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HAT P OLARAK Z YÂD B. EBÎH (1-53/622-673) VE “HUTBETU’L-BETRÂ”
AS AN ORATOR Z YÂD B. EBÎH AND “HUTBETU’L-BETRÂ”
M. Selim PEK•
Öz
Ziyâd b. Ebîh, Emevi saltanatının kuruldu u en güçlü temellerden birisidir. Zekası, hayal gücü ve sa lam
üslubuyla öne çıkmı bir ahsiyettir. Devlet idaresindeki sert ki ili iyle de bilinmektedir. En önemli yönlerinden birisi
de hitabetteki yetene idir. Özellikle de tahmid ve temcid ile ba lamadı ından “hutbetu’l-Betrâ” diye isimlendirilen
siyasi içerikli hutbesi me hurdur.
Bu çalı mada Ziyâd b. Ebih’in Hutbetu’l-Betrâ’sı ve bir hatip olarak hutbelerinde öne çıkan üslubu,
hutbelerinin muhtevası ve dil özellikleri üzerinde durulmu tur. Ayrıca bu özelliklerin daha iyi anla ılması için de
hutbelerinden bazıları orijinaliyle ve tercümesiyle birlikte sunulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Ziyâd b. Ebîh, Emeviler, Hitâbet, Betrâ.

Abstract
Ziyâd b. Ebîh, one of the most powerful fundamentals reign the Umayyad. He came to the fore with his
intelligence and imagination and strong wording. He is also known cruel personality in administration of the state.
And one of the most important aspects is his ability in oratory. Especially his famous oratory is “Betrâ – Amputated”
named like this because of the not begin with tahmîd and temcîd.
The study describes “Hutbetu’l-Betrâ - Amputated oratory” and Ziyâd’s style in his oratory, as an orator
and contents of his oratories and language features. And also his oratories were written with original language and
translation for a beter understanding of these properties.
Keywords: Ziyâd b. Ebîh, Umayyad, Oratory, Betrâ.

Giri
Emeviler döneminde sosyal ve siyasî anlamda sıkıntılı bir ortama ba lı olarak hitâbet, geli imini
sürdürmeye devam etmi tir.(Ferrûh, 1981: I, 373) Hitabetin bu geli imine yardım eden bir çok etken vardır.
Emeviler’de gerek inanç esasları etrafında gerekse imâmet ve hilâfet (siyaset) etrafındaki tartı malar
hitabetin güçlenmesini etkileyen faktörlerin ba ında gelir. Siyasî, dinî ve aklî etkenler hitabetin geli mesinde
rol oynayan di er faktörlerdendir. Siyasî etkenlerin temelinde Emeviler’e kar ı ayaklanan, toplumun
huzurunu bozan ve sosyal karga aya neden olan siyasî grupların artması yatmaktadır. Bu gruplarla
mücadele eden halifeler, valiler ve emirler de hitabeti bu vesileyle kullanmı lardır.
Bu gruplarla mücadele eden valilerden biri olan Ziyâd b. Ebîh, hicretin birinci yılında Mekke’de
do mu tur. Annesi, doktorlu uyla tanınan Hâris b. Kelede es-Sakafî’nin ranlı bir câriyesi olan Sümeyye’dir
(Zeyyât, 190; Dayf, 1963: 422; Furat, 1996: 173.). Babası bilinmedi i için Ebu’l-Mu îre Ziyâd b. Sümeyye
olarak da isimlendirilmektedir (el-Fâhûrî, 1986: 362; Ferrûh, 1981: 387). Fakat babasının kim oldu u
bilinmedi i için daha çok “ bnü Ebîhi” (babasının o lu) diye tanınmı tır (Aycan, 2013: 480). Çocukluk
dönemine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hz. Ömer döneminde, do udaki fetih ordularına katılmı tır.
Hatta bu fetihler sırasında, Hz. Ömer’in komutanlarından olan Atebe b. azvân, Ziyâd’ı ganimetleri tespit
edip insanlar arasında da ıtmakla görevlendirmi tir. Bu da onun kitabette ve hesap i lerindeki yetene ine
i aret etmektedir. Öyle ki Basra valilerine yakın olmu ve onların katipli ini de yapmı tır (Dayf, 1963: 423).
