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: Muâviye’nin (661-680) halife seçilme süreciyle birlikte 
toplumunda Yezîd’in (680-683) veliaht tayini ve 

 , Kerbelâ , Hârre 
 ve Mekke ; dinî-siyasî klar . 

Halifelerin Yemenli- rekabetinde taraf , yönetim zafiyeti 
M ler ise Müslüman 

potansiyel muhalefet olmaya Ancak Emevî hilafet 
çizgisinde  bir halifeden bahsetmek mümkündür.   
Ömer b. Abdülaziz (717-720), züht ve n sevgi ve 

, toplumda  . 
halifeli  ,  adil yönetimi ve 
devlet  titiz  kendisi halifelere 

tir. Gecesini gündüzüne katarak halka hizmet etmesi, 
, toplumsal 

 
: Ömer b. Abdülaziz, Emevî halifeleri, toplumsal a , 

yeniden i . 

 

: Political dissidence began with the caliphate electoral process of 
Muaviye (661-680) in the Islamic society. With the appointment and caliph 
of Yezîd (680-683), these divisions became deeper and the Disaster of 
Karbala, Hârre Event and Mecca Siege are referred to as having triggered 

*
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religious-political divisions. The caliphates’ bias in the rivalry between the 
Yamani and the Mudar caused a deficiency in the administration. The 
attitude and treatment taken against the Mevlâya (Mawali), on the other 
hand, for Muslims to become potential opposition. 
However, it is possible to talk about an extraordinary caliphate in the 
Umayyad caliphate. 
Umar b. Abdülaziz (717-720) gained the love and sympathy of the Muslims 
with his religiosity and was admitted as a unifying figure in the society. 
Considering his humble experience in his brief calm, his commitment to 
Islamic rule, his fair administration and his meticulousness to the state’s 
property, he was resembled to Rasheed caliphs. The fact that he served 
the public day and night and settled the problems through negotiations 
without fighting facilitated the solution of the chronic social problems. 

: Umar b. Abdulaziz, Umayyad caliphs, social dissedence, 
reconstruction. 

 

 

adaletsizlik ve belki de deneyimsizlikleri 
Nitekim Emevîler, genelde 

tirilmektedir. Oysaki 
dönemde çok büyük fetihler bilimleri tedvin 

. 
Pirenelerden Afrika Sahra’ , Atlas Okyanusu’ndan Çin ve 

Hint hududuna, Orta Asya stepleri, Kafkasya ve Toroslardan Hint Okyanusu’na 
kadar, topraklarda egemenli
Müslümanlar, daha önce hiç görmedikleri, hatta hayalini bile kurma  
ve mamur memleketlere, muazzam imkânlara .  

îleri anlama , hele 
yöneticilerini izahtan vârestedir.  Mesela, 

Emevîlerin, tek  
tutabilm  Güç kaybettikleri zamanlarda; Abdullah b. 
Zübeyir (73/692) ve Muhtar es-Sekâfî’nin (67/687) devletleri 

 olsa da yerlerde 
  yönetimlerine de devlet 

m tarihinde Emevîler , nü 
bir arada tutabilen bir devletten bahsetmek .  

O halde lmektedir? Bu  dinî-siyasî ve 
yönler  nedenleri de  

sahiplerinin, tarihi olaylar  ma ihtimali göz önüne 
. gibi çok mühim 

Makalemizde Emevîler döneminde 
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toplumunun çözülmesi ve halifeler
in Keza Ömer b. 

Abdülaziz’in 
Makalede Onun dindar ve 

 Ömer b. Abdülaziz,  ve Haricî 
mezheplerince üzerinde ittifak edilen yegâne 
halife . Zira dönemin siyasal ve 

Haricî ni kabule 
 ârî, 2005: 130). 

Ömer b. Abdülaziz’in rdi , günümüzün popüler 
  bulun  Öte yandan , 

günümüzün sosyal devlet na uygunluk arz etmektedir. K  
zenginlerin zekât verecekleri fakir bulmakta zorlanma , 
yükselmesi (Sallâbî, 2008: II, 147);  lib kabilesine zekât 

ilmesi , sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi 
olarak kabul edilebilir. Yine onun 

. H
sayesindedir.  

