanlarından biri 

olan Ömer b. Abdülaziz’in etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

1. Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm el-Ensârî  

Medine valiliği yapan tek Ensarî olan Ebû Bekr b. Muhammed b. Hazm 

Ensar’ın Hazrec koluna mensup olduğu için Hazrecî nisbesiyle de anılmakta-

dır. Yaşı küçük tabiîlerden olan Ebû Bekir iyi bir öğrenim imkânı elde ederek 

Hz. Osman’ın oğlu Ebân’dan fıkıh dersleri almış, teyzesi Amre bint Abdur-

rahman ile Ömer b. Abdülaziz, Abdurrahman b. Avf’ın oğlu Ebû Seleme, Sâib 

b. Yezîd gibi ünlü kişilerden hadis rivayet etmiştir.490 

 

488 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/78. 
489 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 6/505. 
490 İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed, es-Sikat, 5/561. 
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Ebû Bekir b. Hazm Emevîler döneminde çeşitli idarî görevlerde bulun-

muştur. Ömer b. Abdülaziz’in Medine valiliği döneminde Medine kadısı ola-

rak görev yapmıştır.491 Süleyman b. Abdülmelik onu Medine’ye vali ve kadı 

olarak tayin etmiş (96/715), bu görevini Ömer b. Abdülaziz dönemi boyunca 

ve II. Yezîd devrine kadar beş yıl sürdürmüştür. II. Yezîd kendisini valilikten 

almakla beraber kadılık görevi 118/736 yılına kadar devam etmiştir. 

Süleyman b. Abdülmelik kendinden önceki halifelerin yaptığı gibi eski 

valileri cezalandırarak geçmişteki hatalarını onlara ödetmeyi düşündü. Bunu 

da yine Emevî siyaset geleneğine uygun olarak onların yerine atadığı isimlere 

yaptırdı. Bu çerçevede yeni valisi Ebû Bekr’e bir mektup yazarak eski Medine 

valisi Osman b. Hayyân’a had vurup, cezalandırılmasını emretti. Ebû Bekr de 

verilen görevi yerine getirdi.492 Bu cezalandırmanın sebebi Osman b. 

Hayyân’ın Velîd döneminde Süleyman’ın azledilmesini destekleyen valiler 

arasında yer almasıydı. 

Vali Ebû Bekr, Süleyman b. Abdülmelik’in olmadığı ya da yerine birini 

göndermediği yıllarda mutat olduğu üzere Hicaz valisi olarak hac emirliği 

görevini yerine getirmiştir.493 

Ömer b. Abdülazîz halife olduğunda, hadislerin derlenmesi konusunda 

Ebû Bekir b. Hazm’a gönderdiği ünlü fermanında âlimlerin ölüp gitmesiyle 

ilmin yok olmasından endişe ettiğini söyleyerek Hz. Peygamber (sav)’in ha-

dislerini, sünnetlerini, bu arada teyzesi Amre bint Abdurrahman’ın ve Kasım 

b. Muhammed b. Ebû Bekir’in rivayetlerini araştırıp yazmasını istemiştir. Bu-

nun üzerine Ebû Bekir’in harekete geçerek halifenin istediği rivayetleri derle-

yip kendisine gönderdiği belirtilmektedir. İbn Sa‘d, onun Hz. Peygamber 

 

491 Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübra el-Kısmü’l-Mü-
temmim li Tabii Ehl-i Medine ve min Ba’dihim (Medine: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1408), 124; 
Fesevi, Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih, 1/643. 

492 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 5/605. 
493 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 319, 320, 321; İbn Habib, el-Muhabber, 26. 
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(sav)’e hizmet eden hür ve köle bütün sahabilerin isimlerini ve evinde ona 

hizmet edenlere dair bilgileri toplayıp halifeye gönderdiğini kaydeder.494  

Ebû Bekr b. Muhammed Halife Süleyman’a Adiy b. Neccar mescidinin 

yenilenmesi ve bazı Medinelilerin maaşlarının ödenmesine dair talepler içe-

ren bir mektup göndermiş ancak mektup Süleyman’ın vefatından sonra 

Şam’a ulaştığı için cevabını Ömer b. Abdülaziz yazmış ve onun isteklerine 

muvafakat etmiştir.495  

Ebû Bekr b. Hazm güvenilir bir muhaddis, aynı zamanda Medine’de 

kendi döneminin en iyi kadısı idi. İmam Mâlik, Ebû Bekir’in Ensar’dan Me-

dine’de valilik yapan tek şahsiyet olduğunu belirttikten sonra onun gibi mü-

kemmel bir insan, başarılı bir vali ve kusursuz bir kadı görmediğini söyler.496 

Ebû Bekr b. Hazm’ın 100 (718), 110 (728), 117 (735) veya 120 (738) yılla-

rında vefat ettiği kaydedilmektedir. Ancak 118 (736) yılına kadar kadılık gö-

revine devam ettiğine göre 120 (738) yılında öldüğüne dair olan görüş ağırlık 

kazanmaktadır.497 

 

E. Ömer b. Abdülaziz Döneminde Medine 

Ömer b. Abdülaziz muhtemelen kendi yönlendirmesiyle Medine valisi 

yapılan Ebû Bekr b. Muhammed’in valiliğini kendi döneminde de sürdür-

müştür. Zaten daha önce de iyi anlaşan ve Ömer’in Medine valiliği döne-

minde kadı olarak tayin ettiği kimse olan Ebû Bekr’i değiştirmesi için bir se-

bep görünmüyordu. Nitekim Ebû Bekr’in Medine valiliği döneminde kaynak-

lara yansıyan herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamaktadır. Ebû Bekr’in 

başarılı yönetimi onun valilikten ayrıldıktan sonra da Medine kadılığı yap-

maya devam etmesinden de anlaşılmaktadır. Zira Medine halkı tarafından 

 

494 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 1/497,2/387. 
495 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/145, 191. 
496 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 66/44. 
497 İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/280. 
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kabul görmeyen bir isim olsaydı Medine’de bu kadar uzun bir süre kadılık 

yapması da mümkün olmayacaktı. 

Ebû Bekr b. Muhammed’e dair, valiliği boyunca birkaç defa hac emirliği 

yapmış olmasından ve Ömer b. Abdülaziz’in hilafet döneminde Medine’de 

vefat eden meşhur tabii ve Medine’nin yedi fakihinden biri olan Harice b. 

Zeyd’in cenaze namazını kıldırmasından498 başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bunun dışında onun rivayetleri ve ibadet hayatı ile ilgili faziletlerine dair pek 

çok rivayet İslâm tarihi kaynaklarına yer almaktadır. 

 

F. Yezîd b. Abdülmelik Döneminde Medine 

Ömer b. Abdülaziz’den sonraki halife olan Yezîd b. Abdülmelik döne-

minde Medine’de iki vali görev yapmıştır. Bu dönemde Medine’de herhangi 

bir siyasî muhalefetin yaşanmadığını ve devlet idaresi açısından sakin bir dö-

nem geçirildiğini söylemek mümkündür. Bu sükûnete rağmen Yezîd’in vali 

değiştirme ihtiyacı duymasının nedeni ise ilk vali Abdurrahman b. Dahhâk b. 

Kays’ın Medine’de yaşayan Fatıma bt. Hüseyin’e yönelik baskılarıdır. Bu ne-

denle Yezîd onu azlederek yerine Tâif valisi Abdulvahid b. Abdullah’ı Hicaz 

valisi olarak Medine’ye atamıştır. Ancak Abdulvahid iyi yönetimine rağmen 

Hişâm b. Abdülmelik’in hilafete gelmesiyle azledilmiştir. 

1. Abdurrahman b. Dahhâk b. Kays el-Fihrî 

Ömer b. Abdülaziz vefat edince kendisinden sonraki halife olarak veliaht 

tayin edilen Yezîd b. Abdülmelik'e biat edildi. Yezîd, kendisine biat edildiği 

zaman yirmi dokuz yaşındaydı. Halifeliğe geçtikten sonra 101/720 yılının Ra-

mazan ayında Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm’ı Medine valiliğin-

den azlederek yerine Abdurrahman b. Dahhâk b. Kays’ı tayin etti.499 Abdur-

rahman valilik yaptığı üç yıl boyunca hac emirliği görevini de yerine 

 

498 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/263. 
499 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 332. 
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getirdi.500 Bu da Medine’nin hala Hicaz’ın merkezi olarak kabul edilmeye de-

vam ettiğini göstermektedir. 

Abdurrahman Medine valisi iken eski Medine valilerinden Osman b. 

Hayyân Irak cephesinde kazandığı bir askerî başarıdan sonra halife Yezîd’in 

yanına giderek bir önceki vali Ebû Bekr b. Muhammed b. Hazm’ın kendisine 

iki defa haksız yere had cezası uyguladığını ve Medine’de küçük düşürüldü-

ğünü ifade etti. Bunun üzerine Yezîd Medine valisi Abdurrahman b. 

