
rük temel üzerine kurulmuş bozuk eser
ler diye nitelemiştir. Görüşlerini hiçbir et
ki altında kalmadan yazabiirnek için gün
lük gazetelerde çıkan yazılarından ücret 
almadığını belirtir. Modern Arap şiiri akı
mını da eleştiren Ömer Ferruh bu akımın 
şiirle de modernlikle de ilgisinin bulunma
dığını ileri sürmüş; vezin, kafıye, dil ve ah
lak kayıtlarından sıyrılma, gerçek kurallar 
içinde şiir yazma aczini telafi etme, kura
la aykırılığı kural olarak benimseme psiko
lojisinin tezahürü olarak görmüş, bu konuy
la ilgili görüşlerini de Ha~e'ş-şi'ru'l-J:ıadi§ 
adlı eserinde ortaya koymuştur. Onun 
1924'ten itibaren yazdığı şiirleri güzel tas
virler ve ince gazellerle hikmet beyitleri ve 
kıtalarından oluşur. Bunların çoğu Gubil
rü's-sinin adlı eserinde çeşitli olaylarla bağ
lantılı biçimde serpiştirilmiş halde yer aldığı 
gibi Fecr ve şaia]f adlı divanında da toplan
mıştır. Divanda ayrıca ingilizce, Almanca ve 
Farsça'dan tercüme ettiği şiirlerle okul şiir
leri ve marşlar da yer almaktadır. Bunları 
ayrı bir divanda da toplamıştır. 

Eserleri. A) Arap Dili ve Edebiyatı: Ebu 
Nüvas dirilse ve'n-na~d (Beyrut 1932); 

EbU Nüvas ve mul;].tarat (Beyrut 1932-33); 

Ebu Nüvas: Şa'iru Harun er-Reşid ve 
MuJ:ıammed el-Emin (Beyrut 1933); Ebu 
Temmam (müveşşah türü şiirin köklerinin 
Ebu Temmam'da olduğunu ispat etmeyi 
amaçlayan bir çalışmadır; Beyrut 1935, 

1978); 'Ömer b. Ebi Rebfa (Beyrut 1941, 

1983); İbnü'r-Rumi (Beyrut 1942); lfeki
mü'l-Ma'arre Ebü'I-'AJQ' el-Ma'arri 
(Beyrut 1948, 1960; Farsça'ya tercüme edil
miştir); Şu'ara'ü'l-belQti'l-Ümevi (Beyrut 
1950); el-Minhac fi'l-edebi'l-'Arabi (Bey
rut 1960); el-Kavmiyyetü'l-fuşJ:ıQ (fasih 
dil, halk dili ve Latin alfabesinin benimsen
mesine dair ihtilaflarla Arap dilinin gelece
ğine yönelik görüşlerini kapsar; Beyrut 
1961 ); Tarf{ıu'l-edebi'l-'Arabi (1-Vl, Beyrut 
1965-1983); Fecr ve şafa~ (Beyrut 1981); 

'AMariyyetü'l-lugati'l-'Arabiyye (Beyrut 
1981); Ha~e'ş-şi'rü'l-J:ıadi§ (Beyrut 1983); 

Me'alimü '1-edebi'l-'Ara bi fi'l- 'aşri'l-J:ıa
di§ (1-V, Beyrut 1985-1986); eş-Şabbi şa

'irü'I-J:ıubbi ve'l-J:ıayat (4. bs., Beyrut 
1987); Farisü Beni lfamdan EbU Firils el
lfamdani (2. bs., Beyrut 1988). 

B) Felsefe: el-İsJQm kema yebdu fi'ş
şi'ri'l-'Ara bi (doktora çalışması dır; Leip
zig 1937); 'Ab~ariyyetü'l-'Arab fi'I-'ilm 
ve'l-felsefe (kendi biyografisiyle çok sayıda 
müslüman bilim ve fikir adamının biyogra
fisini ve görüşlerini içerir; Dımaşk 1944; 

Beyrut 1952, 1969; ingilizce çevirisi: The 
Arab Genius in Sciences and Philosophy, 
Washington 1954); İbn ljaldun ve Mu-

