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Bu þekilde yapýlan mürekkep çuhadan
süzülerek içinde yabancý madde kalmamasý saðlanýr ve yazýnýn nevine göre sekiz on
misli sulandýrýlýp kesafeti ayarlanýr. Eski
mürekkepçiler, kendilerinden mürekkep isteyenlere hangi tür yazý için kullanýlacaðýný sorarlardý. Çünkü sülüs için ayrý, ta‘lik
için ayrý, nesih için ayrý kývamda mürekkep
bulunurdu. Fazla sulu ise kâðýt üzerinde siyah yerine gri renk veren ve makbul olmayan bir mürekkebi koyultmak için suyu
uçurulur. Yazarken pratik bir çare olarak
mürekkebi koyulaþtýrmak icap ederse sol
elin baþ ve þahadet parmaklarý arasýndaki
çukurluða birkaç damla mürekkep konur.
Vücut hararetiyle suyu azalan mürekkep
koyu renk vererek yazar. Zamký fazla olan
mürekkeple yazýlan yazýlar geç kurur. Bu
yazýlar rutubette kalýrsa zamanla karþý sayfaya yapýþabilir. Bal mumu ve bezir yaðýndan yapýlan is mürekkebi sulu olursa gri
yerine devetüyü rengi verir. Bezir isine baþka maddeler ilâvesiyle elde edilmiþ mürekkeple yazýlan yazýlara güneþte yandan bakýlýnca rengârenk görünür. “Tâvûsî” adýyla
anýlan bu mürekkebin terkibi þöyledir: 10
dirhem zamk, 15 dirhem mazý, 2,5 dirhem bezir isi, 20 dirhem zaç, 1 dirhem
safran, 0,5 dirhem þap, 0,5 dirhem karaduz, 0,5 dirhem jengâr. Ýs mürekkebinin
çok kullanýldýðý eski dönemlerde havanda
fazla dövülme imkâný bulunamazsa az dövülmüþ mürekkep kapalý bir kap içinde hamamlardaki gibi çok açýlýp kapanan kapýlara veya uzun yola çýkarýlan develere asýlarak hareket halinde sarsýntý ile terbiye
edilmesi saðlanýrdý. XVI. yüzyýl hattatlarýndan Revânî Receb Halîfe bu maksatla bacaklarýna mürekkep þiþelerini baðlayarak
dolaþýrmýþ.
Okur yazar zümrenin hokka içerisinde
daima yanýnda taþýdýðý is mürekkebinin,
zamanla hiçbir sûrette solmadýðýndan solüsyon tarzýndaki Batý usulü mürekkebe
karþý üstünlüðü vardýr. Ancak bugünkü kalem sisteminde kullanýþlý olmaz, kamýþ kalem için mükemmeldir. Bu mürekkep bir
“is süspansiyonu”dur, yani is parçacýklarý
erimeden zamkýn yardýmýyla suda asýlý kalmýþtýr. Âharlý kâðýda bununla yazýldýðý vakit yüzeyde kalýr, silinip kazýnmaya, hatta
yalanmaya müsaittir. Bu hal ise eski sanat yazýlarýmýz için gerekli bir husus olup
okumuþ yazmýþ kimseler hakkýnda kullanýlan “mürekkep yalamýþ” tabiri de buradan gelir. Sanat eserlerini yazmak üzere
kullanýlan mürekkep kendi kendine kurumaya terkedilir. Ancak resmî yazýlarýn çabuk kurutulmasý için yazýnýn üzerine “rýh”

veya “rîk” denilen renklendirilmiþ bir çeþit
ince kum, içine konulduðu rýhdan yardýmýyla serpilirdi. Ayný maksatla -Viyana’dan
getirildiði için- Beç rýhý denilen bir çeþit
yaldýz kýrpýntýsý da kullanýlmýþtýr. Bu rýh, is
mürekkebi kuruduðu zaman, içinde çok
güzel görüntü verir.
