
Halvetiyye'nin birçok kolu Muhyiddin 
İbnü'I-Arabl'nin vahdet-i vücud görüşün
den etkilenmiş, bu etki Ahmediyye kolu
nun Mısriyye şubesinin kurucusu Niyazi-i 
Mısrl'de en ileri dereceye ulaşmıştır. Bu 
etkiyi yaygınlaştıran Niyazi-i Mısrl Halve
tiyye dışında diğer bazı tarikatları da et
kilemiştir. 

Halvetl tekkeleri 192S'te Türkiye'de tek
kelerin kapatılmasıyla faaliyetlerine res
men son vermişlerse de bazan gizli, ba
zan açıktan zikir ve ayinlerini icra etme
ye devam etmişlerdir. Bu tarikatın birçok 
kolu bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkan
lar ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet
lerini sürdürmektedir. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

HAM 
(ı" l> ) 

Hz. Nfıh'un oğullarından biri. 
_j 

Kur'an-ı Kerim'de Ham'dan bahsedil
mez. Thvrat'ta, Hz. Nuh'un üç oğlundan 
biri olarak genellikle Sam ve Yafes ara
sında zikredilmekle birlikte (Tekv!n. 5/32; 

6/10; 7/13; 10/l; ı. Tarihler l /4) Nuh'un 
küçük oğlu olduğu belirtilir (Tekv!n, 9/ 
24). Hz. Nuh soo yaşını geçtikten sonra 
doğan Ham (Tekv!n, 5/32). tufandan ön
ce evli olan diğer kardeşleri gibi eşiyle bir
likte gemiye binmiştir (Tekv!n, 7/13) Tev
rat'taki bilgilere göre tufandan sonra 
üzüm yetiştiren ve şarap imal eden Nuh 
bir defasında iyice sarhoş olup çadırında 
çıplak kalmış, babasını çıplak durumda 
gören Ham dışarıdaki kardeşlerine duru
mu haber vermiş, onlar da bir elbise geti
rerek babalarına giydirmişlerdir. Sarhoş
luğun etkisinden kurtulan Nuh Ham'ın 
kendisine ne yaptığını anlayınca onun oğlu 
Ken'an'ı lanetlemiştir (Tekv!n, 9/20-27). 

Ham'ın işlediği suçun mahiyetiyle, ken
disinin değil oğlu Ken'an'ın Ianetlenme
sinin sebebi revrat'ta bildirilmemekte. 
ancak yahudi tefsirlerinde çeşitli yorum
lar yer almaktadır. Yahudi din bilginleri. 
işlenen suçla verilen ceza arasında bir uy
gunluk bulunduğunu savunurlar. Bu ko
nuda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bunlar
dan birine göre Ham, babasını çıplak gö
rünce dördüncü bir oğul sahibi olmasını 
önlemek için onu hadım etmiş. Nuh da 
Ham'ın dördüncü oğlu Ken'an'ı lanetle
miştir. Bir başka yorumda Ham baba
sıyla cinsel ilişkide bulunmuş (Talmud, 
Sanhedrin, 70•), ancak babası ve iki kar
deşiyle birlikte daha önce Tanrı tarafın
dan mübarek kılındığı için (Tekv!n. 9/l) 
Nuh onun yerine Ken'an'ı Ianetlemiştir. 
Diğer bir rivayette ise Ham babasını çıp
lak durumda görünce gülmüş ve üstünü 
hemen örteceği yerde gidip öteki kardeş
Ierine haber vermiş ve böylece suç işle
miştir. Suçlu olduğu için de oğlu Ken'an 
Ianetlenmiş ve Ham'ın soyundan gelen 
Mısırlılar'la Habeşler esir alınıp oturak 
yerleri açık olarak sürgün edilmek sure
tiyle (işaya, 20/4) cezalandırılmıştır. Ayrı
ca Ham Adem ile Hawa'nın cennette 
iken giydikleri, Tanrı'nın diktiği ve Nuh ta
rafından muhafaza edilen elbiseleri gemi
den çıkışta çalarak saklamış . elbiseler 
kendisinden oğlu Kuş'a, ondan da oğlu 
Nimrod'a geçmiştir. Bu arada Ken'an'ın 
Ianetlenmesinin sebebini suçu onun işle
mesine bağlayanlar da vardır. 

