
Ayrıca ibadetler. aile, ceza ve miras huku
kuna dair görüşleri Muhsin Koçak tarafın
dan Hz. Ömer ve Fıkhı adlı doktora ça
lışmasında bir araya getirilmiş, diğer müc
tehidlerin görüşleriyle karşılaştırmalı ola
rak delilleriyle birlikte verilmiştir. Ceza hu
kuku sahasındaki görüşleri Rüvey'l b. Ra
cih er-Rühayll incelemiş, teşri'deki meto
du da Muhammed Biltaci tarafından tah
lil edilmiştir (bk. bibl.) . Hz. Ömer'in sadece 
fıkhl yönünü konu alan çok sayıda tez ve 
makale bulunmaktadır (bir liste için bk. 
Mevsü'atü meşadiri'n-ni?ami'l-İslaml, II. 
48-49; lll . 143-144) 
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ÖMER b . ABDÜLAZİZ 
( j<y.l f ~ ~ yAI:. ) 

Ebu Hafs el-Melikü'l-Adil 
el-Eşecc Ömer b. Abdilaziz b. Mervan 

b. Hakem el-Ümevi 
(ö. 101/720) 

Emevi halifesi 
(71 7-720). 

_j 

61'de (680) Medine'de doğdu. Babası 
Mısır Valisi Abdülazlz b. Mervan. annesi 
Hz. Ömer'in torunu Ümmü Asım'dır. Ço
cukluğunun ilk yıllarını Medine'de dayıla
rının yanında geçirdi. Babası , küçük yaş
ta Kur'an ' ı ezberleyen Ömer'i Medine'nin 
tanınmış alimlerinden Salih b. Keysan'a 
emanet etti. Medine'de Enes b. Malik ve 
dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üze
re pek çok sahabiyi dinleme imkanı buldu. 
Ubeydullah b. Abdullah ile Said b. Müsey
yeb ve Urve b. Zübeyr gibi tabiinin ilk ta
bakasına mensup alimierin derslerini ta
kip etti. Daha sonra babasının yanına Mı
sır'a gitti ve ergenlik çağına ulaşıncaya 
kadar orada kaldı. 

Babasının vefatı üzerine (86/705) Hali
fe Abdülmelik tarafından Dımaşk'a çağrıl
dı. Burada halifenin kızı Fatıma ile evlen
di. 87 (706) yılında Hicaz valiliğine tayin 
edildi. Valilik merkezi Medine'deki ilk icra
atı. şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp 
meseleleri kendileriyle istişare ettikten 
sonra karara bağiayacağını bildirmek ol
du. Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasın

da beş defa hac emirliği yaptı. Halife 1. Ve
lld'in talimatıyla Mescid-i Nebevi'yi geniş
letti ve ResQlullah'ın namaz kıldığı diğer 
mescidleri yeniletti. Irak Valisi Haccac'ın 
uygulamalarını sert bir şekilde eleştirme
si görevinden azliyle neticelendi (93/712). 

Valilikten alındıktan sonra Dımaşk'a gi
den Ömer zalim valileri eleştirmeyi Halife 
Velld'in meclislerinde de sürdürdü. Velid'in 
ardından halife olan Süleyman, kardeşi 
Velid'in kendisini veliahtlıktan azietme te
şebbüsüne karşı direnen Ömer'i danışman
ları arasına aldı , oğulları ve kardeşleri bu
lunduğu halde son hastalığı sırasında onu 
kendisine veliaht tayin etti. Ömer b. Ab-
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dülaziz 99 (717) yılında Süleyman'ın ölü
mü üzerine halife ilan edildi. Bu önemli 
görevin kendisine bilgisi dışında verildiği

ni söyleyerek affını istediyse de biat me
rasimine katılanların ısrarları üzerine gö
revi kabul etti (lO Safer 99122 Eylül 717). 
Halifeliği İslami kurallar çerçevesinde yü
rütmeye çalışan Ömer b. Abdülazlz, uy
gulamalarında esas almak için Hz. Pey
gamber'in ve anne tarafından dedesi Hz. 
Ömer'in yönetimle ilgili karar ve icraatları 

hakkındaki belgeleri topladı. Meşhur alim
leri kendisine danışman seçti. Ayrıca çe
şitli vilayetlerdeki alimiere mektuplar ya
zarak onların tavsiyelerini istedi. 

