
EBÜ HAFS el- HADDAD 

lan arif namazını bitirmaden bunun haz
zını içinde hisseder. Dünyada zevki olma
yan bir arnelin ahirette sevabı olmaz. 

Ebü Hafs'ın zühd anlayaşı da bu ko
nuda süfiler arasında yaygın olan kana
atten farklıdır. Ona göre hakiki zahid 
dünyayı ne över ne de kötüler. Dünya 
kendisine yönelince sevinmez, uzakla
şınca üzülmez. Dünya tasasım içinden 
atıp rahata kavuşan zahid değildir. Ger
çek zahid dünya tasasım attıktan sonra 
ahiret için yorulan kişidir. Zühd elde avuç
ta değil kalpte bulunur. Her zaman Al
lah'a ihtiyaç duymak, sünnete bağlı kal
mak ve helal rızık yemek tasawufun esa
sını teşkil eder. Karametle desteklendi
ği halde bunun farkında olmayan kişi 

velid ir. 

· İbn Ebü Hatim, Ebü Hafs'ın rivayet 
ettiği hadislerin yazılabileceği, ancak de
lil olarak kullanılamayacağı kanaatin
dedir. 
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EBÜ HAFS el-HİNTATİ 
( ~~::..:,ıl 1 _,..A>. .)i! ) 

Ebu Hafs Ömer b. Yahya · 
b. Muhammed el-Hintatl 

(ö. 571 / 1175-76) 

Muvahhidler Devl~ti'nin 
kurucularından. 

.ı 

Aslen Mağrib-i Aksa'daki (Fas-Moritan
ya) büyük Serberi kabilelerinden biri olan 
Masmuda'nin Hintate (int) koluna men
suptur. Muvahhidler'in önderi İbn TG
mert'in davetini kabul ederek bu hare
ketin "cemaat" ve "muhacirler" adlarıy
la anılan ilk on kişisi arasına girdi (514/ 
1120-21) Ebu Hafs'ın güçlü bir kabilenin 
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mensubu olarak Muvahhidler'in başlat
tığı harekete katılması, daha ilk marha
lesinde bu harekete önemli bir askeri 
destek sağladı. 

EbQ Hafs tavizsiz politikasıyla tema
yüz etti. Bu tavrı kendisini, Muvahhid
ler'in gerçek kurucusu Abdülmü'min el
KGmfnin (1130-1163) sağ kolu ve idare
nin ondan sonraki ikinci adamı mevkiine 
yükseltti. Bu arada şura heyetinin baş
kanlığını üstlendi. Hatta Abdülmü'min'
den sonra halifeliğe onun getirilmesinin 
kararlaştırıldığı, ancak bu hakkından Ab
dülmü'min'in oğlu lehine feragat ettiği 
rivayet edilmektedir. 

EbG Hafs, Abdülmü'min'in yakını ol
masına rağmen İbn Tümert'in koyduğu 
ilkelerden sapmalar olduğunu hissettiği 
zaman onu tenkit etmekten çekinmez
di. Abdülmü'min döneminde Murabıt
lar'a karşı düzenlenen birçok cıskeri se
fere kumandcınlık eden ve bu sayede 
bir kısım Mural;ııt topraklarını Muvah
hidler Devleti'nin sınırları içine katmış 
olan Et::ı.O Hafs S26'da ( 1132) Ce[ave'yi 
aldı ve S38'de (1144) Fas'ın zaptıyla gö
revlendirtldi. 539 (1145) yılıl')da A.bdül
vadller'in, e,eni Versifin'in ve diğer bazı 
Serberi hamıdan!arının itaat altın!'! alın
masına katkıda . buh.ınctu. Bir yıl sorira 
da Şergayata ~abilı;ısinin · yur~un.u ele 
gı;ıçird!. Bu seferleri ~ırasınçla 011un Mu
rabıt[ar'a 'i<arŞı şon qereçe sert davran~ . 
dığİ görüiiir. Burioa; . şeyhi İbn Tümert'in 
Murabıtlar'ı hedef alan, bli arada onları 
putperestlikle suçlayacak kadar ileri gi
den tenkitlerinin yanında kabilecilik an
layışının da rolü olmuştur. 

Abdülmü'min'in yerine önce oğlu EbG 
Abdullah Muhammed'in, daha sonra da 
diğer oğlu Ebu Ya'küb Yusuf'un veliaht 
tayin edilmesini teklif eden ve . böylece 
Muvahhidler'in . hanedanlığa dönüşme
sini sağlayan kişi d~ rivayete göre EbG 
Hçıfs'tır. _ BöylEıce EqO ijafs, o ~arnanı;ı 
k_gıdar taviz vermeden sa_vunduğu şey)1i 
İbn TOmert'in prensiplerinden birine ay
kırı hareket etmiş oluyordu. Zira şeyhi
ne göre devletin bir aile tarafından de. 
ği! şura meçlisinin şeçeceği ehil kimse
ler tarafından idare edilmesi esastı. 

EbG Hafs'ın devlet adamı ve kuman
dan olarak Aqdülmü'min ·dönemindeki 

· nüfuiu EbO Ya'küb Yusuf devrinde de 
devam etti. S64'te ( 1169) bir ordunun 
başında cihad için Endülüs'e geçti. Ba
talyevs'i (Badajoz) istila eden Portekizli
ler'i buradan kovdu. Onun bu başarısı 

gerek Endülüs gerekse Kuzey Afrika'da 
büyük sevinç uyandırdı. Ardından Mu-

vahhid idaresine girmemekte direnen 
ve Doğu Endülüs'ün tamamını kontro
lünde tutan İbn Merdeniş'in itaat altı
na alınması için yapılan seferlere katıldı. 
Daha sonra da Kastilyalılar'a karşı yü
rütülen cihad faaliyetlerine iştirak etti. 

EbG Hafs. Muvahhidler'in yıkılışından 
sonra kurulan Hafsiler hanedanının da 
atasıdır. 
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~ MEHMET ÖzDEMİR 

EBÜ HAMiD el-GIRNATi 
( J.ılô__,.o!l ..ı..b. .y.l ) 

Ebu Hamid Muhammed 
b. Abdirrahman (Abdirrahlm) 

b. Süleyman el-Mazinl el-Gırnatl 
(ö. 565/1169) 

Endülüslü coğrafyacı ve seyyah. 
.J 

473'te ( 1080-81) Gırnata'da (Granada) 
doğdu ve ilk öğrenimini t;ıurada yaptı. 

İli m · tahsil etrnek ve çeşitli ülkeleri ge
zip görmek ma~adıyla Endülüs'ten Do
ğu'ya giden seyyahlara bir örnek teşkil 
eden EbQ Hamid'in hayatına dair bilinen
ler, tabakat kitaplarından ziyade eser
lerinde kendisi hakkında verdiği olduk
ça az sayılabilecek malumata dayanmak
tadır. 508 (1114-15) yılında Mısır'a gitti 
ve bir müddet sonra Endülüs'e döndü. 
1117'de bu defa Sicilya'ya gitmek üze
re Endülüs'ten ayrıldı. Sardunya ve Sicil
ya adalarına uğradıktan sonra Mısır'ın 

İskenderiye şehrine ulaştı. Buradan Ka
hire'ye geçti; bu sırada Kahira'de bulu
nan ve kendisi gibi Endülüslü olan meş
hur alim EbQ Bekir et-TurtGşi'nin ders-