Nesep yla Hz. Ömer’e çok 
benzetilen ve kendisine “II. Ömer  de denilen Ömer 

 slardan ötürü rici rolü 
 

nde  

Bütün devlet ve medeniyetler gibi Emevîler de 
etmek zorunda . Bunda fetihlerle birlikte büyümenin meydana 

problemler, yeterli bilgi, birikim ve deneyim sahibi olma
idari hatalar,  toplumsal bölünmeler 
oyna . tek sorumlusu, halifeler . Çünkü 
Müslümanlar, a sahip 

m .  

 

 
da söylenebilir. 
benimsenmesi buna örnek verilebilir. 
Zübeyir ve Muhtâr es-
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siyasetin bir ürünü olsa gerektir. Emevî halifelerinin b  
 ve /insanî hasletleri  

ne zarar vermekte ve o
malumat, aleyhlerinde .  

 

Emevî halifeleri üzerinden siyasi gündem 
. insanî , siyasi amaç

. Emevî yönetimine tepki gösterip; aktif veya pasif muhalefet 
sergileyenler ,  da 

 dindar kesimler göre, 
olup bundan gerekiyordu -Vezîr, 

Hatta halifelerin 
bilecek yeme içme bile, biraz , politik 

mülahazalara malzeme olabilmekteydi. Muhal bu  anlatarak, 
t abilmekteydi. Mesela,  (661-
680) yeme içmeye  ancak bu kadar bilirdi: “Muâviye öyle 

, günde dört . 

 ( -1999: 
VIII, 205; . Kaynaklarda Muâviye’nin ob

 III, 242, 251; Fesevî, II, 73, 188). 
h kadar gir : “Muâviye yemekle 

, Hz. Peygamber (s)  de; 
‘Allah onun ’ diye  (Müslim, 1991: IV, 2010) . 
Elbette birçok kaynakta  sadece olumsuz rivayetler 
bulunmaz . Aksine onu övücü rivayetler nun 
(Taberânî, 1995: V, 108) ve bir siyas   (Taberî, ts.: V, 

-Esîr, 1987-2003: III, 275).  

Muâviye, h  
kullanmak suretiyle de halifelerin  ve 
(Mes dî, 1988: III, 52; Me âfirî, 1987: 117; 97-1999: X, 493, XI, 657) ve 

 (Kütübî, 1973: II, 69) 
. 

(dâru’l- imâre) görkem ve  olabilirdi. Fakat 
buralara ; içlerinde tertip edilen di. 

durum Yezîd b. Muâviye -2000: V, 30). 

Muhalefetin, Muâviye’ye , sert  ol . Ona 
an bir mektupta; çisi gördükleri Amr b. el-

As’a; , denilmekteydi (Taberî, ts.: V, 102; Zehebî, 1986: III, 550). 
muhaliflerin kullan  dil ve üslup . Mesela 
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ye lanet etmeyi âdet edineceklerdi (Taberî, ts.:VII, 275; Ebü’l-Fidâ, 
1907: II, 104; Zehebî, 1986: V, 6, XXVI, 8; Safedî, 2000: XVI, 35, XXII, 110).  

Emevî halifeleri içinde en olumsuz  - - Muâviye’nin 
Yezîd (680-683) idi. Kendisi veliaht tayin edil  halife 

 problemi . Hatta onun ismi , zulüm ve  
tirildi. Öyle ki Mes dî, onu “devrin Firavun’u  olarak nitelendirdi. Ona 

göre zulüm yapmada Yezîd, Firavun’dan daha  
 (Mes dî, 1988: III, 78). Kaynaklarda 

Yezîd’in; “
, geceleyin uygunsuz kimselerle 

 Kuteybe, 1986: III, 
300; Taberî, ts.: V, 480- -Esîr, 1987-2003: III, 476; -1999: IX, 
245). Nitekim Yezîd, huzurunda   okunan ilk halife kabul edildi (Safedî, 
1998: III, 648; Sallâbî, 2008: II, 491). Yezîd’in ailesi de,  

air Ferezdak , Yezîd ve ailesine 
söylerdi , annesi  (Hamevî, 1977: V, 
243).  

irçok Emevî halifesinin 
 hî’ye göre: “Yezîd her gün içki içerdi. Velîd b. 

Abdülmelik bir gün arayla; , Cuma günü namazdan sonra, Abdülmelik b. 
 b. Abdülaziz’den 

önceki halifeler, içkiye mesafeli olsa da da 
 nlardan Hulefây-  beklenirdi 

1995: I, 32; Zehebî, 1982-1988: V, 114).  