Basra valisi Ebû Mûsâ el-E ’arî’nin kâtibi olarak Hz. Ömer’e yazdı ı bir risalesinde Hz. Ömer, Ziyâd’ın
zekasına ve diline hayran kalmı fakat, onu bu görevden azletmi tir. Bunun üzerine Ziyâd, Hz. Ömer’e öyle
demi tir: “Bir aczimden mi yoksa bir ihanetimden dolayı mı azlettin?” Hz. Ömer de ona: “ kisi de de il.
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Fakat ben, senin zekandaki bu üstünlü ü halkımın üzerine yüklemeyi do ru bulmuyorum.” cevabını
vermi tir (Câhız, 1998; I, 260).
Ziyâd b. Ebîh zeki ve yetenekli bir edip, basiretli bir idareci ve güçlü bir siyasetçiydi. Öyle ki
Muâviye b. Ebî Süfyân, el-Mu îre b. u’be ve Amr b. el-Âs gibi Ziyâd da Arapların dehâ sahibi ki ileri
arasında sayılmaktadır (Ferrûh, 1981: 387).
Ziyâd b. Ebîh’in nesebi Ebû Süfyân’a da nisbet edilmektedir. Bu durum Muaviye’nin, zekasından
dolayı Ziyâd’ı kendi saflarına çekmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Zira Muâviye, hilafeti eline
aldı ında Ziyâd’ın kendi nesebinden oldu unu söylemi ve insanların Ziyâd’ın Ebû Süfyân’ın o lu
oldu una ahitlik etmeleri üzerine karde i olarak onu kendi nesebine almı tır (Taberî, 1967: V, 215; Safvet,
1933: 256). Bu sebeple Ziyâd b. Ebî Süfyan olarak da adlandırılır. Ziyâd, Ebû Sufyan’ın bizzat kendi babası
oldu unu iddia etti inde çevresindeki Araplar onun nesep durumunu bilmelerine ra men bu iddiasını
kabul edince onlara yalanlar, kusurlar isnad ederek “Mes’alibu’l-Arab”ını yazmı tır (Kılıçlı, 1992:
199).Muâviye, daha sonra Ziyâd’ı, Basra, Kûfe, Horasan ve Sicistân’a vâli olarak atamı tır. Ziyâd,
buralardaki bütün isyanların ve fesadların üstesinden gelmi ve ölünceye kadar da bu görevde kalmı tır (
Fâhûrî, 1986: 362; Dayf, 1963; 424).
Hatip Olarak Ziyâd b. Ebîh (1-53/622-673) ve “Hutbetu’l-Betrâ”
Ziyâd b. Ebîh, iyi bir kâtip ve idareci olması dı ında, Emeviler döneminin hitâbet sahasında öne
çıkan seçkin hatipleri arasında yer almakta ve bu sahada ona ayrı bir yer verilmektedir. Bir hatip olarak çok
ba arılı, dinleyenleri kimi zaman ürperten kimi zaman da sakinle tiren bir üsluba sahiptir. Hutbelerini akıcı
bir dil ve kıvrak bir zekayla irâd etmi tir. Hutbelerinde fasih(anla ılır) lafızlar kullanmı tır. Terkipleri açık ve
anla ılır; üslûbu açıklayıcı, kolay anla ılır ve sa lam bir ifadeye sahiptir. Hutbelerinin dinleyiciler üzerinde
etkili olması, onun tehdit ve korkutma içeren bir üslubu benimsemesinden kaynaklanmaktadır (Ferrûh,
1981: 388).
Emevi halifesi Muâviye, yeteneklerinden dolayı Ziyâd’ı kendi tarafına çekmek istemi , fakat Ziyâd
buna pek sıcak bakmamı tır. Buna ra men Muâviye, el-Mu îre b. u’be’nin ba kanlı ında Ziyâd’a bir heyet
göndermi ve ona iltifat etmeye devam etmi tir. Bir süre sonra Ziyâd’da bir yumu ama hasıl olmu tur.
