
HAMMAD ei-BERBERf 

HAMMAD el-BERBERi 
( 1.5 .i. .r.J 1 .:ı LO.:> ) 

Hammad b. Bulukkln b. Zir! 
es-Sanhad el-Berberi 

(ö. 419/1028) 

ı ri Kal'atü Beni Hammad'da, diğeri Kay
revan'da olmak üzere resmen iki devlete 
ayrıldı. Hammad'ın son yıllarında Abbası
ler yerine tekrar Fatımller'e yanaştığı an
laşılmaktadır. 

L 

Hammadller hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(1015-1028). 
_j 

Fatımi Halifesi Muiz-Lidlnillah'a tabi 
olarak Merkezi Mağrib'de Zlriler Devleti'
ni kuran Serberi Sanhace kabilesine men
sup Bulukkln b. ZirT'nin oğludur. Bir süre 
Kayrevan'da fıkıh tahsil etti ve cedel ki
taplarını inceledi; ancak cesur ve atılgan 
kişiliğiyle daha çok askeri alanda tema
yüz etti. Bulukkln'in yerine geçen Man
sur'un döneminde (984-996), Ebü'l-Ba
har b. ZirT'nin Cezayir'de istiklalini ilan 
etme teşebbüsünü engelledi; asıl şöhre
tini ise Mansur'dan idareyi devralan Ba
dls b. Muiz döneminde (996-IOI6) San
hilee topraklarını tehdit eden Zenateliler 
karşısındaki başarılarıyla kazandı. Badls 
tarafından "naibü'l-emlr" unvanıyla ülke
nin batı kesiminde huzuru sağlamakla gö
revlendirildi ve kendisine Eşlr bölgesiyle 
zaptedeceği yeni topraklar ikta olarak 
verildi. 

Hammad. hanedan mensubu Maksin 
ve Zavl kardeşlerin isyanlarını bastırarak 
(390/IOOO) ve Zenateliler karşısında üst 
üste başarı sağlayarak Zab. Meslle ve ci
varını itaat altına aldı (395/I005). Ayrıca 
Badls'in izniyle, ele geçirdiği topraklarda 
kurulup valiliğine getirildiği yeni vilayetin 
idari merkezi olmak üzere Meslle yakının
da toprağı tarıma elverişli bir yerde Kal'a
tü Beni Hammad denilen müstahkem ve 
mükemmel savunma ve haberleşme im
kanlarına sahip şehri inşa etti. Bir süre 
sonra da asıl amacını gerçekleştirdi ve 
Badls'in Konstantin (KustantTne, KusantT
ne) topraklarının kendisine teslimi konu
sundaki emrini dinlemeyerek kardeşi İb
rahim'in desteğiyle ZTrller'e karşı bağım
sızlığını ilan edip Hammadller Devleti'ni 
kurdu ( 4051! o 15); arkasından da Fatımi
Ier'le ilişkilerini bozup Abbasller'le itti
faka girdi. Bu gelişmeler üzerine Badls 
Kal'atü Beni Hammad'ı kuşattı; kale 
altı ay sonra düşme noktasına geldiyse 
de Badis'in aniden ölmesi üzerine ku
şatma kaldırıldı ( 406/ ı o ı 6) Hammad, 
iki yıl sonra da Badls'in yerine geçen oğlu 
Muiz tarafından yenilgiye uğratıldı ve 
barış isternek zorunda kaldı. Ancak Muiz 
onu affedip bütün Merkezi Mağrib'in hü
kümdarı olarak tanıdı. Böylece Zirller bi-
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Kaynaklarda Hammad ei-Berberl'nin 
cesur, kararlı, cömert ve zeki bir insan 
olduğu kaydedilmektedir. 
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1 HAMMAD b. EBÜ SÜLEYMAN ı 
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L 

Ebu İsmail Hammad 
b. Ebi Süleyman Müslim 

b. Yezid ei-İsfahani el-KOfi 
(ö. 120/738) 

Ebu Hanife'nin hocası, 
döneminin Kiife fakihi. 

