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bilgiler oldukça sınır
Kendisinden bahseden kaynaklarda
adı ve nereli olduğu konusunda bazı çelişkili ifadeler yer alır. Hayatına dair bilgi
veren en eski kaynak olan Abdurrahman
ei-Askerl'nin Mir'atü'l-ışk'ında ismi Sultan 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 ismiyle ilk defa bahseden Taşköprizade'nin
onunla ilgili verdiği bilgi Hacı Bayram-ı Veli'nin halifesi olmasından ibarettir (eş-Şe
J<:a'i/<:, s. 77). Taşköprizade'nin eserine yazılan zeyillerde ve diğer kaynaklarda da
ömer ismi kullanılmıştır. Ancak eski kaynaklarda Ömer isminin yer almaması asıl
adının ömer olduğu konusunda şüphe
uyandırmaktadır. Bu isim muhtemelen asıl
adının bilinmemesi, Hz. Hüseyin soyundan
geldiğini vurgulayan "emir" (seyyid) unvanının ömer şeklinde telaffuz edilmesinden
kaynaklanmış olmalıdır. Onun nereli olduğu konusunda da kesin bilgi yoktur. Mir'fı
tü'l-ışk'ta Göynük'te doğduğu ifade edilirken (Erünsal, s. 2oıı Keta'ib'den itibaren kaynaklarda Sursalı olduğu kaydedilmektedir. Bıçakçılık mesleğini benimsediğinden "Sikkinl" (bıçakçı) unvanıyla tanın
dığı kaydedilmekteyse de Bayrami-Melami geleneğinde bu konuda farklı bir inanış mevcuttur. Buna göre Hacı Bayram-ı
Veli'nin, kaç müridi bulunduğunu ll. Murad'a bildirmek üzere müridierini kurban
etmek için topladığına ve bu toplantı esnasında sadece bir erkekle bir kadının Hacı 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 Aksaray!) aldığı rivayet edilmektedir. Şeyhilıdır.

nin ölümünden sonra halifesi Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap etmiş. seyrü sülukünü 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 konusunda 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 menakıbnamede ve daha sonraki bazı kaynaklarda Hacı Bayram-ı Veli'nin birinci halifesi Akşemseddin olarak gösterilir (Enis!, s.
140). Kefeıli'nin eserinde ve Bayrami-Melaml kaynaklarında ise Hacı Bayram'ın asıl
halifesinin ömer Dede olduğunu ispata ve
Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatta iken bu yönde bazı işaretler verdiğine yönelik çeşitli
menkıbeler anlatılmaktadır. Vahdet-i vücQd anlayışını benimsemiş olan Ömer Dede 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 isteyen müridieri şeyhin etrafında toplanır.
Bu sırada Emir Sikkini oda kapısının yanın
da ayakta durmaktadır. Hacı Bayram-ı Vell bir ara gözlerini açıp, "Emir, su getir!"
diye seslenir. Müridierin hemen hepsi seyyid 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 diğer bir mürid su getirir. Fakat Hacı Bayram-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 Sikkinl'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 değiştirilerek 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 dönemlerde Ömer Dede'den bahseden kaynaklarda bu hususta herhangi bir bilgi yoktur. Sadık Vicdani, Keta'ib'den naklen bu
olayı zikrettikten sonra Melaml kaynakla-
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rının bu konudaki tavrını eleştirir. Ona göre Hacı Bayram-ı Veli halifeliği ömer Dede'ye vermiş olsa bile aynı şekilde daha
önce Akşemseddin'e de vermiş olması kuvvetle muhtemeldir (Tomar-Melamflik, s.
46-50). Nitekim Enlsl, Hacı Bayram-ı Veli'nin ölüm döşeğinde iken müridierini çağı
rıp öldüğünde kendisini Akşemseddin 'i n
gasletmesini ve namazını kıldırmasını vasiyet ettiğine dair bir rivayet nakleder (Menakıb-ı Akşemseddin,

s.

140).

