
HAMA 

Demiryolu ile Halep'e ve Şam'a, Hu
mus üzerinden de Trablus ve Beyrut'a 
bağlanan Hama XIX. yüzyılda biraz da
ha gelişti. XX. yüzyıl başlarında 50.000'i 
geçen nüfusu 1940'1arda 70.000'i aşmış, 

1992'de ise 250.000'i bulmuştur. 1980'
de Müslüman Kardeşler (ihvan-ı Müslimfn) 
hareketinin merkezi haline gelen şehir, 
Şubat 1982'de girişilen sindirme hare
katı sırasında çıkan çatışmalardan olduk
ça etkilenmiş. eski şehrin büyük bir kıs
mı ağır bombardımanın tesiriyle yıkıldı
ğı gibi20-25.000 kişi de hayatını kaybet
mişti. 

Tarihi boyunca ipekli ve pamuklu ku
maş dokumacılığının merkezi, bölgenin 
göçebe halkı tarafından sıkça uğranılan 
bir pazar yeri olan ve XX. yüzyıl başların
da çevresindeki köylerin o/o 80'i beş bü
yük ailenin mülkiyetinde bulunan Hama 
bugün de pamuk, tahıl, meyve, sebze ti
careti yapılan bir pazar olup tahıl öğüt
me. yün ve ipekli dokuma sanayiine sa
hiptir. 

Asi nehrinin iki yakası üzerinde kurulu 
olan şehir, günümüzde en büyüğünün 
yüksekliği 22 metreyi bulan su kemerle
rindeki suyun yükselmesi sayesinde şeh
rin içme suyunu ve bahçelerinin sulama 
ihtiyacını karşılayan su dolaplarıyla meş
hurdur. Irmağın sağ tarafındaki ticari 
uğrak yeri olan mahallelerde hanlar, Ca
miu'l-hayyat ve onun yanı başında H ama 
sultanı Ebüi-Fida'nın mezarını örten bir 
kubbe yükselmektedir. Başlangıçta put
perest tapınağı ve daha sonra hıristiyan 
bazilikası iken Emeviler zamanında cami
ye çevrilen ei-Camiu 'l-kebir (Camiu's-sQ
kı'l-a ' la. Cilmiu EbfUbeyde) üç nefe ayrılmış 
geniş bir namaz kılma bölümüne, sekiz 
sütunla taşınan beş kubbeye, XV. yüzyıl

da yapılmış ağaç işlemeli minbere ve biri 
529 (1135) tarihli, diğeri Memlükler za
manına ait iki minareye sahiptir. Avlu
nun batı tarafındaki revaklı bölümden. 
1284-1298 yılları arasında Hama emirliği 
yapmış olan ei-Melikü'I-Muzaffer'in tür
besine varılır. Siyah ve beyaz süslemele
riyle dikkati çeken minaresi, ağaç işle
meli çok güzel minberiyle NCıreddin Ca
mii (ei-Camiu'n-NOrf) 568 (1172) yılında in
şa edilmiştir. Yine bu dönemde 55Z'den 
(1157) sonra bir hastahane (Bfmarista
nü'n-NOrf) . S6S'ten (1170) sonra bir med
rese ve bugün hiçbir izi kalmamış olan 
bir kale yapılmıştı. Azm ve Geylani aile
lerinin evlerinin (-Kasrü 'I-Geylanf) bulundu
ğu kısım şehrin en önemli bölgesidir. Ha
ma tarih ekolünün kurucusu ibn Vasıl, 
coğrafyacı Yaküt ve Ebü'I-Fida Hamalı · 
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meşhur şahsiyetlerdir. Bunların yanında 

Kadılkudat Ebu Bekir Muhammed b. Mu
zaffer ve fakih Ahmed b. Muhammed gi
bi Hamevi nisbesiyle meşhur birçok şah
siyet vardır. 
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HAMA ULUCAMii 