Bunun üzerine Ziyâd üç gün boyunca bu durumu uzun uzadıya dü ünüp Muâviye’nin bu davetine icabet
etmeyi uygun bulmu tur. Muâviye’nin tarafında olaca ını ve onun nesebine katılmayı kabul edece i bir
hutbe irâd etmek üzere halkı toplamı ve onların huzurunda Hz. Ali’nin taraftarlı ından çıkıp Muâviye’nin
siyasetine girdi ini ifade etti i u hutbesini irâd etmi tir (Safvet, 1933: II, 255; Ferrûh, 1981: I, 388):
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“Ey insanlar! Felaketi size geldi i ekilde kendinizden uzakla tırın, selametinizin devamını Allah’a yönelerek
isteyin. Osman’ın ölümünden beri insanların durumlarını gözlemledim ve bu konuda hep dü ündüm. nsanların, her
bayram kesilen kurbanlar gibi olduklarını gördüm. u iki gün son bulmu tur: Sayısı yüz bini a an Cemel ve Sıffın
günleri. Oradaki insanların hepsi hakkı istediklerini, imama tabi olduklarını ve yaptıklarının farkında olduklarını iddia
ediyordu. E er durum böyleyse (orada) ölen de öldürülen de Cennet’tedir. Ama hayır, durum hiç de böyle de ildir.
Aksine çok karı ık ve halkın içinden çıkamayaca ı bir hâl almı tır. Bu durumun ba ladı ı yere geri dönmesinden
korkmaktayım. Öyleyse bir kimse için dininin selameti nasıl olacak? nsanların durumunu gözlemledim ve övgüye en
layık olan sonucun, sa lık oldu unu gördüm. Akibetini ve sonucunu övece iniz ekilde yine sizin i leriniz için
çalı aca ım. n âallah, sizin itaatiniz de övgüye layık olur.”
Ziyâd b. Ebîh, hutbelerinin seçkinli i konusunda kendisiyle rekabet edilemeyen bir hatiptir.
Dinleyenleri ne elendiren, kalplerin ve gönüllerin dikkat kesildi i kelimeleri nasıl kullanaca ını bilmi tir. Bu
yönüyle onun döneminde ya amı olan birçok ça da ı onun hutbelerini ve bu sahadaki yetene ini
övmü lerdir (Dayf, 1963: 424). e - a’bî, Ziyâd’ın hitabetteki yetene iyle ilgili olarak: “Bir minber üzerinde,
üzülmek korkusuyla susmasını istemedi im hiçbir konu macı görmedim ki konu sun da yaptı ı bu i e vakıf olsun.
Fakat Ziyâd bunlardan müstesnâdır. Zira o, konu masını uzattıkça sözleri daha güzel bir hâl alıyordu (Câhız, 1998: II,
66)” demi tir.
- 216 -

Ziyâd b. Ebîh’in hutbeleri, Emevi vâlilerinden el-Haccâc’ın (öl.95/714) hutbeleri gibi iki konu
üzerinde dönmektedir. Bunlardan birisi siyaset, bir di eri ise mev’ize(ö üt) konusudur (Dayf, 1963:424).