Yezîd’in ölümünden sonra, yerine geçen Muâviye (ö. 683), bizzat 
Emevî halifelerinin  sorgula  (Taberî, ts.: V, 530). Muâviye’nin çok 

, Mervân b. Hakem (684-685) ve 
kla halife ol . Kaynaklarda Mervân

titiz davran  ancak s nedeniyle toplumun kendisinden çekin
 XI, 670-673). 

Halife olmadan önce z e ilmi 
Abdülmelik b. Mervân  (685-705) halife olur olmaz tav  mesi de 

iril ir (Zehebî, 1982-1988: IV, 247- -1999: XII, 660). O, 
bu  tepki gösterenlere, 

 r 
1986: I, 62). 

Velîd b. Abdülmelik (705-715) ve sert 
li elbiseler giymesi (Zehebî, 1986-2000: VI, 143, 498; 

). Kendisinin Haccâc i göreve 
getirmesi  Nitekim Ömer b. Abdülaziz, ondan 



336

Ali Hatalmış

tir -Esîr, 1987-2003: 
IV, 283). 

 
 -Esîr, 1987-2003: IV, 293). Bu 

 
 

Ömer b. Abdülaziz’den önceki Emevî halifesi Süleyman b. Abdülmelik’in 
(715-717), lüks içinde  çok  giy , 
kendisine   (
250; Ebü’l-Fidâ, 1987: I, 200; -285). “yerine Ömer b. 
Abdülaziz’i 
devri adeta özetlenmektedir (Halîfe, 1985: 317). 

Halifelerin  

ilk halife Muâviye’nin hilafeti tarz
yöntemi 

i politikalar, . 
Nitekim bu dönemdeki uygulamalar, ileriki zamanlarda dinî-

hep S , , 
siyasetten gibi olaylar, Muâviye’yi halife sa da 
toplum . Hz. Ali’yi destekleyenler ( iâ ), vali 
Muâviye’yi destekleyenler ( ve her ikisine de Haricîler) 

 (Sallâbî, 2008: I, 127-129).  

Tarih boyunca Haricîler, yöntemiyle idareyi/ k 
iste  Suçl z. Ali, Muâviye ve Amr b. el- As’a suikast düzenleyip 

  
siyasi cinayetlerin ilki  , 
halk kitleleri için tehdit olarak görüldü. Ancak 

 abildi (Sallâbî, 2008: II, 576-
577). 

Yezîd b. Muâviye (680-683) döneminde meydana gelen 
Hâ  

 
faciada tir. Böylece bu 
olaylardan beslenen yeni bir dinî- . 
Neticede  ve Muhtâr es-Sekafî  ve 

r. , Abdullah b. Zübeyir’in 
 (Mes dî, 1988: III, 92-93; Safedî, 2000: XII, 263; 

bn Kesîr, 1997-1999: XVIII, 370, IX, 234). 
Ubeyd es-Sekafî hilafeti (685-687), Mekke merkezli Abdullah b. Zübeyir hilafeti 
(683- -705) olmak üzere 
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Mervân b. Hakem,  yeniden se de Araplar 
öteden beri var olan Yemenli- ni alevlendir  

(Sallâbî, 2008: I, 580) -
 -1999: XVIII, 647; 

-155, 192 - mâd, 1988: II, 339, 343). Emevî 

, Arap olmayan tüm Müslümanlar 
genelde 

sorunlu r. G /cizyenin onlardan da 
devlet eliyle devlete aidiyetleri 

. her muhalif 
hareket, Emevî yönetimince ötelenen mevâlinin . Zaten 
mevâlinin alan Abbasî ihtilalcileri, ve Emevî 

-Esîr, 1987- -
199  

Günümüzde 
sürerek, Emevî devletinin kim .  
göre Emevî Devleti, sadece Arap devleti olarak nitelenebilirdi ( -
89). Nitekim 
Abdülmelik gibi muktedir ve büyük halifeler ( ) 

-112, 116). Hâlbuki devlet/kamu 
büyük zulümdür. Nitekim bir ayette; “

Müslim’de geçen bir hadiste ise; “Kim h
 yer, yedi kat 

buyurulm  (Müslim, 1991: Müsâkât 138-139) 

Bahsedilen referanslar haricinde hadis kay  yer alan birçok 
rivayette de, Emevîlerin imâ e  Mesela 
“D cak halifeler gelece

 
Rivayetlerde, le Emevîler . Hepsinden 
ilginç bir rivayette ise bir tarih verilerek: 

mektedir (Ahmed b. Hanbel, 1995-2001: XVII, 440; 

Beyhakî, b le, Yezîd b. 
Muâviye’nin (680- çok biat 
kastedilerek; “Zorla biat  ve bu durum 

 (Beyhakî, a/2003: VIII, 275).  

