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V. (Xl.) yüzyılda
Merkezi Mağrib' de Serberiler tarafından
kurulan kale - şehir.
_j
L

na sahip bir şehir oldu. Hammad. Meslle
ve Hamza ahalisiyle Cerave kabilesinden
birçok kimseyi buraya getirterek yeni
şehre yerleştirdi. Cami, saray. kervansaray ve çeşitli resmi binalar inşa edilerek
şehrin etrafı surlarla çevrildi. Bir süre
sonra Hammad'ın kardeşi İbrahim'in desteğiyle Zirller'den bağımsızlığın kazanıl
masıyla Kal'atü Beni Hammad yeni kurulan Hammadller Devleti'nin merkezi oldu
(405/ 10 15).
Hammad ' ın bağımsızlık ilanı üzerine
Badls Kal'atü Beni Hammad'ı kuşattı; kale altı ay sonra düşme noktasına geldiyse
de Badls'in ani ölümü üzerine kuşatma
kaldırıldı ( 406/ ı o ı 6). Hammad bazan
Eşlr'de. bazan da Kal'atü Beni Hammad'da oturarak devleti yönetmeye devam
etti. Kaid b. Hammad döneminde şehir
iki yıl süreyle Mu iz b. Badls tarafından
tehdit ediidiyse de anlaşma sonunda kuşatma kaldırıldı (432/ 1040)

Kal'atü Beni Hammad bir süre sonra
Kuzey Afrika'nın önde gelen kültür, sanat
ve ticaret merkezi durumuna geldi. Özellikle Nasır b. Alennas döneminde (ı 0621089) şehrin önemi daha da arttı. İfrlkı
ye'nin ve bu arada Kayrevan ' ın Beni Hilal
tarafından işgal ve yağma edilmesi üzerine bölge halkının Kal'atü Beni Hammad'a sığınmasıyla şehrin nüfusu çoğaldı

Kısaca el-Kal'a veya Kal'atü Hammad
da denilir. Cezayir'de Burc-bu-Arrlrk şeh
ri tren istasyonunun 31 km. güneyinde ve
Meslle'nin kuzeydoğusunda CebelümaaKal'atü Beni Hammad' ın icindeki caminin minaresinin ka·
dld'in (Takerbü st) güney yamacında kulıntıları
rulmuştur. Burası Kal'atü Ebu Tavli adıy
la da anılır. Bazı duvar kalıntıları ile kazı
larda elde edilen bir taban mozaiğinden
·eskiden burada bir Roma kalesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. İbazıyye ' nin
Nükkar koluna mensup olan Harici reisi
Ebu Yezld en-Nükkarl (Sa hibü'l-hımar). Fatım! Halifesi Mansur-Billah ve orduları
tarafından bu bölgede mağlup edilmiş ve
savaşta aldığı yaralar sonucu kısa bir sü- .
re sonra ölmüştür (336/947) .

Zlrl Sultanı Badls b. Mansur döneminde Zenateliler karşısındaki başarılarıyla ün
kazanan ve Zab ile Meslle'yi içine alan bölgenin valiliğine getirilen amcası Hammad
el-Berberl yeni bir idare merkezi kurma
hususunda Badls'ten izin aldı. Hammad
tarafından Meslle'nin kuzeydoğusunda
stratejik önemi haiz. toprağı tarıma elverişli bir yerde 398 ( 1007-1 008) yılında
inşa edilen Kal'atü Beni Hammad mükemmel savunma ve haberleşme imkanları -

Kal 'atü Beni Hammad·ın

p l an ı

ve şehir zenginleşti. Pazar yerlerine Mağ
rib bölgelerinin yanı sıra M ısır, Suriye,
Irak ve Hicaz'dan kervanlar gelriıekteydi.
Ayrıca muhtelif şehirlerden birçok alim
de buraya yerleşti. Ancak Nasır'ın Beni
Hilal'in Esbec koluyla yapmış olauğu an-

