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Özet 

 

Emevî Halifesi Ömer b.Abdülaziz (ö.101/720), valilik ve halifeliği dönemlerindeki yaklaşık 10 

yıllık siyâsî icraatleriyle geniş halk kitlelerinin gönlünü kazanmış, Hulefa-yı Raşidin; Hz. 

Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’den sonra beşinci isim olarak tarihte adını söz 

ettirmiştir. Hz. Ömer’in torununun çocuğudur. Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve takvâsıyla Hasan 

Basrî’ye, ilim bakımından İmam Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz, hilâfeti sırasında üstün 

siyaseti ile bütün mezhep salikleri onun siyasetinin adalet üzerinde olduğunu kabul etmişlerdir. 

Hatta bazı tarihçiler onu adalatinden dolayı II. Ömer olarak adlandırırlar. Kısa süre hilafette 

kalmasına rağmen dirayetli siyasetiyle ülkenin her tarafında huzur, refah ve istikrarı temin etmeyi 

de başarmıştı. Cuma hutbelerinde Hz. Ali ve sülalesine beddua ettirme âdetini kaldırıp Hz. 

Peygamber dönemindeki yapıldığı gibi hutbe duâlarını okutturdu. İslâm’ın adalet ve ahlâkını 

millet ve yöneticiler arasında uygulamasından, İslam’ı hakkıyla temsilinden dolayı ilk yüzyılın 

yöneticisi, müceddidi ve âlimlerinden sayılmaktadır. Bu makalede Halifesi Ömer b. Abdülaziz’in 

siyasî faaliyetleri özetle incelenmektedir. 
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Giriş 

İnsanlar toplu halde yaşadıklarından toplumda bir nizâm ve kâideye tabi olmak, toplumda 

düzenli yaşayabilmek için yönetime ve yöneticiye ihtiyaç bulunmaktadır. Toplumun işlerini 

üzerine alma, yürütme, insan topluluklarını yönetme işi ve sanatı olan “siyâset” kelimesi,1 

Kur’ân’da geçmemekle birlikte hadis rivâyetlerinde “at terbiye etme” ve “halkın işlerini 

yönetme” mânalarında geçer.2 Kelâmî literâtürde siyâset yerine daha çok imâmet veya hilâfet 

kavramları kullanılır. Yönetimin başında bulunan halife, ümmetin serbest ve özgür irâdesiyle 

seçilen, belli nitelik ve özellikler taşıyan en üst yöneticidir.3 Mü’minlerin emiri, halîfesi ve 

sultanı gibi ünvânlar verilmiştir.4 

Emevi halifeleri ile hilafet saltanata dönüşmüştür. Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz, 

hilafeti dönemindeki siyaseti dolayısıyla tarihte adından güzel söz ettiren ender devlet 

adamlarından biridir. Bu makalede onun siyasî icraatleri özetle ele alınmaktadır. 

 

Ömer b. Abdülaziz’in Hayatı ve Siyâsî Faaliyetleri 

Emevî Halifesi (717-720) Ömer b. Abdilazîz b. Mervân b. Hakem el-Ümevî (ö. 101/720) 

61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in 

torunu Ümmü Âsım’dır. Çocukluğunun ilk yıllarını Medine’de dayılarının yanında geçirdi. 

Babası, küçük yaşta Kur’an’ı ezberleyen Ömer’i Medine’nin tanınmış âlimlerinden Sâlih b. 

Keysân’a emanet etti. Medine’de Enes b. Mâlik ve dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üzere 

pek çok sahâbîyi dinleme imkânı buldu. Ubeydullah b. Abdullah ile Saîd b. Müseyyeb ve Urve b. 

Zübeyr gibi tâbiînin ilk tabakasına mensup âlimlerin derslerini takip etti. Daha sonra babasının 

yanına Mısır’a gitti ve ergenlik çağına ulaşıncaya kadar orada kaldı.5 

                                                 
1 Zebidi, Tâcu'l-Arûs min Cevahiri'l-Kamus, Beyrut;trs.,“svs” mad; İbn Haldun, Mukaddime, Haz: Süleyman 

Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2008, I/571-2. 