Konuyla ilgili ikinci menkıbe ömer Dede'den bahseden bütün kaynaklarda mevcuttur. Mir'atü'l-ışk'ta bu olay. daha Hacı
Bayram'ın öldüğü gece müridierden bazı
larının Emir Dede'yi kızdırmatan üzerine
onun, "Dervişlik hırkada ve taçta değildir"
diyerek aşçıların dört koyunu pişirdikleri
bir ateşin yanına gidip ani bir hareketle
ateşe girip oturduğu, taç ve hırkanın yandığı, ancak kendisine ve Hacı Bayram'ın
hediye ettiği şala bir şey olmadığı şeklin
de anlatılmış (Erünsal. s. 20 ı). olayın geçtiği yer hakkında bilgi verilmemiş, Akşem
seddin ile de bir ilgi kurulmamıştır. Keta'ib'de ve ondan naklen diğer kaynaklarda ise olayın Hacı Bayram'ın ölümünden
kısa bir süre sonra Göynük'te meydana
geldiği ve Akşemseddin ile ömer Dede
arasında geçtiği ifade edilmektedir. Bu
rivayete göre Hacı Bayram-ı Veli'nin ölümünün ardından Akşemseddin Beypazarı'nda, Ömer Dede Göynük'te faaliyet göstermeye başlamıştır. La'ITzacte'ye göre Beypazarı'nda halk ile arası açılan Akşemsed
din de bir süre sonra Göynük'e yerleşmiş
ve burada kurduğu tekkesinde faaliyet
göstermiştir. Keta'ib'de ise olay şu şekil
de anlatılmaktadır: Hacı Bayram'ın vefatından sonra bütün müridier Akşemsed
din'e tabi olup onun sohbet meclisine katılırlar. Akşemseddin ve müridieri kuşluk
ve akşam vakitlerinde zikir ve sohbet meclisi düzenler. Emir Sikklnl dışında herkes
bu toplantılara katılıp şeyhin elini öperken
Emir Sikklnl meclisin bir kenarında oturur ve zikir halkasına girmez. Bu durumdan hoşlanmayan Akşemseddin onun yanına giderek, "Bu toplantılara senin de
katılman gerekir, yoksa senden şeyhin tacını alırız" der. Emir Sikklnl, "Öyleyse yarın
cuma günü namazdan sonra bizim eve
gelin, size hırkayı ve tacı teslim ederiz"
der. Ertesi gün Emir Sikkinl evinin avlusunda büyük bir ateş yaktırır. Namazdan
sonra Akşemseddin müridleriyle birlikte
onun evine gelir. Emir sırtında hırka, başında taç olduğu halde ateşe girer. Bir
müddet sonra ateşten çıkınca hırka ve tacm yandığı, fakat kendisine bir şey olma-
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dığı görülür. Bu dönemden itibaren kendisi ve müridieri taç ve hırkayı terkederler (vr. 36Jb). Sarı Abdullah , La'llzacte ve
Müstakimzade gibi Melaml kaynakları tarafından küçük değişikliklerle nakledilen bu
menkıbe bir anlamda Bayramiyye'nin Şem
siyye ve Melamiyye adıyla iki kota ayrılma
sını hikaye eder. Hatta Sarı Abdullah, Hacı Bayram-ı Veli'nin sağlığında Ömer Dede
ile Akşemseddin arasındaki çekişmeyi ancak ateşin neticelendirebileceğine dair bir
söz söylediğini rivayet eder (Semeratü'Lfuad, s. 241). Bu arada Akşemseddin'in
ömer Dede için, "Halifelik yapma yetkisi
olmayan bir meczuptur" dediği nakledilmektedir. Bu dönemden itibaren gerek
Ömer Dede gerekse onun yolundan gidenler hırka ve taç gibi özel sembollerle ifade
edilen bir tarikat anlayışını reddetmişler.
adab ve erkan şekilciliğinin yerine sohbetin olgunlaştıncı özelliğini ön plana çıkar
mışlardır. Bundan sonraki hayatı hakkında
kaynaklarda bilgi bulunmayan Ömer Dede'nin mezarı Göynük'tedir. Bayrami-MeIam) silsilesi kendisinden sonra Bünyamin
Ayaşi vasıtasıyla devam etmiştir.
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Ebü'l-Hattab (EbG Hafs) Ömer
b. Abdiilah b. Ebi Rebia b. ei-Mugıre
el-Kureşi ei-MahzGmi
(ö.
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26 Zilhicce 23 (3 Kasım 644) tarihinde
Medine'de doğdu . Kendisine ömer adının
ve Ebü'I-Hattab (Ebu Hafs) künyesinin verilmesi doğum gecesinin Hz. ömer'in şe
hid düştüğü geceye rastlaması sebebiyledir. Sonraki yıllarda uçarı hayatı ve çapkınlığı sebebiyle, anılan gecede meydana
gelen bu iki olayla ilgili olarak, "Hak gitti.
batı! geldi" değerlendirmesine yol açmış
tır. Hayatının ilkyıllarını Medine'de geçirdi.
Kur'an, hadis, dil, edebiyat, tarih ve matematik eğitimi aldı. Yezld b. Muaviye'ye
biat konusunda Medine valisinin baskı yaptığı birçok ileri gelenle birlikte Mekke'ye gidip yerleştiği tahmin edilmektedir (Cebrail
Süleyman CebbOr, <ömer b. Ebf Rebta, ll,
69). Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl onun Mekke'de doğduğunu kaydeder (el-Eganf, ı. 80)
ömer b. Ebu Rebla asil bir aileye mensuptu, Ebu Cehil ile Hz. ömer'in annesi
Hanteme bint Haşim onun babasıyla amca çocuklarıdır. Cahiliye döneminde adı Bahlr (Büceyr) olan babasına Hz. Peygamber
Abdullah ismini vermiştir (a.g.e.,l. 73). Yemen'den getirdiği baharatla çok zengin
olan Abdullah. ResOluilah tarafından Yemen'in Cened yöresine vali olarak gönderilmiş ve vefatma kadar (35/6 56) bu görevde kalmıştır. Cahiliye devrinde Kabe'nin örtüsünü değiştirme işini bir yıl Kureyş kabilesi. bir yıl da Abdullah üstleniyordu. Bu sebeple kendisine "el-ldl" (bütün Kureyş kabilesine bedel) lakabı verilmişti (a.g.e., ay.). Dolayısıyla Abdullah'ın
büyük servetini Yemen valiliği sırasında
sağladığıyolundaki görüş (EJ2 [İng . !. X, 822)
doğru değildir.

Annesi Mecd, Hadramutlu bir savaş esiriydi. ömer, hıristiyan olduğu rivayet edilen annesinin (İbn Kuteybe, s. 371) tekoğ
lu olarak babasından uzak, ancak onun büyük servetinin sağladığı geniş imkanlar
içinde büyüdü, bu da kişiliğinin şekillen
mesinde belirleyici rol oynadı. Abdullah b.
Zübeyr döneminde bir ara Basra valiliğiy
le görevlendirilen baba bir kardeşi Haris'ten (Ebü'l-Ferec e 1-isfahanl, I, 118-119)
farklı olarak Ömer siyasetle ilgilenmedi,
kendini o dönemde gelişme gösteren eğ
lence hayatının içinde buldu ve şiirle meş-