Eskiden çok deðiþik renklerde (gülgûnî,
lâcivert, âsumanî, yeþil …) mürekkep yapýlmýþsa da en çok kullanýlanlarý sarý (zýrnýk), kýrmýzý (la‘l ve surh), beyaz (üstübeç)
ve altýn (zer) mürekkepleridir. Zýrnýk mürekkebi: Zýrnýk adýyla bilinen tabiattaki arsenik sülfür taþýnýn ezildikten sonra Arap
zamký mahlûlü ile karýþtýrýlmasýyla sarý
renkli, ancak çabuk solan bu mürekkep
elde edilir. Bunun turuncu renkli bir cinsi
de altýnbaþ zýrnýðý adýyla bilinir, ondan da
mürekkep yapýlýr. Zýrnýk mürekkebi celî
hatlarýn kalýplarýný yazmakta kullanýlýr. La‘l
mürekkebi: Lotur, þekerci çöðeni, þap ve
su muayyen nisbetlerde karýþtýrýlýp kaynatýldýktan sonra suyu alýnýr ve bunun içine
kurutulmuþ kýrmýz böceði iyice dövülerek
eklenir. Tekrar kaynatýlmakla elde edilen
la‘l mürekkebinin cazip kýrmýzý rengi vardýr. Surh mürekkep: Zincifre (civa sülfür) ve
Arap zamký eriyiðinden yapýlan bu kýrmýzý
mürekkeple secâvend (tevakkuf) iþaretleri
konulur. Osmanlý hattatlarý böcekten yapýlan la‘l mürekkebi yerine Kur’ân-ý Kerîm’de surh mürekkebi kullanmýþlardýr. Zer mürekkep (bk. ALTIN EZME). Üstübeç mürekkebi: Zýrnýk yerine üstübeç kullanýlarak ayný usulle yapýlýr. Bilhassa mushaflarýn sûre baþlýklarýnýn altýn zemin üstüne beyaz
renkle yazýlmasýnda kullanýlýr.

parça halinde kuru mürekkep de satýlýrdý.
Eski hayýr severlerden mürekkep vakfederek hayra vesile olanlar çýkmýþtýr. Meselâ
Ýstanbul Soðanaða mahallesi sakinlerinden
el-Hâc Mustafa Aða’nýn vakfiyesinde, Beyazýt Ýmâreti kapýsý önünde her perþembe günü isteyenlerin divitlerine mürekkep
koyacak emin bir kimsenin bulundurulmasý arzu edilmektedir.
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Hz. Peygamber’in 5 (627) yýlýnda
Benî Mustalik kabilesine karþý
düzenlediði gazve
(bk. MUSTALÝÆ).

XIX. yüzyýlda Vezneciler’deki Zeynep Haným Konaðý’nýn karþýsýnda Mürekkepçiler
Haný vardý, civarýnda da baþka mürekkepçi dükkânlarý mevcuttu. Bu dükkânlarda
mürekkep, kýrýlmamasý için kýsa ve tombul
þekilde Eðrikapý’daki þiþehânelerde yapýlan mürekkep þiþelerinde satýlýrdý. Bu þiþeler mürekkepçilerde ipe dizilmiþ vaziyette dururdu. Bunlara “mürekkep kumkumasý” da denilir.
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Eski mürekkepçilerin hayatý hakkýnda
fazla mâlûmat yoktur. XX. yüzyýlda sanatlarýný icra eden birkaçýnýn ismi sýralanabilir: Bursalý Ýsmâil Aða, Yamalý Mehmed,
Süleyman Efendi, Abdullah, Yûsuf Aða,
Çerkez Selim, Ebrîci Bekir, Konyalý Müderris Vehbi Efendi ile onun yetiþtirdiði Osmanaða Hatibi Abdülkadir Þeker, Necmeddin Okyay. Mektepleri dolaþarak yazý meþkeden talebeye sepetli þiþeler içinde is mürekkebi satan seyyar esnaf da vardý. Ayrýca mühür basarken onu karartmak için

Sözlükte “iradesi, isteði olan kiþi” mânasýndaki mürîd kelimesi tasavvuf tarihinde ve çeþitli tasavvufî zümreler arasýnda
farklý mânalarda kullanýlmýþtýr. Ýlk sûfî müellifler müridden çok irade kavramý üzerinde durmuþlar, iradenin mürid ve murâd
terimleriyle iliþkisini göstermeye çalýþmýþlardýr. Meselâ Kuþeyrî er-Risâle’sinde, Herevî Menâzilü’s-sâßirîn’de irade konusuna özel bir bölüm ayýrmýþlardýr.