~addimetühu (Beyrut 1943); İbn Tufeyl 
ve KJşşatü lfay b. Ya~?iln (Beyrut 1946, 

1986); Tarf{ıu'I-tikri'l-'Arabi ila eyyami 
İbn ljaldun (Beyrut 1966, 1983; Rusça'ya 
çevrilmiştir); Mev~ıfü İbn ljaldun mi
ne'd-din (A'mfılü mihricfmi İbn fjaldün 
[Kahire 19621. s. 359-414); el-Fikrü'I-'Ara
bi ii minhilci'I-bakalorya el-Lübnaniyye 
(Beyrut 1966); el-Minhilcü'l-cedid fi'l-tel
sefeti'I-'Arabiyye (Beyrut 1983). Ömer 
Ferruh ayrıca Faraöı, ibn Sina, ibn Bacce, 
ibn Rüşd ve ihvan-ı Safa felsefelerine dair 
eserler kaleme almıştır. 

C) Tarih ve Biyografi: Ve§betü'l-Mag
rib ( Beyrut 1961); el-'Ara b ii J:ıaçlareti
him ve §eMt etihim ila a{J.iri'I-'aşri'I
ümevi (Beyrut 1968); Gubarü's-sinin 
(kendi biyografisine, şiirlerinden bir kıs

mına yer verilen eser 1980-1982 yılların

da es-Sefir gazetesinde yayımladığı yazıla

rından oluşmuştur; Beyrut 1985); 'Ömer 
Ferru{J. ve a§aruhu ii erba'ine 'amen 
1931 -1971 (Beyrut 1971). Müellifin bun
lardan başka Tari{J.u'l-'uZO.m 'inde'l
'Arab, el-lfaçlaratü'l-insaniyye ve kış
şatü'I-'Arab fiha, el-İslQm ve't-tari{J., 
Kelime ii ta'lili't-tari{J., el-'Arab ve'l-İs
Wm fi'l-J:ıavzı'ş-şar~i, el-'Ara b ve'l-İs
JQm fi'l-J:ıavzi'l-garbi, Tecdidü't-tari{J. ii 
ta'lilihi ve tedvinih ile 'Ömer b. el-ljat
tô.b, 'Abdülmelik b. Mervan, Tan~ b. 
Ziyô.d, Me'mıJ.n, Şalô.J:ıaddin el-Eyyubi, 
Tari{]. u '1-Cahiliyye gibi eserleri vardır. 

D) Diğer Eserleri: el-Üsre fi'ş-şer'i'l
İslô.mi (Beyrut 1951, 1988; Yusuf Ziya Ka
vakçı eseri İslam Aile Hukuku adıyla ter
cüme etmişt ir. [İstanbul 1992]); et-Teb
şir ve '1-isti'mar ii '1-biladi '1- 'Arabiyye 
(Mustafa el-Hillidi ile birlikte; Kahire 1953, 

1985; Beyrut 1964; Osman Şekerci tara
fından İslam Ülkelerinde Misyonerlik ue 
Emperyalizm adıyla Türkçe'ye çevrilmiş
tir [İ stanbul 1968, 1991 ]); et-Tecdid fi'l
müslimin Iô. ti'l-İslam (Beyrut 1981, 1986); 

İbn Teymiyye el-müctehid beyne aJ:ı
kami'l-fu~ahô.' ve J:ıacati'I-müctema' 
(Beyrut 1411/1991 ). 

Ömer Ferruh ayrıca , tek başına veya ba
zı arkadaşlarıyla birlikte Arapça dil bilgi
siyle tarih ve dini bilgiler alanında okul ki
tapları hazırlamıştır. Batı dillerinden yaptı
ğı tercümeler arasında Muhammed Esed'in 
Islam at the Crossroads adlı eseriyle (el
islam 'ala mü{tera~ı't-turu~, Beyrut, ts.; 
tre. Hayreddin Karaman, YoUann Ayrılış 
Noktasında İslam: Batı Medeniyet! Karşı
sında Müslümanltk, istanbul 1965, 1969, 

1986, 1997) George Sarton'un The Ineu
batian of the Western Culture in the 
Middle East adlı eseri (eş-Şe~afetü'l-gar-