Özellikle siyasi içerikli hutbeleri çok dikkat çekmektedir. Onun bu sahada günümüze gelen en mükemmel
hutbesi, hicri 45 yılında Basra vâlili ini üstlendi inde irâd etti i ve “betrâ” olarak isimlendirilen uzunca
hutbesidir. Bu hutbesine betrâ denilmesinin sebebi, tahmîd ve temcîd ile ba lamamı olmasıdır. Bu sebeble
“kısır, kesik” anlamına gelen “betrâ” ismiyle anılmaktadır (Câhız, 1998: II, 6, 62; Ferruh, 1981: I, 389)
Bu hutbe Ziyâd b. Ebîh’in siyasetini ortaya koyan bir hutbedir. Bu hutbesinden sonra Basra’daki
karga a ortamını emniyete almı tır. Hutbesine Basra halkının fitne ve fesadın yayılmasında öne çıkan ve
Allah’ın Kur’ân’da Müslümanlar için çizdi i do ru yoldan sapan durumlarını tasvir ederek ba lamaktadır
(Câhız, 1998: II, 62; el-Kalka endî, 1922: I, 216; Taberî, 1967: V, 218; bnu’l-Esîr, III, 304; 1987; Safvet, 1933: II,
257):
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“ imdi, kara cahillik, derin sapıklık ve a ırı günahlar, halkını ate e götürür. Sadece içinizdeki sefihleri de il
alimlerinizi de… Küçü ün ekti i büyü ün ise nefret etti i büyük i ler vardır. Sizler Allah’ın kitabını okumamı ve
Allah’ın itaatkâr kullarına, sonu olmayan ebedi bir zamanda (ahirette) hazırladı ı de erli mükâfatı ve günahkârlara
hazırladı ı büyük azabı duymamı gibisiniz. Dünyanın, gözlerini kör etti i; ehvetlerin kulaklarını tıkadı ı ve geçici
olanı kalıcı olana tercih eden insanlar gibi mi oluyorsunuz? slam’ı bozdu unuzu hiç dü ünmüyor musunuz? Öyle ki
horlanıp malı alınan zayıf insanı terk etmekten öteye geçmeyen bir bidatle slam’ı bozdu unuzu dü ünmüyorsunuz. Bu
dikilmi kötü evler ve kötü zaaflar görünen gündüzün içindedir ve sayısı da az de ildir. çinizde, bu sapkınları gecenin
karanlı ından ve gündüzün ı ı ından engelleyecek kimseler yok mu? Akrabalıkla birbirinize yakla ıp dinden
uzakla tınız. Bahaneler ileri sürüyor ve hırsızlık edenlere göz yumuyorsunuz. Her biriniz, cezalandırmaktan
korkmayan ve ahireti de istemeyen kimselerin yaptıkları alçaklı ınızı mı savunuyorsunuz? Siz alimlerin yanında
de ilsiniz, aksine sefihlere tabi oldunuz… Onlar slam’ın haramlarını çi nedi i sürece sizler onların boyunduru u
altında kalmaya devam edeceksiniz. Sonra üphe anında saklandınız. Artık bana, onları yerle bir edinceye kadar yemek
içmek haramdır.
Görüldü ü üzere, bu me hur hutbesine Basra halkının ya adı ı günahkâr ve fâsid hayatın resmini
çizerek ba lamaktadır. Bunu yaparken kendisini dinleyenleri, her türlü günahın oldu u eski putperest
ya amlarına, Cahiliye adetlerine dönüyorlarmı casına Allah’ın dinini arkalarında bırakıp fâni olanı bâki
olana tercih etmelerinden dolayı azarlamaktadır. Bu fikirlerini desteklemesi için de Kur’ân ayetlerine
telmihlerde bulunmaktadır. Örne in
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“ çimizdeki sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi de mi helak edeceksin Allah’ım?”
Yine kimi cümlelerinde Kur’ân’da da göze çarpan istifhâm-ı inkârî üslubunu kullanmaktadır. Bu
üslup, aslında gerçek bilindi i halde dinleyici de bir infial yaratmak için olumsuz cihette soru sormaktır.
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kimseler yok mu?”
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Ziyâd b. Ebîh, insanlar hakkında verece i hükümlerde izleyece i yolu ve onlar için hazırladı ı
cezaları tasvir ederek hutbesine öyle devam etmektedir:
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“Bu i in sonunun ancak ve ancak öyle düzelece ini dü ünüyorum: zaaf göstermeksizin yumu ak ba lılık; zor
kullanmaksızın iddet. Allah’a yemin ederim ki efendiyi köleyle, kalıcı olanı geçici olanla, yakla anı uzakla anla, itaat
edeni isyan edenle, sa lıklı olanı hasta olanla elde tutaca ım. Öyle ki sizden birisi, karde ine öyle desin: “Sa’d
kurtuldu, Sueyd helak oldu.”1 Ya da yolunuz dosdo ru bana gelsin. üphesiz minberde yalan söylemek bilinen bir
yüksekten (dü mek gibidir.) (Yani minberde söyledi imi eyleri gerçekle tirmedi im takdirde söylediklerim aleyhime
olacak, beni yalancı gösterecektir.) Bu sebeple bana bir yalan isnat etti inizde günahım size gelir. Fakat onu benden
duyarsanız o zaman beni ayıplayın. Bilin ki onun bende örnekleri var: Sizden her kim bunu dikkate alırsa kendisinden
eksilenin garantisi benim. Gecenin karanlı ından sakınmam gerekir. Geceleyin ancak kan akıtmak için gelirim. Bu
konuda Kufe’den haber gelinceye kadar size süre veriyorum, sonra yine dönece im. Cahiliye davasından sakınmalıyım.
