
HAMMAD b. EBÜ SÜLEYMAN 

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-



bOr (Meysere veya Hürmüz). iran'ın Dey
lem beldesinden Kufe'ye getirilmiş esir
lerden olduğu için Deylemi nisbesiyle 
anılır. Ezberinde Cahiliye devrine ve İsla
mi döneme ait çok sayıda şiir bulundu
ğundan kendisine "Raviye" (büyük ravi) 
denmiştir. Rivayete göre Halife ll. Velid 
Hammad'a Raviye unvanını nasıl aldığını 
sormuş. Hammad da birçok şairin şiirle
rini ezberlediğini, aynı zamanda kendisi
ne okunacak bütün şiirlerin kimlere ait 
olduğunu bileceğini söylemiş ve alfabe
nin her harfi için kıtalar hariç Cahiliye dev
rine ait 100 uzun kaside okuyabileceğini 
ifade etmiştir. Bunun üzerine Velid şiir 
okumasını istemiş, dinlemekten yarulun
ca da onu dinlemek üzere bir başkasını 
görevlendirmiştir. Hammad'ın bu sırada 
2900 kaside okuduğu ve halifenin kendi
sine 100.000 dirhem verdiği kaydedilmek
tedir (Ebü' l-Ferec el-is fahanl, VI, 71). 

Gençlik yıllarında, müstehcen şiirleri 
ve uygunsuz davranışlarıyla dikkat çeken 
Hammad Acred ve Hammad b. Zibrikan'
la arkadaşlık eden Hammad er-Raviye şa
irlerle birlikte içkili eğlence toplantıların
da şiir okuyarak vakit geçirirdi. Laubali ya
şayışları sebebiyle bu üç Hammad zın

dıklıkla itharn edilmişti. Ayrıca onun hır
sızlık yapan bir grubun içinde yer aldığı. 
bir evden çaldığı eşya arasında ensar şa

irlerinin şiirlerini ihtiva eden bir defter 
bulduğu, bu şiirlerin hepsini ezberlediği 
ve daha sonra kendini tamamen şiire ver
diği belirtilmektedir. Hızla gelişmekte 
olan, hatta Basra ve Kufe ekaileri arasın

da rekabet konusu haline gelen gramer 
çalışmalarıyla hiç ilgilenmeyen Hammad, 
Basra ekolü kurucularından Ebu Amr b. 
Ala tarafından çok itibar görmüştür. Yu
nus b. Habib'in, Hammad'ın gramer. aruz 
ve fasih dil hakkında fazla bilgisi olmadı

ğını söylemesine karşılık rakibi olan Mu
faddal ed-Dabbi onun bu konularda ge
niş bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. 

Hammad er-Raviye Tırımmah, Kümeyt 
ei-Esedi, ömer b. Ebu Rebia, Küseyyir. Fe-

. rezdak, Cerir b. Atıyye, Zürrumme gibi 
şairlerle görüştü ve çölde seyahatler ya
parak Suriye'ye gitti. Böylece ah bar, en
sab, eyyamü'I-Arab ve tarih gibi konular
da kendini yetiştirerek Emevi halifeleri
nin, özellikle de ll. Yezid ile ll. Velid'in ve 
diğer devlet adamlarının maddi ve ma
nevi desteklerine mazhar oldu. Ancak Ye
zid'e bağlılığı sebebiyle Hammad'a sem
patiyle bakmayan kardeşi Hişam b. Ab
dülmelik halife olunca Hammad ortalar-

da görünmedi ve münzevi bir hayat ge
çirmek için lrak'a gitti. Ancak Irak Valisi 
Yusuf b. ömeres-Sekafi (veya Halid b. Ab
dullah el-Kasrl) vasıtasıyla Halife Hişam'
dan aldığı davet üzerine yeniden saraya 
dönerek rahat bir hayata kavuştu . Bu dö
nemde çeşitli meclislerde Cahiliye devri 
ahbar. eyyam ve ensabıyla ilgili bilgiler 
veren Hammad'ın Emeviler'in çöküşün
den çok etkilendiği, daha sonra Abbasi 
Halifesi Mansur'un yanına gittiği , fakat 
beklediği ilgiyi göremeyince 1 SS (772) ve
ya 1 S6'da (773) tekrar Kufe'ye döndüğü 
bilinmektedir. Hammad'ın vefatıyla ilgili 
olarak kaynaklarda 1 SS -1 SS (772-775) yıl
ları arasında çeşitli tarihler verildiği gibi, 
Abbasi Halifesi Mehdi-Billah'ın (775-785) 
halifeliğinin ilk yıllarına yetiştiği ve muh
temelen 160 (776-77) tarihinde veya bi
raz sonra öldüğü de nakledilmektedir. 
Ölümü üzerine Muhammed b. Künase'
nin bir mersiye söylediği kaydedilir. 