Ömer b. Abdülazlz'in ilk icraatı İstan
bul'u kuşatmakta olan Mesleme b. Ab
dülmelik'in ordusunu geri çağırmak oldu. 
Darende'yi tahliye edip halkını Malatya'ya 
yerleştirdi. 100 (718-19) yılında Bizans ta
rafından tahrip edilen Lazkiye şehrini ye
niden inşa ve tahkim ettirdi. Bu arada Ma
veraünnehir bölgesindeki fetih hareketini 
de durdurdu. Bununla birlikte sınırların 
korunması ve Bizans'a saldırı fırsatı veril
memesi için geleneksel yaz ve kış seferle
rini devam ettirdi. Azerbaycan'a saldıran 
Türkler hezimete uğratıldı. Pireneler'i aşıp 

Güney Fransa içlerinde ilerleyen ordular 
Toulouse şehrine kadar ulaştı . 

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları bey
tülmale koydurması. köle ve cariyeleri azat 
etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hut
belerde sadece halifeler için yapılan duayı 
halk için okunan umumi duaya çevirmesi 
gibi uygulamalarıyla Emevller'in gelenek
sel saltanat görüntülerine son verdi. İlk 
dört halifeyi örnek alan bu davranışları se
bebiyle Hulefa-yi Raşidin'in beşincisi sayı
lan Ömer idari. iktisadi ve içtimal sahalar
daki icraatlarıyla da aynı çizgiyi devam et
tirdi. İ dari alandaki icraatlarına halka zul
meden ve yolsuzluklara adı karışan valileri 
ve diğer memurları görevlerinden almak
la başladı. Onların yerine hangi kabileden 
olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst 
yeni memurlar tayin etti. Valilik, kadılık, 

vergi memur! uğu görevlerini halifelikle bir
likte dört temel esas kabul ederek özel
likle kadılık görevine hukuk bilgisi yanın
da takvasıyla temayüz etmiş alimleri ge
tirdi. Kötülüklerinden emin olunamaya
cağı gerekçesiyle çeşitli devlet daireler in
de çalışan gayri müslimleri görevlerinden 
uzaklaştırdı. Valilerin ticaretle uğraşması
nı ve hediye almasını yasakladı. Halka maz
lumun yanında olduğunu, memurlardan 
şikayetçi olanların doğrudan kendisine 
başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü 
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mezalim mahkemesi duruşmalarına ayir
dı. idam ve el kesme cezalarının kendisin
den izin alınmadan uygulanmasını, suç
lutara dayak atılmasını yasakladı. Hapis
haneleri ıslah ederek suçluları işledikleri 

suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi. 

Muaviye'den itibaren Emev'i hanedam 
mensuplarının ve devlet adamlarının gas
bettikleri malların tesbitini ve hak sahip
lerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. 
Muaviye tarafından Mervan'a ikta edilen 
ve zamanla kendisine miras kalan Fedek 
arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt mensup
larına iade etti. Önceki halifeler tarafın
dan kendisine verilmiş diğer gayri men
kuller i ve kıymetli eşyayı beytülmale dev
retti. Hanımının mücevherlerini ve evinde
ki fazla eşyayı da beytülmale koydurdu. 
Halifelik görevi karşılığında maaş almayı 
reddetti. Emev! hanedam mensupları ve 
diğer devlet adamlarının haksız kazançla
rının tesbiti için geniş kapsamlı bir çalış
ma başlatması ellerindeki malların alın
masına tahammül edemeyen yakınları ta
rafından tepkiyle karşıtandı ve ölümle teh
dit edildi. Ancak o bu tehditlere aldırma
dan bu uygulamayıısrarla sürdürdü. Onun 
bu uygulamaya karşı çıkan yakınlarını Me
dine'ye gidip halifeliği şura sistemine çevir
mekle tehdit ettiği rivayet edilir (İbn Sa'd, 
V, 344). 