ÖMER FUADI 

biyye {i ri'ayeti'ş-şar~ı 'l-eusat, baskı yeri 
ve tarihi yok) zikredilebilir (eserleriyle il
gili geniş bilgi için bk. Adnan el-Hatlb, 
MM LA Dm., LX lll/ 1 [ 1408/1 988 J, s. 1 5 0-

160; Abdülkertm Haltfe, LXII [ 1408/ 

1988], S. 269-274). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ömer Ferruh. Gubarü 's-sinfn, Beyrut 1985, 
tür. yer.; a.mlf., Ömer Ferral] ve fışaruha fi erba
'fne 'amen 1931-1971, Beyrut 1971, tür.yer.; Ali 
Zey'ilr, Şıra'u't-teyyarati'l-müteşeddide ve 'Ömer 
Ferral], Beyrut 1985, tür.yer.; M. Mehdi Allam, el
Mecma'iyyan {i l]amsfne 'amen, Kahire 1406/ 
1986, s. 220-222; Hassan Hallak, el-'Allame ed
Duktar 'Ömer Ferral] , Beyrut 1988, tür.yer.; 
Adnan ei-Hat\b. ed-Duktar 'Ömer Ferrul], Dı
maşk 1988; a.mlf., '"Ömer Ferrilb", MMLADm., 
LXIIlll (1408/1988), s. 112-160; Tfıha ei-VeiT, Bey
rat {i't-tarfl], Beyrut 1993, s. 326-329; Hamid 
Mecid Hedü, "'Ömer Ferrilb", Mevsa'atü Beyti'l
l).ilcme li-a'lami'l-'Arab, Bağdad 1420/2000, 1, 
389-390; Mecelle tü '1-bfıl).iş, X/48, Beyrut 1987, 
Ömer Ferruh özel sayısı; Abdülkerim Halife, "Fl 
te'bini'd-Duktür 'Ömer Ferrüb", MMLA, LXII 
( 1408/1 988). s. 264-274; Emin Süleyman Sidil, 
'"Ömer Ferrilb", 'A lemü'l-kütüb, IX/2, Riyad 
1408, s. 204-205; Mişili Cühfı, "'Ömer Ferrüb 
ve'l-istişra15", el-İctihfıd, Vl/25, Beyrut 1415/ 
1994, s. 131-151. fi.l 

lJ!IIIllJ ADNAN EL-HATIB 

L 

ÖMERFUAni 
(.s~ ı~ p. ) 

(ö. 1046/1636) 

Halveti -Şahani şeyhi, şair. _j 

Kastamonu'nun MGsafakih mahallesin
de doğdu. Hayatı hakkında bilinenler Me
nakıb-ı Şeyh Şa'biln-ı Veli ve Türbenil
me adlı eserlerinde verdiği bilgilere da
yanmaktadır. Menakıbnamede babasının 

kendisini Şa'ban-ı Veri'nin (ö. 976/1568) ce
naze narnazına götürdüğünü, bu sırada 
henüz küçük bir çocuk olduğunu söyler. 
Muhtemelen bu ifadeden hareketle son 
dönemlerde kaleme alınan bazı eserlerde 
966 (1559) yılında doğduğu kaydedilmiş
tir. Yüksek makamlara ulaşma hevesiyle 
medrese tahsili yaptığını, tahsilini tamam
lamasının ardından müftü katipliği yapma
ya başladığını, daha sonra tasavvufa mey
lettiğini, bu konuda kitaplar okuduğunu, 
kendisini saran ilahi cezbenin kamil bir 
mürşide bağlanmadan marifete dönüş
meyeceğini aniayıp Şa'ban-ı Veli Derga
hı'nın üçüncü postnişini Abdülbaki Efen
di'ye intisap ederek üç yıl hizmetinde bu
lunduğunu anlatan ömer Fuadl, şeyhinin 
ölümü üzerine (997/1589) seyrü sü!Gkünü 
dergahın dördüncü postnişini Muhyiddin 
Efendi'nin yanında tamamladı. Onun ölü
münden (ı o 1311604) sonra dergahta irşad 
faaliyetine başladı. Şa'ban-ı Veli Dergahı' -
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nın beşinci postnişini olarak otuz üç yıla 
yakın irşad görevini sürdürdü. Vefatında 
Şa'ban-ı Veli Türbesi içinde şeyhi Muhyid
din Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi. 
Sursalı Mehmed Tahir, ömer Fuadi'nin adı 
veya mahlası "Kalbi" olan bir oğlu olduğu
nu, Yahya Efendi Dergahı Kütüphanesi'n
de bir külliyat içinde bazı şiirlerini gördü
ğünü söyler. 

