
HAMADU MÜSA 

memleketinden ayrılarak muhtemelen 
şeyhinin emriyle Bağdat'a kadar uzanan 
bir seyahate çıktı. İki yı l sonra 927'de 
(1521) Merakeş'e döndü. Şeyhi Tebba 'ın 

kabri başında yedi gün kalıp ardından 
SOs'a geçti ve Tazervalt'ta bir zaviye kur
du. Sa'dl Sultanı Abdullah el-Galib'in ken
disini ziyaret etmesi şöhretinin daha da 
yayılmasını sağladı. Sultan Abdullah, 965'
te (1558) Tanca ve Sebte'ye (Ceuta) kadar 
gelen Osmanlılar'a karşı ondan yardım 
istedi; şeyh de bölgeyi terketmeleri ko
nusunda Osmanlılar'a çağrı yaparak ay
rılmalarını sağladı . Portekizliler'e karşı 
da Sultan Abdullah ' ı desteklerneyi sür
dürdü. Sa'diler kendisine büyük saygı 
duydular. Tazervalt'ta vefat eden Harna
du Musa'nın t ürbesi günümüzde mart, 
ağustos ve eylül aylarında olmak üzere 
yılda üç defa ziyaret edilmektedir. 

Sa'diler'in son zamanlarında birbirine 
muhalif üç grup, devletin zayıflamasını fır
sat bilerek kendi bölgelerinde müstakil 
emirlikler kurdular. Hamadu Musa'nın to
runlarından Ebu HassOn Ali es-Simlali'
nin Sus'ta kurduğu emirlik bunlardan bi
ridir. Ebu Hassun, Sa'dl Sultanı Ahmed 
Ebu Mahalll'nin 1614'te ölümünden son
ra tahta geçen Sultan Zeydan'ı zayıf dü
şürmek için başta CezOle kabilesi olmak 
üzere Sus Berberileri'ni merkezi idareye 
karşı ayaklandırdı ; 1626'da Yahya'nın öl
mesiyle Hadi Emirliği dağıldı. iliğ şehri 
Sus bölgesinin ve EbO HassOn'un emirli
ğinin merkezi oldu. Birkaç yıl içinde sınır
larını genişleten Ebu Hassun 1631'de Si
cilmase'yi aldı. Sus bölgesini iktisadi ba
kımdan ayakta tutabiirnek için iılğ'i Batı 
Afrika ticaretinin merkezi haline getirdi. 

XIX. yüzyılın başlarında Ulad Sldi Ha
madu Musa. Tazervalt Sultanlığı'na eski 
gücünü kazandırdıysa da Filaliler'den Mev
lay Hasan ( 1873-1893) sultanlığı yeniden 
etkisiz hale getirdi. Buna rağmen Tazer
valt prensleri Hamadu Musa'ya borçlu 
oldukları manevi otoritelerini XX. yüzyılın 
başına kadar korudular. 
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Tidiniyye tarikatının 
Şeyh Şerif 

Ahmed Hamahullah' a (Hamallah) 
(ö. 1943) 

L 
nisbet edilen bir kolu. 

_j 

Ticaniyye tarikatının piri Seyyid Ahmed 
et-Ticani (ö. 1815). Cezayir'de Osmanlı 
idaresiyle arası açıhoca Fas Sultanı Mev
lay Süleyman'ın yanına giderek orada bir 
tekke açmıştı. Ticani'nin ölümünden son
ra tarikatın Cezayir kolu ile Fas'ta gelişen 
kolu arasında hem zikir usulü hem de fik
ri ve siyasi bakımdan ayrılıklar ortaya çık

tı. "Cevheretü'l-kemal" denilen zikri Ce
zayir kolu on iki esma, Fas kolu ise on bir 
esma üzerinden çekiyordu. Tarikatın Ce
zayir kolu, bölgenin idaresini ellerine ge
çiren Fransızlar ' la iyi ilişkiler kurmakta 
sakınca görmezken Fas kolu karşı tavır 
aldı. Fransızlar'ın Batı Afrika'yı işgal et
mesinden kısa bir süre önce Atlas Okya
nusu sahillerinden Nüer'e kadar olan ge
niş alanda Batı Afrika İslam Devleti'ni ku
ran el-Hac Ömer (ö . 1864) , tarikatın Fas 
koluna mensup olmasına rağmen 1835'
te zikri on iki esma üzerinden çekmeye 
karar verdi; hakimiyeti altındaki bölge
lerde de bu zikir tarzı yayıldı. 