İç barışa büyük önem veren Ömer b. 
Abdülaz!z idareye muhalif gruplara karşı 
adil bir yönetim uyguladı. Hulefa-yi Raşi
d!n'in anlayışını ihya ederek din alimleri
nin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı. 
Hz. Ali eviadı ve Haridier'in de yönetimle 
barış içinde yaşamasını sağladı . Muaviye 
devrinden beri devam eden, hutbelerde 
Hz. Ali'nin lanetlenmesi adetini kaldırdı; 
onun eviadına ve taraftariarına karşı çok 
iyi davrandı, ellerinden alınan emlaki geri 
verdi. Hariciler'le mücadelede de ikna yo
lunu benimseyip mecbur kalmadıkça si
lah kullanılmasına izin vermedi. Kendile
riyle çeşitli konuları tartışarak Yez!d b. 
Abdülmelik'in veliahtlığı hariç diğer bütün 
meselelerde görüşlerini onlara kabul et
tirdi. Kaderiyye görüşünü benimseyenler
le ilm! münazaralara girişip liderleri Gay
lan ed-Dımaşki'yi ikna etmeyi başardı. Mu
taassıp Kaderiyye taraftarlarını ülke dışına 

çıkarınakla yetindi. 

Ömer b. Abdülaz!z, Emevller'in ilk dö
nemlerinden itibaren ikinci sınıf müslü
man muamelesi gören mevill!yi Arap asıllı 
müslümantarla eşit kabul etti. Gayri müs
limlerin idare ve müslümanlar aleyhinde
ki şikayetlerine kulak vererek haksız yere 
ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve di-
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ğer mallarını iade etti ve mağduriyetleri
ni giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara hazineden 
tahsisat ayırdı. Ülkesindeki gayri müslim
lerin ihtidası için büyük gayret sarfetti, 
davet mektupları ve tebliğ heyetleri gön
dererek onları İslam'a çağırdı. Serberi ka
bilelerinin tamamı onun gayretleriyle müs
lüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler 
halinde İslam'a girdi. Maveraünnehir'de 
bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla bir
likte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan 
hükümdarlarından birkaçı onun davetine 
uyup halklarıyla birlikte müslüman oldu
lar. 

Mali alanda yaptığı düzenlemelerle de 
dikkat çeken ömer b. Abdülaz!z başarılı 
bir vergi reformu gerçekleştirdi. Fethedi
len toprakların müslümanların ortak m ül
kü olduğu düşüncesinden hareketle 100 
(718-19) yılından itibaren haraci arazile
rin satışını yasakladı. önceden müslüman
lara satılmış olan bu nevi araziler için top
rak vergisi olarak haraç, mahsulünden de 
öşür vergisi olmak üzere iki vergiyi birden 
aldı (Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, s. 169-
176). Cizye ile ilgili önemli bir düzenleme 
yaptı. Emev'i valileri, zimm'iler arasında ih
tida hareketinin hızlanması üzerine dev
letin cizye geliri azaldığı için meval'iden de 
cizye almaya başlamışlardı. ömer b. Ab
dülaz!z müslüman olmanın cizyeyi düşür
düğünü vurgulayarak meval'iden alınan bu 
vergiyi kaldırdı. Ayrıca zimmllerden ruh
ban sınıfını ve cizye ödemekte zorlanan
ları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu. 

