YEZÎD b. HÂRÛN

neli olup sahâbîdir; Esam onun lakabýdýr.
Hz. Peygamber’in Esamm’ýn adýný deðiþtirdiði ve kendisine Abdurrahman adýný
verdiði de zikredilmektedir. Yezîd’in annesi Berze bint Hâris el-Hilâliyye, Hz. Peygamber’in hanýmlarýndan Meymûne’nin
kardeþidir. Bu sebeple Hz. Abbas’ýn hanýmý Ümmü’l-Fazl Lübâbe bint Hâris ile Hâlid b. Velîd’in, Lübâbe es-Suðrâ diye anýlan annesi Esmâ bint Hâris de onun teyzesidir. Yezîd b. Esam Hz. Âiþe’den, teyzesi Meymûne, diðer teyzesi Lübâbe’nin oðlu Abdullah b. Abbas, Ebû Hüreyre, Sa‘d
b. Ebû Vakkas, Ümmü’d-Derdâ el-Vassâbiyye, Muâviye b. Ebû Süfyân ve Avf b.
Mâlik’ten hadis rivayet etti. Ali b. Ebû Tâlib’den de rivayette bulunduðu söylenmekle birlikte Zehebî, Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde Kûfe’de olmasý sebebiyle Yezîd’in
ondan hadis rivayet etmediðini belirtmektedir. Kendisinden de kardeþi Abdullah’ýn
oðullarý Abdullah ve Ubeydullah ile Meymûn b. Mihrân, Ebû Ýshak Süleyman eþÞeybânî, Ebû Fezâre Râþid b. Keysân elAbsî, Yezîd b. Yezîd b. Câbir, Kûfeli muhaddis Leys b. Ebû Süleym, Þamlý fakih
Büsr b. Ubeydullah el-Hadramî, Ýbn Þihâb
ez-Zührî gibi râviler hadis nakletti.
Aþaðýdaki rivayete dayanýlarak Yezîd b.
Esamm’ýn sahâbî olduðu iddia edilmiþtir.
Bizzat kendisinden nakledildiðine göre bir
gün teyzesi Meymûne’nin yanýna gitmiþ,
Hz. Peygamber’in namaz kýldýðý yerde namaza durmuþ, o sýrada Peygamber içeri
girince teyzesi Yezîd’in riyakâr tavrýndan
söz etmiþtir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, hayýrlý bir iþle riyada bulunanýn kötü
bir iþle riyada bulunandan daha iyi olduðunu söylemiþtir. Zehebî bu haberin münker kabul edildiðini, hiçbir tarikle sahih diye rivayet edilmediðini, ancak Ebû Abdullah b. Mende’nin bu habere dayanarak
Yezîd’i sahâbeden saydýðýný belirtmiþtir
(TârîÅu’l-Ýslâm: sene 301-350, s. 276). Ýbn
Hacer el-Askalânî ise Yezîd b. Esamm’ýn
Resûl-i Ekrem’in vefatýndan yaklaþýk yirmi yýl sonra doðduðu için sahâbîliðinden
söz edilemeyeceðini ifade etmiþtir.
Yezîd b. Esam 103’te (721) Rakka’da vefat etti; bu tarih kaynaklarda 101 (719) ve
104 (722) olarak da zikredilmiþtir. Pek çok
hadis nakleden ve sika kabul edilen Yezîd
b. Esamm’ýn rivayetleri Kütüb-i Sitte’nin
Øa¼î¼-i BuÅârî dýþýndaki kitaplarýnda yer
almaktadýr. “Allah sizin dýþ görünüþünüze
ve mallarýnýza deðil kalplerinize ve amellerinize bakar” meâlindeki hadis onun rivayetlerinden biridir (Müsned, II, 285, 539;
Müslim, “Birr”, 34; Ýbn Mâce, “Zühd”, 9).
