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ı he tü 'n-na;preyn fi menalj:ıbi'l-e]]a
veyn Ebi Zeyd ve Ebi 'Abdillah el
Hezmiriyyeyn adlı bir eser telif etmiş
tir (eserin bir özeti için b k. Abbas b. ib-

L _j rahim, lV, 253-281) 

Adını kurucularının mensup olduğu 
Hezmire kabilesinden alan tarikatın mer
kezi Merakeş civarındaki Ağ mat kasaba
sıdır. Bu sebeple Ağmatiyye (Gamatiyye) 
diye de tanınır. Hezmire. Serberi dilinde 
"koçlar" anlamındaki izammern kelime
sinden gelir. Kabilenin müslüman olma
dan önce muhtemelen kaça taptığı için 
bu adı aldığı öne sürülmektedir. 

Tarikatın silsilesi. Medyeniyye tarikatı
nın piri Mağribli sufi Ebu Medyen ei-Mağ
ribl'ye ( ö. 594/ 1198) ulaşır. Ebu Medyen 
ve müridierinin Kuzey Afrika'da Serberi 
kabileleri arasında yürüttükleri irşad fa
aliyetleri Hezmire kabilesi üzerinde etkili 
olmuş. VII. (Xl ll.) yüzyılın ortalarında Ebu 
Abdullah Muhammed (ö. 678/ 1280) ve 
Ebu Zeyd Abdurrahman b. Abdülkerim 
ei-Hezmiri ei-Ağmati ( ö. 706/!306 1? 1) adlı 
iki kardeşin kabile mensupları arasında 
başlattıkları tasawuf faaliyeti. daha son
ra kabilelerinin adına nisbet edilen tasav
vufi bir hareketin kuruluşuna ycil açmış
tır. Kardeşine oranla daha zahidane bir 
hayat sürdüren Ebu Abdullah'ın Ağmat'
taki türbesi Sa'dller ve Alevller hanedanı
na mensup sultanların ziyaret ettikleri 
önemli bir yer olmuştur. Ebu Zeyd Ab
durrahman kardeşiyle birlikte tesis et
tikleri Ağmat'taki tekkede irşad faaliye
tini sürdürdü. Dini ilimierin yanı sıra ma
tematik ve aruz gibi ilimlerde de yüksek 
bir seviyeye ulaşan Ebu Zeyd, çok sayıda 
müridiyle birlikte Merakeş'e giderek Me
rinller Sultanı Ebu Ya'küb Yusufu Tilim
san kuşatmasını kaldırması için ikna et
meye çalıştı. Başarılı alamayınca Fas'ta 
Sabirln Camii'nde inzivaya çekildi. Kısa bir 
süre sonra Ebu Ya'küb'un öldüğü ve ku
şatmanın kaldırıldığı haberi kendisine 
ulaştı ( 706/ ı 306). Kendisi de aynı yıl veya 
ertesi yıl Fas'ta vefat etti. Türbesi Rav
zatü'l-envar Mezarlığı'ndadır. 

Fas'ın daha çokAğmat. igll, Masse. Me
rakeş gibi güneyindeki şehirlerde yayılan 
Hezmiriyye, Ebu Zeyd'in ölümünden son
ra )0.1_ yüzyılın o!1alarına kadar devam et
miş. bu tarihten sonra Medyeniyye ve Şa
zeliyye gibi daha yaygın Kuzey Afrika ta
rikatları içinde eriyerek tarihe karışmış
tır. 

Tarikat kurucularının hayatları ve men
kıbeleri hakkında Merakeşli fıkıh alimi 
İbn Ticlat. Esmedü'l-'ayneyn ve nüz-
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Kütahya'nın güneyinde aynı adı taşıyan 
tepenin üzerinde kaya kitlesine oturtul
muş kare planlı, iki bölümlü ve kubbeli 
küçük bir yapıdır. Duvarları taştan, Türk 
üçgenleriyle geçilen kubbesi tuğladan . 
örülmüştür; kuzeyinde eyvan biçiminde
ki küçük kapısından başka açıklığı yoktur. 
Dikdörtgen mihrap nişi derinleştirilerek 
baca eklenmiş ve ocak haline getirilmiş
tir. 1980 yılında esaslı bir onarım gören 
mescidin duvar örgüsü ve içi sıvanmış, 
kubbesinin üstü kara mozaik seramikle 
desenli biçimde kaplanmıştır. Kaya küt
lesi üzerindeki yüksek zemine çıkışı sağ
layan basamaklar da bu sırada yenilen 
miştir. 

H ıdırlı k M escidi-Kütahya 

Hıdırlık M escidi fonksiyonu tam olarak 
anlaşılamamış bir yapıdır. Kapının üzerin
deki Selçuklu sülüsü ile yazılmış dört sa
tırlık kitabesinin orijinal olduğu kabul 
edilirse, Gıyaseddin Keyhusrev dönemin
de Kütahya Emiri İmadüddin Hezar Dina
ri tarafından 641 ( 1243-44) yılında m es
ci d olarak yaptırılmıştır. Ancak ölçüleri
nin küçüklüğü ve Selçuklu döneminde 
kalenin hayli dışında kalması, özellikle de 
pencerelerinin bulunmaması göz önüne 
alındığında mescidden çok bir türbe
mescid olduğu ihtimali akla gelmektedir. 
Fakat alttaki kaya kütlesi, diğer kümbet 
cinsi mezar anıtlarında olduğu gibi bir ce
nazelik bölümü bulunmasını engellemek
te ve zeminde de buna işaret edebilecek 
bir ize rastlanmamaktadır. Kitabesinden 
hareketle mescid olduğu kabul edildiğin
de ise Selçuklu dönemi kubbeli - eyvanlı 

camiierin ve Konya çevresindeki hazırlık 
mekanları bulunan mescidlerin durumu 
dikkate alınmalıdır. Fonksiyonu hakkında
ki tartışmalar bir yana ölçüleri, üslubu, 
tuğla ku b besi ve geçişleriyle yapı, Kütah
ya ve çevresindeki sayıları sınırlı Selçuklu 
eserlerinin en önemlilerinden biridir. 
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