
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 

1!1!!1 İLYAS YAZAR 

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 

ÖMER b. HAFS 

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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saldırdıysa da büyük kayıplar vererek geri 
çekilmek zorunda kaldı. EbU Hatim'in Kay
revan kuşatması sekiz ay sürdü. Ömer b. 
Hafs'ın 700 savaşçı ile yaklaşmakta oldu
ğunu öğrendiğinden kuşatmaya son ver
di. ömer Kayrevan'a girip şehre erzakyığ
dı ve gerekli savunma tedbirlerini aldı. 
Ebu Hatim bir süre sonra yeniden Kayre
van'a saldırınca Halife Ebu Ca'fer el-Man
sur yardımcı olmak üzere büyük bir ordu
yu bölgeye sevketti. Başka bir kumanda
nın kendisini kurtarmak için gönderilme
sini gururuna yediremeyen ömer b. Hafs 
bütün gücüyle düşmana saldırdı ve kah
ramanca savaşarak şehid oldu ( 15 Zilhicce 
154128 Kasım 771). Kayrevan Hariciler'in 
eline geçti. Yerine Yezld b. Hatim el-Mü
hellebl getirildi (Taberl, VIII, 45). Hem ida
reciliği hem kumandanlığıyla tanınan ömer 
b. Hafs bugün Biskre adıyla bilinen Abba
siye şehrini kurmuş ve 1\ıbne'yi yeniden 
inşa etmiştir. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

ÖMER b. HAFSÜN 
(..:ı~ ..;ı-ı~) 

Ömer b. Hafsün (Hafs) b. Ömer 
b. Ca'fer el-İslami 

(ö. 305/918) 

Endülüs Emevi Devleti'ni 
uzun yıllar uğraştıran 

isyancı lider. 
_j 

246 (860) yılında Maleka (Malaga) civa
rındaki Hısnıavt'ta (lznate) doğdu; sonra
dan İslamiyet'i kabul eden (müvelledGn) 
tanınmış bir İspanyol ailesine mensuptur. 
Gençliğinde kavgacı ve geçimsiz kişiliği se
bebiyle tartıştığı bir komşusunu öldürüp 
Kuzey Afrika'ya, Rüstemller'in başşehri 
Tahert'e kaçtı. İbnü'l-Kütıyye'nin ifadesi
ne göre kendisini tanıyan birinin ona bu
ralarda kalmasının vatanı için büyük bir 
kayıp olduğunu, eğer isterse Araplar'a kar-
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şı verilecek mücadeleye liderlik edebilece
ğini söylemesi üzerine geri döndü. Etrafı
na bir grup toplayarak Runde dağlarında 
(Serrania de Ro nda) harap bir kale olan Bü
beşter'e (Bobastro) yerleşip ilk isyan hare
ketini başlattı (267/880). Tamir ve kısmen 
yeniden inşa ettirdiği Bübeşter Kalesi son 
derece sarp kayalar üzerine kurulmuş müs
tahkem bir yerdi (İA, ll, 829; IX, 467). En
dülüs Emevi Emlri 1. Muhammed'in isyanı 
bastırmak için Reyye (Reyyo) Valisi Amir b. 
Amir kumandasında gönderdiği kuwetle
rin başarı elde ederneden geri dönmesi 
ömer b. Hafsun'un şöhretini arttırdı ve 
pek çok kişinin yanında yer almasını sağla
dı. Yeryüzünde kötülük ve fesat çıkarmak 
isteyen ayak takımı onun etrafında top
landı (ibnü'l-Eslr, VII. 361). İbn Hafsun'un 
üç yıl içerisinde Runde (Randa) şehrinden 
Gırnata (Granada) ve Maleka'ya kadar uza
nan dağlık bölgede sözünü geçirir hale 
geldiğini gören Emir Muhammed 270 (883) 
yılında büyük bir sefer için hazırlıklara baş
ladı. Sevkettiği kuwetlerle onu Bübeşter'
de mağlup ederek itaat altına aldı. Ömer 
b. Hafsun 271 (884) yılında Asturias Kralı 
lll. Alfansa'ya karşı yapılan sefere katıldı 
ve önemli yararlıklar gösterdi. Ancak bir 
süre sonra tekrar ayaklanarak Bübeşter 
Kalesi'ne çekildi. Emir Muhammed, oğlu 
Münzir'i üzerine gönderdiyse de (273/886) 
emlrin aniden ölmesi üzerine ordu geri 
döndü. 

