
Şehabeddin el-Hafac!, Muhammed b. Ah
med eş-Şevberl, Hasan b. Arnmar eş-Şü
rünbülall, Mansur b. Abdürrezzak et-Tü
hi. Halil b. İbrahim el-Lekanl ve Nu reddin 
eş-Şebramellisl gibi alimlerden ilim tah
sil etti. Özellikle Hanefi fıkhında derin leş
ti; Kahire'de Süleymaniye ve Hüseyniye 
medreselerinde ders verdi. Yetiştirdiği 
talebeler arasında İbnü's-Semman ed
Dımaşki, İbrahim b. Abdurrahman b. Ali 
ve Muhammed b. Veli el-Hafid gibi alim
ler bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Gamzü 'uyuni'l-beşa'ir 
'ald mef:ıôsini'l-Eşbah ve'n-nq;a'ir. İbn 
Nüceym'in el-Eşbah ve'n-ne?a'ir adlı 
eserinin en meşhur şerhidir. 1097 (1686) 
yılında tamamlanan ve müellif hattı nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan eser (Şehid Ali Paşa. nr. 742) basıl
mıştır (Leknev 1284, 1294, 1317; l-ll, is
tanbul 1290 1 İbn Gii.nim el-Makdisl ve 
Hayreddin er-Remll'nin el-Eşbah şerhle
ri ve İbn Nüceym'in Resa'il'i ile birlikte!; 
1-IV, Beyrut 1405/1985). 2. Dürerü'l-'iba
rat ve gurerü '1-işarat ii ta]J.~il~i me'a
ni'l-isti'arat. 1 070'te (1660) tamamla
nan eser İbrahim Abdülhamld et-Telbl 
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1407/ 
1987). 3. en-Nefe]J.atü'l-miskiyye ii şı
na'ati'l-fürusiyye (nşr. Abdüssettar Ka
ragü ll, Bağdat 1369/1950). 4 . Keşfü 'r
remz 'an beyani (l].abaye) '1-Kenz (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 928-
929; Relsü lküttab Mustafa Efendi, nr. 
351-352; Çorlulu Ali Paşa, nr. 192-193). 
Molla Miskln'in. Ebü'l-Berekat en-Nese
fi'nin eseri Kenzü'd-de~a'i~'e yaptığı 
şerh in haşiyesidir. s. Te~hibü 'ş-şa]J.ife 
bi-nuşreti'l-İmam Ebi Ijanife (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3631; Per
tev Paşa , nr. 621) . 6. lfaşiye 'ale'd-Dü
rer ve'l-Gurer (Mektebetü'I-Ezher, nr. 
2421 ). Molla Hüsrev'in meşhur eseri üze
rine yazılmış bir haşiyedir. 7. Nefe]J.a
tü '1-~urb ve '1-ittişal bi-işbati't-taşar

ruf li-evliya'illahi ve 'I-kerameti ba'de '1-
intiMl (diğer bazı alimiere ait risalelerle 
birlikte bir mecmua içinde, Kah i re 1318, 
1319). 8. ed-Dürerü'ş-şemine ii ]J.ük
mi'ş-şalat fi's-sefine (Süleymaniye Ktp., 
Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 1147; 
Esad Efendi, nr. 3631; Pertev Paşa, nr. 
624). Abdullah el-Cebürltarafından önce 
Mecelle tü Külliyye ti' d-dirasati'l-İslô.
miyye'de (bk. bibl.), daha sonra Resa'il 
fi'l-fı~h ve'l-luga içinde (Beyrut 1982, s. 
93-1 o ı) neşredilmiştir. 