_j 

Babası aslen İsfahan'ın Bürhuvar nahi
yesinden olup rivayete göre İsfahan me
likinin oğludur. Kaynakların verdiği bilgi
ye göre babası, Ebfı Mfısa ei-Eş'arl'nin 

İsfahan'ı fethi sırasında (20/641 veya 2I/ 
642) esir düştü ve onun huzurunda müs
lüman oldu. Ebu Musa el-Eş' ari ile arala
rında bir nevi himaye ve hükml hısım
lık anlaşması demek olan "vela bağı" ku
rulduğu için Eş'arl nisbesiyle de anılır. 
Ebu Süleyman, Ebfı Mfısa tarafından 

Hz. Ömer'e götürüldü ve onun huzurun
da Müslümanlığını yeniden ilan etti. Hz. 
Ömer kendisine Kfıfe'de bir arazi verdi 
(Ebü'ş-Şeyh, I, 95) . Ebfı Nuayrn ise İsfa
han'ın fethi sırasında oranın melikinin 
Fazusfan (PadOspan) olduğunu Ctikru al].

bari işbahiin, I, 46). Ebu Süleyman'ın Bür
huvar'da esir alındığını ve Muaviye'nin 
Ebfı Musa'ya hediye ettiği on köle ara
sında yer aldığını kaydeder (a.g.e., I, 50, 
5I, 34I). Ancak Ebu Süleyman'ın fetih 
sırasında Müslümanlığı kabul ettiği göz 
önüne alınırsa bu son rivayetin doğru ol
maması gerekir. Nitekim başka kaynak
larda Muaviye'nin onu Hakem Vak'ası'n
da Dfımetülcendel'de (veya Ezruh) bu-

lunan Ebfı Musa'ya elçi olarak gönder
diği ifade edilir (ibn Sa'd, VI, 332; icll, s. 
132). 

Kaynaklarda Ebu Musa el-Eş'arl ailesi
nin veya onun oğlu İbrahim'in yahut da 
torunu Bilal b. Ebu Bürde'nin mevlası 
olarak anılan Hammad'ın hayatı hakkın
daki bilgiler oldukça sınırlıdır. İyi bir tah
sil görmesi için babası tarafından Kfıfe 
Mescidi'nde hadis ve fıkıh okutan İbrac 
him en-Nehai'nin yanına verildi. Varlık
lı bir insan olan babası oğlunun ilimden 
başka bir şeyle uğraşmasını istemiyor, 
bunun için elinden geleni yapıyordu. Üs
tün bir zekaya sahip olan Hammad'ın ye
tişmesinde şüphesiz ki en büyük pay, 
Ernevii er döneminde Irak bölgesinde fık
hl düşüncenin ve re'y hareketinin geliş
mesine öncülük eden ve Irak medresesi
nin imamı olarak anılan İbrahim en-Ne
hal'ye aittir. Hammad Nehai'nin en önde 
gelen öğrencisiydi. Onun yetişmesinde, 
daha çok hadisçi kimliğiyle tanınan Amir 
b. Şerahil eş-Şa'bl'nin de önemli katkısı 
olmuştur. Hadis tahsil ettiği hocaları ara
sında ashaptan Enes b. Malik. tabiinden 
Said b. Müseyyeb, Hasan-ı Basri, Said b. 
Cübeyr, Ebu Vail Şakik b. Seleme, Abdul
lah b. Büreyde, Hz. Ömer'in mevlası Ab
durrahman b. Sa' d ve İbn Abbas'ın mev
lası İkrime ei-Berberl vardır. Böylece ta
biin nesiinin son halkasında yer alan Ham
mad, sahabe döneminden itibaren böl
gede oluşan ve seçkin tabiln alimlerinin 
ilim meclislerinde ve ders halkalarında 
giderek zenginleşen Kur'an ve hadis bil
gisini, fıkhl düşünce ve çözüm örnekle
rini farklı hocalardan öğrenme ve kendi 
re'y ve yorumlarıyla da bunu geliştirip 

sentez yapma imkanı bulmuştur. 

