
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-



zenlenmiş bir hadis kitabı olduğu anlaşı

lan ve günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
meyen bu eserin Kettani'nin ona nisbet 
ettiği el-Muşannet'le aynı eser olması 
ihtimal dahilindedir ( er-Risaletü '1-müstet

rafe, s. 40). 
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HAMMAD b. ZEYD 
(~j~ .:ıl.ii.:> ) 

Ebu İsmail Hammad b. Zeyd 
b. Dirhem ei-Ezrak ei-Ezdi 

(ö. 179/795) 

Hadis hafızı ve kıraat alimi. 
_j 

Kaynakların çoğuna göre 98 (717) yı
lında dünyaya geldi. 99 (718) veya 97'de 
(716) doğduğuna dair rivayetler de var
dır. Dedesi Dirhem Sicistanlı esirlerden 
olup babası Zeyd de Ebu Cerir Hazim b. 
Hazim'ın kölesiydi. Hazim ölünce oğulları 
onu azat ettiler. Ezdl nisbesini, mevlası 
olduğu ailenin Ezdoğulları'na mensubi
yeti sebebiyle aldığı anlaşılmaktadır. Ay
rıca Cehdami nisbesiyle de zikredilmesi, 
Basra'da bulunan ve Cehdamller'e nis
bette anılan bir mahallede oturması veya 
Cehdamiler'in Ezdoğulları'nın bir kolunu 
teşkil etmesiyle açıklanabilir. "Ezrak" la
kabını ise görmeyen gözlerine beyaz ren
gin hakimiyeti dolayısıyla almış olmalı
dır. 

Sabit et-Bünani, Eyyub es-Sahtiyani, 
Enes b. Slrin, Amr b. Dinar gibi tabii nes
Iinin ileri gelenlerinden hadis tahsil eden 
Hammad b. Zeyd bunlardan Eyyub'un 
ders halkasına yirmi yıl devam etti. Kı
raat-i seb'a imamlarından olan Asım b. 
Behdele, Ebu Ma'bed İbn Kesir ve Ebu 
Amr b. Ala'dan bazı kıraat vecihlerini ri
vayet etti. Kendisinden de hocalarından 
İbrahim b. Ebu Abte, Süfyan es-Sevr! ve 
Şu'be b. Haccac ile Süfyan b. Uyeyne, Ab
dullah b. Mübarek, Vekl' b. Cerrah, Ab-

durrahman b. Mehdi, Ali b. Medini ha
dis, Şeybe b. Amr b. Meymun el-Mısslsl 
kıraat rivayet ettiler. Hammad'ın rivayet
leri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 

Hammad b. Zeyd'in gözlerini ne za
man kaybettiği bilinmemektedir. Yahya 
b. Main, Eyyub es-Sahtiyanl'den sadece 
Hammad'ın hadis yazdığım söylemiş. İbn 
Hacer el-Askalani de bu bilgiye dayana
rak onun doğuştan kör olmadığı ve ha
yatının belli bir döneminden sonra göz
lerini kaybettiği neticesini çıkarmıştır. 
Zehebi bunun hayatının sonlarına doğ
ru meydana geldiğini belirtirse de İbn 
Hibban, ama olması sebebiyle bütün ha
disleri ezberden okuyarak rivayet etti
ğini söylediğine göre körlüğün ona daha 
erken yaşlarda arız olduğu anlaşılmakta
dır. 