Talebeleri arasında. aynı zamanda ra
visi olan Heysem b. Adi, büyük ravilerden 
Halef el-Ahmer ve el-Aşma'iyyat'ındaki 

imruülkays'a ait şiirleri kendisine borç
lu olan Asmai gibi sirnaların bulunduğu 
Hammad'ın eski Arap şiirini ve Mu'alla
~dt'ı ilk derleyen ravi olduğu belirtilmek
tedir. Ancak Mu'alla~at'ı ilk defa Ham
mad'ın mı yoksa ondan önce bir başkası
nın mı derlediği, bu şiiriere bu adı kimin 
verdiği, sayısını kimin tesbit ettiği belli 
değildir. Bu hususta bilinen odur ki Ham
mad Mu'allaMt'ı diğer eski Arap şiirleri 
arasında ve onlardan ayırmadan rivayet 
ettiği için derlenmesinde en azından onun 
rivayetlerinden de faydalanılmıştır. 

Hammad'ın şiir derlernesi yazıdan çok 
hilfızaya dayanıyordu. Zira hicretten son
ra en az bir buçuk asırlık bir devrede an
cak hafızaya yardımcı olarak kullanılabi
len Arap yazısı. günümüzde mevcut sis
t eminin esaslarını l l. (VIII.) yüzyılın orta
larında kazanabildiğinden dil ve edebiya
ta dair eserlerin yazıyla tesbitinin lll. (IX.) 
yüzyılın başından itibaren yaygınlaştığı 
kabul edilir. Bu sebeple önceleri bir sa
natkarın şiirleri ravinin hilfızası sayesin
de derlenip korunuyor ve nesilden nesi
le intikali sağlanıyordu. Sadece bir şairin 
manzumelerini nakleden ravilerden baş
ka bir kabilenin şairlerine ait bütün şiir
leri ezberleyen raviler de yetişmiş ve bun
ları. hafızalarındaki şiirlerin sayısı hakkın

da menkıbeler nakledilen raviyeler takip 
etmiştir. Hammad da bunların ilklerin
den ve en önemlilerinden biridir. Ancak 

HAMMAD er-RAViYE 

Hammad er-Raviye hakkında Mufaddal 
ed-Dabbi tarafından ileri sürülmüş çok 
ağır ithamlar da vardır. Mufaddal'a gö
re Hammad şiirleri düzeltilemeyecek ka
dar bozmuştur. Kendisine bununla, Ham
mad'ın rivayette yaptığı hataları mı yok
sa dil ve gramer yanlışlıklarını mı kastet
tiği sorulunca da onun Arap şiirlerini, şa
irlerin üsiOplarını, kullandıkları mazmun
ları bilen bir kimse olduğundan herhangi 
bir şairin tarzına benzer şiirler söyleyerek 
bu şairin şiirlerine karıştırdığını ve bun
ların kendisinden nakledilerek her tara
fa yayıldığını, böylece eski şairlerin şiirle
rinin karışıp bozulduğunu ifade etmiştir 
(Ebü'I-Ferec el-isfahanl, VI. 89). Her ne ka
dar Hammad gibi ravilerin rivayet ettik
leri şiirlerde bazı tasarruflarda bulunduk
ları, hatta bizzat nazmettikleri bazı par
çaları eski şairlere, onların şiirlerini de 
kendilerine isnat ettikleri kabul edilebi
lirse de bunların ayrı üslup sahibi birta
kım şairler icat ederek onlar adına şahe
serler nazmedebilecekleri düşünülemez 
(Çetin, s. 56-57). Aynca gerek Mufaddal'ın 
gerekse başkalarının Hammad aleyhin
de söylediklerinin tamamen doğru olama~ 
yacağını gösteren sebepler de vardır. Me
sela aralarında hemşehrilik bağı bulunan 
Hammad ile Mufaddal siyasi bir rekabe
te girişmişler ve bu rekabet daha sonra 
husumet derecesine varmıştır. Mufad
dal'ın öğrencilerinin Hammad aleyhinde 
naklettikleri rivayetlerin de körüklediği bu 
rekabetin bir başka sebebi Hammad'la 
Mufaddal arasındaki bilgi ve kabiliyet far
kıdır. Mufaddal'ın başta gelen özelliği gü
venilir bir ravi olmasıydı. Buna karşılık 
Hammad Arap dili ve bu dilin incelikleri
nin yanı sıra şiir, edebi sanatlar ve şairler 
gibi konularda ondan çok daha üstündü. 
Ayrıca Emevi sempatizam olması sebe
biyle Hammad'ın bu hanedan mensup
ları tarafından ilgi ve destek görerek sa
raya davet edilmesi, Abbasiler'e meyyal 
olan Mufaddal'ın kıskançlık duygusunu 
kamçılamıştır. 