İlahi vahyin genel esprisiyle hiçbir şe
kilde bağdaşmayan. akl! ve ilmi temel
den de yoksun olan bu yorumlar bir ke
nara bırakılırsa Nuh'un çocuklarıyla ilgili 
Tevrat metinlerinde çelişki olduğu görü
lür. Şöyle ki, Tekvln'de (9/24-27) Ken'an 
lanetlenip kardeşlerine kul olması için 
beddua edildiği bildirildikten sonra kar-
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deşleri olarak Sam ve Yafes sayılmakta, 
fakat Ham'dan hiç bahsedilmemektedir. 
Şu halde bu bölüme göre (Tekv!n, 9/20-
27) Nuh'un çocukları Sam, Yafes ve Ken
'an'dır. Bu takdirde Tekvln'deki (9/24) 

"küçük oğlu " nitelemesi Ham'ı değil Ken
'an'ı ifade etmektedir. Diğer taraftan 
Nuh'un sadık bir adam ve kamil bir insan 
olup Allah ile yürüdüğü, Sam, Ham ve Ya
fes adında üç oğlunun bulunduğu belirti
lir (Tekv!n, 5/32; 6/9-10). Araştırmacılara 
göre, tufan kahramanı olan masum ve 
kamil Nuh ile tufan sonrası bağ dikip 
üzüm yetiştiren ve sarhoş olan Nuh'tan 
söz eden bu iki rivayeti uzlaştırmak is
teyen Kitab-ı Mukaddes yazarı Tekv!n'e 
(9/18. 22) " ... babası Ham" ifadesini ekle
yip çelişkiyi gidermeye çalışmıştır (/DB, 
ll, 515; lll, 555). 

Nuh'un. tarunu Ken'an'ı Ianetlernesi
ne dair Tevrat metni İsrailırkının üstün
lüğünü ön planda tutan Yahvist yazara 
aittir ve muhtemelen bu yazar İbrani
ler'in dikkatini. Sam ve İbrahim'in çocuk
larına vaad edilmiş toprakları o dönem
de işgal etmekte olan Ken'anlılar'ın ata
sına çekmek için Ianetierne hadisesini 
zikretmiş ve Ham'ın Ken'an'ın babası ol
duğu ibaresini eklemiştir. Öte yandan 
Nuh'un. Ham'ın dört oğlundan sadece 
birini yani Ken'an'ı Ianetlernesi de İsrai
loğulları'nın Ken'anlılar'a düşman olma
sına bağlanabilir. 

Tevrat Ham'ın Kuş, Mitsraim, Put ve 
Ken'an adlarında dört oğlu olduğunu bil
dirmekte ve bunların çocukları hakkında 
bilgi vermektedir (Tekv!n, 10/6-20). Kuş'un 
Habeşler'in atası olduğu , Ham gemide 
iken cinsi münasebette bulunduğu için 
de derilerinin siyah olduğu rivayet edil
mektedir (Talmud, Sanhedrin, l08b; EJd., 
V. 1174). Mitsraim'in nesiinin ise Mısır 
halkını oluşturduğu ileri sürülmüştür. 
Kitab-ı Mukaddes'e göre Ham! ırk. Batı 
Filistin'den Afrika'ya kadar uzanan böl
geyi kuşatmaktadır (!DB, ııı. 236). 

Tufandan sonra insanlığın yeniden tü
reyişiyle ilgili olarak revrat'ın verdiği bil
gileri kabul eden bazı Batılı ırk ve dil bi
limcileri Ham! ırk ve Hami dil tabirlerini 
kullanmaktadırlar. Bunlara göre Arap un
surlar hariç Mısırlılar. Sudanlılar, Habeş
ler, Serberiler vb. Afrika kavimleri Ham'
dan türemiştir. Yine bunlara göre Ham! 
dil üç gruba ayrılmaktadır: Berber! veya 
Libya diyalekti, Kuş veya Etiyopya dili, 
Eski Mısır dili. 