İbn Sa' d ve Ebü'l-Hasan ei-İcll. ezberin
de 4000 kadar hadis bulunduğunu ve ri
vayetlerinde tedlis* yapmadığını belirt
tikleri Hammad b. Zeyd'i sika olarak de
ğerlendirmiş, Abdurrahman b. Mehdi. 
sünneti ve fıkhı ondan daha iyi bilen bir 
kimseyi görmediğini söylemiştir. Yahya 
b. Main de Eyyub es-Sahtiyanl'den gelen 
en sağlam rivayetlerin Hammad'ın riva
yetleri olduğunu kaydetmiştir. Süfyan es
Sevrl'nin, kendisine Şu'be b. Haccac'ın 
vefat haberi ulaşınca onun yerini ancak 
Hammad b. Zeyd'in doldurabileceğini 
söylemesi de Hammad'ın ilmi şahsiyeti
nin belirlenmesi açısından önem arzet
mektedir. Hammad'ın Basra'daki ilmi iti
barı Süfyan es-Sevrl'nin Kufe'de, Malik b. 
Enes'in Hicaz'da, Evzai'nin Şam'daki iti
barına denk tutulmuş ve bunlar o devrin 
meşhur dört imamı olarak birlikte zikre
dilmiştir. 

Osmaniyye'den sayılan Hammad b. 
Zeyd, Hz. Ali'nin Hz. Osman'dan daha fa
ziletli olduğunu iddia etmeyi doğru bul
madığını söylemiş, hatta bunun Hz. Os
man'a biat eden ashabı ihanetle suçta
mak anlamına gelebileceğini ileri sürmüş
tür. Diğer taraftan Hammad'ın Ebu Ha
nife hakkında olumsuz bir tavır ortaya 
koyduğu, onun sünneti yıkmak için hadis
leri birbiriyle karşılaştırmaya kalktığını 
söylediği rivayet edilmiştir. 

Bazı alimler, "Hammadeyn" olarak anı
lan Hammad b. Zeyd b. Dirhem'le Ham
mad b. Selerne b. Dlnar'ı mukayese et
mişler, genelde Hammad b. Zeyd'in ha
diste daha sağlam ve güçlü, Hammad b. 
Selerne'nin ise daha dindar bir kişi oldu
ğunu belirtmişlerdir. Aralarındaki farkı 

dirhemle dinar arasındaki farka benze-

HAMMADTLER 

ten görüş de aynı anlayışla yorumlanmış
tır. Öte yandan iki Hammad, pek çok ho
cadan müştereken rivayette bulunduğu 
gibi her ikisine de talebe olmuş muhad
disler vardır. Bundan dolayı, bazı ravilerin 
kendilerinden hadis rivayet ederken baba 
adlarını zikretrriemeleri seneddeki Ham
mad'ın kimliğinin belirlenmesini zorlaş
tırmıştır. Bu durumda senedde yer atan 
Hammad -başka bir karine de yoksa- ge
nellikle Hammad b. Selerne olarak takdir 
edilmiş ve hadisin Müslim'in şartına uy
gun olduğuna dikkat çekilmiştir. Çünkü 
Müslim her iki Hammad'ın rivayetlerine 
eş-ŞaJ:ıiJ:ı'inde yer vermiştir. 

Hammad b. Zeyd 19 Ramazan 179'da 
(6 Aralık 795) vefat etti; cenaze namazı 
Basra Valisi İshak b. Süleyman b. Ali el
Haşim! tarafından kıldırıldı. Bu tarih 17 
Ramazan 177 (26 Aralık 793) olarak da 
zikredilmiştir. 
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ı HAMMAn i 
..., 

( IS .:ı L.ö.;.J f ) 

Muhammed b. Malik b. Ebi'l-Fezail 
el-Hammad! el-Yemani 

(ö. 470/1077 [?]) 

Batınilik hakkında 

yazdığı eserle tanınan 
Yemenli Sünni alim 

(bk. KEŞFÜ ESRAm'I-BATINİYYE). 
L _j 

ı HAMMAnlLER 
..., 

( .:ı!.O.> _,.;.ı ) 

1015-1152 yıllan arasında 
Merkezi Mağrib'de hüküm süren 

bir Berberi hanedanı. 
L _j 

Adını kurucusu Hammad b. Bulukkln 
b. Zir!' den alır. Fatımller'in 362 (972) yı
lında geri çekilmesinden sonra Mağrib'in 
idaresi, yine bu devletin himayesinde ol-
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