
ÖMER b. HAFS 

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-



rib, ll, 171 ). İbn Hafsun'un Emevl yöneti
mine karşı isyanının sebepleri hususunda 
bazı araştırmacılar Endülüs'teki toprak 
mülkiyeti. vergiler, etnik ayırım ve politik 
istekler üzerinde dururlar. Bunların doğru

luğu şüphesiz olmakla birlikte onun kişi
liği ve halk üzerindeki etkisi de göz önün
de tutulmalıdır. Çünkü devlete karşı her 
ayaklanmasında halktan, özellikle müvel
ledun ve Berberller'den çok sayıda taraf
tar toplamakta ve onlardan aldığı güçle 
isyanlarına devam etmekteydi. İbn Hat
sun'un ölümünden sonra onun başlattığı 
isyanı oğulları Ca'fer. Süleyman, Abdur
rahman ve Hafs on yıl daha sürdürmüş
ler ve zaman zaman bazıları kendi arala
rında çarpışmak suretiyle yine kan dökül
mesine sebep olmuşlardır. Neticede lll. 
Abdurrahman'ın kuşattığı Bübeşter Kale
si 23 Zilkade 315 (19 Ocak 928) tarihinde 
son asi lider Hafs'ın eman dilemesiyle ele 
geçirilmiş ve tamamen yıktırılmıştır. 
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ÖMER el-HALVETi 
( ıd#<' ' .).,. ) 

Ebu Abdiilah Siracüdd!n Ömer 
b. Şeyh Ekmelüdd!n el-Gilanl el-Halvefı 

(ö . 800/ 1397 [?]) 

Halvetiyye 
tarikatının kurucusu. 

_j 

İran 'ın Gllan bölgesinde Hazar denizinin 
kıyı şeridi yakınlarındaki Lahkan şehrinde 
doğdu. Aslen Şirvanlı olup soyu Şirvan'ın 
meşhur şeyh ailelerine dayanır. İlk tasav
vuf terbiyesini babasından aldı. Gençliğin

de askerliğe ilgi duyarak İlhanlılar'ın hiz
metine girdi ve Emir Çoban'ın ordusunda 
savaşırken esir düştü. Esaretten kurtu
lunca Harizm'e gidip Halvetiyye silsilesinde 
Ahi Muhammed diye anılan amcası Şeyh 
Ebü'l-FüyOzat Kerlmüddin Muhammed el
Harizml'ye intisap etti. sülukünü onun ya
nında tamamladı. Ardından amcası ile bir
likte Lahkan'a dönüp Her! kasabasına yer
leşti. 780'de ( 1378) amcasının vefatı üze
rine onun irşad makamına geçti. Herl'de 
başladığı irşad faaliyetini Tebriz civarında
ki Hoy şehrinde devam ettirdi. Şehrin yö
neticileriyle iyi ilişkiler kurdu. Daha sonra 
Mısır ' a gitmek üzere Hay'dan ayrıldı. Mı
sır'da iken yedi defa hacca gittiği belirtil
diğine göre burada uzunca bir süre kal
mış olmalıdır. Gllan hakimi Sultan üveys. 
Memlük sultanına bir elçi göndererek onu 
Herl'ye davet etti. Sultan tarafından değer
li hediyelerle ülkesine uğurlanan Ömer el
Halveti irşad faaliyetini Tebriz'de sürdür
dü. Tebriz'de 800 (1397) yılında vefat et
tiği ve Mlr Ali Zaviyesi haziresine defnedil
diği kaydedilmekteyse de son zamanlarda 
yapılan bazı araştırmalarda onun Azer
baycan'ın Şamahı şehrinin Avahil köyün
deki P'ir ömer Sultan Ziyaretgahı diye ta
nınan mekanında medfun olduğu belirtil
mekte, ayrıca bu köyde doğduğu ileri sü
rülmektedir ( Rıhtım , s. 101). 

Ömer el-Halvetl'nin tarikat silsilesi, şey
hi Ahi Muhammed vasıtasıyla İbrahim Za
hid-i Geylani'ye nisbet edilen, ancak ku
rumlaşmış bir tarikat halini almayan Za
hidiyye silsitesiyle birleşir. Bu silsite İbra
him Zahid-i Geylani'nin halifesi Safiyyüd
din Erdeblll'de Safeviyye, ömer el-Halve
tl'de Halvetiyye tarikatına dönüşmüştür. 

Seyfeddin, Zahlrüddin, Bayetid-i POrani ve 
Ahi Mlrem adlı dört halife yetiştiren Ömer 
el-Halvetl'nin silsilesi Ahi Mirem, Hacı İz
zeddin Türkmanl ve Sadreddin-i Hıyavl va
sıtasıyla devam ederek tarikatın ikinci plri 
Seyyid Yahya-yı Şirvanl'ye ulaşmıştır. Hal
vetiyye, İslam dünyasının en yaygın tarikat-

ÖMER ei-HALVET[ 

larından biri olduğu halde Ömer el-Halve
tl'nin adının kendisinden yaklaşık bir asır 
sonra yazılan Abdurrahman-ı Cami'nin Ne
teJ:ıeıtü 'J-üns'ünde yer almaması onun ça
ğında tanınmadığını göstermektedir. Ni
tekim bazı kaynaklar amcası Ahi Muham
med'in şeyhi İbrahim Zahid-i Geylanl'yi , 
Seyyid Yahya-yı Şirvani'yi veya ömer el
Halvetl'nin şeyhi olarak geçen Muhammed 
b. Nur ei-Balisl ei-Halveti'yi tarikatın plri 
olarak kabul etmektedir. 

Ömer el-Halvetl'nin halvet hayatını çok 
sevdiği, uzlete çekilip ibadet ve zikirle meş
gul olmaktan büyük bir zevk duyduğu için 
"Halvetl" nisbesini aldığı söylenir. Halvette 
iken sürdürdüğü esrna-i seb'a ile (Allah' ın 
yedi ismi : La ilahe illallah, All ah, h u, hak, 
hay, kayyum, kahhar) zikir geleneği daha 
sonra diğer tarikatlarca da benimsenerek 
geliştirilmiştir. Ömer el-Halvetl'nin birbiri 
ardınca kırk erbffin çıkardığı , son erbalnini 
tamamladığında Hz. Peygamber tarafın
dan kendisine kırk adet dal harfi işaretli 
bir taç ihsan edildiği , böylece sufiler ara
sında menekşe renkli çuha üzerine dört 
terekli (terk) dal tacı ilk giyen mutasawıf 
olduğu kaydedilmektedir. Dervişlerine hal
vet, uzlet ve sükutu tercih etmelerini, ve
layet ehli kişilerle beraber bulunmaları
nı tavsiye eden Ömer el-Halvetl tarikatın 
esasını ilk sfıfilerden Hatim el-Esamm'ın 

bahsettiği dört ölüm türüyle açıklamıştır. 

Salik devamlı nefsine muhalif olmalı, onun
la mücadele etmeli (mevt-i ahmer 1 kı z ıl 

ölüm), her türlü belaya sabretmeli (mevt-i 
esved 1 siyah ölüm). var olanla yetinmeli, 
şikayetten kaçınmalı (mevt- i ah dar 1 yeş i l 

ölüm). az yemeli ve sürekli riyazette olma
lıdır (mevt-i ebyaz 1 beyaz ölüm) . Sülfıkün 
nihayetinde Hakk'a ulaşmak ancak bu dört 
ölümü nefiste tatmakla gerçekleşir. 
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