Nehai hayatta iken fetva vermeye baş
layan Hammad, onun ölümü üzerine (96/ 
714) Kfıfe bölgesi ilim muhitinin ortak ta
lep ve kabulü sonucu Kfıfe Mescidi'nde 
ilim halkasının başına ve fetva makamı
na geçerek hayatının sonuna kadar yir
mi dört yıl fıkıh okuttu. Nehai'ye de ken
disinden sonra kimden fetva istenebile
ceği sorulunca Hammad'ı aday göster
mişti. Zira Hammad fıkıhçı kişiliğiyle te
mayüz etmiş, re'y ve kıyas konusunda 
kendini yetiştirmişti. Derslerine on sekiz 
yıl devam eden Ebu Hanife'den başka ün
lü öğrencileri arasında oğlu İsmail. Ha
kem b. Uteybe, A'meş. Zeyd b. Ebfı Üney
se, Mugire b. Miksem, Hişam ed-Destü
val, Muhammed b. Eban ei-Cu'fi, Hamza 
b. Hablb ez-Zeyyat, Mis' ar b. Kidam. Süf
yan es-Sevr!, Şu'be b. Haccac, Hammad 
b. Selerne vardır. Böylece Hammad. dö-



nemindeki fıkhi tefekküre katkısının ya
nı sıra Küfe bölgesinde ibn Mes'Qd'la baş
layan. birinci ve ikinci nesil tabi'in alimle
rinin katkılarıyla gelişip zenginleşen ilmi 
mirasın. aralarında Ebu Hanife'nin de bu
lunduğu tebeu't-tabiin nesiine aktarıl
masında adeta bir köprü görevi de üst
lenmiştir. Bundan dolayı ibrahim en-Ne
hai ve öğrencisi Hammad, daha sonrala
rı Hanefi mezhebi adıyla anılacak olan 
Irak fıkhının ve re'y ekolünün doğuşuna 
zemin hazırlayan. hatta müessir olan iki 
önemli şahsiyet olarak anılmaktadır. 

Küfe'de hacası Nehai'nin izinden yürü
yen Hammad re'y ile ictihada, hükümle
rio illetlerini ve şariin maksadını araştır
maya, ayet ve hadisleri bu yönüyle yorum
lamaya önem vermiş ve bu konuda ön
cülük etmiştir. Hac dönüşü başından ge
çenleri Küfeliler'e anlatan Hammad, Hi
caz'ın meşhur alimleri Ata b. Ebu Re
bah, Tavüs b. Keysan ve Mücahid b. Cebr 
ile karşılaştığını söyler ve onların nasla
rın zahirine tutunmalarını. illet ve maka
sıd yönünde derinleşmemelerini kaste
derek, "Sizin çocuklarınız ve torunlarınız 
onlardan daha alimdir" der. Çağdaşı ibn 
Şübrüme, ilim konusunda Hammad'dan 
daha güvenilir bir kimse görmediğini be
lirtir. Ebu Hanife de onu tabii alim Ata b. 
Ebu Rebah'tan üstün görürdü (ibn Ab
dülber, Il, 253). Vekı~ b. Cerrah ise. "Ham
mad olmasaydı KOfeliler fıkıhsız kalırdı" 
demiştir (Tirmizi, V, 741). Alimler ve ta
bakat müellifleri, Hammad'ın dirayetli 
bir fakih olduğu ve döneminin fakihleri 
arasında seçkin bir yere sahip bulundu
ğu yönünde benzer ifadeler kullanırlar. 