Basra ve Kufe şehirleriyle Basra ve Ku
fe dil mektepleri arasındaki rekabetin de 
Hammad aleyhinde söylenenlerde payı 
vardır. Bu şehirlere ve bu mekteplere 
mensup olan alim ve raviler birbirlerini 
övüp destekliyor. rakip şehir ve mektep
ten olanları da yeriyordu. Nitekim Kufeli
ler aleyhindeki sözleriyle tanınan raviler
den Basralı Riyaşi kendilerinin Arapça'yı 
saf Araplar'dan. Kufeliler'in ise yerleşik 
Araplar'dan öğrendiklerini, dolayısıyla on
ların dilinin fasih olmadığını belirtmekte 
(ibnü'n-Nedim, s. 58), Ebu Hatim es-Si-
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HAMMAD er-RAViYE 

cistan1 de KOfeliler arasında Kur'an'ı ve 
Arap dilini iyi bilen kimselerin bulunma
dığını ileri sürerek Ali b. Hamza ei-Kisa1. 
Yahya b. Ziyad ei-Ferra gibi KOfeli alim
lerden kıraat ilmine dair bir şey rivayet et
mediğini söylemektedir (Ebü't-Tayyib ei
Lugavl, s. 90). Yine Basralı olan EbG Ubey
de'nin, Halef el-Ahmer' den, "Hammad'a 
kendi uydurduğum şiirleri verir, ondan 
otantik şiirler alırdım: o da bunları ah
maklığından kabul ederdi" şeklinde nak
lettiği sözü de bu nevi rekabet ve taas
subun tesiriyle uydurulmuş bir rivayet gi
bi kabul etmek gerekir. Bu rekabet Ham
mad ile talebesi Basralı Asmal arasında 
da kendini göstermiş, ancak husumet 
noktasına varmamıştır. Nitekim Asma1, 
İmruülkays'ın divanı ile el-Aşma'iyydt 
adlı eserinde derlediği şiirlerin büyük bir 
kısmını Hammad'dan rivayet etmiştir. 
Ebu Amr eş-Şeyban1 de iki dost olan Ebu 
Amr b. Ala ile Hammad'ın birbirlerinin 
lehine konuştuklarını ifade etmektedir 
(Ebü'l -Ferec el-isfahan!, VI, 73). Basralı 

olan Ebu Amr'ın Hammad hakkındaki bu 
değerlendirmesi de ayrı bir önem taşı
maktadır. 

Abdülhaklm Mustafa İbrahim. Ham
mad'la ilgili olarak Mevl}ıfü'n-nal}di'l
'Arabi min lfammdd er-Rdviye adıy
la bir çalışma yapmıştır (baskı yeri yok, 
1981) 
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HAMMAD b. SELEME 
( a...ı.....l,)-!~l~ ) 

Ebu Selerne Hammad b. Selerne 
b. Dinar el-Basri el-Hırakı 

(ö. 167 /784) 

Muhaddis, 
nahiv ve fıkıh alimi. 

_j 

90 (709) yılı dolaylarında doğdu: Hu
meyd et-Tavll'in kız kardeşinin oğludur. 
Temlmoğulları'nın veya Kureyşliler'in mev
lası olduğu söylenmiş, "Hazzaz" (ipekçi) 
ve "Bezzaz" (kumaşçı) lakaplarıyla anılmış
tır. Kaynaklarda baş örtüsü ticareti yap
tığı zikredilir. Birçok defa evlendiği halde 
"abdal" olduğu için bu vasfının gereği ola
rak çocuğu bulunmadığı ileri sürülmüşse 
de Zehebl bu durumu onun fizyolojik ra
hatsızlığıyla açıklamaktadır ( Taril;u'l-İs
lam, s. 150). 

Hammad tahsil hayatında pek çok til
bilnden faydalanmış. Sabit b. Eslem ei
Bünanl, Katade b. Diame, Humeyd et-Ta
vli, İbn Ebü Müleyke, EbG Ma'bed İbn Ke
slr gibi alimlerden hadis, Asım b. Behde
le ve Abdullah b. Keslr'den kıraat rivayet 
etmiştir. Özellikle Sabit b . .Eslem ve Hu
meyd et-TaviTden gelen rivayetler konu
sunda onun en güvenilir kişi olduğu ka
bul edilmektedir. Kendisinden Abdullah 
b. Mübarek, Yahya b. Said el-Kattan, Ve
ki' b. Cerrah, Abdurrahman b. Mehdi ve 
Süleyman b. Harb gibi isimler hadis; Ha
ram) b. Umare, Haccık b. Minhal, Şey
be b. Amr da bazı kıraat vecihleri riva
yet etmişlerdir. Nahiv ve fıkıh tahsiline 
de önem verdiği anlaşılan Hammad, na
hivde S1beveyhi ve Yunus b. Hablb gibi 
meşhur alimierin kendilerinden fayda
landığı otorite şahsiyetler arasında yer 
almıştır. Bazı kaynakların "Basra müftü
sü" diye nitelendirdiği Hammad b. Sele
me vaaz ve irşad hizmetinde de bulun
muştur. 