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Tasavvuf yolunu tutmaya
veya tarikata girmeye karar veren
yahut bir þeyhe baðlý bulunan kiþi
anlamýnda tasavvuf terimi.
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Mutasavvýflarýn çoðu iradeyi “âdetleri,
alýþkanlýklarý terketmek” diye tarif etmiþ47
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tir. Bunlara göre genellikle halk gaflet içindedir ve nefsin arzularýna uymuþtur. Ýrade
bu alýþkanlýklarýn terkedilmesidir. Ýradenin
bir de fiilî yönü vardýr. Nefsin arzularýna
uymayýp gaflet halinden vazgeçilmesi terk,
Hakk’a giden yola girip bunun gereklerinin yerine getirilmesi fiil halidir. Bu anlamda mürid alýþkanlýklarýndan tamamýyla kopan ve kendini Hakk’a veren kiþidir. Nitekim Hallâc-ý Mansûr müridi, “baþlangýçta
Allah’a vâsýl olmayý isteyen ve ona vâsýl olmadýkça hiçbir þeye meyletmeyen kiþi” olarak tanýmlamýþtýr. Bu yolda irade sahibi
olmak yeni bir dinî hayatýn baþlangýcýdýr.
“Günahlarý terkedip ibadet ve taatlere yönelme” anlamýna gelen tövbe de bir bakýma iradeye benzer ve bundan dolayý tasavvufta birinci makam sayýlýr. Tövbe iþlenen günahlardan piþman olma, irade bunun yaný sýra Hakk’a giden yola girme isteði ve çabasýdýr. Bu çabayý doðuran bilinen ve bilinmeyen etkenler vardýr. Tasavvufta genellikle iyi ve dindar insanlarýn sohbetinde bulunmanýn uyanýþa vesile olacaðý kabul edilir. Evliya menkýbelerinin böyle
bir iradenin ortaya çýkmasýnda etkili olacaðýný söyleyen Cüneyd-i Baðdâdî’ye göre
Hak Teâlâ bir kuluna hayýr murat ettiði
zaman onu ham sofulardan uzaklaþtýrýr ve
hakiki sûfîlerin arasýnda bulunmasýný saðlar (Kuþeyrî, s. 436).
Tasavvuf kaynaklarýnda sûfî hareketin
ilk temsilcilerinin tâlip, muhib, fakir, sâlih,
müttaki, zâhid, âbid, sâlik ve ârif gibi sýfatlarla anýldýðý, þeyh ve mürid terimlerinin
yaygýn olarak kullanýlmadýðý görülmektedir. Yine tasavvuf kaynaklarýnda tasavvufun kuruluþ döneminde ortaya çýkan Tayfûriyye, Cüneydiyye, Harrâziyye ve Hakîmiyye gibi hareketlerin mensuplarýndan
daha çok “üstat olarak tanýnan zatýn sohbetinde bulunup kendisinden feyiz alan kiþi” anlamýnda “sâhib” diye bahsedilir. Meselâ Sülemî Cüneyd’in, Serî es-Sakatî, Hâris el-Muhâsibî, Muhammed b. Ali el-Kassâb gibi sûfîlerin sohbetinde bulunduðunu söylerken onlardan feyiz aldýðýný belirtmek istemiþti (ªabašåt, s. 154). Horasanlý
sûfî Þakýk-ý Belhî, Ýbrâhim Edhem’in sohbetine katýlmýþ, onun yolunu benimsemiþti; Hâtim el-Esamm’ýn da üstadý idi (a.g.e.,
s. 61). Bu örnekler ilk sûfîlerin birden çok
üstadýn sohbetinde bulunduðunu, ancak
yolunu ve tarzýný benimsedikleri zatý üstat
olarak nitelendirdiklerini göstermektedir.