2 Buharî, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yay., İstanbul;1981, “Enbiyâ” 50; Müslim, es-Sahih, Çağrı Yay., İstanbul; 1981, 

“İmâre” 44. 

3 S.Ş.Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, Çev: Ö.Türker, İstanbul;2015, III/670-6 vd; Taftazanî, Şerhu’l-Makasıd, Tahk: 

A.Umeyre-S.M.Şeref, Alemü'l-Kütüb, Beyrut;1998,V/232 vd. 

4 İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni, Gıyasü’l Umem fi İltiyazi’z-Zulem, M.Hilmi, İskenderiye;1979, s.43,73. 

5 İbn Sa’d, Tabakatü’l-Kübra, Daru Beyrut, Beyrut, 1957, V/331-2. 
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Süte Su Kattırmayan Kızın Torunu 

Hz. Ömer halifeliği döneminde gece sokaklarda dolaşır, halkın emniyet ve huzurunu 

kontrol ederdi. Bir hastanın feryadını duysa durup ilgilenir, derdine çare ol-maya çalışırdı. Bir 

çocuğun ağladığını işitse, sebebini sorar ve yardımına koşardı. Bu maksatla dolaşırken bir gece 

yarısı evin birinden bir ses duyar. Ana ile kız arasında geçen bir münakaşaya şâhit olur. Kızın 

anasına karşı dürüst ve tatlı sözlü hareketi Hz. Ömer’ın gönlünü fetheder. Kız: 

- Anneceğim! Halife’nin süte su katmama emrini duymadın mı? Nasıl hile yapabiliriz? 

Kötü bir iş bu.” diye konuşur. Annesi fikrinde ısrar eder ve: 

- Kızım! Bizim burada süte su koyduğumuzu halife nereden görecek, nereden bilecek ve 

nasıl işitecek? der. Kendince kızını ikna etmeye çalışır. Fakat imanı bütün kızcağız bu cevaptan 

asla hoşnut olmaz. Süte su katma işini asla doğru bulmaz. Böyle bir hileyi kalben hiç kabul 

edemez. Annesinin gönlünü kırmadan doğru bildiğinden de vaz geçmeden, dürüstlüğünü ve 

imânî coşkusunu gös-teren bir ifade ile şöyle der: 

- Anneciğim! Bu yapılanı bu saatte halife Ömer görmüyorsa da Allah görüyor.” diye cevap 

verir.  

Hz. Ömer imanı bütün bu kızcağızın cevabından pek hoşnut olur. Dürüstlüğüne hayran 

kalır. Ruhunda taşıdığı bu imanın bir mükâfatı olarak onu oğlu Âsım’a nikâhlar. Bu mesud 

evlilikten bir kız çocukları dünyaya gelir. Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz işte süte su 

katmayan bu anne ve Âsım gibi yiğit bir babanın neslinden gelen kız çocuğu Leyla’dan dünyaya 

gelmiştir.6 

Evliliği 

Babasının vefatı üzerine (86/705) Halife Abdülmelik tarafından Dımaşk’a çağrıldı. Burada 

halifenin kızı Fâtıma ile evlendi. 7 Abdülmelik’in kızı Fâtıma dışında daha sonraları üç hanımla 

daha evlendiği ve yirmi civarında çocuk sahibi olduğu rivayet edilir.8 

25 Yaşında Vali Olması 

                                                 
6 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Mektebetü’l-Maarif, Beyrut, 1966, IX/192-3. 

7 İbn Kesir, el-Bidaye, IX/192. 

8 Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, 34/53-5. 
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87 (706) yılında 25 yaşında iken Mekke ve Medine valiliğine (Hicaz) tayin edildi. Valilik 

merkezi Medine’deki ilk icraatı, şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle 

istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek oldu.9  

Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac emirliği yaptı. Halife I. Velîd’in 

tâlimatıyla Mescid-i Nebevî’yi genişletti ve Hz. Peygamber’in namaz kıldığı diğer mescidleri 

yeniletti. Zühd, takva ve toplumda olan ilişkilerinde mükemmeldi. Hz. Peygamber’e on yıl 

hizmet etmiş sahabelerden Enes b. Malik, Irak’tan Medine’ye gelip Ömer b. Abdülaziz’in 

arkasında namaz kıldıktan sonra: Bu gencin dışında namazı Rasullah’ın namazına benzeyen bir 

başka kişi görmedim”,10 demiştir. 

