
maktadır. Hz. Peygamber'den rivayet edi
len ve hamdile (bazı rivayetlere göre ay
nı zamanda besınele ile) başlamayan her 
önemli işin hayırsız ve bereketsiz olaca
ğını belirten hadisin ve fiili sünnetin et
kisiyle olacaktır ki (EbO DavOd, "Edeb", 
18; İbn Ma ce, "NikaJ:ı", 19; E bO Hacer 
Muhammed Said BesyOnl, VI, 422-423) 

İslami gelenekte bütün ciddi işlerin ba
şında besmete çekilip hamdedilir; bitimin
de de bütün başarı ve nimetleri lutfe
den Allah'a yine ham d edilip şükürde bu
lunulur. ResOl-i Ekrem'in tavsiyeleri ve uy
gulamalarından olmak üzere konuşma
lara, zikir ve dualara hamd cümlesiyle 
başlamak, yemeğe besmete ile başlayıp 
hamdile bitirmek. aksırdıktan sonra ham
detmek gerekir. Cuma hutbesinin her iki 
bölümü de hamd cümleleriyle başlar. İs
lami eserlerin ilk cümlelerini genellikle 
besmete ve hamdele oluşturur. 

Zahid Şakik-ı Belhi. kemal derecesinde 
bir hamdin üç kademesini şöyle ifade 
eder: Erişilen nimetin Allah'tan geldiğini 
bilmek, O'nun verdiğine rıza göstermek 
ve nimetinin gücü bedeninde bulunduğu 
sürece O'na asi olmamak (Kurtubl, I, 94). 

Kur'an-ı Kerim hamd ile başlayıp Al
lah'a övgü, tazim ve sığınma ifade eden 
cümlelerle bittiği gibi cennet ehlinin du
alarının da "el-hamdü Iiliahi rabbi'l -ale
mln" cümlesiyle son bulacağı haber ve
rilmektedir (Yunus 10/10) . 

Hamd kavramı ile anlam ilişkisi içinde 
bulunan ve övmek manasma gelen me
dih bazı hadislerde Allah'a nisbet edilmiş
tir (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "medl:ı" 
md.). Hadislerde övülmeyi en çok seve
nin Allah olduğu ve bu sebeple kendisini 
medhettiği ifade edilmiştir (Buhar!, "Tev
J:ıfd", 15, 20; Müslim, "Tevbe", 32-35). 

"Bir kimseyi iyi veya kötü vasıflarıyla ya
hut sadece iyi yönleriyle tanıtmak" ına

nasındaki senada Kur'an'da geçmemek
le birlikte hamd ve övgü anlamında özel
likle Hz. Peygamber'e ait birçok dua ve ni
yazda yer almıştır (bk. Wensinck, el-Mu'
cem, "şena" md.). ResOl-i Ekrem'in her 
namazdan sonra. "La ilahe illallahu vah
dehu la şerlke leh" diye başlayan tehllli
nin devamında, "Nimet ve lutufkarlık da 
O'nun, güzel vasıflarla yadedilmek de (se
na-i hasen) O'nundur" cümlelerinin bulun
duğu kaydedilmektedir (Müsned,IV, 4, 5; 
Müslim, "Mesacid". 139) . Namazda oku
nan Sübhaneke'de, ayrıca Kunut duala
rında da sena kavramı yer almaktadır. 
Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre Re
sOl-i Ekrem teheccüd namazının seede
sinde şu niyazda bulunurdu: "AIIahım! 

Gazabından rızana, ukübetinden affına 
sığınırım, senden yine sana sığınırım. 
Seni gerektiği şekilde sena edemem. 
Sen şüphe yok ki kendini sena ettiğin gi
bisin" (Müslim, "Şalat", 222; E bO DavOd. 
"Şalat". 148). 
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HAMDANb.HAMDÜN 
( ü_9..Ml.>..;,; ı,;ıi..Mı.>) 

Hamdan b. Hamdün 
b. Haris et-Tağlibf 

(ö. 283/896'dan sonra) 

Yaptığı savaşlarla 
önemli bir askeri güç 

haline getirdiği Hamdaniler' e 
adını veren kumandan 

(bk. HAMDANİLER). 

HAMDAN KARMAT 
( .l:ı.o} ı,;ıi..Mı.> ) 

(ö. 293/906) 

Kfıfe çevresinde yaşayan 
ve kendi adına nisbetle anılan 

Karmatiler'in lideri 
(bk. KARMATILER). 

_j 

_j 
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HAMDAN es-SÜLEMT 

HAMDAN es-SÜLEMi 
( ~~ ı,;ıi..Mı.>) 

Ebü'l-Hasen Ahmed b. Yusuf 
b. Halid es-Sülemi 

(ö. 264/878) 

Hadis hafızı. 
_j 

182'de (798) doğdu. Nlşaburlu olup ba
ba tarafından Ezd, anne tarafından Sü
leym kabilesine mensuptur. İsminin fark
lı şekilde telaffuz edilmesiyle ortaya çı
kan Hamdan lakabı ve Sütemi nisbesiyle 
tanınır. An isnadlı hadis cüzüyle bilinen 
meşhur mutasawıf İbn Nüceyd (ö. 366/ 
977) onun torunudur. 

Hamdan öğrenimine Nlşabur'da baş
ladı. Daha sonra tahsil için Bağdat, Kufe, 
Basra. Hicaz. Yemen, Şam, Horasan, el
Ceiire gibi ilim merkezlerini dolaştı. Ab
dürrezzak es-San'anl. Muhammed b. Yu
suf ei-Firyabl, Ubeydullah b. Musa el-Ab
sı. Ebu Müshir. Yahya b. Yahya en-Nisa
burl gibi alimlerden hadis öğrendi ve Ho
r asan'ın tanınmış muhaddislerinden biri 
oldu. Kendisinden de Buhar! ( ei-C'imi'u 'ş
şaf:ıfi:ı'in dışındaki eserlerinde), Müslim. 
Ebu Davud. Nesa! ve İbn Mace gibi mu
haddisler hadis rivayet ettiler. 

Müslim ve Darekutnl tarafından sika 
kabul edilen ve hacası Abdürrezzak es
San'anl'den Şa]J.ifetü Hemmam b. Mü
nebbih'i rivayet etmek suretiyle eserin 
günümüze ulaşmasını sağlayan Hamdan 
es-Süleml'nin rivayetleri Ebu Davud. Ne
sal ve İbn Mace'nin es-Sünen'lerinde 
yer almaktadır. 

Bazı kaynaklarda Hamdan es-Süleml'
nin bir kısım hadisleri ihtiva eden bir cü
zünün bulunduğu belirtilmekteyse de 
(Kehhale, rı. 210) bu cüzün günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 
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