Ýlk sûfîler mürid terimini, “Hakk’a giden
yolda kararlý ve saðlam bir irade ortaya
koyan kiþi” anlamýnýn yaný sýra “iradesi olmayan kul” mânasýnda da kullanmýþlardýr.
Çünkü kiþinin Hakk’a giden yolu tutmasý
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artýk bundan sonra bu yolda Hakk’ýn iradesine göre yürümesi, bu iradenin bulunduðu yerde kendi iradesini terketmesi demektir. Bundan dolayý Bâyezîd-i Bistâmî
gibi sûfîler, kendi iradelerini Hakk’ýn iradesine teslim edip iradesiz bir kul olarak
yaþamayý tasavvuf anlayýþlarýna esas almýþlardý. “Ýradede fenâ” ifadesinin anlamý
budur; burada kulun kastý, talebi ve iradesi fâni olmakta, yerini Hakk’ýn kastý, talebi ve iradesi almaktadýr. Sûfîler müridliðin (irade sahibi olmanýn) aslýnda Allah’ýn
bir sýfatý olduðuna dikkat çekmiþlerdir
(Necmeddîn-i Dâye, s. 250). Buna göre
hakiki mürid Allah’týr. Bu durumda kul
Hakk’ýn muradýdýr. Tâlib - mürþid iliþkisinde tâlib mürid, þeyh muraddýr. Sûfî olmayan Ýbn Kayyim’in irade ehli dediði müridlerin bir yönden irade sahibi, diðer yönden
iradesiz olmalarýný hakikatin kendisi diye
nitelemesi de önemli bir tesbittir (Medâricü’s-sâlikîn, II, 379; III, 389).
Tarikatlarýn yaygýnlaþmasý ve tekke kurumunun önem kazanmasý þeyh - mürid
iliþkisinin daha düzenli ve disiplinli hale
gelmesine vesile olmuþ, bunun sonucunda þeyhin mürid üzerindeki gözetimi artarken mürid þeyhine daha baðýmlý hale
gelmiþtir. Kuþeyrî, bir üstattan edep öðrenmeyen bir müridin artýk bir daha iflâh
olmayacaðýný söyledikten sonra Bâyezîd-i
Bistâmî’nin, “Üstadý olmayanýn kýlavuzu
þeytandýr” sözünü naklederek üstatsýz sülûkün tehlikesine dikkat çeker (er-Risâle,
s. 735). Ayný anlayýþýn Gazzâlî’de devam
ettiði görülmektedir. Ona göre âhireti irade eden bir kimsenin (Âl-i Ýmrân 3/152)
mal, makam, taassup ve günah engellerini önünden kaldýrmasý, bir nehir kenarýnda
kendisini yeden bir âmâ gibi þeyhini izlemesi, hiçbir önerisine hayýr dememesi ve
onun yanlýþýný kendi doðrusuna tercih etmesi gerekir (Ý¼yâß, III, 72-77; IV, 255). Buna müridin þeyhinde fâni olmasý (fenâ fi’þþeyh) denir ve bu Allah’ta fâni olmanýn (fenâ fillâh) mukaddimesi sayýlýr. Sühreverdî’ye göre mürid þeyhinin bir parçasý olup
aralarýnda baba-oðul iliþkisi gibi bir iliþki
vardýr. Þeyh oðlunu terbiye eder gibi müridini terbiye eder, müridi üzerinde babanýn evlâdý üzerindeki gibi tasarruf hakkýna
sahiptir. Müridin þeyhe baðlanmasý ikinci
doðumu diye kabul edilir (£Avârifü’l-ma£ârif, s. 62). Müridin þeyhten feyiz alma dönemine “irtýzâ” (süt emme), kendi kendine
yeterli hale gelmesine de “fitâm” (sütten kesilme) denir.
