
ÖMER DEDE SiKKTNi 

rının bu konudaki tavrını eleştirir. Ona gö
re Hacı Bayram-ı Veli halifeliği ömer De
de'ye vermiş olsa bile aynı şekilde daha 
önce Akşemseddin'e de vermiş olması kuv
vetle muhtemeldir (Tomar-Melamflik, s. 
46-50). Nitekim Enlsl, Hacı Bayram-ı Veli'
nin ölüm döşeğinde iken müridierini çağı
rıp öldüğünde kendisini Akşemseddin'in 

gasletmesini ve namazını kıldırmasını va
siyet ettiğine dair bir rivayet nakleder (Me
nakıb-ı Akşemseddin, s. 140). 

Konuyla ilgili ikinci menkıbe ömer De
de'den bahseden bütün kaynaklarda mev
cuttur. 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 yan
dığı, ancak kendisine ve Hacı Bayram'ın 
hediye ettiği şala bir şey olmadığı şeklin
de anlatılmış (Erünsal. s. 20 ı). olayın geç
tiği yer hakkında bilgi verilmemiş, Akşem
seddin ile de bir ilgi kurulmamıştır. Ke
ta'ib'de ve ondan naklen diğer kaynaklar
da 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 ölü
münün ardından Akşemseddin Beypaza
rı'nda, Ömer Dede Göynük'te faaliyet gös
termeye başlamıştır. La'ITzacte'ye göre Bey
pazarı'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 vefa
tından sonra bütün müridier Akşemsed
din'e tabi olup onun sohbet meclisine ka
tılırlar. Akşemseddin ve müridieri kuşluk 
ve akşam vakitlerinde zikir ve sohbet mec
lisi düzenler. Emir Sikklnl dışında herkes 
bu toplantılara katılıp şeyhin elini öperken 
Emir Sikklnl meclisin bir kenarında otu
rur ve zikir halkasına girmez. Bu durum
dan hoşlanmayan Akşemseddin onun ya
nına giderek, "Bu toplantılara senin de 
katılman gerekir, yoksa senden şeyhin ta
cını 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 avlu
sunda büyük bir ateş yaktırır. Namazdan 
sonra Akşemseddin müridleriyle birlikte 
onun evine gelir. Emir sırtında hırka, ba
şında taç olduğu halde ateşe girer. Bir 
müddet sonra ateşten çıkınca hırka ve ta
cm yandığı, fakat kendisine bir şey olma-
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dığı görülür. Bu dönemden itibaren ken
disi ve müridieri taç ve hırkayı terkeder
ler (vr. 36Jb). Sarı Abdullah , La'llzacte ve 
Müstakimzade gibi Melaml kaynakları ta
rafından küçük değişikliklerle nakledilen bu 
menkıbe bir anlamda Bayramiyye'nin Şem
siyye ve Melamiyye adıyla iki kota ayrılma
sını hikaye eder. Hatta Sarı Abdullah, Ha
cı Bayram-ı Veli'nin sağlığında Ömer Dede 
ile Akşemseddin arasındaki çekişmeyi an
cak ateşin neticelendirebileceğine dair bir 
söz söylediğini rivayet eder (Semeratü'L
fuad, s. 241). Bu arada Akşemseddin'in 
ömer Dede için, "Halifelik yapma yetkisi 
olmayan bir meczuptur" dediği nakledil
mektedir. Bu dönemden itibaren gerek 
Ömer Dede gerekse onun yolundan giden
ler hırka ve taç gibi özel sembollerle ifade 
edilen bir tarikat anlayışını reddetmişler. 
adab ve erkan şekilciliğinin yerine sohbe
tin olgunlaştıncı özelliğini ön plana çıkar
mışlardır. Bundan sonraki hayatı hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmayan Ömer De
de'nin mezarı Göynük'tedir. Bayrami-Me
Iam) silsilesi kendisinden sonra Bünyamin 
Ayaşi vasıtasıyla devam etmiştir. 
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ÖMER b. EBÜ REBiA 
( ~)ı-sıl ıJ! p ) 

Ebü'l-Hattab (EbG Hafs) Ömer 
b. Abdiilah b. Ebi Rebia b. ei-Mugıre 

el-Kureşi ei-MahzGmi 
(ö. 93/711-12) 