Tarikatın Fas koluna bağlı Cezayirli şeyh 
Sldi Muhammed b. Ahmed b. Abdullah 
(ö. 1909). 1904yılında bugünkü Mali Cum
huriyeti'nin NiyOrO (Nioro) şehrine yer
leşti. Birkaç tüccarın dışında fazla mün
tesibi bulunmayan Sldl Muhammed, ha-

Sevh Hamallah 

life olarak yerine aslen Moritanya'nın TI
şlt (Tichit) bölgesinden olan Şerif Ahmed'i 
bıraktı. 1913-1915 yılları arasında Fran
sız idarecilerinin hazırladığı , bölgedeki İs
lami faaliyetlerle ilgili raporlarda ondan 
münzevi bir hayat yaşayan , sömürge ida
resine karşı açık bir tavır koymayan, ken
disine gelen bütün hediyeleri sadaka ola
rak dağıtan , Ticanller'i yeniden bir araya 
toplamaya çalışan , mensupları üzerinde 
nüfuz sahibi bir safi olarak bahsedilmek
tedir. Şerif Ahmed'in, "Allah ' ın himaye 
ettiği kimse" anlamındaki "Hamahullah" 
lakabını bölgenin Fransız idarecileri ge
nellikle "Hamallah" (Amalla) şeklinde kul
lanmışlardır (Alioune Traore. s. 57). 

1916 yılında Mekke'nin Şerif Hüseyin 
tarafından işgal edilmesi üzerine Fran
sızlar idareleri altındaki müslüman bölge
lerinde araştırmalar yaptırarak önde ge
len müslümanların bu konuda fikirlerini 
aldılar. Mali valisine yazılan cevabi mek
tuplardan ilkine Şerif Hamallah da imza 
atmış ve Fransızlar'la ortak hareket eden 
Şerif Hüseyin'in Mekke emiriolmasını çok 
sevindirici bulduğunu bildirmişti. Hamal
lah başlangıçta Fransızlar'a yaklaşmıyor 
fakat düzenli olarak vergisini ödüyordu. 
Şöhreti kısa sürede bütün Batı Afrika'ya 
yayıldı. 1924 yılına gelindiğinde Hamaliy
ye, şeyhi, halifeleri, müridieri ve zikir usu
lüyle tam bir tarikat haline gelmişti. Şeyh 
Hamallah'ı kıskananlar. onun müslüman 
milliyetçisi ve halkı isyana teşvik eden bir 
kişi olduğunu söyleyerek kendisini Fran
sızlar'a şikayet ettiler. 

Batı Afrika müslümanları arasında ge
nelde bir çatışma görülmezken sadece 
Hamaliler diğer bütün kesimlerle kavgalı 
gibi gösterilmeye çalışıldı. Bunun başlıca 
sebebi, Ticaniyye tarikatı mensuplarının 
birçoğunun Şerif Hamallah'a intisap et
mesiydi. Hamaliyye'nin gelişmesi, diğer 
şeyhterin güçlerinin ve geçim kaynakları
nın ellerinden çıkmasına yol açtı ; bu du
rum, ibadetlerine engel olmamaları şar
tıyla Fransızlar'a itaat edeceklerine dair 
anlaşmalar imzalayan diğer tarikat şeyh

lerini de rahatsız etti. Öte yandan bazı 
hıristiyanların İslamiyet' i kabul ederek 
Şeyh Hamallah'a intisap etmeleri üzeri
ne kilise devreye girerek Fransız idaresi
nin ona karşı sert tedbirler almasını iste
di. Şeyh Hamallah'ın bugün Mali ile Mori
tanya devletlerinin sınırları içinde kalan 
NiyOrO, Velate (Valata). Kifa (Kiffa). Kayes, 
Timbedga (11nbadghah), Nara (Nara) ve Na'
me gibi yerleşim yerlerinde müntesipleri 
giderek çoğaldı. Hamaliyye on beş yıl için
de Senegal ve Orta Nüer havzalarında, Yu-



karı Gine, Fildişi Sahili ve hatta NUerya'da 
yaşayan bütün siyah müslümanlar ara
sında hızla yayıldı. 

