
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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