Hammad re'y ve ictihad anlayışı, fıkhi 
tefekkür ve metot bakımından hacası Ne
hai' den büyük çapta etkilenip adeta onun 
yolunu takip etmekle birlikte, dirayetli 
bir müctehid olması sebebiyle hocasm
dan devraldığı fıkhi mirası diğer muhit
lerden edindiği bilgilerle mezcetmiş ve 
neticede onu geliştirip zenginleştirerek 
bir sonraki nesle aktarmıştır. Konuyla il
gili özel bir araştırma yapan Muhammed 
Rewas Kal'aci, Hammad'ın fıkhi görüş 
ve tercihlerinin birçok konuda hacası ile 
benzerlik arzettiğini, yirmi altı meselede 
ise hacasından farklı düşündüğünü ifade 
eder (Mevsü'atü fıkhi f:iammad b. Ebi Sü
leyman, s. 22). Kaynaklarda, özellikle de 
musannef türü hadis mecmualarında yer 
alan bilgilerle sınırlı olarak tesbit edilebi
len bu görüş farklıkları (a.g.e., s. 22-26). 
iki fakihin hemen hemen aynı ilmi mu
hite ve bilgi birikimine sahip olduğu da 
düşünülürse Hammad'ın ilmi dirayetini 

gösterınede yeterli bir ipucu sayılmalı
dır. Mesela Hammad, eğitilmiş av köpe
ğinin satışının caiz olmayışı. kölenin diye
tini akllenin üstlenmesi, muhaleanın ta
lak değil ayrılık olduğu, beytülmalden ça
lanın elinin kesilmesi, şüf'a hakkının yal
nız bitişik komşuya ait olması, bir gruba 
zina iftirasında bulunana sadece bir had
din gerekınesi gibi görüşleriyle hacası Ne
hai' den ayrılmıştır. 

ibnü'n-Nedim Hammad'ın kadılık yap
tığını belirtirse de (el-Fihrist, s. 285) bu 
bilgi başka kaynaklarca doğrulanmamak
tadır. Ancak onun Küfe Kadısı Abdullah 
b. Nevf el-Eş' ari'ye bir olayla ilgili olarak 
danışmanlıkyaptığı(Vekl', lll, 24, 31). bir 
başka Küfe Kadısı Muharib b. Disar'ın hü
küm verirken iki yanında yer alan Ham
mad ile Hakem b. Uteybe'ye danıştığı ri
vayet edilir. 

Bir yakınının ölmesi üzerine Hammad 
ondan kalan mirası almak için muhteme
len 112 (730) yılında yerine Ebu Hanife'yi 
bırakarak Basra'ya gitti (Hatlb, XIII, 333). 
Kendisiyle arasında vela bağı bulunan 
Basra Valisi (yahut Kadısı) Bilal b. Ebu 
Bürde ile görüştü . Bu ziyaret sırasında 
Hammad b. Seleme, Hişam ed-Destüvai 
gibi Basralı meşhur muhaddisler ondan 
hadis dinlediler. Hammad b. Ebu Süley
man, hadislerin senedierinde kopukluk 
olmaksızın rivayet edilmesi (isnad) usulü
nü Basra'ya ilk getiren kişidir. Hammad 
b. Selerne'nin anlatlığına göre Katade b. 
Diame rivayette bulunacağı zaman, "Hz. 
Peygamber'den bize ulaştı (belegana an .. .)"; 
"Ömer'den bize ulaştı";" Ali'den bize ulaş
tı" diye söze başlar, hemen hemen hiç se
n ed vermezdi. Hammad Basra'ya gelin
ce, "ibrahim ve filan bize rivayet etti (had" 
desena)" demeye başladı. Bunun üzerine 
Katade de isoadla haber rivayet etti. 