Şeyh Hamallah gibi dini bir önderi n baş
Iatacağı hareket sömürgecilerin başına 
çok büyük meseleler açabilirdi. Bazı böl
gelerde müridierin yaptığı taşkınlıkları 
şeyh kendi imkanları ile önleyemedi. İlk 
kavgalar 1920-1929 yılları arasında özel
likle NiyürQ civarında çıktı. 1924 'te Hamall 
müridieri yerli halktan olan şefin evine 
saldırdılar. Olayları durdurmak için müda
halede bulunmayan Şeyh Hamallah Mo
ritanya'nın Mederda şehrine sürgüne gön
derildi. 1929-1930 yıllarında Moritanya'
nın Kediye (Kaedi) şehrinde , 1933'te Kuçi
ala'da (Kutiala) patlak veren olaylar, şey

hin en son Fransa'ya sürgüne gönderilme
sine kadar yaklaşık yirmi yıl devam etti. 

İlk büyük olayı çıkaran Ya'küb Silla adlı 
mürid toplumun huzurunu korumak için 
1929'da Kediye'ye gönderildi. Ya'küb Sil
la'nın burada kadın- erkek eşitliğini sa
vunması, süs eşyasına karşı olması ve 
lüks kumaşları yaktırıp altın takılan sat
tırması birçok ailenin boşanmasına se
bep oldu. Ya'küb'un özellikle Kur'an-ı Ke
rim hakkında bazı fikirler ileri sürmesi 
üzerine olaylar çıktı. Dini bir kavgaya ka
rışmaktan çekinen Fransızlar. hadiseler 
toplumun iç meselesi olmaktan çıkıp si
yasi bir mahiyet kazanınca duruma mü
dahale ettiler. On beş kişinin öldüğü olay
lar sonrasında Ya'küb Silla Fildişi Sahili'n
deki Adzope'ye sürüldü. Sömürge idare
sinin binasını yıkmak isteyen kardeşi FQ
dl, kendini mehdi ilan ettiği gerekçesiy
le Mali'nin doğusunda bulunan Kldal'de
ki (Kadel) hapishaneye gönderildi (ı 933) . 
Bu iki kardeşin davranışları Şerif Hamal
lah tarafından da kınandı. Bu sırada sö
mürge idarecileriyle arası düzelen şeyh 
tekrar NiyürQ'ya döndü ve büyük ilgiyle 
karşılandı . Evi Moritanya, Senegal ve Ma
li' den gelen ziyaretçiler in akınına uğradı. 

Fransızlar'a güveni kalmayan ve hayatı
nın tehlikede olduğunu düşünen Hamal
lah müridierine namazlarını korku nama
zı şeklinde kılmalarını tavsiye etti. Ancak 
bu hareketinin tahrike sebep olmaması 
için Fransızlar'ın verdiği güvence ile 1937 
yılından itibaren namazları normal biçim
de kılmaya başladı. 

1936 yılında Hamalller'in Mekke yerine 
NiyQrQ'ya dönüp namaz kıldıkları söylen
tileri çıktı. 1938'de Tenuaciu kabilesi men
supları Lagal kabilesinden olan Hamall
ler'e saldırdılar. Şeyhin oğullarından Ba
ba bu saldırılar sırasında yaralandı. Baba 

da 1940 yılında Tenuaciu kabilesinin yer
leşim yerlerine ve kervanlarına karşı sal
dırıya geçti. Çıkan karışıklıklarda kadın 
ve çocukların da aralarında bulunduğu 
300 kişi öldü. Olaylardan sorumlu tutu
lan otuz üç kişiye ölüm, 600 kişiye de ha
pis cezaları verildi. Şeyhin oğulları Baba 
ve Şeyh Ahmed 11 Kasım 1940'ta idam 
edildi. Bu olaylar üzerine birçok bölgede 
artık Fransız hakimiyetinin sona erdiği 
söylentileri yayılmaya başladı. Hamalller'
den Fransızlar'ın boyunduruğundan kur
tulma zamanının geldiğine inananlar var
dı. Ancak dini konularda aralarında an
laşmazlık bulunan iki kabilenin çatışma
sından kaynaklanan olay Fransız idaresi
ni sarsacak boyutta değildi. Yine de bu 
hadiseyi fırsat bilen Fransız yönetimi ha
reketin elebaşılarını tutuklayarak haki
miyetini sağlamlaştırdı. NiyQrQ bölgesin
de göçmen ve yerli bütün kabHelerin ta
mamına yakınının silahlarına el konuldu. 
Harekete önderlik edebilecek müslüman
lar sürgün, idam veya hapisle susturul
du. Müslümanların toplu halde bulunma
ları yasaklandı . Fransızlar, kendilerine ya
kın buldukları Hamalller'e sıcak davrana
rak sadece kargaşa çıkaranlarla uğraş