Bunun yanı sıra din! bir esasa dayan
mayan bütün vergileri kaldırdı. Mandala
rın ve madenierin zekatı ve gümrük ver
gisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. De
niz ticaretini ve tarımı teşvik etti, sulama 
işlerine önem verdi. Ziraatı geliştirmeleri 
için zimmllere cizye muafiyeti tanıdı. Ver
gilerin öncelikle mahalli ihtiyaçlarda har
canmasını sağladı . Yeterli geliri olmayan 
bölgelere yardımda bulundu. Mali sistem
de yaptığı düzenlemelerle güçlenen dev
let hazinesini savaş yapmak veya isyanla
rı bastırmak için değil halkın refah düze
yini yükseltmek için kullandı . İlk İslam ta
rihçileriyle bazı şarkiyatçılar, sadece iki bu
çuk yıl sürmesine rağmen onun dönemin
de büyük bir maddi kalkınma olduğu ko
nusunda birleşirler. Kendisine karşı sevgi 
ve güven duyan mükellefler zekatlarını ve 
vergilerini ödemede duyarlı davrandıkları 
için halkın refah seviyesi yükseldi. Ticaret
le uğraşanlar dışında herkese yeterli mik
tarda maaş bağlandı ve böylece ülkede 
muhtaç kimse kalmadı. Zekata muhtaç 
müslümanların sayısının azalması sebebiy-

le artan zekat ve vergi gelirlerinin bir kıs
mı esirleri kurtarmak, borçlutara yardım 
etmek, fakir bekarları evlendirrnek için ku
rulan yardım fontarına aktarıldı. Fakirler 
ve yolcular için aşevleri, işlekyollar üzerin
de yolcuların bir gün ücretsiz olarak kala
bilecekleri konaklar inşa edildi. Aden'de 
bir cami, Misis'te bir cami ve bir sarnıç 
yaptırıldı. Emev'iler döneminin başında ter
kedilen İslam! yönetim anlayışını yeniden 
uygulamaya koyan Ömer b. Abdülaz!z, 20 
veya 25 Receb 101 (5 veya 1 O Şubat 720) 
günü Humus'a bağlı Deyrsem'an'da vefat 
etti. Bazı kaynaklarda Abdülmelik eviadı 
tarafından zehirietitmesi sonucu öldüğü 
kaydedilir (Taber!. VI, 556) Abdülmelik'in 
kızı Fatıma dışında üç hanımla daha ev
lendiği ve yirmi civarında çocuk sahibi ol
duğu rivayet edilir. 

Adaletiyle Hz. ömer' e, zühd ve takvasıy
la Hasan-ı Basr!'ye, ilim bakımından Züh
rl'ye benzetilen Ömer b. Abdülaz!z halife
liği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, 

saraylarda oturmayıp Halep civarındaki 
H unasıra'ya yerleşerek zamanının çoğunu 
orada geçirmiş, resmi ve sivil heyetleri ge
nellikle orada kabul etmiştir. Kamu mal
larını yetim malına benzetir ve beytülma
li kendisine bırakılan bir emanet kabul 
ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şah
s! işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mu
mu dahi kullanmadığı kaydedilir. 

Ömer b. Abdülaz!z aynı zamanda çok 
hadis rivayet eden güvenilir bir hadis ra
visi, seçkin bir fakih, dirayetli bir ketarn 
alimidir. İbnü'l-Bagand! onun rivayet etti
ği hadisleri Müsned'inde derlemiştir. Ab
dülkahir el-Bağdad!, ömer'in tabiln nes
linden Ehl-i sünnet kelamcılarının ilki ol
duğunu ve Kaderiyye'ye reddiye mahiye
tinde bir risale yazdığım söyler ( Mezhepler 
Arasındaki Farklar, s. 289). Ebü Nuaym 
onun bu konudaki bir mektubunu naklet
mektedir (fjilye, V, 346"353). Ömer b. Ab
dülaz!z sahih hadislerin tedv!ni yolundaki 
faaliyetleri resmen başlatarak sünnetin 
derlenmesinde de önemli bir görev ifa et
miş, Zühr! onun emriyle derlediği hadis 
mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere 
göndermiştir. Süryan!ce bazı tıp kitapla
rını Arapça'ya tercüme ettirdiği de bilin
mektedir. 