Buharl, Hammad'ın yalnız bir rivayeti
ni sadece istişhad* için kullanırken (bk. 
"Ril5al5", I O) diğer Kütüb-i Si tt e müel
lifleri onun rivayetlerine yer vermişlerdir. 
Ahmed b. Hanbel, Buharl'nin bu tutu
munu Hammad'ın yaşlılığı ve bu sebeple 
hafızasının zayıflaması ile açıklamış. Müs
lim'in de hafıza bozukluğundan önce sa
dece Sabit b. Eslem'den gelen rivayetle
rini aldığını, onun dışındaki on iki rivaye
tini istişhad için kullandığım, sika ravile
re muhalefet ettiği noktalarda ihtiyaten 
ona güvenınemek gerektiğini söylemiş
tir. İbn Hibban ise bu konuda Buharl'yi 

tenkit etmiş, Abdurrahman b. Dinar ve 
Şu'be b. Ayyaş gibi kişilerden hadis riva
yet edip Hammad'ı ihmal etmesini doğ
ru bulmamıştır (Yaküt, X, 257). 

İbn Sa'd Hammad'ı sika olarak değer
lendirirken onun çok hadis rivayet ettiği
ni belirtmiş, bunlar arasında bazı mün
ker hadislerin de bulunduğuna dikkat 
çekmiştir. Amr b. Asım Hammad'dan on 
bin hadis yazdığım söylemekte. ayrıca Yah
ya b. Durays'ın hadis koleksiyonu arasın
da Hammad'dan rivayet edilmiş bir kıs
mı mevkuf, bir kısmı maktG on bin ha
dis bulunduğu kaynaklarda zikredilmek
tedir. Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, 
Ebü'I-Hasan ei-İcl1 ve Nesa! gibi hadis 
alimleri Hammad'ın sika olduğu görü
şündedir. 

Ebü DavGd, Hammad'ın hadis rivayet 
ederken Kays b. Sa'd'a ait bir kitap dışın
da elinde herhangi bir metin bulundur
madığını. hadisleri ezberinden rivayet et
tiğini belirtmiş. Hammad b. Suheyb ise 
onun hadisleri ezberlemediğini, bazı riva
yetlerin kitaplarına başkaları tarafından 
kaydedildiğini söylemiştir. Bu işin üvey 
oğlu İbn Ebü'l-Avca tarafından yapıldığı 
ileri sürülmüştür. Zehebl de Hammad'ın 
hadis rivayet ederken hafızasına güve
nerek hareket ettiği görüşünü benim
semiş ve bu yüzden zaman zaman yanıl
dığını kabul etmiş. ancak bundan dolayı 
onu suçlamanın doğru olmadığına da 
dikkat çekmiştir (ayrıca bk. HAMMAD b. 
ZEYD). 

İbadete, hayır yapmaya ve Kur'an oku
maya düşkünlüğü, sünnete bağlılığı, bid
'atçılara muhalefeti ve düzenli bir hayat 
yaşaması ile tanınan Hammad b. Selerne 
devlet adamlarına karşı müstağni davra
nır, onların davetlerine icabet etmez ve 
bunu başkalarına da öğütlerd i. Ahmed 
b. Abdullah ei-İcll'nin babasından naklen 
kaydettiğine göre Hammad hadis riva
yetine başlamadan önce Kur'an -ı Kerlm'i 
açarak yüz ayet kadar o kurdu. Ders ver
diği kimselerden hediye bile kabul etmez, 
Allah rızası gözetilmeksizin hadis öğren
menin kendini aldatmak olduğunu söy
lerdi. 

Hammad b. Seleme, 19Zilhicce 167 (13 
Temmuz 784) tarihinde Basra'da meseld
de namaz kılarken vefat etti. Bu tarih 
165 ve 169 olarak da kaydedilmektedir. 

Kaynaklarda Hammad'ın bazı eserleri 
bulunduğundan söz edilmekteyse de bun
lardan sadece Kitdbü's-Sünen'in adı zik
redilmektedir. Fıkıh bablarına göre dü-


