
HAM MÜ DE PAŞA CAMii ve TÜRBESi 

Avlunun güney köşesinde harime göre 
hafif çapraz yerleşti rilen türbe kare plan
lıdır. Köşelere yerleştirilen sütunlarla gö
rünüşü yumuşatılan dış cephelerin dü
zenlenmesi birbirinin aynıdır. Yapıya, av
luya açılan batı cephenin ortasındaki düz 
atkılı bir kapıdan girilir. İki renkli taştan 
geniş bir atnalı kemerle kuşatılan kapı , 

İtalyan sanatçılara atfedilen renkli mer
mer süslemeleriyle dikkati çeker. Diğer 
cephelerde pencerelerin atnalı kemerle 
çevrelenen alınlıklarına sülüs kitabeler 
yerleştirilmiş, kemer alınlıklarında da se
kiz koli u yıldız kompozisyonlarının bulun
duğu kare panolara yer verilmiştir. 

Yapının dış cepheleri, duvarların üst 
köşelerinde iki renkli taştan ikiz kemerli 
kör pencerelerle, altları da düz nişlerle 
teşkil edilmiştir. Bunlardan güneye ve do
ğuya bakan cephelerdeki nişler boş bıra
kılmışken diğerleri geometrik kompozis
yonların süslediği mermer panolarla kap
lanmıştır. Giriş cephesindeki panolar, or
tada sekizgenlerin çevresinde altı köşe
li yarım yıldızlarla, sokağa bakan cephe
lerdeki nişler ise dört yönden düğümler 
oluşturan daire içinde, ortasında altıgen
lerin bulunduğu mühr-i Süleyman motif
leriyle süslenmiştir. 

İç mekanda duvarlar yerden 3,1 o m. 
yüksekliğe kadar beyaz mermerle kaplan
mıştır. Siyah ve gri konturlarla şekillen
dirilen ve iç içe geçen dikdörtgenlerden 
oluşan mermer panoların üzerinde dilim
li kemer dizisi uzanır. Bu kemerierin içi 
sarı yaldızla boyanan mukarnaslarla do!-
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gulanmıştır. Türbenin üzerini örten ay
nalı tonoz, üzeri boyanmış alçı kabartma 
şeklindeki altı ve sekiz kollu yıldız motif
lerinden oluşan geometrik kompozisyon
la süslenmiş olup dıştan yeşil kiremitli 
pirizma biçimindeki bir külah şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Sokaktan yüksek tutulan revaklı avlu 
içindeki türbesi, sekizgen minaresi, mer
mer minberi, alçı ve mermer süslemele
riyle HammOde Paşa Camii, Türkler'in 
Tunus'ta cami mimarisine getirdiği yeni
likleri yansıtan önemli bir örnektir. Ayrı
ca yapı, başta plan şeması olmak üzere 
iki renkli taştan atnalı kemerleri, sütun 
başlıkları ve renkli mermer kaplamaları 
ile Endülüs-Mağrib sanatının etkilerini 
de taşımaktadır. 
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( ~,_ö.> ~ ) 

1 O 16 -1058 yıllan arasında 
Kurtuba, İşbiliye, Maleka 

ve Ceziretülhadra 'da hüküm süren 
bir İslam hanedanı. 

_j 

Soyları , Mağrib'de hüküm süren İdrlsl
ler'e ve dolayısıyla Hz. Ali nesiine daya
nan HammOdller, Endülüs'te Emevi ha
nedanının zayıflamaya başladığı sırada 

ortaya çıkan mü!Okü't-tavaifin en önem
lilerinden biridir. ll. Hişam'dan (976-1009, 
ı O ı 0-1 o 13) sonra tahta geçen Süleyman 
el-Müstaln'in halifeliği döneminde (ı 009-
ı O ı o, ı o ı 3-1 o 16) temayüz ettiler. Süley
man el-Müstaln'in Arap, Serberi ve Sa
kalibe dahil toplumun her tabakasında 

yayılan siyasi ve içtimal çatışmaları yatış
tırmada aciz kalması üzerine, hala yaşa
dığına inanılan 11. Hişam'ın yeniden hila
fet makamına getirilmesi şeklinde istek
ler belirmeye başlayınca, eski halifeden 
aldığı gizli bir işaret sebebiyle onun meş
ru halefi olduğunu ileri süren Sebte (Ceu
t.a) hakimi Ali b. HammQd, Meriye (Alme
ria) hakimi Slav asıllı Hayran el-Amin'nin 
de yardımıyla Muharrem 407'de (Haziran 
1016) Endülüs'e geçti ve fazla bir muka
vemetle karşılaşmadan Kurtuba'ya (Cor
doba) girdi. Aynı yıl Süleyman el-Müs
taln'i ll. Hişam'ı öldürmekle suçlayarak 
idam cezasına çarptıran Ali b. HammOd 
onun yerine kendisini N asır - Lidlnillah la
kabıyla halife ilan etti. Böylece Kurtuba 
Emevl soyundan gelmeyen, üstelik Ali 
eviadına mensup bir sülalenin idaresine 
geçmiş oldu. Kurtubalılar gerek uzun 
süredir kendilerini bıktıran iç çekişme
ler, gerekse Ali b. Hammüd'un başlan