Sonuç olarak, 
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-  
zafiyeti -

dinî-siyasî  

 

Ömer b. Abdülaziz 
nin 

  

Ömer b. Abdülaziz, bir yönüyle de 
mezheplerinin Medeniyet 

 özellikle  

  Bir  
 

Ömer b. Abdülaziz, 
d tur. Baba ndan Mervân ndan Hz. Ömer’e 
dayan r . Amca  
Abdülmelik ve  Velîd ve Süleyman halifelik yap . Ancak Ömer 

I, 619; Taberî, ts.: VI, 566). 

u’l-Mü’minîn nereden bilecek?’ demesi üzerine 

 2010: 
). 

. Oradan 
 da denilebilir. O, 

dur  ve onlardan 
yararlan (Fesevî, 1990: I, 568, 607; Taberî, ts.: VI, 435; Safedî, 2000: XVI, 155; 

-1999: IX, 259, XII, 677, 686-687). Salih b. Keysân ve Medine 
fakih  
1997-

 -
-1988: X, 666). , çok k

Kur’ân’  -1999: XII, 678).  
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Mervân  (685-705) 
k yolunda    Velid I 

(705- ’  (86/705). Bu 

(Fe
 (Ebü’l- -1999: XI, 

180).  

 
 

husus, halifeli

 
yöneterek 

Valilik deneyimiyle 

icraat  devlet millet büt    

Valilik (705- ) 

E
Emevî 

Emevîler 

merkezi Medine’ydi.   

Ömer yap r. 
“  görevini yerine getirdi. Sadece bu görevi 

Halife Velîd y  -
Esîr, 1987-2003: IV, 245). örevinin, 

 
 

Ömer b. Abdülaziz, valilik , - - Mescid-i 
Nebî’yi , 

(Taberî, ts.: IV, 435- -Esîr, 1987-2003: IV, 246-247). Mescid-i 
Nebî’nin yenilenmesi ilmesi  

imkân  
Aksi durumda n 

nabilirdi.  

Ömer b. Abdülaziz’in, kendisinden önceki valiler
 Ömer; 

îd de, “Hak ne ise onu 
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yap, 
594).  

Ömer b. Abdülaziz, 
. Ömer’in bu fakihler “Sizleri 

Allah’tan ecir ka

gelip bana bildirmezseniz ve
-Esîr bu rivayeti naklettikten 

demektedir -Esîr, 
1987-2003: IV, 329).  Sadece bu rivayet bile, 

dir. 

-
 

o; dem  (Fesevî, 1990: I, 568, 576). Onun bu 
memlekette, Ehl-i Beyti sevenleri elbette 

memnun edecektir. 

Ömer b. Abdülaziz’in valilik  ve huzurun tesis 
. A in 

. 

. Tabiînin büyüklerinden Said b. Cübeyr (94/713) ve büyük 
müfessirlerden Mücâhid (103/721), . Bu zalim 

. Mesela 
, halife Velîd’e , Ömer b. Abdülaziz Hicaz 

(93/712) 
Kesîr, 1997- . 

-  Halid vali olur olmaz 

-Esîr, 1987-2003: IV, 262). 

Emevî 
 

-Esîr 

Kurrâ, Medine’de Osman ve 

-Esîr, 1987-2003: IV, 
283). Gerçekten de Haccâc b. Yusuf (ö.95/715) ve -Abbasî 

-
-Esîr, 1987-2003: 
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-Esîr, 1987-2003: 

- Adim, 1988: V, 2090) demesi, sevmedi ce 
 

Ömer’
- - mâd, 

1988: II, 7). Halifelik görevine getirilmesinden sonra, üzerinde 
bilinciyle ümmetin 
gönlünde (Zehebî, 1374: I, 119, 1982-
1988: V, 131). 

. 

(717-  

yle neredeyse tüm toplum kesimleri 
. H üzerine ir, 

kaynaklar onun ndan öv  Süleyman böylece, “
 bu vasiyetiyle de “  (Halîfe, 

1985: 317; Taberî, ts.: VI, 546, 550, 553; -Esîr, 1987-2003: IV, 311). Toplumda 
onun halifelik görevini beklentisi söz konusuydu. 

 sayesinde de, yönetime olan güveni art . 