Dahhâk’a gönderdiği bir mektupla durumu teftiş etmesini eğer Ebû Bekr bu 

cezaları hilafet merkezinin emriyle yerine getirdiyse onu serbest bırakmasını 

yok eğer kendi kararıyla ve haksız yere tatbik ettiyse ona da misliyle had ce-

zası uygulamasını emretti. Esasen Abdurrahman ile Ebû Bekr arasında bir 

düşmanlık mevcuttu. Ancak Abdurrahman, Ebû Bekr’e zarar vermesini sağ-

layacak bir bahane bulamıyordu. Bunu bir fırsat olarak değerlendiren Abdur-

rahman bu esnada Medine kadısı olan Ebû Bekr’i suçlu buldu ve Osman’a 

yapıldığı gibi iki defa had cezası tatbik edildi. Bu durum ise Abdurrahman ve 

Ebû Bekr arasındaki düşmanlığı daha da artırdı.501 

Yezîd b. Abdülmelik 104/723 yılında Abdurrahman b. Dahhâk b. Kays’ı 

Hicaz valiliğinden azletti. Abdurrahman’ın azledilmesine yol açan olay onun 

Ehl-i beyt’ten Fatıma bt. Hüseyin’e evlenme teklifinde bulunması ve sonra-

sında yaşananlardı. Fatıma, valiye çocuklarıyla ilgilenmek isteyen ve evlen-

meye ihtiyacı olmayan bir kadın olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Vali 

Abdurrahman ise Fatıma’ya teklifini reddetmesi halinde en büyük oğlu Ab-

dullah b. Hasan’a şarap içtiği iddiasıyla had cezası tatbik edeceği tehdidinde 

bulundu. Fatıma zor durumda kalınca Medine Divanının başında bulunan 

İbn Hürmüz’e durumunu arz etti ve bunu halife Yezîd’e ulaştırmasını rica 

etti. İbn Hürmüz’ün, meseleyi anlatan mektubu Yezîd’e ulaşınca Tâif valisi 

Abdulvahid b. Abdullah en-Nadrî’ye bir mektup yazarak kendisini vali tayin 

 

500 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 325, 327, 328. 
501 Ebû’l-Arab, el-Mihan, 329; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/120. 
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ettiğini ve kendisi Şam’da yatağında uzanmış halde iken Abdurrahman b. 

Dahhâk b. Kays’ın sesini duyacak kadar feryat etmesine neden olacak şekilde 

dövmesini, ondan 40.000 dinar almasını ve yünden bir cübbe giydirerek Me-

dine’de dolaştırmasını emretti. Abdurrahman, Yezîd’in kendisi hakkındaki 

talimatlarından haberdar olunca bu cezalar kendisine tatbik edilmeden önce 

hemen Şam’a gidip halife Yezîd’in kardeşi Mesleme b. Abdülmelik’e sığındı 

ve kendisini korumasını talep etti. Mesleme, kardeşi Yezîd’in yanına giderek 

bir ricası olduğunu söyledi. Yezîd, Abdurrahman b. Dahhâk meselesi dışında 

her isteğini yerine getirebileceğini ama Abdurrahman’ı cezalandırmak konu-

sunda kesin kararlı olduğunu söyledi. Neticede Abdurrahman Medine’ye 

dönmek ve yeni valiye teslim olmak dışında bir çare bulamadı. Yeni Medine 

valisi Abdulvahid, eski valiyi tutuklayıp dövdü. Bütün malını elinden alarak 

onu sadece yün cübbesiyle bıraktı.502 Böylece üç sene valilik yapan Abdurrah-

man b. Dahhâk Medine’de dilencilik yapacak duruma düştü. Yezîd b. Abdül-

melik’in bu meseleye bu kadar öfkelenip Abdurrahman’ı şiddetle cezalandır-

masının nedeni muhtemelen Alioğullarıyla kurulan hassas dengenin bir 

Emevî valisinin hoyratça tavırlarıyla zedelenmesi ihtimalidir.  

2. Abdulvahid b. Abdullah en-Nasrî503 

Abdurrahman b. Dahhâk’ın yerine 104/723 yılında Hicaz valisi olan Ab-

dulvahid b. Abdullah aynı yıl Hac Emirliğini de yürüttü.504 Salih bir zat ol-

duğu belirtilen505 Abdulvahid Hicaz valiliğini Yezîd’in vefatına kadar bir yıl 

 

502 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 8/474; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 8/245, 247; Sıbt İbnü’l-Cevzi, 
Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 10/372. 

503 Taberî ve İbnü’l-Cevzî nisbesini Nadrî olarak verirken İbn Sad, Halîfe b. Hayyât ve diğer ba-
zıları Nasrî olarak kaydetmektedir. Nasrî nisbesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Zira 
Nasrî nisbesini kullananlar onun soyunu Hevazin’in Nasr b. Muâviye koluna dayandırmakta-
dırlar ki bu da Abdulvahid’in neden Taif valiliğini yaptığını açıklamaktadır. Bkz. Taberî, Ta-
rihü’t-Taberî, 7/13; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 7/87; İbnü’l-Esîr - 
Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/150; İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 8/474; Hayyât, Tarihu Halîfe b. 
Hayyât, 330. 

504 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 330, 332. 
505 İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/155. 
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sekiz ay uhdesinde bulundurdu.506 Abdulvahid, Medine valisi olduktan sonra 

Sa’d b. İbrahim b. Avf’ı kadılığa getirdi. Ancak bir süre sonra onu görevden 

alarak yerine Said b. Süleyman b. Zeyd b. Sabit’i Medine kadılığına getirdi.507 

İbn Asâkir, Abdulvahid’in Medine’de şeffaf ve dürüst bir yönetim sergi-

lediğini ifade etmektedir.508 Onun yaklaşık iki yıllık valiliği döneminde kayda 

değer bir hadisenin veya Medine halkıyla bir sürtüşmenin yaşanmamış ol-

ması da bu kanaati doğrular mahiyettedir. Kendisinden önceki vali Abdur-

rahman b. Dahhâk’ın Ensar’a zaman zaman eziyet etmiş olmasından sonra 

Abdulvahid gibi Medinelilerle iyi geçinen Kasım b. Muhammed ve Salim b. 

Abdullah b. Ömer gibi alimlerle istişare ederek işleri yürüten bir valinin gel-

mesi Medine’de olumlu karşılanmıştır.509 Zührî, önceki vali Abdurrahman b. 

Dahhâk’a da bu isimlerle istişare etmesini tavsiye ettiğini ancak bunu yapma-

yarak Medinelilerle kötü olduğunu ve ondan geriye şairlerin hicvettiği bir 

isim kaldığını Abdulvahid’in ise alimlerle istişare ettiğini belirtmiştir.510 

Abdulvahid b. Abdullah, Emevîler döneminde idarecilik yapmakla bir-

likte ilim ehli bir kimse olarak da kaydedilmektedir. Onun Vasile b. Eska’, 

Cerir ve Amr b. Rube Abdulvahhab b. Baht’dan rivayetleri bulunmaktadır. 

İbn Ebi Hatim kendisi için “Salihu’l-Hadis”511 ibaresini kullanmaktadır.512 

 

 

506 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/29; Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 332. 
507 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 334. 
508 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 37/252. 
509 İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/157. 
510 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 10/373. 
511 Salih’ul hadis ibaresi adalet yönünden kusursuz olup zabıtları itibariyle sika ravilere kıyasla 

hatası çok olan ve hadisleri sadece itibar için yazılabilecek ravileri ifade eder. Mücteba Uğur, 
Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992), 353; Ah-
met Yücel, Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar (İstanbul: Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 140. 

512 Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl (Haydarabad-
Dekken: Dairetü’l-Maarif el-Osmaniyye, 1952), 6/22. 
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G. Hişâm b. Abdülmelik Döneminde Medine 

Hişâm b. Abdülmelik, halife olduktan sonra 106 yılında hac emirliğini 

bizzat yerine getirdi. Medine'ye girmeden önce kendisini karşılamasını ve hac 

menasikini kendisine yazmasını Ebû’z-Zinad’a bir mektupla emretti. O da ge-

rekeni yaptı, insanlar Medine’den çıkarak Hişâm b. Abdülmelik’i yolda kar-

şıladılar. Karşılayanlar arasında Ebû’z-Zinad da vardı. Kendisine verilen 

emirleri yerine getirmişti.  

Onu karşılayanlar arasında bulunan Said b. Abdullah b. Velîd b. Osman 

b. Affan, Hişâm b. Abdülmelik’e: “Ey Mü'minlerin emiri, senin aile efradın bu 

mübarek yerlerde Ebû Tûrab'a (Hz. Ali'ye) sürekli lanet ederler, sen de lanetle 

onu” dedi. Ebû’z-Zinad'ın ifadesine göre Said’in bu sözleri, Hişâm’ı çok ra-

hatsız etmiş ve: “Ben buraya herhangi bir kimseye sövmek veya kimseyi la-

netlemek için gelmedim, haccetmeye geldim. Başka bir amacım da yoktur.” 

demiştir. Sonra Said’den yüz çevirmiş, onunla konuşmasını kesmiş ve Ebû’z-

Zinad’a yönelerek onunla konuşmaya başlamıştı.513 Hişâm bu tavrıyla uzun 

zamandır Emevî devleti halifelerinin yürüttüğü bir geleneğin iktidarları için 

faydasız olduğu kanaatini belirtmiş olmaktadır. Hişâm’ın Medine’de bulun-

duğu esnada Abdullah b. Ömer’in oğlu ve büyük fakih Salim b. Abdullah ve-

fat etmiştir. Salim’in cenaze namazını Halife Hişâm b. Abdülmelik kıldırmış-

tır.514 

Emevîler’in en önemli halifelerinden biri olan Hişâm b. Abdülmelik Me-

dinelilerin gönlünü almanın öneminin farkındaydı. Bu nedenle onlara yumu-

şak davranmıştır. Hişâm, oğlu Ebû Şakir Mesleme b. Hişâm’ı hac emiri olarak 

görevlendirdiğinde yanına Zührî’yi de vermişti. Zührî Ebû Şakir ile Me-

dine’ye geldiklerinde ona Medine halkına iyilikte bulunmasını tavsiye etti. 

