
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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