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118 (736) yýlýnda Vâsýt’ta doðdu. Bazý
kaynaklarda 117’de (735) doðduðu da zikredilmiþtir. Aslen Buharalý olup dedesi Zâzân sahâbeden Utbe b. Ferkad’ýn karýsý
Ümmü Âsým’ýn âzatlýsýdýr. Þu‘be b. Haccâc, Mâlik b. Enes, Hammâd b. Zeyd, Hammâd b. Seleme, Mis‘ar b. Kidâm, Humeyd
et-Tavîl, Ýbn Ebû Arûbe ve Süfyân es-Sevrî’den rivayette bulundu. Kendisinden Müsedded b. Müserhed, Ýbn Râhûye, Ahmed
b. Hanbel, Ali b. Medînî, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb, Ebû Bekir b. Ebû Þeybe, Osmân b. Ebû Þeybe ve Muhammed b. Eslem hadis nakletti. Yezîd b. Hârûn’dan en
son hadis rivayet eden Ahmed b. Abdurrahman es-Sekatî onun önde gelen öðrencilerindendir. Vâsýt’ta yaþayan Yezîd b. Hârûn, Baðdat’a geldiðinde derslerinde büyük bir kalabalýk toplanmýþ, âlî isnadý, þöhreti ve itibarý bölgedeki muhaddislerin ona
olan ilgisini arttýrmýþtý. Onun çevresindeki
büyük kalabalýðý gören devrin halifesi, “Ýþte asýl mülk ve saltanat budur” demiþti.
Kur’an’ýn mahlûk olduðu düþüncesini benimseyen Halife Me’mûn’un, Yezîd b. Hârûn’un halk üzerindeki nüfuzundan çekindiði ve onun tepkisinin toplum içinde karýþýklýklara yol açacaðýndan endiþe ettiði
için bu görüþünü Yezîd hayatta iken ifade
etmediði yönündeki kayýtlar (Hatîb, XIV,
342) Yezîd’in ilmî ve siyasî otoritesini göstermesi bakýmýndan önemlidir. Yezîd b.
Hârûn’un vefatýna kadar Kur’an’ýn mahlûk olup olmadýðý tartýþmasý yüzünden
kimse zarar görmedi. Onun, “Kur’an’ýn
mahlûk olduðunu iddia eden kimse kâfir
olur. Allah bu görüþü ortaya atan Cehm
b. Safvân’a lânet etsin” demesi bu görüþ
taraftarlarýný sindirdi.

Rivayette kitaplarýný deðil hâfýzasýný esas
aldýðý zikredilen Yezîd b. Hârûn ömrünün
sonlarýnda gözlerini kaybetti, hâfýzasý da
eski gücünü yitirdi. Ebû Hayseme onun
gözlerini kaybettikten sonra kendisine sorulan hadisleri bilemediðini, bu sebeple kitaplarýný câriyesine kontrol ettirmesi yüzünden ayýplandýðýný kaydeder. Yahyâ b.
Maîn de Yezîd b. Hârûn’un ashâb-ý hadîsten olmadýðýný, zira rivayette bulunduðu
kimseleri ayýrt edemediðini ve üstelik bunu umursamadýðýný belirtir (a.g.e., XIV,
338-339). Hatîb el-Baðdâdî ise Yezîd hakkýndaki bu rivayetleri, gözlerini kaybedip
yaþýnýn ilerlemesiyle birlikte hâfýzasýnýn
zayýflamasýna baðlý olarak þüphe ettiði
yerlerde rivayetlerini kaydettiði metinleri
câriyesine okutup ezberini tekrarlamasý
þeklinde deðerlendirir. Zehebî de bütün
bunlara raðmen Yezîd’in tartýþmasýz hüccet olduðunu söyler (A£lâmü’n-nübelâß, IX,
363). Yezîd b. Hârûn Rebîülâhir 206’da
(Eylül 821) Vâsýt’ta vefat etti. Rivayetleri baþta kütüb-i tis‘a olmak üzere birçok
eserde yer almýþ, kaynaklarda kendisine
Tefsîrü’l-Æurßân (Sezgin, I, 67) ve Kitâbü’l-Ferâßi² (Ýbn Hacer, el-Mu£cemü’l-müfehres, s. 71) adlý iki eser nisbet edilmiþtir.