O davadan söz eden kimse yok ki onun dilini kesmi olmayayım. Olmadık eylere sebep oldunuz, biz de her günah için
bir ceza koyduk. Kim bir kavmi bo arsa biz de onu bo arız, kim bir kavmi yakarsa biz de onu yakarız, kim bir eve delik
açarsa biz de onun kalbinde delik açarız, kim bir kuyu kazarsa onu oraya diri diri gömeriz. Öyleyse ellerinizi ve
dillerinizi benden çekin ki ben de sizden elimi ve dilimi çekeyim. Hiçbirinizde, ço unlu unuzun ittifak etti i bir konuda
ayrılık çıkaracak bir üphe hasıl olmasın. E er olursa boynunu vururum. Benim ve bazı kavimler arasında derin bir kin
vardır. Bunu kulak ardı ediyor ve aya ımın altına alıyorum. çinizden kim iyi insan olursa iyili i artar, kim de kötü bir
insan olursa o kötülükten yoksun kalır. E er birinizin bana olan nefretinden dolayı verem olup öldü ünü i itsem
dü manım oldu u görünsün diye ne peçesini kaldırırım ne de bir örtü örterim. E er bunu yaparsa onunla tartı mam.
Öyleyse durumunuzu gözden geçirin ve nefislerinize yardımcı olun. Huzurumuza gelen nice ümitsizler var ki belki de
sevineceklerdir. Ve huzurumuza gelen nice mutlu insanlar vardır ki üzüleceklerdir.”
Betrâ hutbesinin bu bölümünde Ziyâd b. Ebîh, izledi i siyaseti ve Basra’daki yönetiminde
uygulayaca ı yasaları net bir ekilde tasvir etmektedir. Bu, ceza maddelerinin bulundu u açık bir
anayasadır. Bu anayasada üphelere yer yoktur. üphesi olan cezalandırılacaktır. Anayasayı gözetmeyenleri
öldürmek için silahını kınından çekmi tir. Üslup, tehdit ve korkutma üzerinedir. Zira onun bu siyaseti,
kendi bölgesinde istikrarı ve güveni sa laması noktasında ba arılı olmu tur. Öyle ki kadınlar hırsızlardan
korkmadan kapıları açık olarak geceleyebilir; kimse yere dü en bir eye sahibi gelir alır diyerek meyletmez
ve sahibi de geldi inde dü ürdü ünü yerinde bulurmu . Halk, Ziyâd’dan önceki devlet adamlarının
hiçbirine kar ı duymadıkları korkuyu ona kar ı duymu tur (Taberî, 1967: V, 222; Dayf, 1963: 426). Ziyâd’ın
bu sert mizacının yanında halka kar ı merhameti de göze çarpmaktadır. Zira onun sertli i, acımasızlı ı ve
iddeti halka de il suça, isyana, haksızlı a kar ıdır.
Ziyâd b. Ebîh, “betrâ” olarak isimlendirilen hutbesinin son bölümünde ise halifeye ve onun
vâlilerine itaat noktasında, insanlara gerekli bazı hususları ifade etmektedir:

1

Sa’d ve Sueyd iki karde}tir. Bir gün bir sava}a çıkarlar. Sueyd, hırslı bir }ekilde atıyla karde}i Sa’d’ı geçerek sava} meydanına ondan önce ula}ır.