Suriye' deki 
erken islam mimarisinin 

ilk örneklerinden biri. 
_j 

Suriye'nin fethi sırasında yaygınlaşan 
bir geleneğe göre mevcut kiliseler müs
lümanların i badeti için de kullanılıyor ve
ya bu amaçla mescid haline getiriliyor
du. Hama'da bulunan ve bir Roma tapı
nağı üzerine yapılmış olan büyük kilise 
de fetihle birlikte 1 S (636) yılında camiye 
dönüştürülmüştür. Emeviler zamanında 
yapılan tadilatla batıdaki üç açıklıklı kapı
sı (nartheks) kapatılarak giriş kuzeyden 
verilmiş, güney duvarına bir mihrap nişi 
ve önüne de revaklı bir avlu ilave edilmiş
tir. Ab b asi Halifes i Mehdi -Billah dönemin
de (775-785) yapılan tamirattan sonra 
SZ9 ( 1135) yılında imadüddin Zengi za
manında kare planlı minare eklenmiş, Ey
yQbiler'in Hama meliki el-Melikü'I-Muzaf
fer lll. Mahmud ( 1284- 1298) camiyi tamir 
ettirerek bitişiğine bir türbe ile bir med
rese yaptırmış ve 832 ( 1428) yılında da 
ibrahim el-Haşiml avlunun doğu revakını 
küçük bir harim haline getirip giriş kapı
sını yeniletmiştir. 198Z'deki Hama olay
ları sırasında büyük ölçüde tahrip edilen 
cami yeniden restorasyona alınmıştır. 

Cami. eski yapı dokusundan faydalanı
larak şekiilendirildiği için asimetrik bir 
plan şeması sergiler. Bitişiğindeki türbe 
ve medrese ile birlikte kıble yönünde uza
nan harirrı mekanı ve büyük bir avludan 
müteşekkil olup Şam Emeviyye Camii gi
bi orüinal taraflarını fazla yitirmeden gü
nümüze ulaşmıştır. Harimin batı duvarı 
kiliseden, kıble duvarı tapınaktan kalma
dır. iç mekan, ortada sekiz payenin taşı
dığı haç biçiminde yerleştirilen beş kub
be ile, diğer kısımlarda ise tonozlarla ör
tülmüş, iki renkli kesme taş malzeme ile 
örülen duvarlardan kuzeydekine ve batı 
duvarındaki eski kapıların yerlerinde açı
lan pencerelerle aydınlatılmıştır. Avludan 
geçilen basık kemerli giriş kapısı . yüksek 
sivri kuşatma kemeri ve payanda biçimin
deki siyah -beyaz renkli taşlardan oluşan 
sağlam ayakları ile cepheden dışa taşırı

larak taçkapı formunda değerlendiril
miştir. Kuzey cephesi, alt kat pencerele
rin üzerinde yer alan yuvarlak ve dilimli 
kemerli küçük ikinci kat pencereleri, iki 
mihrap nişi ve kademeli konsaliara yas
lanan meyilli saçakla harekelendirilmiş
tir. Kapı ve pencerelerde çerçeve ve atkı 
taşı olarak kullanılan bezemeli antik dö
nem malzemeleri dikkat çekicidir. Zey-



Ha ma 
Ulucamii'nin 
minaresi
Suriye 

nüddin Ketboğa tarafından yaptırılan ah
şap minber. kitabe ve süslemeleriyle XIII. 
yüzyıl M em! ük sanatının en güzel örnek
lerinden birini teşkil eder. 

Harimin doğusuna bitişik beş hücreli 
medrese. koridor şeklinde dar bir avluya 
ve cami avlusunun dciğu revaklarına açı l 

maktadır. Batısında daha geniş bir avlu 
ile el-Melikü'l-Muzaffer lll. Mahmud ve 
oğluna ait tür be yer alı r. Türbede bulu
nan iki ahşap sanduka da minber gibi in
ce işlenmiş geometrik ve bitkisel motif
lerle süslüdür. 

Avlu etrafındaki revakların kemerleri 
aynı döneme ait olmadığından farklı özel
liklere sahiptir. Doğu revaklnın harime ya
kın kısmı kapatılarak mescid haline geti
rilmiştir. Avluda sekiz antik sütunun ta
şıdığı sekizgen gövdeli, kubbe ile örtülü 
olan hazine binasının (beytülmal) altında 
sekizgen bir havuz bulunmaktadır. Mi
mari yapısı ve akant us süslemeli sütun 
başlıkları ile Şam Emeviyye Camii avlu
sundaki Kubbetü'l-hazne'nin tam bir ben
zeridir. Avluya kuzeyden bir taçkapı ile 
girilmektedir. 

Harimin güneydoğu köşesinden yük
selen kare planlı minare eski bir temel 
üzerine oturtulm uştur. Siyah-beyaz iki 
renkli taşlardan oluşan yatay kuşaklar şek
lindeki süslemelerin arasında kOfi kitabe 
şeritleriyle mozaik tekniğinde işlenmiş eş

kenar dörtgen motifleri mevcuttur. Av
lunun kuzeyindeki çokgen silindirik göv
deli minare de Memlük karakteri taşı
maktadır. 
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Iii ABDÜSSELAM ULUÇAM 

HAMADİŞE 
( ~~Lı=JI) 

Ali b . Hamdfış'a 
(ö. 1135/1 722-23) 

nisbet edilen ve daha çok 
Fas'ta yaygın olan bir tarikat . 