tıklarına. din konusunda tamamen taraf
sız hareket ettiklerine bölgedeki insanla
rı inandırmaya çalıştılar. 

Dakar'da bulunan Batı Afrika Genel Va
liliği Mali, Gine. Fildişi Sahili ve Moritan
ya'daki Hamaıt merkezleri ve şeyh hak
kında bilgi edinmeye çalıştıysa da şeyhin 
olaylarla doğrudan ilişkisi ispat edileme
di. ll. Dünya Savaşı'nda Fransa Almanlar 
tarafından işgal edildiğinde Afrika'da bu
lunan idarecilere geniş yetkiler verildi. 
Bu da Hamallah'ı olumsuz yönde etkiledi. 
14 Haziran 1941'de tutuklanan Şerif Ha
mallah, Dakar üzerinden önce Cezayir'in 
Şaseny (Chasseigne) şehrine, oradan Fran
sa'nın güneyindeki Vals-les-Bains kasa
basına götürüldü. Burada kimliği gizle
nerek yahudilerin bulunduğu bir kampa 
konuldu. Zira kampı bekleyen Almanlar 
onun gerçek kimliğini öğrenecek olurlar
sa o sırada Berlin'de bulunan Emir Şekib 
Arslan'la tanıştırırlar, bu da ileride Fransa 
aleyhine olaylar çıkmasına sebep olabilir
di. Şeyh Hamallah. artan hastalıkları ne
ticesinde 16 Ocak 1943 tarihinde altmış 
yaşında iken tutuklu bulunduğu kampta 
vefat etti. Ölüm haberi iki yıl gizli tutul
duktan sonra Mali'deki sömürge valisine 
bildirildi. 

Şeyh Hamallah Arapça'nın yanında 

Bambara, Pöl. Soninke gibi Batı Afrika 
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dillerini de konuşurdu. 1941 yılında sür
güne gönderilirken zengin kütüphane
sine idareciler tarafından el konuldu. Ki
taplarının bir kısm ı Fransızlar' la araları 

iyi olan diğer tarikat mensupları tarafın
dan alındı: geri kalanları Senegal' in baş
şehri Dakar'daki bir enstitünün kütüp
hanesine verildi. 1 757 adet kitabından 
bugüne sadece kırk tanesi kaldı. Mali 
Devleti bağımsızlığına kavuştuktan son
ra bunları geri aldı. 

Sert tedbirlerin alınması üzerine gizli 
hareket etmeye başlayan şeyhin taraftar
ları ll. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden 
ortaya çıktılar. Ancak idari baskılar ve el
Hac ömer taraftarı Ticanller'in düşman
lıkları karşısında faaliyetlerini yarı gizlilik 
içinde sürdürmek zorunda kaldılar. Şeyh 

Hamallah' ın tarikatını Muhammed Karn
biri adında bir kişi Mali'nin Mopti şehrin
de sürdürmeye çalıştı. 

1950 yılında yapılan nüfus sayımına 
göre NiyürQ bölgesinde yaşayan 155.000 
müslümandan 70.000'i Hamaliyye'ye men
suptu. Şehir merkezinde oturanların ya
rıdan fazlası Hamalller'den oluşuyor. otuz 
kadar Kur'an kursunda dini eğitim veri
liyordu. Bugüri Mali'nin Bamako. Segu. 
Tinbüktü. Ansüngü. Kldal, Kayes ve Ben
diyagare (Bandiagara) gibi şehirlerinde top
lam 150.000 Hamall bulunmakta, Mori
tanya'nın Havd (Hodh) ve Atar şehirlerin
de, Burkina Faso, Senegal. NUer'de de Ha
malller'e rastlanmaktadır. 
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