Ömer Fuadi, Menakıb-ı Şa'bdn-ı Veli 
adlı eseriyle Şa'ban-ı Veli'nin ve Halvetili
ğin Şabaniyye kolunun tanınması ve yayıl
masına büyük katkı sağlamıştır. Dönemin 
kaynaklarında Halvetiyye kollarından istan
bul merkezli Sünbüliyye ve Sivasiyye ile 
Mısır merkezli Gülşeniyye tarikatlarının pir
leri hakkında geniş bilgi yer alırken Hal
veti-Şabaniliğin piri Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin 
inzivayı tercih etmesi, Bolu'da Hayreddin 
Tokadi'den hilafet alıp Kastamonu gibi bir 
ilde irşad faaliyetinde bulunması sebebiy
le kaynaklarda fazla tanıtılmaması ömer 
Fuadi'yi Şa'ban- ı Veli hakkında bir mena
kıbname yazmaya sevketmiştir. Onun bu 
eseri kaleme almasının bir sebebi de Hal
vetiyye tarikatının istanbul dışında Kasta
monu merkezli olmak üzere Anadolu'ya 
nüfuzunu Şeyh Şa'ban-ı Veli sayesinde sağ

lamak istemesidir. ömer Fuadi eserde 
kendisine kadar ulaşan Halveti silsilesine 
(Pir Ömer Halvetl, Ahi Mlrem, izzeddin 
Türkmanl, Sadreddin Hıyavl, pir-i sani 
Yahya-yı Şirvanl, Muhammed Bahaeddin 
Erzincan!, Cemal-i Halvetl, Hayreddin To
kadi, Şa'ban-ı Vell, Osman Efendi, Hay
reddin Efendi, Abdülbaki Efendi, Muhyid
din Efendi) vurgu yaparak Şabaniyye'yi 
müstakil bir şube haline getirmeyi amaç
lamıştır. Şa'ban-ı Veli'nin türbesini inşa edip 
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ömer FuildT'nin 
Bülbüliyye 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Kastamonu 

İl Halk Ktp., 
nr. 1664) 

irşadın yapıldığı camiyi bir tarikat asitane
sine dönüştürmesi bunun göstergelerin
den biridir. Bu anlamda kendisi Şabaniyye 
tarikatının ikinci piri kabul edilebilir. ömer 
Fuadi, şeyhi Muhyiddin Efendi'nin tavsi
yesi ve 1. Ahmed'in veziri Murad Paşa'nın 
kethüdası ve Şa'ba.n-ı Veli'nin müridierin
den Himmet Dede'nin oğlu Ömer Kethü
da'nın maddi desteğiyle türbenin inşasına 
başlamış. ancak Murad Paşa'nın Diyarbe
kir'de ölümünden sonra ll. Osman'ın sad
razaını Nasuh Paşa'nın Ömer Kethüda'yı 
katiettirmesi yüzünden yarım kalan inşa

at 1019'da ( 1610) halktan toplanan yar-

ömer FuadT'nin 
Muhtasar 

Menakıbname'sinin 

ilk iki sayfası 
(Kastamonu 

İl Halk Ktp., 
nr. 3676/1) 

dımtarla tamamlanmıştır. ömer Fuadi ta
rikat içi kurumtaşınayı sağlarken Kadıza
deliler'in evliya kabirierinin ziyareti, türbe 
yapımı, tasawufi şahsiyetlerden istimdad 
edilmesi ve devranın cevazına dair yönelt
tikleri tenkitlere özellikle Menakıbname 
ve Türbename'de şeyhülislam fetvaları
na dayanarak verdiği cevaptarla tarikatın 
meşruiyet ve yaygınlık kazanması husu
sunda gayret göstermiştir. Onun çabala
rıyla Anadolu'da yaygınlık kazanan Halve
tiliğin Şabaniyye silsilesi halifelerinden is
mail Çorumi ile devam etmiştir. Şabaniy

ye, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Karaba
şiyye ve onun alt kolu olan Nasuhiyye va
sıtasıyla istanbul'a girme imkanı bulmuş
tur. Aynı zamanda şair olan Ömer Fuadi'
nin şiirlerinde mahalli söyleyişler, deyim
ler, atasözleri ve özdeyişler önemli bir yer 
tutar. Çoğunlukla divan şiirinin gelenek
lerine bağlı kalmış ve heceyle yazılmış üç 
ilahinin dışında aruz veznini kullanmıştır. 