Emevi döneminin ünlü aşk şairi. 
_j 

26 Zilhicce 23 (3 Kasım 644) tarihinde 
Medine'de doğdu . Kendisine ömer adının 
ve Ebü'I-Hattab (Ebu Hafs) künyesinin ve
rilmesi doğum gecesinin Hz. ömer'in şe
hid düştüğü geceye rastlaması sebebiy
ledir. Sonraki yıllarda uçarı hayatı ve çap
kınlığı 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 ma
tematik eğitimi aldı. Yezld b. Muaviye'ye 
biat konusunda Medine valisinin baskı yap
tığı birçok ileri gelenle birlikte Mekke'ye gi
dip 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 men
suptu, Ebu Cehil ile Hz. ömer'in annesi 
Hanteme bint Haşim onun babasıyla am
ca çocuklarıdır. Cahiliye döneminde adı Ba
hlr (Büceyr) olan babasına Hz. Peygamber 
Abdullah ismini vermiştir (a.g.e.,l. 73). Ye
men'den getirdiği baharatla çok zengin 
olan Abdullah. ResOluilah tarafından Ye
men'in Cened yöresine vali olarak gönde
rilmiş ve vefatma kadar (35/656) bu gö
revde kalmıştır. Cahiliye devrinde Kabe'
nin örtüsünü değiştirme işini bir yıl Ku
reyş kabilesi. bir yıl da Abdullah üstleni
yordu. Bu sebeple kendisine "el-ldl" (bü
tün Kureyş kabilesine bedel) lakabı veril
mişti (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 esi
riydi. ömer, hıristiyan olduğu rivayet edi
len annesinin (İbn Kuteybe, s. 371) tekoğ

lu olarak babasından uzak, ancak onun bü
yük 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-



gul oldu. Çeşitli ' münasebetlerle karşıtaşıp 
beğendiği kadınlara karşı duygularını şiir

le ifade ediyor, onları gazellerine konu ya
pıyordu . Çoğu Kureyşli olmak üzere şiir
lerine konu ettiği çok sayıda soylu kadın 
arasında bazı sahabilerle Emevl halifele
rinin kızları da bulunuyordu (Cebrail Sü
leyman Cebbür, 'Ömer b. Ebf Rebi'a, lll , 
33-296) . İbn Süreye, İbn Miscah, Garld, Be
güm ve Esma gibi Mekkeli; Ma'bed. De
tat. İbn Aişe ve Cemlle gibi Medineli şarkı
cılar onun şiirlerin i besteliyordu. ömer b. 
Ebu Rebla yaşlılık döneminde bu hayat 
tarzından vazgeçti ve gazel söylememe
ye yemin etti. Ancak zaman zaman ye
minini bozarak söylediği gazellerden her 
beyit için kefaret olarak bir köle azat et
rnek durumunda kaldı (Ebü'l-Ferec el-is
fahanl, I, ı 56) . Kendine özgü hayat tarzını 
ve sataşmalarını halifeterin kıziarına va
rıncaya kadar sürdürmesi üzerine Ömer 
b. Abdülazlz tarafından Kızıldeniz'deki Deh
lek adasına sürüldüğü de rivayet edilir 
(A Ferld Rifal, s. 64) ömer b. Ebu Rebla, 
tercih edilen görüşe göre 93 (711-12) yı
lında Yemen'de vefat etti. Onun Dımaşk'

ta veya Dehlek adasında öldüğü ya da ci
hada çıktığı geminin yanması veya sataş
tığ ı iffetli bir kadının bedduası sonucu ha
yatını kaybettiği şeklinde rivayetler de bu
lunmaktadır (Cebrail Süleyman CebbGr, 
'Ömer b. Ebf Rebf'a, II , 196-203). Ömer b . 
Ebu Rebla, sadece çağdaşlarınca değil ay
nı zamanda modern Arap edebiyatı eleş
tirmenlerince de bütün zamanların en bü
yük Arap aşk şairi olarak kabul edilmiştir 
(Taha Hüseyin , ı. 293; Şevki Dayf, II , 350). 

Ömer b. Ebfı Rebla'nın şiirleri. I. (VII.) yüz
yılda Mekke ve Medine'de mensubu bu
lunduğu aristokrat tabakanın , varlıklı Arap 
kadınlarının hayatını ve kadın-erkek ilişki
lerini gerçekçi biçimde dile getirir. Onun 
hayatında ve şiirlerinde siyasetin hiç yer 
almaması. gazellerine kadınları konu edi
nirken bunu karşı tarafı öfkelendirme ve
ya öç alm a amacıyla yapmaması şiirlerinin 

gerçek hayatın yansıması olarak değer

lendirilmesini sağlamıştır. ömer b . Ebfı 
Rebla, klasik kasidenin giriş bölümü (ne
slb, teşblb) niteliğinde kalmış olan gaze
le müst akil bir şiir hüviyeti kazandıran ilk 
şairlerden biridir. Onun şiirleri , Cemll ve 
Küseyyir gibi çölde yaşayan ve platonik aş
kı terennüm eden şairterinkinden farklı 
olarak maddi aşkı konu etmesi bakımın
dan İmruü'I-Kays'ın pervasız şiirlerinin bir 
uzantısı biçiminde görülmekte, böylece 
Ömer uzrl veya bedevi gazelin mukabili 
olan hadari (şehirli) veya hicazl gazelin tem
silcisi diye kabul edilmektedir. İbnü'I-Mu'-

tez bazı kasidelerine nazlre yazmış . Mih
yar ed-Deyleml onun şiirlerinden etkilen

miştir. 