Ali b. Medînî ile Ebû Bekir b. Ebû Þeybe, “Yezîd b. Hârûn’dan daha titiz bir hadis hâfýzý görmedik” derken Ahmed b.
Hanbel onu, “zekâsý parlak, anlayýþ ve kavrayýþý yüksek, itkan ve dirayet sahibi bir
hâfýz” diye tanýtmýþtýr. Ahmed b. Hanbel,
Yezîd b. Hârûn’un hadislerin fýkhî ahkâmýný anlamaya yönelik çabasýný övgüyle anmýþtýr. Akaid sahasýndaki bid‘at fýrkalarýna karþý sert bir tutum takýnmýþ, istivâyý te’vil eden Cehmiyye’ye karþý çýkmýþtýr.
Onun, “Muavvizeteyn’in Kur’an’dan olmadýðýný iddia eden kimse kâfirdir”; “Vakti
gelmeden yöneticilik yapan kimse vakti
geldiðinde Allah kendisini ondan mahrum
eder” gibi bazý tesbitleri vardýr. Yezîd’in yedi kýraat imamýndan biri olan Hamza b. Habîb’in kýraatinin okutulmasýna karþý çýktýðý
da bilinmektedir. Hakkýnda “rabbânî imam,
zirve, sika, sebt, me’mûn, mütkýn, hüccetülislâm” gibi sýfatlar kullanýlan Yezîd b.
Hârûn’un imlâ meclisinde Ahmed b. Hanbel’i yanýna oturtmasý kendisine verdiði deðeri göstermektedir. Esasen hadis rivayetinde Yezîd b. Hârûn ile Ahmed b. Hanbel
birbirinden faydalanmýþtýr (Zehebî, XI, 194).
Ahmed b. Hanbel’in, “Yezîd b. Hârûn’un
Saîd b. Ebû Arûbe’den semâý zayýftýr, muhtelif hadisleri rivayet ederken yanýlmýþtýr”
þeklindeki sözünü Zehebî zayýflýðýn aslýnda Ýbn Ebû Arûbe’den kaynaklandýðý, zira
Yezîd’in Ýbn Ebû Arûbe’nin zihnî melekele521
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ri zayýflayýp kendisine ihtilât ârýz olduktan
sonra da ondan hadis dinlediði þeklinde
açýklýða kavuþturur (a.g.e., IX, 362-363).
Yezîd b. Hârûn, bazý zayýf râvilerden hadis
almasýnýn sebebini, öðrenmek ve gerektiðinde bu tür bilgilerden de yararlanmak
maksadýyla herkesten hadis alýnabileceði
þeklinde açýklar (Râmhürmüzî, s. 417).
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53 (673) yýlýnda doðdu. Ýlk askerî tecrübesini babasý Mühelleb’in Horasan valiliði sýrasýnda kazanmýþ, Mühelleb de valiliði oðlu Yezîd’e vasiyet etmiþti. Irak genel
valisi Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî kayýnpederi olan Mühelleb’in bu vasiyetine uyarak Yezîd’in Horasan valiliðini onaylamýþtý. Valiliði döneminde giderek güçlenen Yezîd’in azline sebep olabilecek bazý uygulamalara giriþmesi Haccâc’ý rahatsýz etti. Yezîd, âsilerin bölgede bir tehdit unsuru olarak kaldýklarý sürece Haccâc’ýn kendisini
yerinde býrakacaðý düþüncesiyle, 83 (702)
yýlýnda Herat’ta Ýbnü’l-Eþ‘as taraftarlarýný
maðlûp ettiði sýrada ele geçirdiði isyancý
liderlere karþý müsamahakâr davrandý, bu
arada Vâsýt’a gelmesi için verilen emirlere de uymadý. Nihayet Haccâc’ýn ýsrarýyla
Yezîd halife tarafýndan azledildi (85/704).