Irak Valisi Haccac’ın şiddetli ve gayr-ı âdil idaresinden memnun olmayanlar Medine’ye 

göç etmeye başladılar. Hain ilan ettiği birçok kişinin Medine’ye sığınması vali Haccac’ı memnun 

etmemişti. Halife I.Velid’e Ömer b. Abdülaziz’i görevden alması için baskıların artırdı. Irak 

Valisi Haccâc’ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesi ve ondan kaçanlara kucak açması 

görevinden azliyle neticelendi (93/712). 

Valilikten alındıktan sonra Dımaşk’a giden Ömer zalim valileri eleştirmeyi Halife Velîd’in 

meclislerinde de sürdürdü. Velîd’in ardından halife olan Süleyman, kardeşi Velîd’in kendisini 

veliahtlıktan azletme teşebbüsüne karşı direnen Ömer’i danışmanları arasına aldı, oğulları ve 

kardeşleri bulunduğu halde son hastalığı sırasında onu kendisine veliaht tayin etti.  

Halife Olması 

Medine’de yaklaşık 7 yıl süren valiliğindeki siyaseti ün salmıştı. Ömer b. Abdülazîz 99 

(717) yılında Halife Süleyman’ın ölümü üzerine halife ilân edildi. Bu önemli görevin kendisine 

bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları 

üzerine görevi kabul etti (10 Safer 99 / 22 Eylül 717). Bu hilafeti yaklaşık 2,5 yıl sürmüştü. Bu 

kısa süredeki siyaseti, yaptığı icraatler tarihte II. Ömer dedirtecek kadar olmuştu.  

İlk İcraati ve Şurası 

Halifeliği İslâmî kurallar çerçevesinde yürütmeye çalışan Ömer b. Abdülazîz, 

uygulamalarında esas almak için Hz. Peygamber’in ve anne tarafından dedesi Hz. Ömer’in 

yönetimle ilgili karar ve icraatları hakkındaki belgeleri topladı. Hz. Ömer 10 yılı aşkın idareciliği 

                                                 
9 İbnü’l-Cevzi, Siretü ve Menâkıbu Ömer İbn Abdülaziz, Darü’l-Kütübü’l-İlmiye, Beyrut, 1964, s.41-2. 

10 İbnü’l-Cevzi, Menakıbu Ömer İbn Abdülaziz, s. 317. 
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ve siyasetini tek tek incelemişti. Onu örnek aldı ve meşhur âlimleri kendisine danışman seçti. 

Ayrıca çeşitli vilâyetlerdeki âlimlere mektuplar yazarak onların tavsiyelerini istedi. 

İslami siyaset yönteminin ön önemli ilkesi olan şura’yı; âyet ve hadisi, kelam ve fıkhı iyi 

bilen on âlimden oluşan yetkilerle donatılmış, devlet icraatlerini denetleyen bir şura heyeti 

kurmakla Vali olduğunda ilk icratiyle göstermişti. Halife olduktan sonra da bunu devam ettirdi. 

Bu heyetde Zübeyr b. Avvam’ın oğlu Urve; Zeyd b. Sabit’in oğlu Hârice, Ubeydullah b. Ömer’in 

oğlu Abdullah, Amir b.Rebia’nın oğlu Abdullah, Salim b.Abdullah b.Amr, Kasım b. Muhammed 

b. Ebibekir, Ebu Bekir b. Süleyman b. Ebi Heysem gibi dönemin önemli âlimleri vardır. Âlimlere 

danışmadan icraatlerini işleme koymamıştı.11  

Cuma Hutbesinde Hz. Ali’ye Laneti Kaldırdı 

Emevi idaresindeki ülkelerde Cuma Hutbe’lerinde Hz. Ali ve sülalesine lanet okunuyordu. 

Ömer b. Abdülaziz, cesaretle bu âdeti kaldırdı. Hz. Peygamber’in döneminde olduğu gibi; 

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 

azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”12 âyetinin okunmasını 

emretmiştir.13 

Uzun Süren İstanbul Kuşatmasını Kaldırdı 

Ömer b. Abdülazîz’in ilk icraatı İstanbul’u kuşatmakta olan sarı çekirge lakaplı Mesleme b. 