Şairin divanında yer alan şiirlerin ta
mamı övünme ve tasvire ait birkaç beyit 
dışında gazelden ibarettir. Onun çektiği 
acıları ve ıstıra bı dile getirerek sevgilisin
den lutuf beklediği durumlar olsa da ben
liğini öne çıkardığı ve hatta kendini seven 
(narsis) bir tutum gösterdiği durumlar da
ha çoktur. Aşk acısından şikayetçi olan ge
nellikle kendisi değil öbürüdür. Bir erkek 
olarak o aşık değil maşuktur. Arap gaze
linde alışılmış tutumun dışında kalan bu 
husus şairin yetişme tarzı ve sosyal sta
tüsüyle açıklanabilir. 

ömer b. Ebfı Rebla'nın divanı farklı ha
cimlerde yaklaşık 440 şiirden oluşur. Onun 
şiirlerini biçim yönünden ele alan bir ça
lışma, bunların büyük çoğunluğunun bes
telenmiş olmasına rağmen sanıldığı gibi 
kısa bahirlerde söylenmediğini , daha çok 
tavil bahrinin kullanıldığını, bestelenme
ye uygun bahirler olarak nitelenen hafif. 
hezec, vafır, mütekarib, remel ve seri' ba
hirlerinde söylenmiş şiirlerinin toplam şiir
lerinin yarısından az olduğunu ortaya koy
muştur (Salih b. Ramazan, XXVIII lI 988 J, 
s. 305-306). Şarkıcıların Ömer'in şiirlerine 
yönelmesindeki amil kullandığı bahirler
den çok gazellerinin içeriğinde, lafız ve ter
kipierin yapısında, sade ve akıcı dilinde, 
müzikal arınonide aranmalıdır. Bilhassa 
hafif bahrinde söylediği şiirlerin dili halkın 
diline yaklaşan bir nitelik taşır. Bununla 
birlikte özellikle tavli bahrinden uzun so
luklu şiirlerindeki tablolar büyük ölçüde 
beyan unsurlarına dayalı olarak çizilmiş
tir. Kadın güzelliğini tasvir ederken gele
neksel teşbih ve istiare klişelerini kullan
makta birlikte tasvire hikaye ve diyalog 
üslubunu getirmek suretiyle canlı ve ha
reketli bir nitelik kazandırmıştır. Tasvirle
rinde hayal unsuru az olup gerçekçi çizgi 
hakimdir. Divanın , ilki 131 o ( 1892) yılın

da Kahire'de olmak üzere birçok baskısı 

ve neşri yapılmıştır (nşr. Paul Schwartz, ı 

II, Leipzig ı 90 ı- ı 909; açıklamalı nş r. M . el
Annan!, Kahire ı 330; nşr. Beşir YemGt, 
Beyrut ı 934; nşr. İbrahim el-A'rabl, Beyrut 
I 952 ; şerh notlarıyla birlikte nşr. Muham
med Muhyiddin Abdülhamld, Kahire 
ı 3 71/ı 952; nşr. Fayiz Muhammed, Beyrut 
ı4ı2/ ı 992) . 
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ÖMER b . EBÜ SELEME 

(bk . İBN EBÜ SELEME). 

ÖMER EFENDi, Cabi 
(ö. 1814 [?]) 

Osmanlı tarihçisi. 
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Sursalı Mehmed Tahir'in Osmanlı Mü
ellifleri'nde bulunan "Tarih-i Sultan Se
Ilm-i Salis ve Mahmud-ı Sani, Ayasofya Ca
blsi ömer Efendi" şeklindeki bilgi dışında 
hakkında biyografık ve bibliyografik kay
naklarda herhangi bir kayda rastlanmamış
tır. Vekayi'namenin telif tarihi olan 1 Z03 
(1789) yılında müellifin orta yaşlarda ol
duğu düşünülürse XVIII. yüzyılın ilk yarı

sında doğduğu söylenebilir. ömer Efendi'
nin adı bazı çalışmalarda Cabl Said ve bu
na izafeten eser de "Cabl Said Tarihi" diye 
zikredilir (İA, vııı , 709; X, 454) Ahmet 
Harndi Tanpınar, kaynakları arasında zik
rettiği Cabi Ömer Efendi Tarihi'nin is
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta
rih Semineri Kitaplığı'ndaki nüshasını "Ca
bl İsmet Bey Tarihi" diye belirtmiş ve nüs
hadan bu isimle pek çok alıntı yapmıştır 
(19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 53) . 

Said isminin nereden kaynaklandığını , 

dolayısıyla bu kaydın kimin tarafından ya
zıldığına dair bilgi mevcut değildir. Ömer 
Efendi adı ise memuriyet unvanıyla bera
ber müellif nüshasında yer almaktadır 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , nr. 2 I 52 , 
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