Ömer b. Abdülaz!z'in hayatı ve faziletle
rine dair birçok eser yazılmıştır (bk bibl.). 
Nusayb b. Rebah da onun için methiye ve 
m ersiyeler kaleme almıştır. Barthold 1920'
de yayımlanan makalesinde onun şahsi

yeti hakkında yeni fikirler ortaya atmıştır 
("Chalif Omar II: Protivorecivyje izvestija o 
jego licnosti" , Christianskij Vostok, VI, 203-



234). Mevlüt Koyuncu İkinci Hazreti Ömer 
(istanbul ı 996). Mervan Ali Muhammed 
el-KaddQrn'i es-Siyfısetü'l-idfıriyye ii 'ah
di 'Ömer b. 'Abdil'aziz ( ı403, Camia
tü'l-imam Muhammed b. Suud el-islamiy
ye JRiyadJ) ve Muhammed b. Sa'd b. Şu
kayr Fı]fhu 'Ömer b. 'Abdil'aziz (ı407, 
Camiatü' l-imam Muhammed b. Suud el
islamiyye JRiyad J) adıyla birer doktora tezi 
hazırlamışlardır. 
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Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınır
lıdır. Kendisinden bahseden kaynaklarda 
adı ve nereli olduğu konusunda bazı çe
lişkili ifadeler yer alır. Hayatına dair bilgi 
veren en eski kaynak olan Abdurrahman 
ei-Askerl'nin Mir'atü'l-ışk'ında ismi Sul
tan Amir Dede şeklinde kaydedilmektedir. 
Askeri onun halk arasında Bıçakçı Emir 
Dede olarak tanındığını belirtir (Erünsal, 
s. 201-202) . Mir'dtü'l-ışk'tan kısa bir süre 
sonra yazılan Kefevl'nin Ketfı'ibü a'lfı
mi 'l-a{ıyfır'ında ise Emir Sikkini diye anıl
maktadır (vr. 36 ı •·b). Kendisinden Ömer is
miyle ilk defa bahseden Taşköprizade'nin 
onunla ilgili verdiği bilgi Hacı Bayram-ı Ve
li'nin halifesi olmasından ibarettir (eş-Şe
J<:a'i/<:, s. 77). Taşköprizade'nin eserine ya
zılan zeyillerde ve diğer kaynaklarda da 
ömer ismi kullanılmıştır. Ancak eski kay
naklarda Ömer isminin yer almaması asıl 
adının ömer olduğu konusunda şüphe 
uyandırmaktadır. Bu isim muhtemelen asıl 
adının bilinmemesi, Hz. Hüseyin soyundan 
geldiğini vurgulayan "emir" (seyyid) unva
nının ömer şeklinde telaffuz edilmesinden 
kaynaklanmış olmalıdır. Onun nereli oldu
ğu konusunda da kesin bilgi yoktur. Mir'fı
tü'l-ışk'ta Göynük'te doğduğu ifade edi
lirken (Erünsal, s. 2oıı Keta'ib'den itiba
ren kaynaklarda Sursalı olduğu kaydedil
mektedir. Bıçakçılık mesleğini benimsedi
ğinden "Sikkinl" (bıçakçı) unvanıyla tanın
dığı kaydedilmekteyse de Bayrami-Mela
mi geleneğinde bu konuda farklı bir ina
nış mevcuttur. Buna göre Hacı Bayram-ı 
Veli'nin, kaç müridi bulunduğunu ll. Mu
rad'a bildirmek üzere müridierini kurban 
etmek için topladığına ve bu toplantı es
nasında sadece bir erkekle bir kadının Ha
cı Bayram'a tam teslimiyetle bıçağın altına 
boynunu uzattığına dair menkıbede sözü 
edilen şahsın ömer Dede olduğu belirtilir 
(Fazlullah Rahlml Efendi, s. 47-48) Ömer 
Dede'nin ilk tasawuf terbiyesini Bursa'da 
iken Samuncu Baba'dan (Hamldüddin Ak
saray!) aldığı rivayet edilmektedir. Şeyhi-
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nin ölümünden sonra halifesi Hacı Bay
ram-ı Veli'ye intisap etmiş. seyrü sülukü
nü onun yanında tamamlamıştır. Hüseyin 
Vassaf, ömer Dede'nin silsilesini Akşem
seddin'e ulaştırıp onun terbiyesinde yetiş
tiğini öne sürmekteyse de kaynaklar onun 
Hacı Bayram-ı Veli'nin halifesi olduğu ko
nusunda hemfikirdir. 