Abdülmelik’in (ö.121/739) ordusunu geri çağırmak oldu. Muhasarayı kaldırıp geri dönen 

Mesleme’nin, bu kuşatma sırasında Bizans makamlarının izniyle İstanbul’da müslümanlar için 

bir cami ve müslüman esirler için bir bina yaptırdığı rivayet edilir. Daha sonraları Mesleme, 

Kayseri ve civarını fethetmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz, Darende’yi tahliye edip halkını daha güvenli olduğu için Malatya’ya 

yerleştirdi. 100 (718-19) yılında Bizans tarafından tahrip edilen Lazkiye şehrini yeniden inşa ve 

tahkim ettirdi. Bu arada Mâverâünnehir bölgesindeki fetih hareketini de durdurdu.  

Bununla birlikte sınırların korunması ve Bizans’a saldırı fırsatı verilmemesi için geleneksel 

yaz ve kış seferlerini devam ettirdi. Azerbaycan’a saldıran Türkler hezimete uğratıldı. Pireneler’i 

aşıp Güney Fransa içlerinde ilerleyen ordular Toulouse şehrine kadar ulaştı. 

                                                 
11 İbn Sa’d, Tabakat, V/334; Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Bedir Yay, İstanbul, 1981, 

I/703-4. 

12 Nahl, 16/90. 

13 Ebu’l-Hasan el-Mesudi, Murucu’z-Zeheb ve Meadinu’l-Cevher, Beyrut, 1966, III/184. 
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Sade bir Hayatı seçti 

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları beytülmâle koydurması, köle ve câriyeleri âzat etmesi, 

halktan biri gibi yaşaması ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan 

umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevîler’in geleneksel saltanat görüntülerine son 

verdi. İlk yaptığı icraatler arasında kendisine tahsis edilen binekleri sattırıp onların gelirlerini 

devlet hazinesine koydurdu. 14 İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle Hulefâ-yi 

Râşidîn’in beşincisi sayılan Ömer idarî, iktisadî ve içtimaî sahalardaki icraatlarıyla da aynı 

çizgiyi devam ettirdi.  

Halka Zulmeden İdarecileri Görevden Aldı 

İdarî alandaki icraatlarına halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve diğer 

memurları görevlerinden almakla başladı. Onların yerine hangi kabileden olduklarına 

bakmaksızın dindar ve dürüst yeni memurlar tayin etti. Valilik, kadılık, vergi memurluğu 

görevlerini halifelikle birlikte dört temel esas kabul ederek özellikle kadılık görevine hukuk 

bilgisi yanında takvâsıyla temayüz etmiş âlimleri getirdi. Kötülüklerinden emin olunamayacağı 

gerekçesiyle çeşitli devlet dairelerinde çalışan gayri müslimleri görevlerinden uzaklaştırdı. 

Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı. Halka mazlumun yanında olduğunu, 

memurlardan şikâyetçi olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü 

mezâlim mahkemesi duruşmalarına ayırdı. İdam ve el kesme cezalarının kendisinden izin 

alınmadan uygulanmasını, suçlulara dayak atılmasını yasakladı. Hapishaneleri ıslah ederek 

suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi. 

Zorla Alınan Malları İade etti 

Emevi iktidarları döneminde ellerinden alınan mallarını geri vermek için büyük bir çalışma 

başlattı. Adeta geçmişi temizleme gayreti oluyordu. Gayri müslimlerin idare ve müslümanlar 

aleyhindeki şikâyetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer 

mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Fedek arazisini Hz. Ali’nin sülalesine iade etti.  

Muâviye’den itibaren Emevî hânedanı mensuplarının ve devlet adamlarının gasbettikleri 

malların tesbitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. Muâviye tarafından 

                                                 
14 İbnü’l-Cevzi, Menakıbu Ömer İbn Abdülaziz, s. 62. 