gıçtaki adil icraatı sayesinde beklenile
nin aksine bu duruma karşı çıkmadılar. 
Yaklaşık iki yıl sonra, Ali b. Hammüd'un 
Emevl tahtına oturması üzerine şehir
den gizlice Ceyyan'a (Jaen) kaçan Halife 
lll. Abdurrahman'ın ahfadından Abdur
rahman b. Muhammed, bu defa da onu 
tutan Meriye hakimi Hayran el-Amiri ve 
Sarakusta hakimi Münzir b. Yahya tara
fından Murtaza lakabıyla halife (N. Ab
durrahman) ilan edildi (lO Zilhicce 408/ 
29 Nisan 1018). IV. Abdurrahman 'ın Sa
rakusta, Şatıbe (Jativa). Belensiye (Valen
siye) ve Kurtuba'da taraftar bulması Ali 
b. HammOd'u endişelendirdi; bunun üze
rine takip ettiği tarafsız tutumdan vaz
geçip IV. Abdurrahman'a karşı destek 
sağlayabilmek için Berberller'in sempa
tisini kazanmaya çalıştı. Ayrıca toplanan 
vergilerin miktarını arttırdı ve halkın her 
hareketini kontrol etmeye başladı. Onda
ki bu değişiklik kendisini sevenlerin dahi 
düşman haline gelmesine sebep oldu ve 
emrindeki Slav asıllı üç saray muhafızı 
tarafından öldürüldü (409/ 1018). 

Aynı yıl HammOdller'i destekleyen Ze
nate kabilesine mensup Berberller, Kur
tuba'da olayların daha fazla kötüye git
mesini önlemek için Ali b. Hammüd'un 
İşblliye (Sevilla) valisi olan kardeşi Kasım'ı 
Me'mOn lakabıyla halife ilan ettiler. İlk 
icraatıyla ağabeyinin katillerini cezalan
dıran Kasım' ı asıl endişelendiren husus, 
IV. Abdurrahman'ın Sarakusta hakimi 
Münzir'in ve Meriye hakimi Hayran ei
Amirl'nin desteğiyle halife ilan edilmesiy
di. Ancak bu sırada Kasım'ı destekleyen 
Zavi b. Zlri liderliğindeki Sanhace Berbe-



rlleri'ni itaat altına almak için Gırnata 
üzerine yürüyen IV. Abdurrahman yenil
giye uğradı ve kısa bir müddet sonra da 
öldürüldü. Böylece Kasım rahata kavuş
tu. Onun takip ettiği yumuşak ve taraf
sız siyaset sebebiyle Kurtuba bundan son
raki üç yılı huzur içinde geçirdi. Bununla 
beraber Kasım'ın saray muhafıziarını ço
ğunlukla Sudanlı zencilerden seçmesi, 
kendilerinin saf dışı bırakılmak istendiği 

hissine kapılan Berberller'i kızdırdı. öte 
yandan Ali b. HammCıd'un oğulları Yahya 
ve idns amcalarını tahttan uzaklaştırmak 
için fırsat kolluyorlardı. Berberiler. Fas'
ta bulunan büyük oğul Yahya ile temas 
kurarak onun Maleka (Malaga) üzerinden 
Kurtuba'ya girmesini sağladılar. Kasım 
karşı koymayıp işbiliye'ye sığındı. Kurtu
ba'da halife ilan edilen Yahya (22 Reblü
lahir 412/5 Ağustos ı 021) bu görevi an
cak bir buçukyıl yürütebildi; Berberiler'
le arasının açılması ve sonunda destek
siz kalması yüzünden Maleka'ya kaçmak 
zorunda kaldı. Bunun üzerine Kasım tek
rar Kurtuba'ya gelerek tahta oturdu. Fa
kat daha önce Em evi hanedam mensup
ları arasındaki taht kavgalarından bıkan 

halk, bu defa da HammCıdller'in birbiriy
le mücadeleye girmesinden rahatsız ol
du; ayrıca Serberiler de gittikçe daha çe
kilmez hale geliyorlardı. Kasım durumu 
düzeltmek için bazı tedbirler aldıysa da 
fayda vermedi ve Kurtuba halkı ayakla
narak Kasım'ı, BerberTier'i ve Sudanlı mu
hafızları şehirden attı (4 13/1022). işbili
ye'ye sığınmak isteyen Kasım şehir hal
kının karşı çıkması üzerine Jerez'e gitti. 
Fakat kısa bir süre sonra Maleka'dan ge
len yeğeni Yahya tarafından ele geçirile
rek iki oğluyla birlikte hapsedildi ( 414/ 

1023); birkaç yıl sonra da öldürüldü. 