Sûfî müellifler eserlerinde müridleri çeþitli derece ve sýnýflara ayýrarak ele almýþlardýr. Kuþeyrî, müridlerinin çoðunun önce

riyâzete ve çile çekmeye muvaffak kýlýndýðýný, ardýndan yüce hedeflere ulaþtýrýldýðýný, bazýsýnýn önce cezbeye kapýlarak yüce mânalarý keþfettiðini, daha sonra riyâzet ve çile çekme haline dönüp bu yolla da
o mertebeye erdiklerini belirtir (er-Risâle,
s. 438). Ebû Nasr es-Serrâc mübtedî, mürid ve murad olmak üzere üçlü bir sýnýflandýrma yapar (el-Lüma£, s. 417). Sühreverdî mücerred sâlik, mücerred meczup,
yola girdikten sonra cezbeye eren sâlik,
cezbelendikten sonra yola giren sâlik diye
dörtlü bir mürid tasnifi yapar (£Avârifü’lma£ârif, s. 64). Mutlak mürid, mecazi mürid ve mürted mürid þeklindeki sýnýflandýrma da þeyhinden ayrýlan müridin irtidad etmiþ hükmünde tutulmasý bakýmýndan dikkat çekicidir.
Bir deneme ve hazýrlýk döneminden sonra uygun görülen tâlipler þeyhe biat ederek mürid olur. Bir tarikata girmeye “ahz-ý
tarîk” adý verilir. Þeyh tarikata giren müride zikir telkin eder, hýrka-i irâdet denilen
ve müridliðin simgesi olan bir hýrka giydirir. Bundan sonra intisap ettiði tarikatýn
âdâbýna uygun biçimde seyrü sülûke baþlayan mürid farz ibadetlerin yanýnda kendisine tayin edilen nâfile ibadetleri yerine
getirmek, günün belli zamanýnda evrâd
ve ezkâr okumakla yükümlü olur. Ýrade
hýrkasýný giyen bir mürid sülûkünün ileri
aþamalarýnda baþka bir þeyhten de hýrka
alabilir. Buna “hýrka-i teberrük” denir. Ancak aslolan hýrka-i irâdettir. Þeyh sülûkünü tamamlayan müride irþad yetkisi vererek halife tayin edebilir.
Müridin sahip olmasý gereken nitelikler
ve görevleri konusunda tasavvuf kitaplarýnda ayrýntýlý bilgiler verilmiþ, ayrýca bu konuda Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’nin Âdâbü’l-mürîdîn’i gibi müstakil eserler yazýlmýþtýr (Kahire, ts.). Kuþeyrî er-Risâle’sinde irade, sohbet, meþâyihe saygý bölümlerinde konuyu ele aldýðý gibi eserin son
kýsmýnda müridlere tavsiyelerde bulunur.
Ayný þekilde Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’nin sonunda müridlere tavsiyeler konusuna geniþ yer vermiþ
(IV, 576-719), Risâletü künhi mâ lâ büdde li’l-mürîd minhü gibi bazý risâlelerini
bu konuya ayýrmýþtýr. Muhâsibî’nin Ve½âyâ’sý da bu türün en güzel örneklerindendir. Büyük mutasavvýflar bir yandan müridleri kâmil insan olmaya teþvik edip bu
hususta yapmalarý gerekenleri söylerken
bir yandan da karþýlaþtýklarý tehlikeler hususunda onlarý uyarmýþ, bu yolun zor ve
tehlikeli olduðunu, bunun için dikkat ve
sabýr gerektiðini ýsrarla belirtmiþlerdir (ayrýca bk. ÂDÂBÜ’l-MÜRÎD).