ÖMER B. ABDÜLAZİZ’İN SİYÂSÎ FAALİYETLERİ                                                                         43

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi     Volume 8/1 January 2015 p. 37-47 

Mervân’a iktâ edilen ve zamanla kendisine miras kalan Hz. Ebubekir döneminden beri ihtilaf 

teşkil eden Fedek arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt mensuplarına iade etti. Önceki halifeler 

tarafından kendisine verilmiş diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyayı beytülmâle devretti. 

Hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da beytülmâle koydurdu. Halifelik görevi 

karşılığında maaş almayı reddetti. Emevî hânedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız 

kazançlarının tesbiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması ellerindeki malların alınmasına 

tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşılandı ve ölümle tehdit edildi. Ancak o bu 

tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü. Onun bu uygulamaya karşı çıkan 

yakınlarını Medine’ye gidip halifeliği şûra sistemine çevirmekle tehdit ettiği rivayet edilir.15 

Sosyal Barışı Sağladı 

İç barışa büyük önem veren Ömer b. Abdülazîz idareye muhalif gruplara karşı âdil bir 

yönetim uyguladı. Hulefâ-yi Râşidîn’in anlayışını ihya ederek din âlimlerinin ve halkın sevgi ve 

desteğini kazandı. Hz. Ali evlâdı ve Hâricîler’in de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. 

Muâviye devrinden beri devam eden, hutbelerde Hz. Ali’nin lânetlenmesi âdetini kaldırdı; onun 

evlâdına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı, ellerinden alınan eşya ve gayr-ı menkullerini geri 

verdi. Hâricîler’le mücadelede de ikna yolunu benimseyip mecbur kalmadıkça silâh 

kullanılmasına izin vermedi. Kendileriyle çeşitli konuları tartışarak Yezîd b. Abdülmelik’in 

veliahtlığı hariç diğer bütün meselelerde görüşlerini onlara kabul ettirdi. Kaderiyye görüşünü 

benimseyenlerle ilmî münazaralara girişip liderleri Gaylân ed-Dımaşkī’yi ikna etmeyi başardı. Bu 

konuda Kader Risalesi yazdığı da bilinmektedir. Mutaassıp Kaderiyye taraftarlarını ülke dışına 

çıkarmakla yetindi. 16 Haksız rekabete yol açacağı ve asli görevlerini aksatabileceği endişesiyle 

vali ve devlet memurlarının ticaretle uğraşmalarını yasakladı. 

Yaşlı Aylığı Bağlattı 

Din, ırk ve mezhep gözetmeksizin ülkesinde yaşayan yaşlı ve muhtaçları tesbit ettiren 

Ömer b. Abdülaziz, yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı. Onlara maaş bağlattı. 17 

Valilere gönderdiği genelgelerle belde halkının hallerini sordurarak müslüman gayr-ı müslim 

ihtiyaç sahiplerine ve yolda kalmışlara yardım etmelerini istemiştir.18  

                                                 
15 İbn Sa‘d, Tabakat, V/344. 

16 İsmail Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, İstanbul, 2007, 34/53-5. 

17 Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, 34/53-5. 

18 Ebu Muhammed Abdullah İbn Abdilhakem, Siretü Ömer b. Abdülaziz, Mektebetü’l-Vehbe, Dımaşk, 1954, s.133. 
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Gayri Müslimleri İslam’a Davet etti 

Ülkesindeki gayri müslimlerin ihtidâsı için büyük gayret sarfetti, davet mektupları ve tebliğ 

heyetleri göndererek onları İslâm’a çağırdı. Berberî kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle 

müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslâm’a girdi. Mâverâünnehir’de bazı 

mahallî hükümdarlar halklarıyla birlikte İslâmiyet’i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından 

birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte müslüman oldular.19 

Her Müslüman Eşittir 

Ömer b. Abdülazîz, Emevîler’in ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf müslüman 

muamelesi gören arap olmayan mevâlîyi arap asıllı müslümanlarla eşit kabul etti. Bu siyasetinden 

dolayı Türklerin ve diğer halkın grup grup İslam dinine girdikleri bilinmektedir. 