Ömer b. Abdülaziz’in kendi talebi ve arzusu 
 O  Zira bu, 

na  Ancak Süleyman b. 
Abdülmelik Süleyman, 

 biraz uzakta bir yerde ( ’ta) aniden hastalanm , 
 y nun çok küçük

büyük  (Davud) çok uzaklarda seferde idi. Onun 
 olma)  . 

Çünkü y  

Dönemin ileri gelen ve ak

1985: 316-317; Taberî, ts.: VI, 546, 550-553; -Esîr, 1987-2003: IV, 311). Recâ, 

Emevî 

i 
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-Esîr, 1987-
2003: IV, 313- - Adim, 1988: VII, 3445; Zehebî, 1986: VI, 581). 

Ömer, Süleyman b. Abdülmelik’i bitiminde getirilen ve 
 reddet endi 

tercih eden ; süslü ve 
olan bu  

(Fesevî, 1990: I, 618; -Esîr, 1987-2003: IV, 314). 
ü. Bu devlet yönetiminde 

 

Ömer b. Abdülaziz, h
kendi evinde kalm  tercih etti
kendisine tahsis edilen yüksekçe bir , yerdeki kilimin üzerine 

 ( Taberî, ts.: VI, 553; -Esîr, 
1987-2003: IV, 314). Ona göre Hz. 
seviyede ve tu ( Safedî, 2000: XV, 46). 
Ona  

, giyinmek üzere bir sürü güzel ve lüks 
elbiseler, güzel kokular ve yatmak için son derece mükemmel yataklar getirilip 
halifeye arz edil i. O,  
Müzahim’e hepsini  beytülmale devredilmesini emret ti (
Abdilhakem, 1984: 37-38, 135). Onun  “Hz. Peygamber’in (s) sünnetini ve 

 -97). 

Ömer b. Abdülaziz halka yönelik da, nim 

bu b  
  Bunu , “Biz seni 

, 
 i alan “ halife  r 

(Zehebî, 1374: I, 119). Ömer,  

bana itaat etmeyiniz  diyerek sözlerini tamamla  ( -Esîr, 1987-2003: IV, 
329; n Kesîr, 1997-1999: XII, 688; 83-84). 

 

k  
valisi Usâme b. 

Yezîd et- acilen görevden 
 

Abdilhakem, 1984: 37).  ve 
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 idarenin asli göreviydi. Köprülerden ve su 
  

Ömer  ( aym, 1996: 
V, 356). ’a ve itaate 
davet etti. ,  ilan 
etti. 

, birçok  slâm’a 
gir  ve kendilerine Arapça isimler veril  (Fesevî, 1990: I, 592; -Esîr, 
1987-2003: 2000: III, 84).  

talimatlar, toplumda 
itimad . Bundan böyle m nda 
gidil . Mühtedilerin, Müslüman olan Araplar
haklara sahip ol . anlar da 

. isyan r. Mesela Abdülaziz b. 
Ömer, önce ona aman (güvence) vererek 

unca Abdülaziz; “Süleyman’
kimseyi tayin 
korktum.  ver r. Ömer’in, “ biati 
i  demesi 
üzerine de, “ rzu etmem.  deyip, Ömer b. 
Abdülaziz’e biat et  ( a, 1980: 519; Taberî, ts.: VI, 553; -Esîr, 
1987-2003: IV, 314). Ömer b. Abdülaziz’in samimi birçok 
problem kan dökülmeden çöz . Ömer’in bu ve buna benzer 

. 
-Esîr’in “Zaten Süleyman’ ’i tayin 

 ( -Esîr, 1987-2003: IV, 314)  ki izah , onun 
nda toplumsal beklentinin . Onun toplumda büyük bir 

a 
sorularak seçimle  

e 

ununla muhtemelen ülke  
 

 b. Abdülaziz, 
a 
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Müslümanlara aittir ve ben üç

-Esîr, 1987-
 

Ömer b. Abdülaziz, 

Kaynaklarda Ömer’in t yla 
edilm . Bir gün a ma nedenini soran cariyelerine, 

kendileriyle 
azat edebileceklerini ve kendilerini zorla tut tir (Fesevî, 
1990: I, 584 aym, 1996: V, 259; Zehebî, 1982-1988: V, 128; -
1999: XII, 690). Kendisine tahsis edilen ve asgari geçim üzerinden -günlük iki 
dirhem- 

1995: 114).  