laşmanın bozulması üzeri~eH ilallleri'n-·

Hadne ovasını geçip Kal'atü Beni Hammad'a girerek şehri tahrip etmeleri~h
rin güvenilirliğine ve önemine gölge düşürdü. Nasır b. Alennas , Cezayir'in 175 km . doğusundaki eski Saldae Limanı'nın
güneyine Bicaye şehrini kurdu ve 461
(1068-69) yılında hükümet merkezini buraya taşıdı. Nasır'dan sonra gelen Mansur bir süre Kal'a'da kaldıysa da 483'te
(1090) Bicaye'ye yerleşti ve şehri merkez
edindi. Aziz döneminde (ı ı 05- ı ı 2 ı ı Kal'atü Beni Hammad yeniden Beni Hilal'in
ve müttefiklerinin istilasına uğradı ve
tahrip edildi. Böylece Beni Hammad Kalesi ile buradaki saraylar ve cami hızla
harap oldu, son Hammad! sultanı Yahya
543 (1148) yılında Bicaye'deki yapılarda
kullanılmak üzere bütün değerli eşya
ile malzemeyi söktürerek oraya taşıttı.
54 7'de ( 1152) Muvahhidl Hükümdan Abdülmü ' min el- Kumi'nin oğlu Abdullah
kaleyi kuşatarak ele geçirdi, askerleri ve
halktan 18.000 kişiyi öldürterek pek çok
esir aldı ve şehri tahrip ettirdi. Bununla
birlikte Muvahhidler bazı binaları onararak burayı askeri garnizon olarak kullandılar.

581 (1185) yılında Beni Ganiye Kara'yı
üç ay kuşattıysa da sonuç alamadı . 1s 12'de İspanyollar Bicaye'yi aldıklarında şehir
Bicaye'den kaçanların sığınma yeri oldu.
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sadece temel izlerini görmek mümkündür. Kalenin kuzeydeki en yüksek kısmı
1418 metrede kurulmuştur. Güneyde
avaya bakan ucunda rakım 1190-965
metreye kadar düşmektedir. Kalenin üç
kapısı da bu aşağı kısımdadır. Kalenin güneyinde Cerave kapısı dışında bir sel yatağı üzerinde 6.SO m. genişliğinde ve
1S,6Ö m. kadar uzunluğunda bir köprün ün ayakları bulunmaktadır.
Kalenin

etrafından

dolanan bir dere ile

şehir içinde yapılmış kanal ve sarnıçlar su
ihtiyacını karşılıyordu . Ayrıca

dır.

dört adet
Kalenin doğusunda
surların üzerinde 1040 m. yükseklikte elMenar denilen başkule veya kasır bulunur. Her bir kenan 22 m. olan bu kulenin
ışık ve aynalarla tepesinden ovadaki kalelerle haberleşme yapıldığı ileri sürülmektedir. Çok sarp kayalığın üzerinde
yükselen el-Menar'ın dış cepheleri uzunlamasına yivler halinde inşa edilmiş ve bu
yivlerin en üst kısımlarında istiridye kabuğu biçiminde yarım kubbecikler yapıl
mıştı. Kare şeklindeki kulenin altında zor
ulaşılan bir mahzen yer almakta. bunun
üstündeki katın ise bir kasır olarak düzenlendiği burada bulunan sırlı ve üzerIeri yazılı çini parçalarından anlaşılmak
tadır. Bu kasır ewelce üstü kubbeli olan
dört eyvanlı bir mekandan ibaret olup
etrafını bir rampa çevirmiştir.

Kal'atü Beni Hammad devri Hammadller'in güç ve azarnet dönemidir. Stratejik konumu dolayısıyla önem taşıdığı gibi
tarım, hayvancılık, dokumacılık, ticaret,
ilim, kültür ve sanat merkezi olarak da
dikkat çekmiştir. Dini sahada da şehirde
hoşgörünün hakim olduğu görülür. İtal
ya'daki Monte Cassina Manastırı Arşivi'n
deki bir belgeden. S08 (1114) yılında burada Hz. Meryem adına bir kilisenin bulunduğu ve halkın "halife" dedikleri baş
rahibin kiliseye komşu bir evde oturduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca şehre Kayrevan'dan gelen bazı yahudilerin yerleştiği de
bilinmektedir.