İslami kaynaklarda Ham'a dair verilen 
bilgiler yahudi rivayetlerine benzemek-
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tedir: Hz. Nuh'un Ham, Sam ve Yates ad
lı üç oğlu vardır. Dördüncü oğlu Ken'an 
(veya Yam) gemiye binmemiş ve boğul
muştur. Ham, babasının emrine karşı ge
lip gemide eşiyle ilişkide bulununca Hz. 
Nuh ona beddua etmiş ve Ham'ın soyu 
Siyah derili olmuştur. Ham Sudanlılar'ın 
atasıdır. Diğer bir rivayete göre Ham, ba
basının çıplak vücudunu örtmediği için 
soyu bu hale gelmiştir. Ham'ın çocukla
rından Mısrayim Kıbti ve Berberiler'in, 
Kut ise Hint ve Sindliler'in atasıdır. Ham'ın 

çocukları Afrika kıtası sahillerine yerleş
miştir (Taberl. I, 183 -191, 206-207; ib
nü 'I-Estr, I, 67-73, 78-81 ; Sa 'lebt, s. 43-
46) . Bir hadiste, "Sam Araplar' ın , Ham 
Habeşler'in, Yates de Rumlar'ın atasıdır" 

denilmektedir (Hakim, II, 546; IV, 463; 
Heysemt, I, 193; Müttaki el-Hindt, XI, 512-
513) . 
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~ ŞABAN KUZGUN 

HAMA 
( öl.o.> ) 

Suriye'nin orta kesiminde 
Asi ırmağı kıyısında 

bir şehir. 
_j 

Halep'i Şam'a bağlayan yol üzerindeki 
önemli bir mevkide Asi nehrinin kenarın
da kurulmuş olup bu nehir üzerindeki su 
dotapt arı ve diğer sulama vasıtalarının 
çokluğu sayesinde yoğunlaşan ziraata da
yalı iktisadi bir hayatın merkezidir. 

Hama şehrinin ilk defa ne zaman ve na
sıl kurulduğu bilinmemektedir. Milattan 
önce XIV ve XIII . yüzyıllarda Kuzey Suri
ye'nin Hititler tarafından işgali sırasında 
şehrin mevcut olduğuna dair o döneme 
ait kitabeler bulunmaktadır. Daha sonra 
şehir, Asurlu ll . Salmanasar'a (m .ö. IX. 
yüzyılın ortası) karşı mücadele etmek için 
Şam kralıyla ittifak kuran Aramiler'in ha
kimiyetine geçti. VIII. yüzyılda H ama kralı 
önce Asurlu lll. Tiglat-pileser'e (Teglat
phalasar 746-727). ardından şehri Asur'a 
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katan ll. Sargon'a (722-705) haraç öde
mek zorunda kaldı. Eski Ahit'te adı Ha
math olarak geçen H ama, Helenistik dö
nemde Kral Antiokos IV. Epifan (Antio
chos IV. Epiphane) adına dayanılarak Epi
fanya (Epiphania) diye adlandırıldı. 

Ebu Ubeyde b. Cerrah kumandasında
ki İslam ordusu Hama üzerine yürüyün
ce şehir halkı cizye ve haraç ödemeyi ka
bul ederek kendi istekleriyle müslüman 
fatihlere teslim oldular ( 15/636) . Bu sıra
larda fazla önemi olmayan şehir Humus 
askeri bölgesine (Cündü Hıms) katıldı ve 
bu durum X. yüzyıla kadar devam etti. 