 

513 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/36; İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/172. 
514 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 5/200. 
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Ebû Şakir’de beraberlerinde getirdikleri bütün paranın beşte birini Medine 

Divanına kayıtlı insanlara hediye olarak dağıttı.515 

1. İbrahim b. Hişâm el-Mahzumî 

Hişâm b. Abdülmelik, 106/725 yılında Medine Valiliğine İbrahim b. 

Hişâm el-Mahzumî’yi tayin etmiştir. Hişâm’ın dayısı olan İbrahim b. Hişâm 

b. İsmail bu görevi yedi yıl boyunca yerine getirmiştir. Bu süre zarfında altı 

defa hac emirliği yapmıştır.516 İbrahim b. Hişâm Medine kadılığına Said b. Sü-

leyman’ı tayin etmiştir. Hişâm, 114/733 yılında İbrahim’i Medine valiliğinden 

azlederek yerine Halid b. Abdülmelik’i tayin etmiştir.517 

Zirikli’ye göre İbrahim b. Hişâm Medine’de sert bir yönetim sergilemiş 

ve şiddeti ile tanınmıştır. Medine eşrafından olan Yahya b. Urve’yi dövdür-

düğü rivayet edilmektedir. Ancak dövme sebebi kaynaklarda geçmemekte sa-

dece bu cezalandırmanın İbrahim’in Medine’yi yönetme biçimini gösterdi-

ğine dikkat çekilmiştir.518 

Uzun süre halifelik yapmış olan diğer Emevî halifelerinin döneminde ol-

duğu gibi Hişâm’ın hilafetinde de Medine’de devlet eliyle yürütülen imar fa-

aliyetleri görülmektedir. Medine valisi İbrahim b. Hişâm Medine çarşısı ve 

mücavir evlerde bazı yenileme çalışmaları yapmıştır. Daha önce Muâviye’nin 

Medine çarşısında inşa etmiş olduğu iki ev gibi Hişâm da valisi İbrahim ara-

cılığıyla Medine’de bir ev inşa ettirmiştir.519 

Hişâm b. Abdülmelik, 114/733 yılında Mekke, Medine ve Tâif valiliğini 

uhdesinde bulunduran İbrahim b. Hişâm b. İsmail’i görevden almıştır.520 Me-

dine valisi İbrahim b. Hişâm’ın hayatının sona ermesi ise feci bir şekilde 

 

515 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 58/67. 
516 Fâsî, el-İkdü’s-Semîn fî Târîhi’l-Beledi’l-Emîn, 3/169. 
517 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 361. 
518 Hayruddin b. Mahmud b. Muhammed ez-Zirikli, el-A’lâm (Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melayin, 

2002), 1/78. 
519 Semhûdî, el-Vefâu’l-Vefâ, 2/258. 
520 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/306. 
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olmuştur. Hişâm b. Abdülmelik’in hilafetinden sonra iş başına gelen Velîd b. 

Yezîd, kendisinin azledilmesi için Hişâm’ı etkilemeye çalışmakla suçladığı 

eski Medine valisi İbrahim ile kardeşi eski Medine ve Mekke Valisi Muham-

med b. Hişâm’ı Irak valisi Yusuf b. Amr es-Sekafî’ye teslim etti. O da onları 

işkenceyle öldürdü.521  

2. Halid b. Abdülmelik b. Haris b. Hakem 

Hişâm b. Abdülmelik İbrahim b. Hişâm’ı azlettikten sonra 114/733 sene-

sinde Medine valiliğine Ümeyyeoğullarından, Hakem b. Ebû’l-As’ın soyun-

dan Halid b. Abdülmelik b. Haris’i tayin etti.522 Halid’in 5 yıl süren Medine 

valiliğinde uzun süreli kuraklıklar yaşandığı için onun valilik yılları “Halid 

Yılları” olarak meşhur olmuştur. İnsanlar bu dönemde kuraklığın yol açtığı 

açlık nedeniyle Hicaz çöllerinden Şam’a doğru göç etmişlerdir. Halkın sabah-

ları bir akşamları da bir hurma ile hayatta kalmaya çalıştıkları bu dönem Me-

dine için de sıkıntılı yıllardır.523 

Halid b. Abdülmelik vali olduğu yıllarda diğer Medine valileri gibi hac 

emirliği görevini de yürütmüştür. Bu dönemde 114/733 ve 117/735 senele-

rinde Halid b. Abdülmelik’in emirlik yaptığı görülmektedir.524 Medine’de 

mali işleri yürüten Divan başkanlığını ise meşhur alimlerden Ebû’z-Zinad la-

kabıyla bilinen Abdullah b. Zekvân yürütmüştür. Hesaptan iyi anlayan ve 

Medine divanının durumunu Hişâm’a rapor eden Ebû’z-Zinad halifeyi etki-

lemeyi başarmıştır.525 

Halid b. Abdülmelik de Medine valiliği esnasında Hz. Ali’ye hakaret uy-

gulamasını sürdüren valilerden biridir. Bir hutbe esnasında Hz. Ali’ye haka-

ret ederken Medine ulemasından birisi olan Abdullah b. Urve yanındakilerle 

konuşur. Mescitte bulunan bir adam Abdullah b. Urve’ye hutbenin 

 

521 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 10/207; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 7/259. 
522 İbn Habib, el-Muhabber, 29. 
523 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 246. 
524 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 360. 
525 İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/265. 
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okunduğunu ve hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlattı. Abdullah b. 

Urve “Dinlemekle emr olunduğumuz hutbe bu değil!” diyerek adamı cevap-

ladı.526 Bu rivayetten anlaşılmaktadır ki dönemin siyasî şartları gereği Medi-

neliler Hz. Ali’ye yapılan hakaretlere karşı yüksek sesle itirazda bulunama-

maktadırlar. Ancak yine de hoşnutsuzluklarını bir şekilde ifade etmektedir-

ler. Ayrıca aradan geçen uzun yıllara rağmen özellikle Irak’ta meydana gelen 

her muhalif hareketin, meşruiyetini Hz. Ali ile Muâviye arasında yaşananlara 

ve Kerbelâ vakasına dayandırmasından dolayı bu hadiseler canlılığını bütün 

eyaletlerde korumaya devam etmektedir. 

Emevîler’in cenaze namazlarını ısrarla valilere kıldırması uygulamasını 

Halid b. Abdülmelik de sürdürmüştür. Hz. Hüseyin’in en küçük kızı olan 

Sükeyne güzelliği ve ilmi ile meşhur bir isimdi.527 Ehl-i beyt’in büyük önem 

verdiği Sükeyne vefat ettiğinde vali bir iş için Medine dışına çıkmak üzereydi. 

Yine de cenaze namazının kılınması için kendisinin beklenmesini emretti. 

Aşırı sıcak bir yaz günü olduğundan cenazenin kötü kokmaması için güzel 

kokular sürülmüş ve ancak gece vakti dönen valinin yatsı vaktinden sonra 

namazı kıldırmasıyla Sükeyne defnedilebilmişti.528 

Halid b. Abdülmelik beş yıl süren valiliğine rağmen üç defa kadı tayin 

etmiştir.529 Kadıların nisbeten daha uzun süre görev yaptığı göz önünde bu-

lundurulursa Halid’in geçinmesi kolay bir vali olmadığı anlaşılmaktadır.530 

Nitekim Halid’in azledilmesine sebep olan hadisenin de onun zorbalığından 

kaynaklandığı nakledilmektedir. Medine’de yaşayan, Hz. Ebû Bekir’in torun-

larından Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım, Medine valisi Halid b. 

 

526 Zübeyr b. Bekkar b. Abdullah el-Mekkî, Cemheretü Nesebi Kureyş ve Ahbaruha (Kahire: Matba-
atü’l-Medeni, 1381), 270. 

527 Sükeyne’nin hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Hilal Görgün, “Sükeyne bt. Hüseyin”, Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 45-46. 

528 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 2/197. 
529 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 280; İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/66; Vekî’, Ahbâru’l-

Kudât, 172,173,174. 
530 Belazürî de Halid’i tanıtırken ondan “Mezmumü’s-Sire” (kötü yaşayışlı) olarak söz eder. 

Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 6/302. 
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Abdülmelik’ten zulüm gördüğünü Hişâm b. Abdülmelik’e arz edince Hişâm 

Halid’e gönderdiği bir emirname ile artık kendisi için çalışmayacağını ona be-

lirtti.531 

3. Muhammed b. Hişâm 

Cimriliğiyle bilinen Muhammed b. Hişâm b. İsmail el-Mahzumî 114/733 

yılından beri Mekke valisi olarak görev yapmaktaydı. 119/737 yılında Halid 

b. Abdullah’ın azledilmesiyle Mekke ile birlikte Medine valisi olarak da 

atandı. Muhammed b. Hişâm Medine’ye gelene kadar Medine’de halka na-

maz kıldırmak için eski valilerden olan kadı Ebû Bekr b. Muhammed valiliği 

yürüttü.532 Muhammed b. Hişâm, Hişâm b. Abdülmelik’in Medine’ye tayin 

ettiği son validir. Muhammed bu görevi Hişâm’ın ölümüne kadar sürdür-

müştür. 

Velîd b. Yezîd 125/743 yılında halife olunca Muhammed b. Hişâm’ı azle-

derek daha önce ifade ettiğimiz gibi kardeşi İbrahim’le birlikte onu Irak valisi 

Yusuf b. Amr es-Sekafî’ye teslim etti. Yusuf da onları işkenceyle öldürdü. Mu-

hammed ile kardeşi İbrahim Hire civarında bir yere defnedildiler. Onların öl-

dürülmelerinin nedeni ise İbrahim b. Hişâm’ın, Velîd’in veliahtlıktan azledil-

mesi için halife Hişâm ile görüşmelerde bulunmuş olmasıydı. Velîd hilafete 

gelince hem İbrahim’den hem de kardeşinden bu şekilde intikam almıştır.533 

Kaynaklarda Muhammed b. Hişâm döneminde Medine’de kayda değer 

bir hadiseden söz edilmemektedir. Aslında Abbasî ihtilalinin hazırlık aşaması 

olan bu yıllarda Medine’de de bazı faaliyetlerin yürütülmüş olması kaçınıl-

mazdır. Ancak ihtilal hazırlıklarının gizli oluşundan dolayı Emevî valilerinin 

dikkatini çekecek bir hadiseye rastlanmamaktadır. 