Hammad'ın hadisçiliği hadis alimleri 
arasında tartışmalara konu olmuştur. 
Basralı alim Osman el-Betti, "Hammad 
re'yini söyleyince isabet ederdi; ibrahim'
den rivayette bulununca hata ederdi" di
yerek bir yandan onun güçlü fıkıhçı şah
siyetini ortaya koyarken öte yandan aynı 
derecede güçlü bir ravi olmadığına işa
ret etmiştir. ibn Main, Ebü'l-Hasan el-ic-
11. Nesai, ibn Hibban gibi hadis münek
kitleri ise onu sika kabul ederler. Hadisçi
likyönünü zayıf görenler, özellikle hayatı
nın sonlarında hafızasının zayıflaması se
bebiyle hadisleri karıştırdığını, sara nö
betleri geçirdiğini, Mürcii olduğunu ileri 
sürerler. Re'y ekolünden olması da hadis
çilerio bu yöndeki eleştirilerine önemli bir 
zemin teşkil etmiştir. Nitekim bir rivaye-
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te göre imam Malik, "Iraklılar deyince ak
lımıza Basralılar gelirdi. Küfe'de de Al
kame, Esved, Şüreyh gibi alimler vardı. 
Hammad adında biri ortaya çıktı; dine 
itiraz ederek din hakkında re'yi ile konuş
tu" demiştir (ibn Adi, Il, 656; İbn Hacer, 
lll, 18). 

ibn Sa'd, Hammad'ı çok hadis rivayet 
eden kişiler arasında sayarken (et-Taba
kat, VI, 333) Ebü'l-Hasan el-icli onun ha
dislerinin 200'den daha az olduğunu söy
ler. Zehebi, Hammad'ın çok rivayette bu
lunmamasını rivayet döneminden önce 
vefat etmiş olmasına bağlar (A'lamü'n
nübela', V, 231 ). Ancak Ebu Hanife'nin 
naklettiği yaklaşık 2000 hadisin Ham
mad'dan rivayet edilmiş olduğu göz önü
ne alınırsa (DİA, X. ı 3 5) rivayetlerinin pek 
de az olmadığı anlaşılır. Ebu Hanife, Ham
mad'ın kitaplarını Muhammed b. Cabir'
den alarak rivayet etmiştir (İbn Hibban, 
Kitabü'l-Mecrüf:ıln, 1, 74). 

Buhari el-Edebü'I-müfred'de, Müslim 
el-Cami'u 'ş -şaJ:ıiJ:ı'te bir yerde. ayrıca 
diğer dört sünen sahibi Hammad'dan ha
dis rivayet etmişlerdir. Buhari eJ-Cd
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin bab başlıklarında ("Vu
çlü'", 36, 67, "Şavm", 29, "Keralet", ı. "Ta
la~". 25, "Diyat", 29) Hammad'ın fikirle
rine yer vermiş ve bir yerde ("Vuçlü'" , 
36) onun aracılığıyla Nehai'nin görüşünü 
nakletmiştir. Hammad'ın naklettiği müs
ned, mürsel ve mevkuf rivayetlerin bü
yük kısmı Ebu Yusuf ve Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybani'nin el-Aşar adlı eser
leriyle günümüze intikal etmiştir. 