Hacı Bayram-ı Veli'nin ölümünün ardın
dan Göynük'e yerleşen ömer Dede'nin adı, 
Hacı Bayram-ı Veli'nin gerçek halifesinin 
kim olduğu konusunda o dönemde yaşan
dığı rivayet edilen tartışmalarda ön plana 
çıkar. Akşemseddin'e dair yazılan mena
kıbnamede ve daha sonraki bazı kaynak
larda Hacı Bayram-ı Veli'nin birinci halife
si Akşemseddin olarak gösterilir (Enis!, s. 
140). Kefeıli'nin eserinde ve Bayrami-Mela
ml kaynaklarında ise Hacı Bayram'ın asıl 
halifesinin ömer Dede olduğunu ispata ve 
Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatta iken bu yön
de bazı işaretler verdiğine yönelik çeşitli 
menkıbeler anlatılmaktadır. Vahdet-i vü
cQd anlayışını benimsemiş olan Ömer De
de ile şeriata sıkı sıkıya bağlı klasik zühdi 
tasawuf anlayışına mensup Akşemseddin 
arasında geçtiği rivayet edilen iki menkıbe 
bir anlamda iki farklı tasawuf anlayışını 
yansıtmaktadır. Bunlardan ilki Keta'ib'
de nakledilmektedir (vr. 36 1"). Buna göre 
Hacı Bayram-ı Veli'nin ölümü yaklaşınca 
kimi halife tayin edeceğini öğrenmek is
teyen müridieri şeyhin etrafında toplanır. 
Bu sırada Emir Sikkini oda kapısının yanın
da ayakta durmaktadır. Hacı Bayram-ı Ve
ll bir ara gözlerini açıp, "Emir, su getir!" 
diye seslenir. Müridierin hemen hepsi sey
yid olduğu için biri giderek suyu getirir. 
Ancak Hacı Bayram-ı Veli getirilen suyu 
içmeyip önündeki meyve tabağına döker 
ve tekrar su getirilmesini ister. Bu defa di
ğer bir mürid su getirir. Fakat Hacı Bay
ram-ı Veli üçüncü defa su ister. Akşem
seddin kapının yanındaki Emir Sikkini'ye 
su getirmesini söyler. Emir Sikkinl suyu 
getirince Hacı Bayram-i Veli bu defa suyun 
bir kısmını içer ve geri kalanını Emir Sik
kinl'ye vererek, "İç ki emniyyet-i kübraya 
nail olasın" der; Emir Sikkini de bardakta 
kalan suyu içer. Bu menkıbe, başlangıçta 
iki defa suyu getiren kişinin Akşemsed
din olduğu belirtilmek suretiyle biraz de
ğiştirilerek La'llzade Abdülbaki tarafından 
da kaydedilmiştir (Menakıb-ı Melamiyye-i 
Bayramiyye, vr. ı 32•-b) Ancak gerek Mir'fı
tü'l-ışk'ta gerekse daha sonraki dönem
lerde Ömer Dede'den bahseden kaynak
larda bu hususta herhangi bir bilgi yok
tur. Sadık Vicdani, Keta'ib'den naklen bu 
olayı zikrettikten sonra Melaml kaynakla-
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