 

531 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 280. 
532 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 357; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 10/207; Taberi daha detaylı bilgi 

vererek Ebû Bekr’in sadece altı gün halka namaz kıldırdığını sonra Muhammed b. Hişâm'ın 
Medine'ye geldiğini bildirir. Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/111. 

533 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 10/207; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 7/259; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 
7/260. 
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H. Emevîlerin Yıkılış Sürecinde Medine Yönetimi 

II. Velîd’in tahta geçtiği dönemde aslında Emevîlerin yıkılış sürecinde ol-

duğu söylenebilir. Hişâm b. Abdülmelik’in başarılı ve dirayetli yönetimine 

rağmen Emevî Devleti’nin kuruluş biçiminin doğal bir sonucu olan bazı so-

runlar hâlâ çözümlenememişti. Bu çözümsüzlük de toplumda sürekli bir 

memnuniyetsizlik kaynağı olarak Emevî Devleti’ni yıpratan bir mesele olarak 

ortada durmaktaydı. Bu sorunların çözümsüzlüğünden dolayı -her ne kadar 

Medine’de Harre olayından sonra bir daha isyan girişimi yaşanmadıysa da 

Emevî tarihi boyunca özellikle Irak’ta pek çok isyan yaşanmıştır. Bu isyanla-

rın Medine’ye yansıması Ömer b. Abdülaziz döneminde olduğu gibi sadece 

Iraklı sığınmacılar şeklinde olmuştur. Ancak Emevî Devleti’ni asıl yıkacak 

olan dalga Abbasî ihtilali olarak adlandırılacak olan ve gizli gizli ülkenin her 

tarafında taraftar toplayan bir hareketle gerçekleşecekti. 

Emevîler’in son dönemlerinde Velîd b. Yezîd gibi bir ismin devletin ba-

şına geçmesi ise zaten içten içe büyüyen Abbasî isyan hareketleri için çok el-

verişli bir propaganda malzemesi olmuştur. Zira Velîd o kadar yanlış bir yö-

netim tarzı benimsemiştir ki Emevî hanedanı bile olanlara tahammül edeme-

yip onu öldürmek zorunda kalmıştır. Kısa süren iktidarına ve Emevî haneda-

nının ona olan tepkisine rağmen Velîd’in uygulamaları Abbasî propaganda-

larının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır.  

1. Yusuf b. Muhammed b. Yusuf es-Sekafî 

Velîd b. Yezîd hilâfete geldiğinde ilk olarak Hişâm destekçisi olan valileri 

-ki önemli bir kısmı Yemenli idi- azlederek yerlerine Kayslı isimleri tayin et-

miştir. Medine’ye de bu çerçevede Sakif kabilesinden, dayısı Yusuf b. Mu-

hammed es-Sekafî’yi Hicaz valisi olarak Medine’ye tayin etmiştir.534 Yeni vali 

 

534 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 366. 
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aynı zamanda meşhur Irak valisi Haccâc b. Yusuf’un kardeşinin oğluydu.535 

Yusuf b. Muhammed Medine’ye kadı olarak önce Sa’d b. İbrahim’i sonra da 

Yahya b. Said el-Ensarî’yi tayin etmiştir.536 Vali göreve başladığı yıl hac emir-

liği yapmıştır.537 

Velîd dayısı Yusuf b. Muhammed’e yazdığı bir mektupla Muhammed ve 

İbrahim b. Hişâm’ın tutuklanarak Irak valisi Yusuf b. Amr’a göndermesini 

emretti.538 Ayrıca Medine de daha önce Hişâm için çalışmış olanların da tu-

tuklanıp cezalandırılmalarını talep etti.539 Hişâm b. İsmail’in oğulları daha 

önce ifade edildiği gibi Velîd’in veliahtlığını geçersiz kılmak için gayret gös-

termekle suçlandıkları gibi çok fazla miktarda malı zimmetlerine geçirmekle 

de suçlanmışlardı.540 

Velîd’in Emevî hanedanı mensuplarınca öldürülmesinden sonra hilafete 

gelen Yezîd b. Velîd Yusuf b. Muhammed’i azlederek Abdülaziz b. Abdullah 

b. Amr b. Osman b. Affan’ı Medine valisi olarak tayin etti.541 İbn Hayseme, 

“bazı rivayetlere göre Yezîd, Medine valisi Yusuf b. Muhammed b. Yusuf'u 

görevinden aldıktan sonra yerine Abdülaziz b. Ömer b. Abdülaziz’i atadı” 

demektedir.542 Halîfe b. Hayyât bu iki görüşü de kapsayacak şekilde önce Ab-

dülaziz b. Abdullah’ın tayin edildiğini sonra onun azledilip Abdülaziz b. 

Ömer’in tayin edildiğini kaydetmektedir.543 Doğrusu Emevî devletinin zeval 

vakti olan bu dönemde valilerin de sık sık değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

 

535 Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Endelüsî İbn Hazm, Cemheretü Ensâbi’l-Arab, thk. 
Komisyon (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983), 267. 

536 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 366; Vekî’, Ahbâru’l-Kudât, 178. 
537 İbn Habib, el-Muhabber, 31. 
538 İbnü’l-Esir’e göre önce Şam’a gönderilip orada önce Velîd tarafından kırbaçlanmışlar daha 

sonra Irak’a gönderilmişlerdir. Bkz. İbnü’l-Esîr - Tedmûrî, El-Kâmil fi’t-Tarih, 4/292. 
539 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 9/153. 
540 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/227; Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 11/199. 
541 İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/66; Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/295; İbnü’l-Cevzi, el-Munta-

zam fi Tarihi’l-Ümem ve Müluk, 7/253. 
542 İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/66. 
543 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 370. 
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Dolayısıyla çok kısa süreler görev yapan bu valilerin görev zamanlarının be-

lirlenmesinde karışıklıklar yaşanması olağan görülmelidir. 

Bu dönemde kadılar da artık çok sık değiştirilmeye başlanmıştır. Ebû 

Bekr b. Muhammed gibi uzun süre görev yapan kadılar da görülmekle bir-

likte genellikle yeni bir vali geldiğinde kadıyı da değiştirmiştir. Aynı şekilde 

yukarıda ismi geçen Abdülaziz b. Abdullah ile Abdülaziz b. Ömer de kısa 

aralıklarla göreve gelmelerine rağmen kadıları değiştirmişlerdir.544 

2. Mervân b. Muhammed ve Emevî Devletinin Yıkılış 

Döneminde Medine 

Son Emevî halifesi Mervân b. Muhammed hilafete geldiği 128/746 yılında 

Medine valiliğine Abdulvahid b. Süleyman en-Nadrî’yi getirmiştir.545 Onun 

vali olduğu 129/747 yılının hac mevsiminde Harici liderlerinden Ebû Hamza 

Muhtar b. Avf el-Ezdî Mekke’ye 10.000 kişiyle girmişti. Hac için Mekke’de 

bulunan Abdulvahid b. Süleyman, Ebû Hamza ile Hac mevsimi boyunca her-

hangi bir fitneye mahal verilmemesi ve kan dökülmemesi konusunda anlaş-

maya varmışlardı.546 Ancak hacdan sonra Hariciler Mekke’yi ele geçirmiş ve 

Medine üzerine yürümüşlerdir. Abdulvahid ise Medine’ye dönerek durumu 

bir mektupla Mervân b. Muhammed’e bildirdi. Mervân da Abdulvahid’i az-

lederek Abdülaziz b. Ömer’e onlara karşı bir ordu çıkarmasını emretmiş bu-

nun üzerine Abdülaziz b. Ömer, haricilerin üzerine Emevî ailesine mensup 

Abdülazîz b. Abdullah b. Amr b. Osman kumandasında 8000 kişilik bir ordu 

göndermiştir.547 

Emevîlerin Haricilere karşı yola çıkardığı orduda çeşitli topluluklarla bir-

likte Medineliler de yer almaktaydı. Ebû Hamza Mekke’yi kontrol altına 

 

544 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 371. 
545 Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 250; İbni Ebi Hayseme, Tarihu’l-Kebir, 2/66. 
546 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 385; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 10/34. 
547 Orduyu Abdulvahid b. Süleyman’ın gönderdiği de nakledilmiştir. Bkz. Semhûdî, el-Vefâu’l-

Vefâ, 1/112; Zübeyrî, Nesebü Kureyş, 114. 
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aldıktan sonra Belc b. Ukbe’yi burada bırakıp 30.000548 kişiden oluşan ordu-

suyla Medine’ye hareket etti. 9 Safer 130 (19 Ekim 747) perşembe günü Ku-

deyd549 yakınında Emevî kuvvetleriyle karşılaştı. Hariciler orduda yer alan 

Medineliler’e, Emevîler’le savaşmak için yola çıktıklarını kendileriyle savaş-

mayı arzulamadıklarını, Emevîler’in onlara yaptığı zulümleri sona erdirmek 

istediklerini söyledilerse de Medineliler onların tekliflerini aşağılamalar ve 

hakaretlerle karşıladılar. Yine de Haricîler, karşı tarafın gücünü bölmek ve 

daha da önemlisi Medine halkıyla savaşan bir ordu durumuna düşmemek 

için temasta bulunmaya devam ettiler. Medinelilerle görüşmeler devam eder-

ken Emevî ordusundan atılan bir okla Ebû Hamza’nın adamlarından biri öl-

dürülünce iki taraf arasında savaş başladı. Yapılan savaşta Emevîler mağlûp 

oldu ve başta kumandan Abdülazîz olmak üzere pek çok kişi hayatını kay-

betti.550 Kendisine Medine yolu açılan Ebû Hamza, 13 Safer 130 (23 Ekim 747) 

tarihinde hiçbir mukavemetle karşılaşmadan şehre girdi.551 

 

548 Halîfe b. Hayyât’ın verdiği bilgilere göre. Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 392. 
549 Mekke ile Medine yolu üzerinde Mekke’ye daha yakın olup su kaynaklarına sahip bir köy ve 

konaklama yeri. Bkz. Ebû Ubeyd Abdullah b. Abdülaziz el-Endelüsî, Mu’cemü ma İsta’ceme min 
Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi (Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1403), 3/1054; Hamevî, Mu’cemü’l-Büldan, 
4/313. 