Bu sırada dü}manlar tuzak kurmu}tur ve Sueyd yanındakilerle bu tuza a dü}er, dü}manlar tarafından ku}atılıp öldürülürler. ~çlerinden bir atlı kaçmayı
ba}arır. Kaçarken yolda Sa’d’ı görür ve bu sözü söyler. Sonrasında bu söz mesel olarak söylenir. Yani “keskin sirke küpüne zarar” misali, hırslarına
yenilen ancak kendine zarar verir.
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“Ey insanlar! Bizler sizlerin efendisi ve koruyucusu olduk, Allah’ın bize verdi i sultayı yönetiyoruz. Onun
bize ihsan etti i ganimetleri koruyoruz. O halde istedi imiz eyler konusunda bize itaat etmeniz gerekir. Bizim de
üstlendi imiz bu görevde size kar ı adaletli ve insaflı olmamız gerekir. Öyleyse sizler de bize olan samimiyetinizle,
adaletimizi ve ihsanımızı hak edin. Bilin ki ondan vazgeçersem üç eyden de vazgeçece im: Bana gece vakti bile gelse
bir ihtiyacını bildirenden kaçınmam, vaktinden alıp da onu hapsetmem, hapsedip de onları kilitlemem. Öyleyse
Allah’tan ba ınızdakiler için sulh isteyin. Onlar, sizin terbiye edici koruyucularınız ve sı ındı ınız ma aralarınızdır.
Onlar düzelirse siz de düzelirsiniz. Kalplerinize onlara kar ı kin içirmeyin ki öfkeniz iddetlenip de hüznünüz
uzamasın. htiyaçlarınız için beklenmedik zamanlarda gelmeyin. htiyaçlarınız konusunda size kar ılık verilse de sizin
için er olabilir. Allah’tan hepinizi gözetmesini diliyorum. Beni, içinizde bir durum hakkındaki hükmü uygularken
gördü ünüzde siz de onu aynı ekilde uygulayın. çinizde, benim kurbanım olacak çokça adamlar var, onun için her
biriniz benim kurbanım olmaya kar ı uyanık olsun.”
Görüldü ü üzere Ziyâd, yöneticilerin Allah tarafından bu görevlere getirildiklerine inanan halkı bu
yönde etkilemeye çalı maktadır. Halka devletin elindeki haraç mallarını ve sava ganimetlerini hatırlatıyor
ve bunların itaat eden halka da ıtılaca ını vurguluyor. Böylece halkı psikolojik yönleriyle itaat altına almaya
çalı maktadır. taat etmeyenler için ise kılıcının boyunlarını vurmak için hazır bekledi ini söylemektedir.
Bu hutbe ba lı ba ına bir siyâsi hutbedir. Ziyâd b. Ebih’in bütün yönleriyle devlet yönetimindeki
politikalarını anlatmaktadır. Lafızlar yerli yerinde kullanılmı , lafızların ifade etti i anlamlar açık bir ekilde
anla ılmakta ve cümleler, karma ıklıktan ve garip lafızlardan uzaktır.
Ziyâd b. Ebih’in hutbelerinde tehdit unsurları da çokça göze çarpmaktadır. Bu unsuru yo un bir
ekilde kullandı ı hutbeleri de vardır. Örne in, Kufe’ye Amr b. el-Hureys’i vali olarak tayin etti inde Hucr
b. Adiyy isimli birisinin iâ taraftarlarını bu valiye kar ı örgütledi ini, Muâviye ve yönetimini de
lanetlediklerini duymu tur. Bunun üzerine Kufe’ye gelerek iâ’yı açıkça tehdit eden u hutbesini irâd
etmi tir (Safvet, 1963: II, 263):
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“ imdi, üphesiz haksızlık ve haddi a mak sa lı a zararlıdır, tehlikelidir. Bunlar, toplanıp ço alıyorlar, bana
güven ve cesaret veriyorlar. Allah’a yemin olsun ki, e er do ru yolu bulmazsanız hastalı ınızı ben tedavi edece im.
E er Kûfe’yi Hucr’dan yoksun bırakmazsam ve onu kendinden sonrakilere bir ibret olarak bırakmazsam ben de adam
de ilim! Ey Hucr, vay senin annene! Ak am yeme i, seni kurdun a ına dü ürdü.”