_j 

Tarikatın kurucusu Sidi Ebü'l-Hasan 
(Ebü'I-Berekat) Ali b. Muhammed Ham
düş ile halifesi Sidi Ahmed ed-Dagügi 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Fas Kara
viyyin Medresesi'nde tahsilini tamamla
dığı bilinen Ali b. Hamdüş daha sonra 
bugün zaviyesinin bulunduğu ZerhQn'a 
yerleşti. Abdüsselam b. Meşiş (ö 625/ 
1228 1?1) ve talebesi Ebü'l-Hasan eş-Şa
zeli'nin manevi terbiyesinde yetiştiği dik
kate alınarak onun üveysimeşrep bir sQfi 
olduğu söylenebilir. Dini bir eğitim gör
meyen Sidi Ahmed şeyhinin vefat habe
rini aldıktan sonra kendini kaybederek 
teberle başın ı yaralamış . bu olay daha 
sonra, vecd halindeki Hamadişe dervişle

rinin tarikatın zikir meclislerinde uygula
dığı bir gelenek halini almıştır. Bazı kay
naklarda 1131 'de (1719) vefat ettiği be
lirtilen Ali b. Hamdüş'un t ürbesi Miknas 
şehrine 34 km. mesafede bulunan Zer
hQn'un köylerinden Beni Reşid (Sfdf Ali), 
Sidi Ahmed'in türbesi de Beni Verad kö
yündedir. Bu türbelerde mevlid kandilin
den bir hafta sonra yapılan ve "mQsem" 
(mevsim) denilen töreniere Fas'ın çeşitli 
bölgelerinden gelen pek çok Hamadişe 
mensubu katılır. Kuzeybatı Afrika'nın bir
çok bölgesinde kurulan zaviyelerle tesir 
sahasını genişleten Hamadişe bölgenin en 
yaygın tarikatlarından biridir. XX. yüzyı
lın başlarında Miknas'ın üçte ikisinin Ha
madişe'ye mensup olduğu bilinmektedir. 

Tarikatın zikir meclislerine "hadra, !ey
le" gibi adlar verilir. Kudüm, ney ve diğer 

HAMADU MÜSA 

mahalli mOsiki aletlerinin eşliğinde yapı
lan hadra zikri, kadın ve erkeklerin ayrı 
ayrı odalarda yerlerini almalarından son
ra okunan bir münacatla başlar. Derviş
lerin cezbe haline ulaşmaları şarttır ; aksi 
takdirde zikrin tekrar edilmesi gerekir. 
Zikrin başlangıç, gelişme ve kemal hali 
"soğuk", "ılık" ve "sıcak" kelimeleriyle ifa
de edilir. Leyle adı verilen yemekli zikir 
gece yapılır. Bu sırada tarikat mensupla
rından toplanan sadakalar Si di Ali ve Sidi 
Ahmed'in torunlarına ve diğer yoksul der
vişlere dağıtılır. Tarikat mensuplarının zi
kir sırasında teber, bıçak, çivili sapa vb. 
ile başlarına vurmaları İslami esaslara 
aykırı bir adet olduğundan şiddetle eleş

tirilmiştir (İbn Zeydan. V. 459-464) . Ha
ma.dişe tekkelerindeki coşkulu zikir mec
lislerinin cin çarpmış insanları tedavi et
tiğine inanılması tarikatın yaygın hale 
gelmesini kolaylaştırmıştır. Hamadişe da
ha sonraki yıllarda Sidi Ali'ye nisbetle Al
laliyyin ve Ahmed ed-Dagügi'ye nisbetle 
Dagügıyyin adlı iki kala ayrılmışsa da bun
lar arasında önemli bir fark yoktur. 
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HAMADUMÜSA 
Sidi Ahmed b. Musa 
el-CezOli es-Simlali 

(ö. 971/1563) 

Kuzey Afrika'da tanınmış 

bir mutasavvıf. 
_j 

864 (1460) veya 865 (1461) yılında 
Fas' ın güneybatısında SQs bölgesindeki 
BO Mervan'da doğdu. Asıl adı olan Ah
med b. Musa'yı Kuzey Afrika yerlileri Ha
madu Musa şeklinde telaffuz ettiklerin
den bu adla tanınır. 

Sayılarının 300'ü aştığı söylenen birçok 
şeyhten feyiz alarak yetişen Hamadu MO
sa, CezQliyye tarikatı şeyhlerinden Abdü
laziz et-Tebba'a intisap ettikten sonra 
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