Vergi Reformu Yaptı 

Malî alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer b. Abdülazîz başarılı bir vergi 

reformu gerçekleştirdi. Fethedilen toprakların müslümanların ortak mülkü olduğu düşüncesinden 

hareketle 100 (718-19) yılından itibaren haracî arazilerin satışını yasakladı. Önceden 

müslümanlara satılmış olan bu nevi araziler için toprak vergisi olarak haraç, mahsulünden de öşür 

vergisi olmak üzere iki vergiyi birden aldı. Cizye ile ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Emevî 

valileri, zimmîler arasında ihtidâ hareketinin hızlanması üzerine devletin cizye geliri azaldığı için 

mevâlîden de cizye almaya başlamışlardı. Ömer b. Abdülazîz müslüman olmanın cizyeyi 

düşürdüğünü vurgulayarak mevâlîden alınan bu vergiyi kaldırdı. Ayrıca zimmîlerden ruhban 

sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu. Bunun yanı sıra dinî 

bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı. Mandaların ve madenlerin zekâtı ve gümrük 

vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti, sulama işlerine 

önem verdi. Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye muafiyeti tanıdı. Vergilerin öncelikle 

mahallî ihtiyaçlarda harcanmasını sağladı. Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu. 

Malî sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları 

bastırmak için değil halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı. İlk İslâm tarihçileriyle bazı 

şarkiyatçılar, sadece iki buçuk yıl sürmesine rağmen onun döneminde büyük bir maddî kalkınma 

                                                 
19 Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, 34/53-5. 
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olduğu konusunda birleşirler. Kendisine karşı sevgi ve güven duyan mükellefler zekâtlarını ve 

vergilerini ödemede duyarlı davrandıkları için halkın refah seviyesi yükseldi. Ticaretle uğraşanlar 

dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı. Zekâta 

muhtaç müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekât ve vergi gelirlerinin bir kısmı 

esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekârları evlendirmek için kurulan yardım 

fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aşevleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün 

ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. Aden’de bir cami, Misis’te bir cami ve bir 

sarnıç yaptırıldı. Emevîler döneminin başında terkedilen İslâmî yönetim anlayışını yeniden 

uygulamaya koyan Ömer b. Abdülazîz, 20 veya 25 Receb 101 (5 veya 10 Şubat 720) günü 

Humus’a bağlı Deyrsem‘ân’da vefat etti. Bazı kaynaklarda Abdülmelik evlâdı veya Haccac-ı 

Zalim tarafından zehirletilmesi sonucu öldüğü kaydedilir. Abdülmelik’in kızı Fâtıma dışında üç 

hanımla daha evlendiği ve yirmi civarında çocuk sahibi olduğu rivayet edilir.20 

Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve takvâsıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından İmam 

Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda 

oturmayıp Halep civarındaki Hunâsıra’ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiş, resmî ve 

sivil heyetleri genellikle orada kabul etmiştir. Kamu mallarını yetim malına benzetir ve 

beytülmâli kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsî 

işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir. 

Ömer b. Abdülazîz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis râvisi, seçkin 

bir fakih, dirayetli bir kelâm âlimidir. İbnü’l-Bâgandî onun rivayet ettiği hadisleri Müsned’inde 

derlemiştir. Abdülkāhir el-Bağdâdî, Ömer’in tâbiîn neslinden Ehl-i sünnet kelâmcılarının ilki 

olduğunu ve Kaderiyye’ye reddiye mahiyetinde bir risâle yazdığını söyler. Ebû Nuaym onun bu 

konudaki bir mektubunu nakletmektedir. Ömer b. Abdülazîz sahih hadislerin tedvîni yolundaki 

faaliyetleri resmen başlatarak sünnetin derlenmesinde de önemli bir görev ifa etmiş, Zührî onun 

emriyle derlediği hadis mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere göndermiştir. Süryânîce bazı tıp 

kitaplarını Arapça’ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir. 21 

Tabiinden Basralı âlim ve zahit olan Hasan Basri (ö.110/728) Halife Ömer b. Abdülaziz 

(v.101/719)'e yazdığı mektubunda âdil yöneticinin niteliklerini şöyle sıralamaktadır:  

                                                 
20 Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, 34/53-5. 