Kasım'ın sürütmesiyle Hammüdller Kur
tuba'daki hakimiyetlerini kaybettiler; Ma
leka'da ise 427'ye (1035) kadar Yahya, 
449'a (1057) kadar da halefieri hüküm 
sürmeye devam ettiler. Aynı yıl Gırnata 
hakimi Badis Maleka'ya girdi ve Müsta'IT
Billah ei-Hammüdi'yi tahttan uzaklaştır
dı; arkasından da şehri Abbadiler zaptet
tiler. Kasım'ın oğlu Muhammed el-Meh
di ile torun u Kasım ei-Vasi~ da Ab baditer 
tarafından ele geçirilinceye kadar (450/ 

ı 058) Ceziretülhadra'yı yönettiler. 

HammCıdiler. Endülüs'te Kuzey Afrika
lı Berberiler'in hakimiyetini kurmak iste
yen ilk hanedandır. Her ne kadar bunlar 
Hz. Ali'nin Berberileşmiş Arap torunları 
iseler de Endülüs'e Ali eviadının liderleri 

olarak değil Kuzey Afrika Berberileri'nin 
temsilcileri olarak gelmişler ve kendileri
ni Kuzey Afrika ve Güney Endülüs'ün hü
kümdarı , müslümanların halifesi olarak 
görmüşlerdir. 
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HAMNE hint CAHŞ 
(~~4:..o>) 

Hamne bint Cahş 
b. Riab ei-Esediyye 

Hz. Peygamber'in baldızı. 
_j 

Annesi, Abdülmuttalib'in kızı ve Re
sCıl-i Ekrem'in halası Ümeyme'dir. Baba
sı Cahş, Harb b. Ümeyye ile dostluk ant
Iaşması yapmıştı. Ham ne Cahş'ın üç kızın
dan biri olup diğer ikisi ümmü'l-mü'mi-. 
nin Zeyneb ile Ümmü Habibe'dir. Bazı 
kaynaklarda Hamne ile Ümmü Habibe 
aynı hanım zannedilip Hamne'nin künye
sinin Ümmü Habibe olduğu söylenmiş, 
buna bağlı olarak da ümmü Habibe ile 
evlenmiş olan Abdurrahman b. Avf'tan 
"Hamne'nin kocası" diye söz edilmiştir 
(Zehebl, II, 215). Mekke'den Medine'ye 
ilk hicret eden ve Hz. Peygamber'e biat 
eden kadınlardan olan Hamne Mus'ab b. 
Umeyr ile evlendi ve ondan bir kızı oldu. 
Mus'ab Uhud Gazvesi'nde şehid düştü . 

Muhammed b. Abdullah b. Cahş'tan riva-

HAMNE bint CAHŞ 

yet edildiğine göre, islam ordusu Uhud 
Gazvesi'nden Medine'ye döndüğünde me
rak içinde bekleyen kadınlar savaşa katı
lan yakınlarından haber sormuşlarsa da 
hiç kimse bu konuda onlara cevap ver
medi. Bunun üzerine kadınlar Hz. Pey
gamber'e başvurdular. Resul-i Ekrem 
hepsine cevap verdikten sonra sıra Ham
ne'ye gelince ona kardeşi Abdullah'ın ve 
dayısı Hamza'nın şehid olduğunu söy
ledi. Hamne derin bir tevekkülle, "Allah 
onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın" 
dedi. Ardından Hz. Peygamber kocasının 
da şehid olduğunu söyleyince Hamne. 
"Ah savaş ah!" diye feryat etti. Bunun 
üzerine Resül-i Ekrem. "Kadınlarda ko
calarına karşı ayrı bir bağlılık vardır" de
di. Uhud Gazvesi'nde savaşanlara su da
ğıtan ve yaralıları tedavi eden Hamne'ye 
Hz. Peygamber Hayber'de 30 vesk yiye
cek vermiştir (i b n Sa'd, VIII. 241 ). 

Hamne bint Cahş daha sonra Talha b. 
Ubeydullah ile evlendi ve ondan iki oğlu 
oldu. Abid ve zahid bir kimse olduğu için 
"Seccad" lakabıyla anılan oğlu Muham
med Cemel Vak'ası'nda öldürülmüştür. 
Diğer oğlu imran, Fazı b. Abbas'ın kızı üm
mü KülsCım ile evlenmiş, her ikisinin de 
nesli devam etmemiştir (ibn Kuteybe, s. 
231-232) 

Hamne'nin hayız dönemi bittikten son
ra da kan kaybettiği ve bu durumunu kız 
kardeşi Zeyneb'in evine giderek Hz. Pey
gamber' e anlatıp hükmünü sorduğu ri
vayet edilmiştir (EbG DavGd, "Taharet", 
95) . 

ifk hadisesinde Hz. Aişe aleyhinde ko
nuşanlardan biri olan Hamne'ye hadd-i 
kazf uygulanmıştır. Hamne. bu olaya kız 
kardeşi Zeyneb'e olan sevgisinden dolayı 
karışmışsa da Zeyneb Hz. Aişe hakkında 
onun gibi düşünmemiştir. 

Vefat tarihi bilinmeyen Hamne Resül-i 
Ekrem'den hadis rivayet etmiş, kendisin
den de oğlu imran rivayette bulunmuştur. 
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