yer alan büyük saray
harem ve selamlık daireleri. iç
avluları. kabul salonu. hamamı. idare ve
hizmetkar daireleriyle büyük bir komp lekstir. Darü'l-bahr adı verilen bölümün
önünde 60 x 1S m. ölçülerindeki geniş avlunun esasında bir havuz olduğu da düşünülmüştür. Bu binalar topluluğunun
enkazı arasında çok sayıda geometrik desenli m ermer döşeme ve duvar kaplaması. üzerieri kabartmalı alçılar. işlenmiş
mermerler. stalaktitler ve çini parçaları
bulunmuştur. Bütün bunların varlığı
Hammad! Sarayı'nın muhteşem surette
bezenmiş olduğunu gösterir.

Cezayir'i işgal eden Fransızlar' ın ilgisini
çeken Kal'atü Beni Hammad'da bazı incelemeler yapılmıştır. P. Blanchet'in 1898'de başlattığı kazılar A. Robert. H. Saladin.
General L. de Beylie. G. Marçais ve 1951 ·den sonra L. Golvin tarafından sürdürülmüş . elde edilen sonuçlar makale ve kitap halinde yayımlanmıştır.

Cami ise sarayın güneyinde yer alıyor
du. 66 x S4 m. ölçülerinde olan camiden
belirli bir iz kalmamışsa da bunun revaklı
bir aviuyu takip eden payeli veya sütunlu
bir harimden ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Mihrap önünde herhalde ewelce
üzerinde ahşap kafes olan alçak bir duvarla ayrılmış maksüre bulunuyordu. Avlu
duvarının ortasında ve kıblenin aksi tarafından yükselen kare planlı taş minare
6.SO x 6.50 m. ölçüsünde olup ayakta
olan kısmı ile 2S m. yükseklikteydi. Minarenin kapı kemeri üstünde Fatımi devri

hazneli

Kal'atü Beni Hammad 'ın

başkulesinin eel-Menarı

(Marçais, Manuel d'arl musulman,

şekil

kesiti

59)

Bundan sonra artık tarihte adına rastlanmayan kale bütünüyle harap olmuş ,
kalenin dışında Fazı! adında bir velinin
kab ri etrafında ancak on- on beş evden
ibaret bir yerleşme birimi kalmıştır. Çevre halkı arasında kalenin inşası, buradaki
hayat ve buraya yerleştirilen hıristiyan
larla ilgili pek çok efsane anlatıldığı gibi
tahrip edilmesine dair de efsaneler var-

En yüksek kısımları 1700 m . kadar olan
Takerbüst dağı yamacında kurulan kale
buradaki arazi şartlarına mükemmel surette uydurulmuştur. Ancak sur duvarları o derecede harap olmuştur ki bugün
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çeşme vardı .

Kalenin

ortasında

sarnıçları.

üslübunda dal kıvrımı kabartmalarıyla
bir taş levha görülür. Cephenin yukarı kısımlarındaki kemerlerde ve
sağır pencerelerde sırlı tuğladan tezyinatlı dolgular ve Bizans mimarisindeki
gibi süs çömlekleriyle yapılmış bezemeler vardır. Harabenin içinde. üzerlerinde
hayvan resimleri veya kabartma yazı ve
desenler görülen pek çok çanak çömlek
kırıkları mevcuttur. Aralarında cam parçaları olan alçı şebekelerin caminin pencerelerine ait olduğu sanılmaktadır. Kazılarda HammadHer'den Mansur devrine
ait (ı 089-l ı 05) tek bir sikke bulunmuş
tur.
süslenmiş

De Beylie'nin görüşlerine nazaran Hammad! mimarisi Xl. yüzyıl İslam mimarisinin bir parçası olmakla beraber İran. Asya
kökenli Mezopotamya ve Bizans mimarilerinin bir karışımı olup Serberi sanatı
değildir. Burada Xl. yüzyılda stalaktitler
ve arı kovanı biçiminde süsleme ile sivri
uçlu haç biçiminde. üzerieri yazılı ve sırlı
çiniler kullanılmıştır. Bu tür çinilere Anadolu Selçuklu sanatında sık rastlanır. Bazı süsleme elemanları ise İspanya Endülüs sanatının Elhamra sarayındakileri
hatırlatır.
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