550 Ebû’l-Arab, el-Mihan, 263. 
551 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşraf, 9/294; İrfan Aycan, “Ebû Hamza eş-Şârî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994), 130. 
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Harita 2: Kudeyd’in günümüz haritalarına göre konumu 

Ebû Hamza Medine’de yaklaşık üç ay kaldı. Burada kaldığı süre zarfında 

Medine halkına Emevîler’den görmedikleri bir biçimde yumuşak ve nazik 

davrandı.552 Medine halkına yaptığı vaaz ve okuduğu hutbelerde Medineli-

ler’in Haricîler gibi Emevîler’e düşman olmaları gerektiğini anlattı ve geç-

mişte herkesin Hz. Peygamber (sav)’e muhalefet ettiği dönemde onların ata-

larının yani Ensar’ın Hz. Peygamber (sav)’i bağrına bastıklarını hatırlattı. 

Medine’nin Haricîler’in eline geçmesi üzerine halife Mervân b. Muham-

med, 130/748 yılında büyük bir orduyu Abdülmelik b. Atıyye es-Sa‘dî komu-

tasında Medine’deki Hariciler üzerine gönderdi. Haricî komutanı Ebû 

Hamza, Emevî ordusunu Medine’nin kuzeyindeki Hayber ile Teyma arasında 

yer alan Vâdi’l-Kurâ’da553 karşıladı. 15 Cemâziyelevvel 130 (21 Ocak 748) ta-

rihinde burada gerçekleşen savaşta Hariciler büyük bir bozguna uğradı. Or-

dunun büyük bir kısmı imha edilirken Ebû Hamza sadece otuz arkadaşıyla 

birlikte sağ kurtulmayı başararak Mekke’ye kaçtı. Emevî ordusu Medine’ye 

girene kadar Emevî ordusunun zafer haberini alan şehir halkı geri kalan 

 

552 Üçok, İslâm Tarihi Emevîler-Abbasîler, 78. 
553 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed İbn Fakîh, el-Büldân, thk. Yusuf el-Hâdi (Beyrut: 

Âlemu’l-Kütüb, 1996), 83. 
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Haricileri bertaraf etmeyi başardı. Emevîler buradan Mekke üzerine yürüye-

rek Ebû Hamza’yı ve orada kalan diğer taraftarlarını da öldürdüler. Emevî 

komutanı, Ebû Hamza’nın kesik başını Mervân b. Muhammed’e gönderdi.554 

 

İ. Abbasîler’in Medine’ye Hâkim olması 

Horasan da başlayan Abbasî İhtilali, Zap Suyu kenarında Son Emevî Ha-

lifesi Mervân b. Muhammed’e karşı galip gelip başarıya ulaşınca Abbasîler üç 

yıllık bir zaman diliminde (747-750) Emevîlerin hâkim olduğu toprakların 

önemli bir kısmını kontrol ettiler.555 Medine, Abbasîlerin hilafeti ele geçirme-

lerinden sonra herhangi bir direniş göstermeden Ebû’l-Abbas es-Seffâh’ın 

göndermiş olduğu valiye itaat etti. Abbasîlerin ilk Halifesi Ebû’l-Abbas es-

Seffâh’ın amcası Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib ilk Me-

dine valisi olmuştur.556 Davud b. Ali ayrıca Abbasîlerin ilk hac emiri olarak 

da görev yapmıştır.557 Bu da Abbasîlerin de Emevîler gibi Medine’yi merkez 

alan bir Hicaz valiliği konseptini benimsediği anlamına gelmektedir.

 

554 Hayyât, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 392. 
555 Taberî, Tarihü’t-Taberî, 7/432. 
556 Sıbt İbnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-A’yân, 12/20. 
557 İbn Sa’d, el-Kısmü’l-Mütemmim li Tabii, 245. 
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Muâviye’nin Hz. Ali ile giriştiği iktidar mücadelesi sonucunda kurmuş 

olduğu Emevî devleti, Hz. Hasan’ın da Muâviye’ye biat etmesiyle bütün 

İslâm topraklarına hâkim olmuştur. İslâm tarihinin ilk asrında bir iktidarın 

meşru sayılabilmesi için Hicaz’ın, özelde de Medine ehlinin biatını alması şart 

görülmekteydi. Bu özel durumundan dolayı Hicaz ve Medine tarih boyunca 

Emevî yöneticilerinin önem verdiği ve güvendikleri kişileri vali tayin ettikleri 

bir belde olmuştur. 

Emevîler Medine’yi genellikle Ümeyyeoğullarına mensup valilerle yönet-

mişlerdir. Muâviye ve Abdülmelik b. Mervân dönemleri boyunca bu durum 

devam etmiştir. Ümeyyeoğullarının Medine’yi bizzat yönetmek istemeleri 

buraya verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü sadece siyasî olarak 

değil dinî olarak da bütün Müslümanlar üzerinde etkili olan bu mukaddes 

beldeyi yönetmek Emevîler için aynı zamanda bir prestij meselesiydi. Bu du-

rum Emevî hilafetinin sona ermesine yakın dönemlere kadar böyle devam et-

miştir. Emevî Devleti’nin yıkılmaya yüz tuttuğu, kabile mücadelelerinin ikti-

dar mücadelesine dönüştüğü son dönemlerde ise Medine valileri de Şam’daki 

mücadelenin bir yansıması olarak Ümeyyeoğulları dışından seçilmeye baş-

lanmıştır. 

Şam’daki halifeler her ne kadar yöneticileri kendi kabilelerinden seçiyor 

olsalar da onların güçlenip Emevî hilafetinin rakiplerinden birisi ya da ortak-

lık iddia edenlerden olmaları ihtimalini her zaman göz önünde bulundur-

muşlardır. Bu nedenle onların merkezi idareden bağımsız bir güce ulaşmala-

rına mâni olmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bunlardan birincisi 
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herhangi bir valinin Medine’yi çok uzun bir süre yönetmesine fırsat verme-

mişlerdir. Örneğin Muâviye b. Ebû Süfyan’ın Mervân b. Hakem ile Said b. Âs 

arasında sürekli olarak valiliği döndürmesi bu politikasının bir eseridir. Diğer 

bir strateji ise çalışma boyunca pek çok örneği sunulan halef ve selef valiler 

arasında düşmanlık duygularını kışkırtmak olmuştur. Medine valileri ara-

sında bu durum sık sık yaşanmıştır. Bu uygulamaların sonucu olarak Medine 

valileri Şam’daki halifeye mutlak olarak itaat eden bir memur pozisyonunda 

olmuştur. Doksan yıllık Emevî tarihinde azledildiği için isyan çıkaran bir Me-

dine valisinin bulunmaması bu durumu ispatlamaktadır. 

Emevîlerin Medine valisi bütün Hicaz’ın valisi sayılmaktaydı. İstisnalar 

olmakla birlikte genellikle Medine valisi Hicaz’ın diğer şehirlerine de yönetici 

ataması yapardı. Hatta zaman zaman Yemâme gibi Hicaz’a ait olduğu ihtilaflı 

olan yerler ve Yemen gibi daha uzak yerler de Medine valisinin yetki alanına 

dâhil edilebiliyordu. Eyalet merkezi olarak Medine’nin belirlenmiş olmasının 

dinî, siyasî ve coğrafi bazı nedenleri bulunmaktaydı. Öncelikle Hz. Peygam-

ber (sav) ve ondan sonraki üç halife İslâm dünyasını buradan yönetmiş ve 

İslâm dini buradan dünyaya yayılmıştı. Siyasî açıdan da “Medine ehli”nin 

dinî alanda olduğu kadar siyasî alandaki onayları da İslâm dünyası tarafın-

dan dikkatle takip edilmekteydi. Dolayısıyla buranın nabzının sürekli alın-

ması ve ona göre politikalara yön verilmesi gerekmekteydi. Coğrafi açıdan ise 

Medine, Hicaz bölgesinin önemli şehirleri içinde Şam’a en yakın olanıydı. Do-

layısıyla Abdullah b. Zübeyr ve Ebû Hamza el-Harici olaylarında olduğu gibi 

en önce müdahale edilebilecek bir konumda yer almaktaydı. 

Medine’nin Hicaz’ın başkenti olmasının bir neticesi olarak hac emirliğini 

de Medine valisi yerine getirmekteydi. Hac emirliğini Medine valilerinin yap-

ması onların Hicaz genel valisi olmalarının doğal bir sonucuydu. Halife’nin 

veya bizzat onun tayin ettiği kimsenin bulunmadığı zamanlarda Hicaz’daki 

en yetkili Emevî idarecisi Medine valisi olmaktaydı. Dolayısıyla siyasî bazı 

mesajlar içermesi açısından da hac emirliğini Medine valisinin yürütmesi ge-

rekmekteydi. Zira Hz. Peygamber (sav) döneminden beri Hicaz’a kim hâkim 



 

 
 

~ 166 ~ 

olmuşsa hac emirliğini de o yerine getirmiştir. Nitekim Abdülmelik b. 

