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Emeviler

Emeviye Camii 



Emeviler
Kuruluş

Kuruluş Süreci:
* Cemel Vak‟ası
* Sıffin Savaşı
* Hakem Olayı



Emeviler

Süfyaniler Mervaniler

Muaviye b. Ebi Süfyan Yezid b. Muaviye Muaviye b. Yezid Mervan b. Hakem

Abdülmelik b. Mervan

Velid b. Abdülmelik

Süleyman b. Abdülmelik

Ömer b. Abdülaziz

Yezid b. Abdülmelik

Hişam b. Abdülmelik

II. Velid b. II. Yezid

III. Yezid b. Velid

İbrahim b. I. Velid

II. Mervan b. Muhammed



Emeviler
Süfyaniler

1.Muaviye b. Ebu Süfyan (661-680) 19 Yıl
*Ümeyye ile Haşimi arasında hep çekişme olmuştur.
*Ümeyyeoğulları idari konularda iyi olmuşlardır.
*Mekke‟nin fethinden sonra Müslüman olmuşlardır genellikle.
*Muaviye Hz. Ebu Bekir döneminde kardeşi Yezid‟e yardımcı,
Ürdün‟de idareci oluyor, Hz. Osman zamanında Suriye umumi 
valisi oluyor.
*Hz. Ali‟ye biat etmiyor.
*Cemel vak‟asına karışmıyor.
*Sıffin Savaşında siyasetinin kıvraklığını gösteriyor.
*661 yılında Hz. Ali‟nin öldürülmesi üzerine halife oluyor.
*Hz. Hasan da ümmetin birliği için kendisine biat ediyor.
*‟Halifetullah‟ ünvanını kullanıyor.
*Muaviye‟nin siyasi mücadele ile hilafete geçişi ehli sünnet 
tarafıdan „ictihad hatası‟ olarak değerlendirilmiştir.



Emeviler
Süfyaniler

*Emevi Hilafeti İslam tarihçileri arasında tartışılmıştır.
*Hilafeti veliaht sistemine çevirdi.
*Muaviye siyasi iktidarı sağladıktan sonra Ziyad b. Ebih‟in de 

yardımıyla fetih hareketlerine başlamıştır.
*Fetihle üç cephede gerçekleşmiştir.

Anadolu ve Ermenistan
Horasan, Marevaünnehir ve Sind
Kuzey Afrika 

*Muaviye‟nin siyasetinin inceliği hilm idi, ancak Ziyad b. Ebih gibi 
sert valilere göz yummuştur.

*Ziyad‟ın sergilediği tavırlar sayesinde zun süre sükunet 
sağlanabildiği gibi validen memnun olmayan grupların da 
isyanına sebep olmuştur.

*Muaviye Yezid‟i veliaht tayini için kamoyu oluşturdu.
İstanbul seferi
Hac Emirliği



Emeviler
Süfyaniler

2.Yezid b. Muaviye (680-683) 3 yıl
*Hariciler e Ali taraftarları isyan ediyorlar.
*Abdulah b. Zübeyr biat etmiyor Yezid‟e
*Hz. Hüseyin‟e hilafet teklif ediliyor.
*Hz. Hüseyin harekete geçiyor, Kufe yakınlarında durduruluyor, 

yanındakilerle beraber öldürülüyor.Kerbela olayı.
*Medineliler de ayaklanıyor, Harre savaşı yapılıyor.
*Mekke‟nin muhasarası ve yağmalanması Yezid‟in bir diğer köt 

icraatı olarak tarihe kaydediliyor.
*Yezid‟in ölümü.
*Yezid dönemi Emevi hilafetinin İslam alileri tarafından 

eleştirilmelerini artıran dönem olmuştur.
İslam Tarihinde en kötü dönem olarak bilinir, bu dönemden sonra 

artık Ali taraftarları Şii olarak siyasi ve itikadi kimlik 
kazanırlar.



Emeviler
Süfyaniler

3.Muaviye b. Yezid (683) 3 ay
*Yezid parçalanış ve geriye gitmiş bir devlet devretmiştir.
*II. Muaviye bu görevden layık olmadığını düşünerek ayrıldığını 

beyan eder.
*Abdullah b. Zübeyr bunun üzerine halifelik çalışmalarına başlar, 

Ehli Beyt mensuplarının da desteğini kazanmıştır.
*Mervan başlangıçta Abdullah b. Zübeyr‟e katıacakken 

Ubeydullah b. Ziyad‟ın teklifiyle halifeliğe niyetlenir.
*Emeviler dönemi Mervaniler kolu başlar.



Emeviler