Hammad'ın kelamcılık yönünün bulun
madığı ve herhangi bir kelami görüşün 
savunuculuğunu yapmadığı belirtilir (ic-
11, s. 132). Sabit b. Aclan. kendisine ce
maatten ayrıimamayı emreden ve ehl-i 
ehvadan sakındıran pek çok kişi arasın
da Hammad' ı da sayar. Hammad'ın, dö
neminin en önemli tartışma konuların
dan biri olan halku'I-Kur'an* meselesin
de Kur'an'ın yaratılmadığı görüşünü sa
vunduğu (İbn Hibban, eş-Şikat, IV, 160; 
İbn Hacer, lll, 17) ve aksi görüşte olanla
rı tekfirettiği (Dariml, er-Red 'ale'l-Ceh
miyye, s. 98) bilinmektedir. Bununla be
raber kaynaklar umumiyetle onun Mür
cie'den olduğunu kaydeder. Bir rivayete 
göre Hammad, Zer b. Abdullah el-Heme
dani ile birlikte Küfe'ye Mürcie anlayışını 
getiren ilk kişidir (Ukayll, ı . 304) . Mürcie'
yi benimsedikten sonra hacası Nehai onun 
yanına gelmesini yasaklamıştır. Süfyan 
es-Sevri, Nehai'nin öğrencilerinden (ya
hut kendi arkadaşlarından) çekindikleri 
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için Hammad'ın yanına gizlice girdikle
rini söyler. Bazı iddialara göre ise Ham
mad, Küfe Mürcie ekolünün reisi olması 
için kendisine teklif edilen 40.000 dirhe
mi almak amacıyla Mürcie mezhebine 
girmiştir (a.g.e. , ı, 304; Yahya b. Mai n, ll, 
13 2). Ancak ilk dönem kaynaklarında 
Hammad'ın zengin olduğuna dair yer 
alan bilgiler bu iddianın haklılığı konusun
da şüphe uyandırmaktadır. 

Hammad'ın, "Tevhide inandıktan son
ra farzları terketmenin sakıncası yoktur" 
şeklindeki aşırı Mürcil anlayışı benimse
diğine dair bir bilgi yoktur. Bir rivayete 
göre Hammad Basra ziyaretinden Küfe'
ye dönünce, "Basralılar'ı nasıl buldun?" 
sorusuna, "Onlar aramızda konaklamış 
bir grup Şamlıdır" cevabını verir. İbn Sa'd 
bu sözü, "Hz. Ali konusunda onlar bizim 
gibi düşünmez" şeklinde yorumladıktan 
sonra Hammad'ın Mürcii olduğunu kay
deder (et-Tabakat, VI. 333). İbn Sa'd'ın 
bu ifadesini, Hammad'ın hemşehrisi ve 
çağdaşı Küfe Kadısı Muharib b. Disar'la 
ilgili olarak söyledikleriyle (a.g.e., VI, 307) 

birleştirince onun Hammad'ı da Hz. Ali 
ve Hz. Osman'ın durumunu tehir (irca) 
eden, iman ve küfürlerine hüküm verme
yenler anlamında ilk Mürcie'den saydığı 
anlaşılır. Zehebi, Hammad'ın Mürciiliği'
ni ibadetleri imandan sayınama ve imanı 
dil ile ikrar, kalp ile tasdik olarak görme 
şeklinde tanımlanan "fukaha Mürciiliği" 
olarak nitelendirir ve Ehl-i sünnet'in yer
leşik görüşüyle bu görüş arasında lafzi 
olmaktan öteye gitmeyen bir farklılık bu
lunduğunu belirtir (A'Uimü'n-nübela' , V, 
233) . Nitekim bu anlayışı Ebü Hanife'nin 
de benimsediği bilinmektedir. İbn Abdül
ber, Ebü Hanife'nin Mürcie anlayışını Ham
mad'dan aldığını söylerken (Cami'u be
yani 'l-'ilm, ıı. 253) bunu kastetmiş ol
malıdır. 

Kaynakların verdiği sınırlı bilgiler ara
sında Hammad'ın zengin ve cömert ol
duğu, ramazanda kalabalık misafir grup
larına iftar verdiği, etrafındaki fakir ve 
kimsesizleri devamlı gözettiği, giyim ve 
kuşamma özen gösterdiği ve onuruna 
düşkün olduğu rivayetleri de bulunur (Ze
hebt, V. 234-238; lbnü'l-imad. ı. 157). Hi
caz, Basra ve Rakka gibi şehirlere olan 
kısa süreli yolculukları dışında ömrünün 
büyük bir kısmını Kufe'de geçirdiği anla
şılan Hammad'ın 119'da (737) vefat etti
ğine dair bazı rivayetler varsa da kaynak
ların çoğu 120 (738) yılında birleşmekte
dir. Oğlu İsmail'in de meşhur alimlerden 
olduğu bilinmektedir (Ebü'ş-Şeyh, I, ı 54; 