Ömer b. Hafsun, Münzir b. Muhammed 
döneminde de (886-888) isyanını sürdür
dü ve taraftarlarının sayısını çoğalttı. Biz
zat emlrin başında bulunduğu ordu 274 
(887) ve 275 yıllarında Bübeşter'i kuşattıy

sa da alamadı. İbn Hafsun, Emir Münzir'e 
kendisinin kumandan yapılması ve ailesiy
le birlikte Kurtuba'ya yerleşmesine müsa
ade edilmesi şartıyla teslim olacağını bil
dirdi. İbn İzarl'nin kaydettiğine göre onun 
devletten böyle bir istekte bulunmasının 
ardında o sıralarda destekçilerini ve yar
dımcılarını kaybetmesi yatmaktaydı (el
Beyanü'l-mugrib, ll. 117). Emir Münzir bu 
şartı kabul etti ve ona 1 00 katır yükü yi
yecek, giyecek ve değerli eşya gönderdi. 
Ancak İbn Hafsun kuşatmanın kaldırılma
sının ardından Kurtuba'ya gitmeden tek
rar isyan etti. Emir Münzir kalenin yeni
den kuşatılması ve ele geçirilmeden Kur
tuba'ya dönülmemesi emrini verdiyse de 
onun da ani ölümü bunun yerine getiril
mesini engelledi. 

Münzir'den sonra tahta çıkan kardeşi 
Abdullah b. Muhammed b. Abdurrahman 
zamanında ( 888-912) defalarca barış iste
yip tekrar ayaklanan ömer b. Hafsun bu 
uzun süre içerisinde İstice (Ecüa), İstabbe 

(Estepa) ve Beyane (Baena) gibi şehirleri 
zaptedip bunlardan Beyane'nin halkını kı
lıçtan geçirdi; Ceyyan (Jaen) ve İlblre'nin de 
(Elvira) vergilerine el koydu. Emir Abdul
lah, kesin bir sonuca ulaşmak için hazır

ladığı 14.000 kişilik bir orduyla 30.000 kişi
lik ömer b. Hafsun ordusunu Bulay (Polei) 
civarında bozguna uğrattı (278/891 ); fa
kat yine kaçıp Bübeşter'e sığınan İbn Haf
sun'u kaleyi muhasara etmesine rağmen 
ele geçiremedi. Emir Abdullah'ı ölümüne 
kadar uğraştıran ve gönderdiği orduların 
karşısında mağlup olmasına rağmen her 
seferinde Bübeşter Kalesi'ne sığınmak su
retiyle canını kurtaran İbn Hafsun uzun 
mücadelesi sırasında çeşitli politik oyunla
ra da girişti. Bir yandan Abbasller'in des
teğini sağlayabilmek için halife adına hut
be okuturken bir yandan da kuzeydeki Ga
liçya Krallığı'na yaklaşarak yardım almaya 
çalıştı. Hatta 286 (899) yılında ailesiyle bir
likte İslam'dan çıkıp Hıristiyanlığa girdiği
ni açıkladı ve ismini Samuel olarak değiş
tirdi. Ancak bu dini tercihi kendisine ina
nan pek çok taraftarının yanından ayrıl
masına sebebiyet verdiği gibi İslam alim
leri de ona karşı cihad ilan etti. Ömer b. 
Hafsun ilerleyen dönemlerde Fatımller'le 
ittifak kurmaya uğraştı, ayrıca İşblliye (Se
villa) hakimi İbrahim b. Haccac gibi diğer 
asilerle de iş birliği yaptı. 

ömer b. Hafsun, Endülüs tarihinin en 
güçlü hükümdarlarından lll. Abdurrah
man'ın (912-961) ilkyıllarında da isyanına 
devam etti. Fakat yaşlanmaya başlamış
tı, karşısında da selefierinden çok farklı 
iradesiyle ünlü bir hükümdar vardı. Yeni 
hükümdar tahta çıktıktan kısa bir süre 
sonra saldırıya geçerek onu mağlup etti 
ve aralarında İlblre'nin de bulunduğu otu
zun üzerindeki kaleyi teslim aldı; ertesi yıl 
da Cezlretülhadra'ya kadar olan bölgeyi 
zaptetti. İbn Hafsun 303 (916) yılında son 
bir defa daha bağışlanmasını diledi ve di
leğinin kabul edilmesi üzerine lll. Abdur
rahrnan'la, içinde Bübeşter'in de bulun
duğu 162 kalenin teslimini öngören bir 
barış antiaşması imzaladı; kaynakların be
lirttiğine göre ölünceye kadar da bu ant
laşmaya sadık kaldı . Hatta oğlu Süleyman, 
İbiza (Yabise) adasını ele geçirdiğinde ona 
kızmış ve lll. Abdurrahman'a adayı geri 
alması için yardımcı olmuştu. 

Dört hükümdan uzun yıllar uğraştıran 
ömer b. Hafsun 16 Şaban 305 ( 1 Şubat 918) 
tarihinde öldü. İbn İzarl bu olayı, "Kafirle
rin ve münafıkların başı. fitne ateşini ya
kan, kötülük saçan ömer b. Hafsun öldü" 
şeklinde kaydetmiştir ( el-Beyanü 'I-mug-