Yezîd, Velîd b. Abdülmelik hilâfete geçin-
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ce yine Haccâc’ýn ýsrarýyla tutuklandý (86/
705). Haccâc ona hapiste aðýr iþkenceler
yaptýrdý; Yezîd’in kýz kardeþi olan karýsý Hind
buna karþý çýkýnca onu boþadý. Dört yýl sonra kardeþleriyle birlikte hapisten kaçan Yezîd, Remle’ye gidip Haccâc’a karþý düþmanlýk besleyen Veliaht Süleyman b. Abdülmelik’in himayesine girdi. Halife Velîd, kardeþi Süleyman’a bir mektup yazarak Yezîd’i
kendisine göndermesini bildirdi. Süleyman
da onu oðlu Eyyûb ile birlikte Velîd’in yanýna gönderdi. Eyyûb amcasý Velîd’in huzurunda, babasýnýn Emevîler’e büyük hizmetler yapan Yezîd’i ve ailesini himayesi
altýna aldýðýný, halifenin de bunu onaylayacaðýný umduðunu belirten mektubunu
okudu. Bunun üzerine Velîd, Haccâc’a Yezîd ve ailesinin peþini býrakmasýný emretti. Haccâc’ýn (ö. 95/714) ve arkasýndan I.
Velîd’in (96/715) ölümü Yezîd b. Mühelleb’e
rahat bir nefes aldýrdý. Süleyman halife
olunca Yezîd’i Irak genel valiliðine tayin etti. Yezîd, daha önce Haccâc’ýn koyduðu vergilerden dolayý ezilen halkýn nefretini üzerine çekmemek için halifeden vergileri toplama görevinin kendisinden alýnarak baþka birine verilmesini istedi. Halife de bu
göreve Sâlih b. Abdurrahman’ý tayin etti.
Sâlih, Yezîd’in yaptýðý aþýrý harcamalarýn
devlet hazinesinden karþýlanmasýný kabul
etmeyince sýkýntý yaþandý. Yezîd, Irak valiliði uhdesinde kalmak þartýyla Horasan valiliðini de elde etmeyi baþardý ve Horasan’a
gidip oraya yerleþti.
Gerçekleþtirdiði fetihlerden dolayý Kuteybe b. Müslim’i kýskanan Yezîd, Kuteybe’nin öldürülmesiyle ortaya çýkan karýþýklýklarý yatýþtýrdýktan sonra Cürcân ve Taberistan üzerine seferler düzenlemeye baþladý (98/717). Kalabalýk bir orduyla Türk
Hükümdarý Sûl’ün idaresindeki Dihistan’a
yürüdü ve Sûl’ü teslim olmak zorunda býraktý. Ardýndan yöneldiði Cürcân’da bir direniþle karþýlaþmadý. Bölge halkýnýn vergilerini arttýrdý ve barýþ yaparak oradan ayrýldý. Taberistan üzerine giden Yezîd, Ýspehbed’in barýþ teklifini kabul etmedi; ancak
onun karþýsýnda yenilgiye uðradý ve Biyasan’daki birçok müslümanýn öldürülmesine yol açtý. Ardýndan Yezîd, Hayyân en-Nabatî’yi Ýspehbed’e gönderip barýþ teklifinde bulundu ve kabul etmediði takdirde yeni gelecek takviye kuvvetleriyle birlikte tekrar saldýrýya geçeceðini bildirdi. Ýspehbed
yýllýk 700.000 dirhem, 400 aðýr yük safran
veya ayný deðerde para vererek barýþ yaptý. Uyguladýðý bu taktik sayesinde yenilgiyi baþarýya çeviren Yezîd bu defa halký isyan eden, yerine býraktýðý vekilin öldürüldüðü Cürcân’a karþý yürüyüp yedi aydan

fazla süren bir kuþatmanýn sonunda þehri
ele geçirdi. Yezîd’in Cürcân’da 40.000 kiþiyi katlettirdiði rivayet edilmektedir.
