
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-



lerine devam etti. 1122'de Dımaşk, Ba'
Iebek ve Tedmür'ü (Palmira) gezdi. 1123 
yılında Bağdat'a gitti. Burada iki Abbasi 
vezirinin, Avnüddin ibn Hübeyre ile (Yah
ya b. Muhammed eş-Şeybani) oğlu Muham
med b. Yahya'nın maddi ve manevi des
teğini gördü; daha sonra Bağdat'tan ay
rılarak Asya ve Doğu Avrupa istikame
tinde yeniden seyahate çıktı. 1130 ·da 
iran üzerinden Kafkasya ve Yukarı Vol
ga bölgelerine ulaştı. 1135-1136 yılların
da Bulgar topraklarını ve Macar haki
miyetindeki Başkırt bölgesini dolaştı ve 
buradaki müslümanlara dini bilgiler öğ
retti. Ardından Bağdat'a dönmek için 
yola çıktı. Karadeniz ve Azak denizini 
geçerek Ukrayna'ya ulaştı. Derbend üze
rinden Harizm'e girdi. Buhara. Merv, Ni
şabur. isfahan. Rey ve Basra ' yı gezdi. 
Bağdat'a dönmeden önce hac farizasını 
yerine getirmek üzere Mekke ve Medi
ne'ye gitti. Daha sonra kuzeye doğru Ne
cid çölünü geçip güneyden Irak'a girdi. 
Bu sırada hamisi Avnüddin ibn Hübeyre 
Irak'ın gerçek hakimiydi. Bağdat'a dön
düğünde oldukça yaşlanmıştı ve Başkır
distan'da bıraktığı büyük oğlu Hamid ile 
ailesini çok özlemişti. Onları görmek üze
re hamisinden. Anadolu'dan geçmek için 
Selçuklu Sultanı I. Mesud'dan izin alma-

Ebü Hamid ei- Gırnati'nin Tuh{etü"l-elbab adlı eserinden 
bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3 148, vr. lSb) 

sını istedi. Ancak bu isteğine cevap al
madan Musul'a gitti. 1161'de Musul'da 
bulunuyordu. Meşhur bilgin Muinüddin 
el-Erdebili' nin ricası üzerine Tul)ietü '1-
elbôb adlı eserini Musul'da tamamlayıp 
(Mart ı ı 62) Halep'e geçti. Burada bir yıl 
kaldıktan sonra. anavatanları olduğu için 
bütün Endülüslüler'in gönlünde müstes
na bir yeri olan Dımaşk'a döndü ve Sa
fer 565'te (Kasım ı 169) burada vefat et
ti. Çok zeki ve mütevazi bir insandı. 

Eserleri. Ebü Hamid gezip gördüğü yer
ler hakkında iki eser kaleme almıştır. 1. 
el-Mugrib (ei-Mu'rib) 'an ba':i.ı 'acd,i
bi'l-Magrib. Nuf]betü'l -e?hôn ii 'acd ,i
bi'l-bülddn ve 'Acd,ibü'I-mal]lu~at 
adlarıyla da bilinen ve 1155 'te tamam
lanan eser Avnüddin ibn Hübeyre 'ye 
takdim edilmiştir. el-Mugrib, Endü
lüs'ün ilginç ve yazara göre üstün yan
ları hakkındaki açıklamaları. astronomi. 
astroloji ve tarihle ilgili bazı görüşleri. 

ayrıca müellifın gezdiği Orta Asya, Do
ğu Avrupa ve öteki bazı ülkelerin ilgi çe
kici yerleri. insanları, hayvanları hakkın
daki şahsi müşahedelerini ve bu arada 
bazı efsanevi bilgileri ihtiva etmektedir. 
Eserde çok sayıda şiire de yer verilmiş
tir. Müellif, eserin çeşitli yerlerine ser
piştirdiği bu şiirleri sırf metni güzelleş
tirrnek ve daha cazip hale getirmek için 
değil ilmi beyanlarını veya faraziyelerini 
örneklendirrnek ve desteklemek için de 
kullanmıştır. Bir eseri şiirlerle bezerne 
ve besleme. dilcilerin ve edebiyatçıların 
sıkça başvurdukları bir tarz olmakla be
raber bu husus, Ebü Hamid'e kadar Or
taçağ islam coğrafyacıları arasında pek 
görülmez. Bir başka açıdan bakıldığın
da bu şiir parçalarının. Cahiliye dönemin
den AbbasTier'e kadar Araplar'ın kainat. 
dünyanın şekli, yıldızlar ve bunların ge
rek sıcaklık soğukluk, yağış kuraklık, rüz
garlar gibi atmosfer olayları . gerekse in
sanın davranışları üzerindeki tesirleri 
hakkındaki inanç ve kanaatlerini tesbi
te yarayan çok önemli bir malzeme yı
ğını niteliğinde olduğu görülür. Madrid'
de Real Academia de Historia Kütüpha
nesi'ndeki yazma nüshası C. E. Dubler 
tarafından ispanyolca'ya kısmen tercü
me edilerek Arapça orijinaliyle birlikte 
yayımlanan (Ebu Hamid ei-Granadino y 