Bu eserlerden başka yazma mecmua
lar içinde Hamevi'ye ait muhtelif hacim
lerde ri saleler yer almaktadır. Bunlardan 

bazıları şöyle sıralana bilir: 'U~üdü '1-J:ıi
san ii ~ava'idi me~hebi'n-Nu'man (Sü
leymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi. 
nr. 362). ed-Dürrü'l-ferid ii beyani ]J.ük
mi't-ta~lid, İt]J.ô.fü erbô.bi'd-diraye bi
fet]J.i'l-hidaye, Risale müte'alli~a bi
ta 'addüdi '1-~uçiat fi'l-beldeti'l-va]J.i
de, el-Kavlü'l-belig ii ]J.ükmi't-tebli g, 
.Adabü'l-ba]J.ş, ed-Dürrü'l-man?r1m ii 
tazli'r-rum, ed-Dürrü'n-neiis ii beya
ni nesebi'l-İmam Mu]J.ammed b. İd
ris, Ta'li~u '1-~alô. 'id 'ala man?r1meti'l
'a~a'id, İt]J.ô.fü '1-e~kiya' bi-taMi~i 'iş
meti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3631; Pertev Paşa, nr. 624; Rel
sülküttab Mustafa Efendi, nr. 1147; Ha
mevl'nin eserleri ve yazma nüshaları için 
ayrıca bk. Hediyyetü'l-'arifin, I, 164-165; 
Brockelmann, GAL, Il, 409-410, Suppl., ll, 
433; Ham evi, naşirin mukaddimesi, s. 12-
16) 
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l!ii!J MusTAFA SiNANOGLU 

HAMEVİ, Sa'deddin 

(bk. SA'DEDDİN-i HAMMÜYE). 

HAMi 
( ı.s"L:ı..lf ) 

Cahiliye Arapları'nda 
bazı dini hüküm ve örflere konu olan 

erkek deve. 
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Hami kelimesi "himaye etmek, koru
mak" manasındaki hamy (himaye) kökün
den türeyen bir sıfat olup "koruyan" an
lamına gelir. Cahiliye Arapları, sulbünden 

HAMI 

fazlaca döl alınan ve artık yaşlanmış olan 
erkek deveye "sırtını korumuş" anlamın
da hami adını verirler, onu putlara adaya
rak serbest bırakır ve ölünceye kadar hiç
bir iş gördürmezlerdi. Onların inancına gö
re böyle bir deveye binilmesi, yük yükle
n ilmesi, tüyünün kırpılması haramdı . 

Haminin sulbünden gelen döllerin sa
yısı ve cinsiyeti konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. Bazılarına göre bir 
devenin hami sayılabilmesi için sulbün
den dişi veya erkek on batın devenin üre
ınesi gerekir. Bazıları ise gerek kendi yav
ruları gerekse yavrularının yavruları ara
sında on dişi dölün bulunmasını veya ar
ka arkaya ondan yedi dişi döl alınmasını 
şart koşmuşlardır. Bunların yanında sa
dece yavrusunun yavrusunu yeterli ka
bul edenler de vardır. Maverdi'nin İmam 
Şafii'den naklettiği rivayete göre on yıl 
kendisinden döl alınan damızlık deveye 
hami denilir (Taberl, VII, 56-60; ibnü 'I
Cevzl, ll, 439-440). Buhar!' de yer alan bir 
rivayette, Said b. Müseyyeb hamiyi "sul
bünden belli sayıda döl alınan erkek de
ve" olarak tarif etmiş ("Tefslr", 5/13), Ay
ni ise bu sayıyı on batın olarak belirtmiş
tir ('Umdetü 'l-~ari, XV, 139-140) . 

Hayvanları takdis etme veya onları ya
ratılış gayesinin dışına çıkararak Tanrı'ya 
adama inancının İslam'ın tevhid anlayı
şıyla bağdaşmayacağı açıktır. Bu sebeple 
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahlre, saibe, 
vaslle ve hami diye imtiyazlı bir hayvan
lar sınıfı belirlemediği, bu isimlerle anı
lan hayvanlardan faydalanmayı haram 
kılmadığı, bu telakkilerin Allah'a iftira
dan başka bir şey olmadığı vurgulanmış
tır (ei-Maide 5/103; ayrıca bk. ei-En'am 
6/138-139). Müfessirlerin söz konusu ayet
lerle ilgili açıklamalarında belirttiklerine 
göre Hz. Peygamber, hayvanları takdis 
etme anlamına gelen bu adetle tevhide 
dayalı İsmaill dininin değiştirildiğini , bu
nu ilk defa başlatanın Amr b. Lu hay oldu
ğunu ve kendisini cehennemde azap çe
kerken gördüğünü söylemiştir (Taberl, 
VII, 56-57; krş . Buhar!, "Menal5ıb", lO) . 
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