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Müridin þeyh karþýsýndaki teslimiyetçi
tavrý, her dediðini ve yaptýðýný doðru saymasý, darda kaldýðýnda þeyhinin mâneviyatýndan istimdadda bulunmasý, þeyh ona
bende nazarýyla bakarken onun þeyhini
efendisi bilmesi, þeyhinin kulu ve kölesi
olmakla gurur duymasý eleþtirilmiþ, böyle
körü körüne baðlýlýðýn Ýslâm’a uymadýðý,
müridlerin kiþiliklerine zarar verdiði ileri
sürülmüþtür. Müridlerin, öldükten sonra
da þeyhlerine ayný þekilde baðlýlýklarýný devam ettirmeleri ve ruhlarýný Allah katýnda
þefaatçi saymalarý bazý âlimler ve mezhep
mensuplarýnca þirk ve küfür sayýlmýþ, bunun kiþileri kutsallaþtýrmak anlamýna geldiði ileri sürülmüþtür. Bu görüþlerin doðruluðunu gösteren birçok örnek bulunmakla birlikte Hâris el-Muhâsibî, Hakîm
et-Tirmizî, Gazzâlî, Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Dâvûd-i Kayserî, Yûnus Emre gibi büyük fikir adamlarý, din âlimleri ve þairlerin bir müridlik
dönemi geçirdikten sonra bu seviyeye ulaþtýklarý gerçeði hiçbir zaman göz ardý edilmemelidir.
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Kadiriyye tarikatýnýn Ahmedü Bamba
(ö. 1927)
tarafýndan kurulan Senegal kolu.
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Moritanya’ya gidip Kadiriyye tarikatýnýn
Batý Afrika’daki en büyük þeyhi konumunda bulunan Þeyh Sidya’ya intisap eden Ahmedü Bamba dinî ilimleri de onun yanýnda tahsil etti. Seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet alarak ülkesi Senegal’e döndüðünde Kadiriyye tarikatýna mensup olan
babasý Mumer Ente Sellî’nin (Momar Antassaly) müderrislik yaptýðý Cayor’a yerleþti. Burada 1882 yýlýna kadar onunla birlikte ders okuttu, bir yandan da irþad faaliyetini sürdürdü. el-Cevherü’n-nefîs,
Mevâhibü’l-šuddûs, Müleyyinü’½-½udûr gibi eserlerini bu dönemde kaleme
aldý. Kasým 1893’te Mürîdiyye adýný verdiði tarikatýn kurucusu olduðunu ilân etti.
Senegal müslümanlarýnýn Ahmedü Bamba’ya gösterdiði ilgi Fransýz sömürge yönetiminde rahatsýzlýk meydana getirdi. Sömürgecilere karþý silâhlý direniþin müslümanlara fayda getirmeyeceði düþüncesiyle pasif kalmayý tercih etmesine raðmen
1895 yýlýndan itibaren hayatý baský ve sürgünlerle geçen Ahmedü Bamba vefat ettiðinde kurduðu tarikat ülke genelinde yaygýnlýk kazanmýþ, mürid sayýsý 400.000’e
ulaþmýþtý.
Ahmedü Bamba’nýn vefatýnýn ardýndan
Fransýzlar, yerine kardeþi Þeyh Ente’nin
geçmesini engelleyip büyük oðlu Muhammed (Mamadou) Mustafa Ýmbâký’nin þeyh
olmasýný saðladýlar. Tarikat Muhammed
Mustafa Ýmbâký’den (ö. 1945) sonra kardeþi Muhammed Fâzýl (ö. 1968), onun vefatýnýn ardýndan kardeþleri Abdülahad Ýmbâký (ö. 1969) ve Abdülkadir Ýmbâký (ö.
1990) tarafýndan sürdürülmüþtür. Halen
bu görevi Sâlihu Ýmbâký yürütmektedir.