Mervân’ın hilafetinin ilk yıllarındaki kargaşa ortamında dört ayrı hac emiri 

Arafat’ta insanlara haccetirmişlerdir. 

Emevîler dönemi Medine’sinde dikkati çeken bir diğer husus Medine 

alimleri ile Emevî valileri arasındaki ilişkilerdir. Medine’nin tanınan ilim eh-

linin hemen hemen tamamı hayatlarının bir bölümünde Emevî valilerinin hış-

mına uğramışlardır. Bunlardan bir kısmı siyasî tavırları nedeniyle valilerin 

cezalandırmalarına maruz kalırken bazıları da tamamen kişisel ya da fıkhî 

meselelerden dolayı işkenceye uğratılmışlardır. Ebû’l-Arab’ın el-Mihan adlı 

eserinde Emevî valilerinin baskı ve zulümlerine maruz kalan, dayak yiyen iş-

kence gören âlimlerle ilgili teferruatlı bilgi bulunmaktadır. Hatta Ebû’l-Arab 

“Medine Ehlinden Olup Emevîler’den Dayak Yiyenler” şeklinde bir başlıkla 

özel olarak Medine’deki isimleri saymıştır.  

Medine’de bulunan Ehl-i beyt mensuplarıyla Emevî vali ve halifeleri ara-

sındaki ilişkiler genellikle sakin seyretmiştir. Bunda Ehl-i beyt’in Kerbelâ son-

rasındaki siyasî hadiselerde yer almaması önemli bir etken olmuştur. Bilhassa 

Muhammed b. Hanefiyye, Ali b. Hüseyin ve Hasan b. Hasan gibi Ehl-i beyt’in 

önde gelen isimlerinin Emevî yöneticileriyle geliştirdikleri ılımlı ilişkilere 

Emevî halifeleri de kayıtsız kalmamış ve pek çok hadisede onları kollamışlar-

dır. 

Medine pek çok sahabi, tâbii ve ilim ehline ev sahipliği yapmaktaydı. Bu 

zatların vefatları, cenaze törenleri ve namazları Emevî valilerinin meşruiyet-

lerini güçlendirme çabalarının bir parçası haline gelmişti. Zaman zaman ce-

naze sahipleriyle gerginlikler yaşama pahasına valiler cenaze namazının kıl-

dırılması işini bizzat kendileri yapmakta ısrarcı olmuşlardır. Bu durumun 

özellikle de önemli bir ismin vefatı sırasında geçerli olduğunu ifade etmek 

lazımdır. Dolayısıyla Emevî valileri Medine’de halkın önemsediği hiçbir işin 

kendi kontrolleri dışında yapılmasını istememişlerdir. 

Genel bir bakış olarak denilebilir ki Emevîler döneminde Medine erken 

dönemlerde muhalefet merkezlerinden biriyken zamanla bu özelliği geri 



 
 

 

~ 167 ~ 

planda kalmaya başlamıştır. Emevi döneminin sonlarındaysa diğer Hicaz 

eyaletinde bir iktidar boşluğu yaşanmıştır. Buna rağmen Medine halkı Harre 

vakasından sonra siyasî şartlar nasıl olursa olsun Emevî devleti aleyhinde or-

ganize bir faaliyette bulunmamışlardır.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− KAYNAKÇA −



 
 

 

~ 169 ~ 

Abdullah, Feryal. Sûratü Yezid b. Muâviye fi’r-Rivâyeti’l-Edebiyye. Riyad: Dâru 

Eca, 1995. 

Acar, Halil İbrahim. “İddet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 466-471. 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000. 

Ağırakça, Ahmet. İslam Tarihinde İlk Siyasî Hareketler. İstanbul: Akdem Yayın-

ları, 2011. 

Ağırman, Cemal. “Talha b. Abdullah”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi. 504. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010. 

Aksu, Ali. Haccâc b. Yûsuf -Tartışmaların Odağındaki Emevî Valisi-. İstanbul: Ku-

dema Yayınları, 2020. 

Aktaş, Ömer. “Mervânîler Dönemi Emevî Hac Emirleri ve Uygulamaları”. 

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 7/2 (2021): 860-892. 

Apak, Âdem. Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 2. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018. 

Apak, Âdem. Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 3 (Emevîler Dönemi). İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2008. 

Apak, Âdem. “Emevîler Döneminde Zekât Uygulamaları”. Tarihte ve Günü-

müzde Zekât Uygulamaları. 163-177. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017. 

Apak, Âdem. Erken Dönem İslâm Tarihinde Asabiyet. İstanbul: Ensar Neşriyat, 

2016. 

Arı, Ümmühan. İlk Dönem İslam Tarihinde Yemâme. Malatya: Basılmamış Yük-

sek Lisans Tezi, 2020. 

Aycan, İrfan. “Ebû Hamza eş-Şârî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

130. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994. 

Aycan, İrfan. “Haccâc b. Yusuf es-Sekafî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi. 427-428. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996. 



 

 
 

~ 170 ~ 

Aycan, İrfan. “Mervân I”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 225-227. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004. 

Aycan, İrfan. “Musiki”. Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı. Ed. İrfan 

Aycan. 155-203. Ankara: Otto, 2017. 

Aycan, İrfan. Saltanata Giden Yolda Muâviye Bin Ebi Süfyân. Ankara: Otto, 2020. 

Aycan, İrfan. “Temîm (Benî Temîm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

40: 418-419. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011. 

Begavî, Ebû’l-Kasım Abdullah b. Muhammed b. Abdülaziz. Mu’cemu’s-Sa-

habe. 5 Cilt. Kuveyt: Mektebetü Dâru’l-Beyan, 2000. 

Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd. Ensâbü’l-Eşraf. Thk. Süheyl Zek-

kar - ve Riyâd Zirikli. 13 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1996. 

Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd. Fütûhu’l-Büldân. Beyrut: Dâru’l-

Mektebeti’l-Hilal, 1988. 

Beradiî, Şerif Ahmed Muhammed Salih el-Hüseyni el-. el-Medinetü’l-Münev-

vere Abre’t-Tarihi’l-İslâmî. 1972. 

Bilgin, Recep. “Said b. Müseyyeb’in Hayatı, Kişiliği ve Hadis İlmindeki Yeri”. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2018): 537-564. 

Bozkurt, Nebi - Küçükaşçı, Mustafa Sabri. “Medine”. Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi. 305-318. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2003. 

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-. Sahihu’l-Buhârî. 9 Cilt. Dımaşk: 

Dâru Tavki’n-Necat, 1422. 

Buhârî, Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm. et-Tarihü’l-Kebir. Thk. Muhammed 

Abdülmuid Han. 8 Cilt. Haydarabad: Dairetü’l-Maarif el-Osmaniyye, ts. 

Buhari, Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-. Tarihu’l-Evsat. Thk. Mahmud İb-

rahim Zayid. Haleb: Dâru’l-Va’y, 1977. 



 
 

 

~ 171 ~ 

Delice, Ali. “Asr-ı Saadet, Hulefâ-i Râşidin ve Emevîler Döneminde Fikir Hür-

riyeti Konusunda Bazı Mülâhazalar”. EKEV Akademi Dergisi 2/2 (2000): 

57-76. 

Demircan, Adnan. Ali-Muâviye Kavgası. İstanbul: Beyan Yayınları, 2014. 

Demircan, Adnan. Emevîler. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015. 

Demirci, Mustafa. “Savâfî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009. 

Dîneverî, Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd b. Venend. el-Ahbâru’-Tıvâl. Thk. Ab-

dülmun’im Amir. Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabî, 1960. 

Dineverî, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-. el-Maarif. Thk. 

Servet Ukkaşe. el-Hey’etü’l-Mısriyye el-Amme li’l-Kütüb, 1992. 

Doğan, Yusuf. “Emevîler Döneminde Mizahı Etkileyen Faktörler”. İSTEM 

4/8 (2006): 209-236. 

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Târîh-i İslâmiyet. Trc. Abdullah Cevdet. İstanbul: 

Matbaa-i İctihad, 1908. 

Dönmez, İbrahim Kâfi. “Amel-i Ehl-i Medine”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An-

siklopedisi. 21-25. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991. 

Dûrî, Abdülaziz ed-. “Divan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 9: 377-

381. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994. 

Ebû Cafer el-Bağdadî, Muhammed b. Habib. el-Münemmak fi Ahbari Kureyş. 

Thk. Hurşid Ahmed Faruk. 1 Cilt. Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1985. 

Ebû’l-Arab, Muhammed b. Ahmed b. Temim el-Mağribî. el-Mihan. Thk. Ömer 

Süleyman el-Ukaylî. Riyad: Dâru’l-Ulûm, 1984. 

el-Makdisî, el-Mutahhar b. Tahir. el-Bed’ ve’t-Tarih. 6 Cilt. Port Said: Mekte-

betü’s-Sekafetü’d-Diniyye, t.y. 



 

 
 

~ 172 ~ 

Endelüsî, Ebû Ubeyd Abdullah b. Abdülaziz el-. Mu’cemü ma İsta’ceme min 

Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi. 4 Cilt. Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1403. 

Erkoçoğlu, Fatih. Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası Abdülmelik Bin Mervân. 1 

Cilt. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011. 

Erkoçoğlu, Fatih. “İmar Faaliyetleri”. Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat 

Hayatı. Ed. İrfan Aycan. 205-287. Ankara: Otto, 2017. 