EbQ Nuaym, I, 248-249) . 
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HAMMAD b. İSHAK 
( J~! ı:Y. ~li.>) 

Ebu İsmail Hammad 
b. İshak b. İsmail ei-Ezdi 

ei-Bağdadi ei-Maliki 
(ö. 267 /881) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
_j 

199'da (815) Basra'da doğdu. Ham
mad b. Zeyd b. Dirhem'in (ö. ı 79/795) 

soyundan olup Irak'ta Maliki mezhebinin 
yayılmasında önemli hizmeti geçen ta
nınmış bir aileye mensuptur. Ebü'I-Ab
bas İbnü'I-Muazzel'den fıkıh tahsil etti. 
Eserlerinden en çok faydalandığı alim Ya'
kub b. Şeybe'dir. Hadis ilminde sika ka
bul edilen Hammad'ın bu sahadaki hoca
ları arasında Müslim b. İbrahim ei-Fera
hidi, Ka'nebi, İsmail b. Ebu Oveys, Ebu 
Mus'ab ez-Zühri ve Ebu Muhammed el
Hakemi sayılabilir. Oğlu İbrahim, Kadi Hü
seyin b. İsmail ei-Mehamili, Ebu Bekir 

Muhammed b. Ca'fer ei-Haraiti gibi mu
haddisler onun talebeleri arasında yer 
alır. 

Abbasi halifeleri yanında müstesna bir 
yeri olan Hammad, Halife Mühtedi- Bil
lah döneminde (869-870) Bağdat kadılığı 

yaptı. Ekseriya fukaha ile birlikte Halife 
Mühtedi-Billah'ın huzurunda bulunurdu. 
Ancak Mütevekkil-Aiellah'ın Mekke'deki 
oğlu Ebu Ahmed el-Muvaffak ile olan ya
zışması sebebiyle halife onu kırbaçtattır
dı ve bir katır üzerinde Samerra'da do
laştirıp teşhir ettikten sonra Ahvaz'a sür
güne gönderdi (255/869). Hammad 3 Re
ceb 267 (7 Şubat 88 t) tarihinde Sus'ta ve
fat etti. 

Hammad'ın günümüze ulaşan ve tek 
yazma nüshası Darü'l-kütübi'z-Ziihiriyye'
de bulunan (Mecmua, nr. 54, vr. 62-100) 

Teriketü'n-nebiadlı eseri Ekrem Ziya el
ömeri tarafından yayımlanmıştır (Bey
rut 1404/1984). Eserde Hz. Peygamber'in 
yiyecek ve içecek! eri, sahip olduğu hay
vanlar. silahları, elbisesi, ev eşyası ve hiz
metçileri hakkında bilgi verilmektedir. 
Hammad'ın ayrıca el-Mühadene ve Ki
tô:bü'r-Red ule'ş-Şaili adlı iki önemli 
kitaptan başka diğer bazı eserler de yaz
dığı kaynaklarda zikredilmektedir. 
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r HAMMAD er-RAvlYE ı 

( ~,ı;ı ~li.>) 
Ebü'I-Kasım Hammad 

b. Ebi Leyla Sabur b. el-Mübarek 
er-Raviye ed-Deylemi ei-Kufi 

(ö. 160/776-77 [?]) 

Eski Arap şiirinin önemli ravi 

L 
ve derleyicilerinden. 

_j 

75 (694) yılında Kufe'de doğdu ve ora
da yetişti. Aslen iranlı olup Miknef b. Zeyd 
ei-Hayl et-Tafnin (veya Beni Şeyban ya
hut Bekir b. Vail) azatlısıdır. Babası Sa-