Eserleri. 1. Menakıb-ı Şeyh Şa'ban-ı 

Veli. Beş bölümden oluşan eserin birinci 
bölümünde gerçek velilik ve keramet me
selesi izah edilmiş, ikinci bölümde Şa'ban-ı 
Veli'nin tarikat silsilesi verilmiş, üçüncü 
bölümde Seyyid Sünneti Efendi'nin, dör
düncü bölümde Şa'ban-ı Veli'nin menkıbe
leri anlatılmış, son bölümde Şa'ban-ı Ve
li'den sonra 1030 (1621) yılına kadar ma
kamda şeyhlik yapan dört halifenin biyog
rafilerine yer verilmiştir. ömer Fuadi da
ha önce yazdığı geniş menakıbnameyi l<ı
saltıp bu eseri meydana getirdiğini söy-



ler. 1 026 ( 161 7) yılında tamamlanan eser 
Türbename ile birlikte basılmış (Kasta
monu ı294) ve L. Nihai Yazar tarafından 
matbu nüsha esas alınarak neşredilmiş

tir (bk. bi bl.). 2. Türbename. Eserde Şa'

bfın-ı Veli Türbesi'nin yapılışı ve inşaat sü
recinde karşılaşılan güçlükler anlatılmak
tadır. Kitabın yazma nüshaları genellikle 
Menfıkıb-ı Şeyh Şa'bdn-ı Veli ile bir 
arada bulunmaktadır. 3. Bülbüliyye. 1033 
(1624) yılında yazılan 1190 beyitlik mes
nevi tarzındaki eserde aşk ve vahdet te
ması işlenmiş olup kuşların bülbülün figa
nından duydukları rahatsızlığı Süleyman 
peygambere şikayet etmeleri dile getiril
mektedir. Manisalı Birrl Efendi ( ö. ıı28/ 

ı 7ı6) aynı adı taşıyan eserinde Ömer Fu
adl'nin Bülbüliyye'sinden geniş ölçüde 
faydalanmıştır. Mesnevinin tenkitli metni
ni İlyas Yazar neşretmiştir (İstanbul20üı ). 
4. Risfıle-i Hfıbiyye. Rabname'de türün
deki 678 beyitlik m es nevi 989 ( 1581) yılın
da yazılmıştır. Eser Gencay Zavotçu tara
fından bir incelemeyle birlikte neşredil

miştir (bk bibl.) 

ömer Fuadl'nin ayrıca çoğu risale hac
minde manzum ve mensur yirmi beşi aşkın 
eseri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Muslihu'n-nefs, Risale-i Tev
hidiyye, Şevkiyye ii hakkı devrani's
sufiyye, Sadefiyye, Şerh-iRisale-i Zen
bili Ali Efendi ii hakkı devranı sufiy
ye, Şerh-i Vird-i Settar (Yahya-yı Şirva
nl'nin "Ya settar" diye başlayan virdinin 
şerhi), Risale-i Halvet, Makille-i Ferdiy
ye ve Risale-i Virdiyye, Mecmua-i İla
hiyyfıt, Risale-i Aseliyye li-medhi As
hfıbı Resulillah, Risale -i Güllabiyye, 
Silsilename, Risale fi'z-zikir, Risale-i 
Müsellesat, Risale-i Hüviyye, Risale-i 
Safıdetiyye, Kaside-i Pendiyye, Hayfı

tiyye, Tercüme-i Mi'yfırü't-tarika. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Osmanll Müellifleri, 1, 118-119; Ziya Demir
cioğlu. Kastamonu Evliyalan, Kastamonu 1962, 
s. 26; a.mlf., Şeyh Şa'ba.n-1 Veli ve Postnişinleri, 
Kastamonu 1983, s. 20; İhsan Ozanoğıu, Türk 
Büyüklerinden Ünlü Bilgin ve Mutasavvı{Şa'
ban-L Veli: Hayatı, Eserleri ve Külliyesi, Kasta
monu 1966; a.mlf .. Şa'ba.n-1 Velf Menakıbı, 