Fâsî, Takiyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ali. el-İkdü’s-Semîn fî Târîhi’l-Be-

ledi’l-Emîn. Thk. Muhammed Abdulkadir Ata. 7 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kü-

tübi’l-İlmiyye, 1998. 

Fâsî, Takiyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ali. Şifâü’l-Garâm bi-Ahbâri’l-Be-

ledi’l-Harâm. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000. 

Fayda, Mustafa. “Câbiye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992. 

Fesevî, Ebû Yusuf Yakub b. Süfyan b. Cuvvan el-Farisi - Ömerî, Ekrem Ziya. 

Kitâbü’l-Ma’rife ve’t-Tarih. Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1981. 

Gömbeyaz, Melek. “Muâviye b. Ebî Süfyan’ın Muhaliflerini Bertaraf Etme 

Yöntemleri”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2010): 301-

332. 

Görgün, Hilal. “Sükeyne bt. Hüseyin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi. 45-46. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010. 

Halebî, Ebû’l-Ferec Nureddin Ali b. İbrâhim b. Ahmed. es-Sîretü’l-Halebiyye. 3 

Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2006. 

Hamevî, Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkūt b Abdillâh Hamevî Bağdâdî Rûmî 

Yakut. Mu’cemü’l-Büldan. 7 Cilt. Beyrut: Dâru Sadır, 1995. 

Hayyât, Ebû Amr Halîfe b. Hayyât eş-Şeybani. Tarihu Halîfe b. Hayyât. Thk. 

Ekrem Ziya Ömerî. Dımaşk, Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1976. 

Hudarî Beg, Muhammed. ed-Devletü’l-Emevîyye. Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1986. 



 
 

 

~ 173 ~ 

Hurdazbih, Ebû’l-Kâsım Ubeydullah b. Abdullah İbn. el-Mesâlik ve’l-Memâlik. 

Leiden, Beyrut: Dâru Sadır, 1889. 

İbn Asakir, Ebü’l-Kâsım Sikatüddin Ali b. Hasan b. Hibetullah. Târîhu Dımaşk. 

Beyrut : Dârü’l-Fikr, 1995. 

İbn Düreyd, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan. el-İştikak. Thk. Abdüsselam 

Muhammed Harun. Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1991. 

İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed. el-Cerh ve’t-

Ta’dîl. 9 Cilt. Haydarabad-Dekken: Dairetü’l-Maarif el-Osmaniyye, 1952. 

İbn Fakîh, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed. el-Büldân. Thk. Yusuf el-

Hâdi. Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1996. 

İbn Habib, Muhammed b Habib b Ümeyye. el-Muhabber. Thk. Eliza Lichtens-

tater. Beyrut: Dâru’l-Afâki’l- Cedîde, t.y. 

İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Endelüsî. Cemheretü 

Ensâbi’l-Arab. Thk. Komisyon. 1 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1983. 

İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed. es-Sikat. Thk. Muhammed Ab-

dülmuid Han. 9 Cilt. Abâd Dekkan: Dairetü’l-Maarif el-Osmaniyye, 1973. 

İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed. es-Sîretü’n-Nebeviyye ve 

Ahbâru’l-Hulefâ. 2 Cilt. Beyrut, 1997. 

İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed. es-Sîretü’n-Nebeviyye ve 

Ahbâru’l-Hulefâ Hz. Peygamber ve Halifeler. Ed. Mehmet Azimli. Trc. Harun 

Bekiroğlu. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017. 

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemaleddin Abdülmelik. es-Sîretü’n-Nebeviyye. 

Thk. Mustafa es-Sakâ - İbrahim Ebyarî - ve Abdülhafiz Şelbî. 2 Cilt. Ka-

hire: Mustafa el-Babî el-Halebî, 1955. 

İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ İmadüddin İsmail b. Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Beyrut: 

Dâru’l-Fikr, 1986. 



 

 
 

~ 174 ~ 

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim. el-İmame ve’s-Siyase. Ka-

hire: Matbaatü’n-Nil, 1904. 

İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem b. Ali. Muhtasaru Tarihu Dımaşk li İbni 

Asâkir. Thk. Ruhiye en-Nehhâs - Riyad Abdülhamid Murad - ve Muham-

med Muti. 29 Cilt. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1984. 

İbn Miskeveyh, Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. Yakub İbn - İmamî, Ebû’l-

Kasım. Tecâribü’l-Ümem ve Teʿâkibü’l-Himem. 7 Cilt. Tahran: Suruş, 2000. 

İbn Sa’d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî. el-Cüz’ü’l-Mü-

temmim li’t-Tabakâti İbn Sa’d. Thk. Muhammed b. Sâmil Sülemî. 2 Cilt. Taif: 

Mektebetü’s-Sadîk, 1993. 

İbn Sa’d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî. Tabakâtü’l-

Kübrâ. Thk. İhsan Abbas. 8 Cilt. Beyrut: Dâru Sadır, 1968. 

İbn Sa’d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî. Tabakâtü’l-

Kübra el-Kısmü’l-Mütemmim li Tabii Ehl-i Medine ve min Ba’dihim. Thk. Zi-

yad Muhammed Mansur. Medine: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1408. 

İbn Sellam, Ebû Abdullah Muhammed. Tabakâtü Fuhûli’ş-Şuarâ. Thk. Mah-

mud Muhammed Şakir. Cidde: Dâru’l-Medeni, ts. 

İbn Seyyidünnas, Muhammed b. Muhammed. Uyûnü’l-Eser fi Fünûni’l-Megazî 

ve’ş-Şemâʾil ve’s-Siyer. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1993. 

İbn Şebbe, Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Ubeyde. Tarihu’l-Medine. Ed. Fehim 

Muhammed Şeltut. 4 Cilt. Cidde: Seyyid Habib Mahmud Ahmed, 1979. 

İbni Ebi Hayseme, Ebû Bekr Ahmed. Tarihu’l-Kebir. Thk. Salah b. Fethî Hilal. 

3 Cilt. Kahire: el-Faruk el-Hadise li’t-Tibaa ve’n-Neşr, 2006. 

İbnü’l-Adîm, Ebû’l-Kasım Kemâlüddîn Ömer b. Ahmed b. Hibetillâh. Buğ-

yetü’t-Taleb fi Tarihi’l-Haleb. Thk. Süheyl Zekkâr. 12 Cilt. Beyrut: Dârü’l-

Fikr, 1988. 



 
 

 

~ 175 ~ 

İbnü’l-Cevzi, Cemalüddin Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali. el-Muntazam fi 

Tarihi’l-Ümem ve Müluk. Thk. Muhammed Abdulkadir Ata - ve Mustafa 

Abdulkadir Ata. 19 Cilt. Beyrut: Dârû’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992. 

İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim. Üsdü’l-

Gabe fî Ma’rifeti’s-Sahabe. Thk. Ali Muhammed Muavviz - ve Adil Ahmed 

Abdülmevcud. 8 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994. 

İbnü’l-Esîr, İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî - 

Tedmûrî, Ömer Abdüsselam. El-Kâmil fi’t-Tarih. 10 Cilt. Beyrut: Dâru’l-

Kitabi’l-Arabî, 1997. 

İbnü’l-Kelbî, Ebû’l-Münzir İbnü’s-Saib Hişâm b. Muhammed b. Saib el-Kelbî. 

Nesebü Ma’d ve’l-Yemeni’l-Kebir. Thk. Naci Hasan. Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 

1988. 

İlhan, Avni. “el-İmâme ve’s-Siyâse”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

200-201. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000. 

Kallek, Cengiz. “Vesk”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 70. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013. 

Kandemir, M. Yaşar. “Saîd b. Müseyyeb”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi. 563-564. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. 

Kılıç, Ünal. “Harre Vakasının Sebepleri Hakkında Bazı Mülahazalar”. Cum-

huriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4 (2000): 317-324. 

Kılıç, Ünal. Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 

2016. 

Kurtubî, Ebû Ömer Yusuf bin Abdullah b. Muhammed b. Abdilber el-. el-İstîâb 

fî Ma’rifeti’l-Ashâb. Thk. Ali Muhammed Becavî. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Cîl, 

1992. 

Küçükaşçı, Mustafa Sabri. “Harre”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

244-245. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997. 



 

 
 

~ 176 ~ 

Küçükaşçı, Mustafa Sabri. “Harre Savaşı”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi. 245-247. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, t.y. 

Küçükaşçı, Mustafa Sabri. “Tâif”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 443-

447. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010. 

Kütübî, Ebû Abdillah Salahuddin Muhammed b. Şakir el-. Fevâtü’l-Vefayat. 

Thk. İhsan Abbas. 4 Cilt. Beyrut: Dâru Sadır, 1973. 

Makrîzî, Ebû’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Alî. İmtâʿu’l-Esmâʿ bimâ li’r-

Resûl mine’l-Ebnâʾi (enbâʾi) ve’l-Ahvâl ve’l-Hafede ve’l-Metâʿ. Thk. Muham-

med Abdülhamid en-Nemîsî. 15 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1999. 

Makrizî, Takiyüddin Ahmed b. Ali - lavî, Muhammed el-Ya’. el-Mukaffa’l-Ke-

bir. 8 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 2006. 

Meafirî, Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-. et-Tîcan fi Mülûk-i Himyer. Thk. 

Merkezu Dirasât ve Ebhâsi’l-Yemeniyyeti. San’a: Merkezu’d-Dirasat ve’l-

Ebhasi’l-Yemeniyyeti, 1928. 

Meçhul. Ahbâru Devleti’l-Abbasîyye. Thk. Abdülaziz ed-Dûrî. 1 Cilt. Beyrut: 

Dâru’t-Talî’a, ts. 