su relaciôn de viaje por tierras eurasiati
cas, Madrid 1953) eseri daha sonra da 
Ingrid Bejarano yine ispanyolca tercü
mesiyle birlikte neşretmiştir (al -Mu 'rib 
'an Ba 'd 'Aya, ib ai-Magrib {Eiogio de A l· 

gunas Maravillas del Magrib], Madrid 
199ı) . Z. Tuhfetü'I-elbdb ve nuf]betü'l-

Ebü Hamid 
ei-Gırnati'nin 

Tu(ı{etü'l · 

e/bilb ad l ı 

eserinin 
ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Esad Efendi, 

nr. 3148) 
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a'cab ('icab, 'aca,ib). Dört bölümden 
meydana gelen ve başta istanbul kü
tüphaneleri olmak üzere (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 3127; Esad Efendi, nr 
3 ı 48) dünyanın çeşitli kütüphanelerinde 
yazma nüshaları bulunan eser neşredil
miştir (Gabriel Ferrand, "Le Tul_ıfat al
albab de Abü Harnid al -Andalusi al-Gar
natı", JA, CCVII 11 9251. s. 1-148, ı93-304). 
Ebü Hamid'in bu iki eseri dışında başka 
bir kitap yazıp yazmadığı bilinmemek
te. ona nisbet edilen bazı eserlerin ise 
başkalarına ait olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Müellif sade bir üslüpla kaleme aldığı 
eserlerinde seyahatlerini masal gibi an
latmayı tercih etmiştir. Mesela Mısır'da 
çok büyük bir yılan gördüğünü, Bulgar 
topraklarında 4 metreden uzun bir dev
le karşılaştığını. Gırnata yakınındaki bir 
caminin avlusunda bulunan bir zeytin 
ağacının aynı gün içinde çiçek açıp ürün 
verdiğini, Yemen'de yarısı insan. yarısı 
hayvan şeklinde bir kabilenin yaşadığını 
söyler. el-Mugrib'de hayal-gerçek ka
rışımı olaylara tarih sırasına bakılınadan 
yer verildiği halde TuJ:ıietü '1- elbôb da
ha ustaca düzenlenmiştir. Bununla bera
ber her iki eseri de belirli bir sınıfa sok
mak güçtür. Çünkü bunlar ne bir seya
hatname ne de bir coğrafya kitabı özel
liğini taşımaktadır. Müellifin kitapların
da yer verdiği zoolojik gözlemleri ve Rus
ya'da yapılan ilk kayık sporuyla ilgili ka
yıtları çok önemlidir. Ancak araya uzun 
hikayeler koyduğu için tarihçiler bu eser
leri dikkatle değerlendirmemişlerdir. is
panya! şarkiyatçısı Cesar Dubler. Ebü Ha
mid'i Herodot ile karşılaştırır ve her iki
sinin de bilgi verme ve eğitme yolunu 
seçtiklerini ve kendi dönemlerinin falk
lor mirasını değerlendirdiklerini söyler. 
Onun daha sonraki dönemlerde yaşayan 
Arap kozmografyacıları üzerinde önemli 
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tesirler bırakan bu iki eseri, XII. yüzyıl
da Endülüs'ten Doğu Avrupa'ya, Orta 
Asya'dan Arap yarımadasına kadar ge
zip gördüğü yerler hakkında çoğu ken
di şahsi müşahedelerine dayanan bilgi
ler ihtiva etmesi sebebiyle ayrı bir öne
me sahiptir. 
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EBÜ HAMZA eş-ŞARi 
( ,_..)L::Jı ;;.:,...> --"r ı 

Ebu Hamza ei·Muhtar 
b. Avf b. Süleyman 

ei-Ezdl eş-Şarl el·Harid 
{ö. 130/748) 

Emeviler devrinde Mekke 
ve Medine'yi işgal eden 

Harici lideri. 
_j 

Basra'da doğdu. Hariciler'in İbazıyye 
koluna mensuptur. Diğer Hariciler gibi 
Ebü Hamza da mevcut idareye karşı bay
rak açmıştı. Her fırsatta Emeviler aley
hinde faaliyet gösterir, bu sebeple de 
cezaya çarptırılırdı. Fakat yine de her yıl 
hacca gider ve fikirlerini halka anlatma
ya çalışırdı. Basra'daki İbazi imamı Ebü 
Ubeyde Müslim b. EbQ Kerime et-Temi
mi, Ebü Hamza'yı 128 (747) yılı hac mev
siminde halkı Emevi yönetimine karşı 