Yezîd Horasan’a dönünce Halife Süleyman’a mektup yazarak gerçekleþtirdiði
fetihleri ve ganimetten beytülmâle gönderilmesi gereken humus miktarýný bildirdi. Kaynaklarda bu miktar için milyonlarla ifade edilen farklý rakamlar verilmektedir (Belâzürî, Fütû¼u’l-büldân, s. 471; Taberî, VI, 544-545). Ancak Yezîd humusu
yollamadý. Süleyman b. Abdülmelik ölünce (99/717) yerine geçen Ömer b. Abdülazîz, Yezîd’i huzuruna çaðýrýp humusu niçin
göndermediðini sordu. Yezîd önce meþhur olmak için miktarý abarttýðýný söyledi,
ardýndan halifenin bunun hesabýný sormayacaðýný düþünerek böyle davrandýðýný belirtti. Ona inanmayan halife müslümanlarýn hakkýný ödemeyen Yezîd’i görevinden
azledip tutuklattý. Yezîd’in bu ikinci tutukluluk dönemi iki yýl sürdü. Ömer b. Abdülazîz’in hastalýðýnýn aðýrlaþtýðý günlerde veya öldüðü duyulunca Yezîd, yeni halife Yezîd b. Abdülmelik’in kendisini öldürmesinden korktuðu için hapisten kaçýp Ezd kabilesinin Uman kolunun yurdu Basra’ya
gitti. Basra halkýnýn büyük çoðunluðunu
teþkil eden Ezd ve Rebîa kabilelerinin desteðiyle Temîm ve Kays’ýn desteklediði Vali
Adî b. Ertât’ý bertaraf edip þehre girdi (Ramazan 101 / Mart 720). Daha fazla taraftar
toplayabilmek amacýyla ayaklanmaya dinî
bir nitelik kazandýrarak Basra’daki dindar
zümreyi de saflarýna katmaya çalýþtý; halký Kur’an ve Sünnet’e uymaya, Emevî Devleti’ne karþý cihada çaðýrdý. Emevîler’le yapýlacak bir savaþýn Türk ve Deylemliler’le
yapýlacak savaþtan daha sevap olduðunu
söyledi. Mevâlînin de katýlmasýyla ordusu
büyüdü. Ardýndan Basra’ya baðlý Ahvaz,
Fars ve Kirman halký da ona itaat ettiðini açýkladý. Kardeþi Mervân’ý Basra’da býrakarak Vâsýt üzerine yürüyen Yezîd þehri
ele geçirdikten sonra Kûfe’ye yöneldi. Kendisini durdurmaya çalýþan Kûfe valisinin
ordusundaki Ezd-Rebîa mensuplarýnýn yaný sýra Temîm liderlerinden bazýlarýný da
yanýna çekmeyi baþardý. Ancak çok geçmeden halifenin kardeþi Mesleme b. Abdülmelik büyük bir orduyla Yezîd’in konakladýðý Akr mevkiine geldi. Yapýlan savaþta
askerinin büyük kýsmý bozulup kaçan Yezîd savaþ alanýnda az sayýdaki taraftarýyla ölene kadar çarpýþtý (14 Safer 102 / 24
Aðustos 720). Ýki kardeþinin yaný sýra kendisine yakýn olan birçok kiþi öldürüldü. Öte
yandan kaçmaya çalýþan kardeþi Mufaddal kendisiyle birlikte kaçan diðer kardeþleri ve birçok akrabasý yakalanýp katledil-