Hamdani Emiri Seyfüddevle zamanın
da (944-967) Halep şehrine katılan Ha
ma, Bizans imparatoru Nicephoros Pho
cas'ın saldırısına uğradı (357/968) . Bu 
baskında büyük cami yandı . Daha sonra 
bütün Kuzey Suriye gibi Fatımiler'in, ar
dından Mirdasiler'in ve son olarak da Sel
çuklular'ın hakimiyetine girdi. Aksungur, 
Kuzey Suriye'yi ve güneyde Hama'ya ka-

. dar olan bölgeyi Sultan Melikşah adına 
idare etti. 111 O' da Haçlılar'a haraç öde
yen şehirler arasında yer alan Hama da
ha sonra Dımaşk Atabegi Tuğtegin tara
fından ele geçirildi. Tuğtegin ve İlgazi'nin 
Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı Haçlılar' 

la ittifak yaptıklarını haber alan Sultan 
Muhammed Tapar, Hemedan Emiri Por
suk b. Porsuk'u büyük bir ordu ile onla
rın üzerine sevketti. Halep'e yürüyen or
du daha sonra Tuğtegin'in ağırlıklarının 
bulunduğu Hama'yı kuşatıp zaptetti. Şeh

ri üç gün yağmalatan Porsuk, burayı sul
tanın emriyle Humus Valisi Hayır Han 
(Kırhan) b. Karaca'ya teslim etti. Hayır 
Han bir süre sonra H ama'yı kardeşi Şeha
beddin Mahmud'a bıraktı . Mahmud'un 
1123'te ölümü üzerine şehri Tuğtegin 
tekrar zaptetti. Ardından onun oğlu Ta
cülmüluk Böri ve oğlu Sevinç tarafından 

Hama'dan 
bir görünüs -

Suriye 

yönetilen Hama Zengi tarafından alına
rak Hayır Han'ın idaresine bırakıldı . is
mail b. Böri şehri yeniden fethetmeyi 
başardıysa da 11 3S'te Zengi tekrar bu
rayı alıp Orta Suriye'deki askeri harekat
larının bir üssü haline getirdi. 

Bu dönem boyunca Kuzey Suriye'de 
bulunan Haçlılar birçok defa Hama'yı ele 
geçirmek için teşebbüste bulundular. Ke
nar mahallelerine kadar ilerledikleri hal
de şehri zaptedemediler. Zengi'nin ölü
münden sonra ( 1146 ı hacib Selahaddin 
ei-Yağıbasani, NGreddin Mahmud Zen
gi'ye tabi olarak H ama emirliğine getiril
di. Receb SS2'deki (Ağustos 1157) dep
rem şehri büyük ölçüde harap etti. Bir 
başka deprem de Şewal S6S'te (Temmuz 
1170) meydana geldi. Nureddin camileri 
ve hisarı onartıp medrese ile beraber bir 
de birnaristan inşa ettirdi. 

Hama S70'te (1174-75) Selahaddin-i 
Eyyubi'nin eline geçti. Selahaddin dört 
yı l sonra burayı yeğeni ei-Melikü'I-Mu
zaffer Ömer'e bıraktı. Ömer'in torunları 
şehri XIII. yüzyılın sonlarına kadar idare 
ettiler. Ancak XIII. yüzyılın ortasından iti
baren Memlük sultanlarının hakimiyeti
ni tanıdılar. ei-Melikü'I-Muzaffer'in 698'de 
(1298-99) ölümü üzerine Hama doğru
dan Memlükler'in hakimiyeti altına gir
di ve Suriye'nin kazalarından birinin yö
netim merkezi oldu. ei-Melikü'I-Muzaf
fer'in yeğeni tarih ve coğrafya alimi Ebü'I
Fida, Kerek'te bulunduğu sırada Mem
lükSu ltanı ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun'un dostluğunu kazandığından 
Hama'ya naib tayin edildi (8 Cemaziye
levvel 710/ 3 Ekim 13 10). Sultanla dostlu
ğunu ilerleten Ebü'I-Fida, 25 Rebiülahir 
712'de (30 Ağustos 1312) ei-Melikü's-Sa
lih lakabıyla Hama meliki oldu ve daha 
sonra oğlu ei-Melikü'I-Efdal Muhammed 
tarafından da kullanılacak olan sultan 