Mürîdiyye tarikatýnda þeyhin Ahmedü
Bamba’nýn soyundan gelmesi þarttýr. Þeyh
ayný zamanda tarikatýn merkezi Tûbâ þehrinin yöneticisidir. Tarikat ülke genelinde
“büyük marabular” denilen, Ahmedü Bamba’nýn soyuna mensup 200 kadar halife
tarafýndan temsil edilir. Hemen her yerleþim yerinde bulunan küçük marabular
tarikatýn en alt seviyedeki sorumlularýdýr.
Mustafa Ýmbâký’nin babasýnýn ölüm yýl dönümünü anmak için baþlattýðý törene mahallî Volof dilinde “magal” adý verilmiþtir.
Üçüncü þeyh Mustafa Fâzýl da Ahmedü
Bamba’nýn Gabon sürgününden Senegal’e
döndüðü günü magal ilân etmiþtir. Bütün

tarikat mensuplarý Tûbâ þehrinde yapýlan
bu törenlerde bir araya gelir, zekât ve sadakalarýný þeyhe takdim ederler.
Ahmedü Bamba babasýndan aldýðý Kadirî evrâdý ile zikir yapmýþ, ayrýca Moritanya’yý ziyareti sýrasýnda bir Þâzelî þeyhinden
bu tarikatýn evrâdýný zikretme izni almýþ,
Mürîdiyye tarikatýna has evrâdý 1903 yýlý Ramazan ayýnda tertip etmiþtir. Tarikat
kaynaklarýnda onun bu evrâdý uyanýk halde iken bizzat Hz. Peygamber’den öðrendiði kaydedilmektedir. Mürîdiyye mensuplarýnýn her gün bu evrâdla beraber bir cüz
Kur’ân-ý Kerîm okumalarý tarikatýn âdâbýndandýr. Ayrýca Ahmedü Bamba’nýn Resûl-i
Ekrem’in methine dair Mevâhibü’n-nâfi£, Ce×bü’l-šulûb, Mušaddemâtü’l-emda¼ adlý kasideleri ferdî veya toplu olarak
okunur.
Ahmedü Bamba, 1924 yýlýnda Fransýz
sömürge idaresine baþvurarak Tûbâ þehrinde bir cami yaptýrmak için izin almýþ,
ancak inþaata baþlanamamýþtý. Fransýzlar’la iyi iliþkiler kuran Mustafa Fâzýl’ýn þeyhlik döneminde temeli atýlan caminin inþasý otuz iki yýl sürmüþ, açýlýþý 1963’te Senegal’in baðýmsýzlýða kavuþmasýndan sonra
devlet baþkaný olan ve Mürîdîler tarafýndan
desteklenen Katolik Léopold Sédar Senghor tarafýndan yapýlmýþtýr. Caminin bitiþiðinde Þehü’l-hâdim Kütüphanesi 160.000
kitaplýk zengin bir koleksiyona sahiptir.
Mustafa Fâzýl, Ýslâmî ilimler alanýnda yüksek seviyede eðitim vermek üzere Ezher
adlý bir de medrese inþa ettirmiþtir.
Ahmedü Bamba’nýn hayatýna dair Münenü’l-bâš¢ adlý eserin müellifi Þeyh Beþîrü Ýmbâký ile Ýrvâßü’n-Nedîm’in müellifi Muhammed Lamin Diop, Ahmedü Bamba’nýn torunu el-Hâc Þeyh Ýmbâký, divan
sahibi þair Þeyh Ýbra Diop, Ahmedü Matar, Volof dilinde divaný olan þair Þeyh Mûsâ Ka bu medresede yetiþmiþtir.
Senegal’de yer fýstýðýnýn yarýya yakýn kýsmý Mürîdiyye mensuplarýnca üretilir. Ahmedü Bamba’nýn teþvikiyle baþlayan bu
üretim faaliyeti sayesinde tarikat, hem sömürge döneminde hem baðýmsýzlýk sonrasýnda sadece Senegal’de deðil bütün
Afrika’da diðer tarikatlardan farklý olarak
önemli bir ekonomik güce sahip olmuþ,
bu da tarikat mensuplarýný ülke siyasetinde etkin bir konuma getirmiþtir.
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