tahrik etmek üzere Mekke'ye gönderdi. 
Ebü Hamza Mekke'de Hadramut'un ile
ri gelenlerinden Abdullah b. Yahya el
Kindf ile tanıştı. Abdullah onun sözlerin
den çok etkilendi ve kendisini Hadra
mut'a davet etti. Ebü Hamza Basralı ar
kadaşı Belc b. Ukbe el-Ezdf ile beraber 
Hadramut'a gitti ve orada Abdullah b. 
Yahya'ya halife olarak biat etti (129/ 746-
47) Bu tarihten itibaren "talibü'l-hak" 
lakabıyla meşhur olan Abdullah b. Yah
ya, Ebü Hamza. Ebrehe b. Sabbah ve Belc 
b. U kbe'yi yaklaşık 1000 kişilik bir kuv
vetle Mekke'ye gönderdi. Ebü Hamza 7 
Zilhicce 129 ( 19 Ağustos 7 47) tarihinde 
Mekke'ye girdi. Burada okuduğu meş
hur hutbesinde Hariciler'in halifeler hak
kındaki kanaatlerini bildirdi. O yılın hac 
emiri olan Medine Valisi Abdülvahid b. 
Süleyman b. Abdülmelik, EbQ Hamza ile 
görüşerek hac ibadeti boyunca olay çı

karılmaması konusunda onunla anlaştık
tan sonra Medine'ye döndü (Wellhausen, 
s. 83) ve buradan onların üzerine Emevi 
ailesine mensup Abdülaziz b. Amr b. Os
man kumandasında 8000 kişilik bir or
du gönderdi. Ebü Hamza Mekke'yi kont
rol altına aldıktan sonra Belc b. Ukbe'yi 
burada bırakıp Medine'ye hareket etti. 
9 Safer 130 (19 Ekim 747) Perşembe gü
nü Kudeyd yakınında Emevi kuwetleriy
le karşılaştı. Medineliler'e, Emeviler aley
hine başlattığı bu harekatta kendisini 
desteklemeleri gerektiğini anlattı ve on
lara iyilikle yaklaştı. Ancak atılan okla 
adamlarından biri öldürülünce savaşa 

girdi. Yapılan savaşta Emeviler mağ!Qp 
oldu ve başta kumandan Abdülazfz ol
mak üzere pek çok kişi hayatını kaybetti. 

Kendisine Medine yolu açılan Ebu Ham
za, 13 Safer 130 (23 Ekim 747) tarihin
de hiçbir mukavemetle karşılaşmadan 
şehre girdi (bazı kaynaklarda savaşın 23 
Safer 1 30'da [2 Kasım 7471 cereyan ettiği 
kaydedilmektedir IFığlalı , s. 931). 

Ebü Hamza Medine'de yaklaşık üç ay 
kaldı. Buradaki vaaz ve hutbelerinde Me
dineliler'in Hariciler gibi Emeviler'e düş
man olmaları gerektiğini anlattı ve geç
mişte herkesin Hz. Peygamber'e muha
lefet ettiği dönemde onların atalarının 
Resül-i Ekrem'i bağrına bastıklarını ha
tırlattı. 

Bu gelişmeler üzerine Emevf Halifesi 
II. Mervan. 130 yılı Cemaziyelewel baş
larında (Ocak 748) Abdülmelik b. Atıyye 
es-Sa'df kumandasındaki büyük bir or
duyu Medine üzerine gönderdi. Ebü Ham
za halifenin ordusunu Vadilkura'da kar
şıladı. 1 S Cemaziyelewel 130 (21 Ocak 
748) tarihinde cereyan eden savaşta 

Hariciler'in büyük bir kısmı kılıçtan ge
çirilirken Ebü Hamza otuz yakınıyla Mek
ke'ye kaçınayı başardı. Abdülmelik b. 
Atıyye Medine'ye girince halkın Ebü Ham
za'nın Mufaddal kumandasında bırak
mış olduğu diğer Hariciler'i de bertaraf 
ettiğini gördü. Daha sonra Mekke üze
rine yürüyerek Ebü Hamza'yı ve çok sa
yıda taraftarını öldürttü. Ebü Hamza'nın 
başını kestirip II. Mervan'a gönderdi. 

Ebü Hamza dini ilimiere vakıf bir alim, 
iyi bir hatip ve kumandan. intikam duy
gularıyla dolu bir insandı. Özellikle fu
huş ve içkiye karşı sert tedbirlerin alın
masını istiyordu. Bundan dolayı şahısla
rın nüfuz ve kimliğine bakmadan içki 
içenlere şer'i dayak cezasını uygulayan 
Hz. Ömer' e hayrandı. Hicaz ve merkezi 
Arabistan'da İbazflik onun vasıtasıyla ya
yılmaya başlamıştır. 
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