Kastamonu 1967; Abdulkerim Abdulkadiroğlu. 
Halvetilik'in Şa'baniyye Kolu ve Şeyh Şa'ban-ı 
Veli Külliyesi, Ankara 1991, s. 60-64; L. Nihai 
Yazar, Halvetiliğin Şa'baniyye Kolu: Menakıb-1 
Şa'ban-ı Veli ve Türbename, [baskı yeri ve tari
hi yok[ (Mas Matbaacılık); Hilal Baysar, Ömerü'l
Fuadl Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri (yüksek 
lisans tezi, l99ı), Gazi Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü; İlyas Yazar. Ömer Fuadi: Ha
yatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bülbüliyyesinin 
Metni, İstanbul 2001; Necdet Yılmaz, Osman
IL Toplumunda Tasavvuf [ ı7. Yüzyıl), İstanbul 
2001, s . 94-98; J. J. Curry. "Defending the cuıt 

of Saints in Seventeenth-Century Kastamonu: 
ömer eı-Fu'adi's Contribution to Religious De
bate in Ottoman Society", Frontiers of Ottoman 
Studies [ed. C lmer-K. Kiyotaki), London 2005, 
1, 139-148; Gencay Zavotçu, Türk Edebiyatı 'n

da Habname ve Ömer Fu'ad1'nin Habiyye Ri
sa/esi, Kocaeli 2007; Mustafa Tatcı, "Şeyh Ömer 
Fuadl ve Saadetiyyesi", Yedi İklim, sy. 41, İs-
tanbul 1993, s . 38-40. r:o;:ıo 
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L 

ÖMER b. HAFS 
( ~.:,-!~ ) 

Ebu Ca'fer Hezarmerd Ömer b. Hafs 
b. Osman b. Kablsa el-Mühellebi 

(ö. 154/771) 

Ebu Ca'fer ei-Mansur'un 
Sind ve İfrikıye valisi . 

_j 

Emevı1er ve Abbasller zamanında önem
li devlet görevlerinde bulunan ünlü Mühel
lebl ailesine mensuptur. Cesareti ve kah
ramanlığı sebebiyle "Hezarmerd" (bin yi
ğide bedel) lakabıyla tanınır. Sind valisi ola
rak tayin edildiği 142 (759) yılından önceki 
hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Sind vila
yetinde çıkan karışıklıklar sırasında Abba
si Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansur tarafından 
ömer b. Musa b. Ka'b'ın yerine vali tayin 
edilen Ömer b. Hafs, Sind'in idari merke
zi Mansüre'de isyancı Uyeyne b. Musa b. 
Ka'b'ın direnişiyle karşılaştı. On bir ay bo
yunca Mansüre'yi kuşattıysa da şehri ele 
geçiremedi. Sonunda Uyeyne'nin barış tek
lifini kabul edip kendisini Halife Mansur'un 
yanına gönderdi. Ancak Uyeyne yolda fi
rar edip Sistan'a gitti ve burada öldürüldü. 
Ömer de Mansüre'ye yerleşerek bölgeye 
hakim olmaya çalıştı. 