Görüldü ü üzere öfke ve tehdit, cümlelerde kendisini açık bir ekilde hissettirmektedir. Kısa ve
anla ılır cümlelerle maksat do rudan ifade edilmi , mesellerden de istifade edilerek verilmek istenen mesaj
peki tirilmi tir. Örne in:
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ifadesi bir meseldir. Ak am yeme i aramak için çıkan bir adamın kurda yem olması üzerine söylenmi ,
mecâzen de sahibinin ölümüne sebep olan istekler için kullanılmaktadır (el-Askerî, 1988: I, 420).
Ziyâd b. Ebih’in ö üt içerikli hutbeleri de vardır. Bunlardan biri, Ziyâd’ın hutbeleri arasında önemli
bir yere sahip olan ve kendisinden sonra Emevi halifesi Abdulmelik b. Mervân’ın eliyle yazıp halkına
ezberlemelerini ve manasını derin bir ekilde dü ünmelerini istedi i u ifadeleridir (Câhız, 1960: I, 387):
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“Aziz ve yüce Allah, kullarına, isyan etmeleri sebebiyle onunla cezalandırdı ı ve itaat etmelerinden dolayı yine
onunla mükâfatlandırdı ı akıl nimetini vermi tir. O halde insanlar, Allah’ın kendilerine verdi i nimetle iyi bir insan
olmak ve Allah’ın a ırılık olarak verdi i eylerle de kötü insan olmak arasında gider gelirler. üphesiz Allah’ın iyi insan
için nimetleri, kötü insan için de delilleri vardır… Dünya, geçici bir yurttur, orada sonsuza dek kalmanın yolu yoktur.
Sonunda Allah’ın huzuruna çıkılacaktır. Bizzat kendisi sizi uyaran Allah’a kar ı ben de sizi uyarıyorum. Daha
öncekilerin vardıkları ahirete varmadan önce, ya lıların erteledikleri eylerde acele etmenizi tavsiye ediyorum. Zira
orada tövbe edemezsiniz ve artık oradan dönü ünüz de yoktur.”
Görüldü ü üzere hutbenin üslubu ince bir fikir, sa lam bir konu ma ve delillerle ikna gücü temeline
dayanmaktadır. Onun ifadeleri e ilip bükülmeden hedefine do ru akıp gitmektedir. Bu da Ziyâd b. Ebih’in
ça da larının da ifade etti i üzere onun beyandaki gücünü ve hitabetteki kabiliyetini gözler önüne
sermektedir.
Sonuç
Ziyâd b. Ebîh, halkı devlete ve idarecilere kar ı itaate davet için, ya adı ı dönemin en önemli
propaganda araçlarından biri olan hitabeti kullanmı , bu sahadaki üstün yetene i sayesinde de otoriteyi
sa lamada ba arılı olmu tur. Dinleyenleri ürperten ve teskin eden bir üsluba sahiptir. Yönetimde iddete
ba vuran ve Muâviye’nin saltanatını güçlendiren ilk ki i olarak tanıtılmakta ve dört Arap dahisinden biri
olarak kabul edilmektedir. Bu dört ki i arasında insanları yönetmedeki ba arısı ve onların sorunlarını
halletmedeki basireti ile me hur olmu tur. Hutbelerinde ön plana çıkan korkutma ve tehdit unsurlarıyla,
hitabetteki gücü ve yetene iyle, fesahat ve bela attaki ba arısıyla ön plana çıkmı tır. Özellikle tahmid ve
temcîd ile ba lamadı ından “kısır, kesik” anlamında “Betrâ” diye adlandırılan ve siyasi içerikli olan
“Hutbetu’l-Betrâ” sıyla tanınmı tır. Siyasette izleyece i metotları ayrıntısıyla ifade etti i bu hutbesi ve di er
hutbeleri edebiyat tarihi kitaplarında fazlaca yer almı , Arap dilinin fesahati ve bela atini ön plana çıkaran
vesikalar arasında yerini almı tır.
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