21 Yiğit, “Ömer b. Abdülaziz”, DİA, 34/53-5. 
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"Ey müminlerin emîri! Bil ki Allah, adil imamı; haktan her sapanı düzeltici, her zâlimi 

doğrultucu, her bozuğu ıslâh edici, her zayıfa güç, her mazluma hakkını veren ve her şaşkına 

sığınak kılmıştır.  

Ey müminlerin emîri! Âdil imam; develerine karşı şefkatli bir çoban ve onlara en iyi otlağı 

arayan bir dost gibidir. Onları tehlikeli otlaklardan uzaklaştırır, yırtıcı hayvanlardan korur, 

sıcak ve soğuğun eziyetinden muhafaza eder.  

Ey müminlerin emîri! Âdil imam; çocuklarına karşı şefkatli bir baba gibidir. Küçükken 

onlar için didinir, büyüdüklerinde eğitimleriyle uğraşır, hayatta iken onlar için kazanır, 

ölümünden sonrasına da onlar için mal biriktirir.  

Ey müminlerin emîri! Ädil imam; çocuğuna karşı merhametli, yufka yürekli bir ana gibidir. 

Onu meşakkatle taşır, meşakkatle doğurur. Çocukken terbiye eder. Uyandığında o da uyanır, 

huzuru ile huzur bulur. Emzirir sonra sütten keser. Sağlığına sevinir, şikâyetinden kederlenir.  

Ey müminlerin emîri! Âdil imam; yetimlerin vâsisidir, miskinlerin koruyucusudur. 

Küçükleri terbiye eder, büyüklerinin geçimini sağlar.  

Ey müminlerin emîri! Âdil imam; organlar içinde kalp gibidir. Onun sağlıklı olmasıyla 

diğer organlar sıhhat bulur, bozulmasıyla da bozulur.  

Ey müminlerin emîri! Âdil imam; kullarla Allah arasında köprüdür. Allah kelâmını işitir ve 

onlara dinletir, Allah'ın emirlerini gözetler ve onlara gösterir, Allah'a boyun eğer onlara da 

boyun eğdirir. Bu mektubumu; sevdiği kimseyi sağlığına kavuşturmak istediği için ona acı ilâçlar 

içiren bir doktor telâkki et. Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketi üzerine olsun ey müminlerin 

emîri!"22  

 

Sonuç 

Adaletiyle Hz. Ömer’e (ö. 23/644), zühd ve takvâsıyla Hasan Basrî’ye (ö. 110/728), ilim 

bakımından İmam Zührî’ye (ö. 124/742) benzetilen Ömer b. Abdülazîz (ö.101/720), hilâfeti 

sırasında üstün siyaseti ile bütün mezhep salikleri onun siyasetinin adalet üzerinde olduğunu 

kabul etmişlerdir. Hatta bazı tarihçiler onu adalatinden dolayı II. Ömer olarak adlandırırlar. Kısa 

süre yaklaşık 2,5 sene hilafette kalmasına rağmen dirayetli siyasetiyle ülkenin her tarafında 

huzur, refah ve istikrarı temin etmeyi de başarmıştır. Komşuya verilen bir et parçası birkaç saat 

                                                 
22 Muhammed İbn Abdü Rabbihi, el Ikdü'l-Ferîd, Beyrut, trs, I/25. 
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sonra “Bizde var, olmayan fakirler yesin” diyerek aynı kapıya tekrar gelmiştir. Hz. Ömer’in; 

“Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu” sözüyle 

anlatılmak istenen sorumluluk anlayışını örnek alarak yaşadığından Hz. Ömer ile Ömer b. 

Abdülaziz hep karıştırılmaktadır.  

İslâm’ın adalet ve ahlâkını millet ve yöneticiler arasında uygulamasından, İslam’ı hakkıyla 

temsilinden dolayı ilk yüzyılın yöneticisi, müceddidi ve âlimlerinden sayılmaktadır. Toplumda 

yıkıcı muhalefetin de zararı bir nebze de olsa bertaraf edilebilir. Yöneticinin siyâsî dehâsı 

muhalefeti yatıştırmasıdır. Meselâ Emevî halifesi Ömer b.Abdulaziz’in (ö.101/720) hilâfeti 

döneminde (717-720) Hâricî ve diğer mezhep salikleri ona biat etmişlerdir.   
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