Ömer b. Hafs, mütemayil olduğu Ali ev
ladından Medine'de halifeliğini ilan eden 
Muhammed b. Abdullah el-Mehdi ile iyi 
ilişkiler kurdu ve ona bağlılığını bildirdi. 
Muhammed b. Abdullah'ın öldürülmesin
den sonra oğlu Abdullah el-Eşter'i koru
du ve onu Hint meliklerinden birinin yanı
na gönderdi. Halife Ebu Ca'fer el-Mansür 
bu gelişmelerden haberdar olunca kendi
sini görevinden azietti ( ı sı /7 68). Bu sırada 
İfrlkıye Harici isyanlarıyla çalkalanıyordu. 
Bölgede huzur ve asayişi ancak Ömer'in 
sağlayabileceğini düşünen halife bu defa 
onu İfrlkıye valiliğine gönderdi. Safer 1 S 1 '
de (Mart 768) 500 savaşçı ile Kayrevan'a 
ulaşan Ömer b. Hafs üç yıl içinde İfrlkı
ye'de huzur ve güveni sağladı. Tahert'te
ki Rüsteml, Tilimsan ve Sicilmase'deki Suf
riyye Haricileri'nin hakimiyetine son ver
meyi planlayan Halife Mansür, ardından 
onu Mağrib- i Evsat ve Mağrib-i Aksa'ya 
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yapılacak akınlar için bir üs olarak kullanıl
masını istediği Tubne'ye yolladı ve şehrin 
surlarla takviye edilmesini istedi. Ömer 
b. Hafs, yerine Hablb b. Hablb b. Yezld el
Mühellebl'yi vekil bırakarak Kayrevan'dan 
ayrıldı. Bunun üzerine Rüstemller'in ku
rucusu ve İbazller'in imaını Abdurrahman 
b. Rüstem Trablus, Tilimsan ve İfrlkıye'
nin güneyindeki Berberller'le iş birliği ya
parak Ömer ile savaşmak için hazırlıklara 
başladı. Ömer b. Hafs'ın Kayrevan'dan ay
rılmasından sonra Serberiler isyan ede
rek Hablb b. Hablb'i öldürdüler. Bu başa
rı İfrlkıye'deki diğer Berberller'i de hare
kete geçirdi ve NefQseliler, İmamü'd-difa' 
Ebu Hatim Ya'küb el-MelzQzl'nin başkan

lığında toplanarak Trablus'ta ayaklandı
lar ve Ömer'in Trablus arnili Cüneyd b. 
Beşşar'ı mağlüp ettiler. Cüneyd b. Beş
şar, Ömer'den acil yardım istedi. Ömer'in 
gönderdiği yardımcı birlikler mağlQp ola
rak Kabis'e sığındılar. Ebu Hatim onları 
burada kuşatma altına aldı. 

Berberller, Ömer b. Hafs ile savaşmak 
için Tubne üzerine yürüdüler. Ebu Ha
t im'in kalabalık ordusuna ilaveten 40.000 
savaşçıyla İfrenller'den Ebu Kurre el-Me
gm es-Sufrl, 15.000 savaşçıyla Abdurrah
man b. Rüstem, 10.000 savaşçıyla Müsev
ver (Mes'Gd) b. Hani ez-Zenatl, 6000 kişiyle 

Asvan es-Sidratl el-İbazl ile Heware, San
hace ve Zenate kabileleri de muhasaraya 
katıldı. Buna karşılık Ömer b. Hafs'ın ya
nında 15.500 asker vardı. Savunma ted
birleri alan Ömer kuşatmanın uzaması 
üzerine bir çıkış hareketiyle düşmana hü
cum etmeyi düşündü. Ancak kumandan
ları onu bu plandan vazgeçirdiler ve çe
şitli savaş hilelerine başvurmayı teklif etti
ler. Ebu Kurre'ye elçi göndererek müttefik
lerden ayrıldığı takdirde kendisine 60.000 
dirhem verileceğini bildirdiler. Ebu Kurre 
bu teklifi reddedince kardeşiyle bağlantı 
kurup Ebu Kurre'yi ve isyancıları muhasa
radan vazgeçirmesi durumunda 4000 dir
hemle kıymetli hediyeler vermeyi vaad et
tiler. Bu ikinci teşebbüs başarılı oldu ve 
Ebu Kurre'nin kardeşiyle Haridier'in bir 
kısmı oradan uzaklaştı; Ebu Kurre de on
ları takip etmek zorunda kaldı. Onların 
ayrılmasının ardından Ömer b. Hafs Ab
durrahman b. Rüstem'in üzerine asker 
sevkedip onu Tahert'e çekilmek zorunda 
bıraktı. Diğer isyancılar da oradan uzak
laştılar. 

Tubne'den ayrılan Haridler, Ebu Hatim 
kumandasında bu defa Kayrevan'ı kuşa
tınca Ömer bir komutanını Tubne'de vekil 
bırakıp Kayrevan'ın yardımına koştu. Bu 
fırsatı değerlendiren Ebu Kurre, Tubne'ye 
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