Mekkî, Zübeyr b. Bekkar b. Abdullah el-. Cemheretü Nesebi Kureyş ve Ahbaruha. 

Kahire: Matbaatü’l-Medeni, 1381. 

Meysavî, Muhammed Tahir. Cemheretü Makalat Ve’r-Resaili eş-Şeyhu’l-İmam 

Muhammed Tahir İbn Âşûr. 4 Cilt. Ürdün: Dâru’n-Nefâis, 2015. 

Mısrî, Abdullah b. Abdülhakim b. A’yen el-. Sîretü Ömer b. Abdilaziz. Thk. Ah-

med Ubeyd. Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1984. 

Mısrî, Ebû’l-Kasım Abdurrahman b. Abdullah el-. Fütuhu Mısr ve’l-Mağrib. 

Kahire: Mektebetü’s-Sekafetü’d-Diniyye, 1995. 

Okiç, Tayyib. “İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Dergisi 7/1 (1958): 11-19. 



 
 

 

~ 177 ~ 

Önkal, Ahmet. “Abdullah b. Hanzale”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi. 104-105. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988. 

Önkal, Ahmet. “Amr b. Zübeyr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 95. 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991. 

Özaydın, Abdülkerim. “Eşdak”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 460-

461. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995. 

Özel, Ahmet. “Abdullah b. Nevfel”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

1: 126. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988. 

Özkan, Mustafa. Dört Halife ve Emevîler Döneminde Din-Devlet İlişkisi. Ankara: 

Araştırma Yayınları, 2015. 

Özkan, Mustafa. “Emevî İktidarının Siyasî İcraatları Karşısında Ulemânın 

Tavrı”. İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 6/11 (t.y.): 

93-112. 

Özkan, Mustafa. Emevîler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi. Ankara: Ankara 

Okulu Yayınları, 2016. 

Polat, Salahattin. “Ebân b. Osman b. Affân”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansik-

lopedisi. 66-67. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994. 

Seâlibî, Ebû Mansur Abdülmelik b. Muhammed b. İsmail. Fıkhu’l-Luga ve 

Sırrü’l-Arabiyye. Thk. Abdürrezzak Mehdi. Beyrut: İhyâu Turâsi’l-Arabî, 

2002. 

Semhûdî, Ebû’l-Hasan Nureddin Ali b. Abdullah b. Ahmed. el-Vefâu’l-Vefâ bi 

Ahbâri Dâri’l-Mustafa. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998. 

Semhudî, Ebû’l-Hasan Nureddin Ali b. Abdullah b. Ahmed. Hulâsatü’l-Vefâ 

bi Ahbâri Dari’l-Mustafa. Thk. Muhammed Emin Muhammed Mahmud el-

Cekinî. 2 Cilt. t.y. 



 

 
 

~ 178 ~ 

Sıbt İbnü’l-Cevzi, Ebû’l-Muzaffer Şemseddin Yusuf Kızoğlu. Mir’atü’z-Zaman 

fî Tarihi’l-A’yân. Thk. Muhammed Berekât. 23 Cilt. Dımaşk: Dâru’r-Risa-

leti’l-İlmiyye, 2013. 

Söylemez, M. Mahfuz. “Hz. Osman Dönemindeki Ekonomik Krizin Garnizon 

Kentlere Etkisi – Kûfe Örneği -”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

2/3 (30 Haziran 2003): 63-86. 

Söylemez, Mehmet Mahfuz. Bedevîlikten Hadariliğe Kûfe. Ankara: Ankara 

Okulu Yayınları, 2015. 

Söylemez, Mehmet Mahfuz. Güç ve İktidar Kûfe’de İktidar Mücadelesi. 2. İstan-

bul: Düşün Yayıncılık, 2011. 

Suyutî, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr. Tarihu’l-Hulefa. Thk. Hamdi 

Demirtaş. Riyad: Mektebetü Nizar Mustafa el-Bâz, 2004. 

Şener, Mehmet. “Cenaze”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 7: 354-357. 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993. 

Taberî, Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid. Tarihü’t-Taberî. 15 

Cilt. Beyrut: Dâru’t-Türas, 1967. 

Temir, Hakan. Emevîlerde Valilik. Kahramanmaraş: Samer Yayınları, 2019. 

Turabi, Ahmet Hakkı. “İlk Dönem İslam Dünyasında Musikî Çalışmaları”. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 13-14-15 (1997): 225-248. 

Tûsî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazalî. el-Mustasfâ. Thk. Mu-

hammed Abdüsselam Abdüşşafi. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1413. 

Uğur, Mücteba. Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 1992. 

Üçok, Bahriye. İslâm Tarihi Emevîler-Abbasîler. Ankara: Ankara Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1968. 

Vâkıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemî el-. el-Megâzi. 

Thk. Marsden Jones. Beyrut: Dâru’l-A’lemi, 1989. 



 
 

 

~ 179 ~ 

Varol, Mehmet Bahaüddin. Emevî ve Abbasî İktidarında Ehl-i Beyt Nesli. Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2018. 

Varol, Mehmet Bahaüddin. “Emevîler’in Hz. Ali ve Taraftarlarına Hakaret 

Politkası Üzerine”. İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 

4/8 (t.y.): 83-107. 

Varol, Mehmet Bahaüddin. “Harre Vakası (Sebep-Sonuç Değerlendirmesi)”. 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 7 (1997): 513-534. 

Vekî’, Ebû Bekir Muhammed b. Halef. Ahbâru’l-Kudât. Thk. Abdülaziz Mus-

tafa el-Merâğî. 3 Cilt. Mısır: el-Mektebetü’t-Ticariyyeti’l-Kübra, 1947. 

Wüstenfeld, Heinrich Ferdinand. Geschichte der Stadt Medina. Göttingen, 1860. 

Yıldırım, Selahattin. “Hz. Peygamber’in (sav) Namaz Kıldığı Yerlerin Mescit-

leştirilmesi”. Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan). An-

kara: İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018. 

Yiğit, İsmail. “Emevîler”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 87-104. İs-

tanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995. 

Yiğit, İsmail. “Ömer b. Abdülazîz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

533-555. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007. 

Yücel, Ahmet. Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar. İstanbul: Mar-

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998. 

Yüksel, Ahmet Turan. “Emevîler Döneminde Abdullah b. Ömer”. İSTEM: 

İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 4/8 (2006): 21-42. 

Zehebî, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. Siyeru 

A’lâmi’n-Nübelâ. 18 Cilt. Kahire: Dâru’l-Hadis, 2006. 

Zehebî, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b Ahmed b Osman. Tarihü’l-

İslâm ve Vefeyatü’l-Meşahir ve’l-A’lâm. Thk. Ömer Abdüsselam Tedmûrî. 

15 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, 1993. 



 

 
 

~ 180 ~ 

Zehebi, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. Tarihü’l-

İslâm ve Vefeyatü’l-Meşahir ve’l-A’lâm. Beyrut : Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 1996. 

Zengin, Fatih. “Bir Emevî Komutanı Tipolojisi Olarak Husayn b. Nümeyr es-

Sekûnî el-Kindî”. Artuklu Akademi 8/1 (2021): 1-27. 

Zengin, Fatih. “İlk Dönem İslam Tarihinde Siyasi Münzeviler”. Hitit İlahiyat 

Dergisi 20/1 (2021): 439-462. 

Zirikli, Hayruddin b. Mahmud b. Muhammed ez-. el-A’lâm. 8 Cilt. Beyrut: 

Dâru’l-İlm li’l-Melayin, 2002. 

Zübeyrî, Ebû Abdillah Mus’ab b. Abdillah b. Mus’ab. Nesebü Kureyş. Thk. 

Lévi-Provençal Évariste. Kahire: Dâru’l-Maarif, ts.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− EKLER −



 

 
 

~ 182 ~ 

Tablo 1: Medine Valilerinin Akrabalık İlişkileri (Ümeyyeoğulları) 
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Tablo 2: Emevîler Dönemi Medine Valileri 

Hicri Miladi Medine Valisi 

41-48 662 -668 Mervân b. Hakem 
49-53 669-673 Said b. Âs 

54-57 674-677 Mervân b. Hakem’in ikinci valilik dönemi. 

58-60 678-680 Velîd b. Utbe 

60 680 Amr b. Said b. Âs 

61 681 Velîd b. Utbe’nin ikinci valilik dönemi 

62 682 Velîd b. Utbe/Osman b. Muhammed 

63 683 Osman b. Muhammed/Abdullah b. Hanzale 

64 684 Ubeydullah b. Zübeyr? 

65-71 685-691 Cabir b. Esved 

71 691 Cabir b. Esved/Talha b. Abdullah b. Avf 

72 692 Târık b. Amr 

73-75 693-694 Haccâc b. Yusuf 

75-81 695-701 Ebân b. Osman 

82-86 702-705 Hişâm b. İsmail 

87-93 706-712 Ömer b. Abdülaziz 

93-96 712-715 Osman b. Hayyân 

96-101 715-720 Ebû Bekr b. Muhammed 

101-

104 

720-723 Abdurrahman b. Dahhâk 

104-

105 

723-724 Abdulvahid b. Abdullah 

106-

113 

725-732 İbrahim b. Hişam 

114-

117 

733-736 Halid b. Abdülmelik 

118-

124 

736-742 Muhammed b. Hişam 

125-

126 

743-744 Yusuf b. Muhammed 

126-

128 

744-746 Abdülaziz b. Ömer 

129-

130 

747-748 Abdulvahid b. Süleyman 

131 749 Velîd b. Urve 

132 750 Davud b. Ali (İlk Abbasî Valisi) 
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