Ömer b. Abdülaziz, Emevî 

-i Vers (Yemen), el-Mükeydis, Fedek arazisi ve Yemâme 

 Ömer, vali ve 
 mektuplar . ruma göre 

tavsiyelerde bulun .  b. Gâlib’e,  askerlere 
ailelerinin  

 ). Onun yöneticilere yönelik tavsiyeleri çoktu. 
En fazla   memur ve d iyi 
seçmeleriydi -107). Gerçekte 
yönetilmesi üzerineydi.  

O, kendisinden önceki halifelerin keyfi 
Mes ’nin 
, , “dört bin ailenin 

ebilirim? diyerek redd  
1984: 55-56). Bu tale ona göre hukuki 
( . 

Ömer b. Abdülaziz, cizye 

valileri azletti. Onun  “Allah Muhammed’i (s) davetçi olarak gönderdi, vergi 
sözü çok . Horasan’dan gelen heyet içinde yer alan 
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ondan (Zehebî, 1982-1988: V, 147: 
Kesîr, 1987-1999: XII, 667). O, maslahat gözeterek 
uygulamakta   arap m
(Kazvin) görevinden önce , eski 
görevine  ( -Esîr, 1987-2003: IV, 197). 

Ömer b. Abdülaziz, mevâ -im
Bu konu

isteklerini yerine getir  
( -Esîr, 1987-2003: II, 163). 

. Halife Velîd, Emevî Camiini 
ki

kilise bir heyete; “H ama sizin 
? demesi üzerine, 

onlar (Belâzürî, 1987: 87, 89-91; -Esîr, 1987-2003: 
IV, 292). O, gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerine 

alilerinden bu konuda hassas gayrimüslim 
, n görevlendirilmes  

Abdilhakem, 1984: 115). G
 (Belâzürî, 1996: VIII, 151). 

imkân  - -1993: I, 278). Bütün 
bu  
Ömer

-1999: XIII, 13)
Müslüman kamuoyunu teskin etme olarak liriz.  

Emevîler döneminde Hz. Ali ve neslini (Ehl-i Beyt’i) karalama ve hutbelerde 
sövme,  . Ömer, 

O, Ehl-i Beyt mensupla
  gelir gelmez (Taberî, ts.: VII, 36; 

-Esîr, 1987-2003: VI, 224 ).  Ömer, hutbelerin 
sonunda onlara sövme/lanet okuma yerine, 

a  
 (Nahl, 16/ emret tir ( -Esîr, 

1987-2003: VI, 315; Ebü’l- I, 203). Bu 
-

 

(Taberî, ts.: VI, 555- -Esîr, 1987-

olsun, ona zalim derim. Anc
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- -Esîr, 1987-

 

onlarla s

-Esîr, 1987-
2003: VI, 263, 272, 347 -1999: XII, 437, 632, 721). 

-Mudarî 
-

2000: IV, 149, 153- - mâd, 1988: II, 339, 343). Araplar aras ndaki bu 
rekabet, devlet otoritesini sarsmakta ve yönetim zafiyeti olu turmaktayd .  

-Esîr, 1987-2003: VI, 
n hanedan 

 

Ömer b. Abdülaziz, birçok 
yönüyle dedesi Hz. Ömer’e benzetilerek kendisine II. Ömer de denil

 (Fesevî, 1990: III, 337; Taberî, ts.: VI, 566; Zehebî, 1374: I, 119; Siyer, 
1982: V, 131).   
kendi görevle ,  

tir. Zira onun vefat etmesi durumunda yerine gelecek halifeden 
çekinil tir. Ömer de bu durumdan oldukça müzdarip idi. Zevk ü sefa içinde 

Nitekim Yezîd II (720-724) sergi
 (Taberî, ts.: VII, 36; -Esîr, 

1987-2003: IV, 325, IX, 35; -1999: XIII, 13). 
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Tüm 

 

düzey ve takdir edilm  Bunda Ömer b. Abdülaziz’in hanedan 
mensubu olma

Emevîlerin kudretli halifesi Abdülmelik, onu 

dönemde Medine, Mekke’yi 

Bu s
 

Emevî hali

.   

Emevîler 

dinî-siyasî -
-  

Ömer b. Abdülaziz öncesinde Emevî 
-

dinî-
siyasî 

-
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 (hanedan) büyük O 
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