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ı 
HADAİKU'I-HAKAİK 

-, 

( Jl~1Jl1-'>) 

Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
eş-Şeya 'i/Ju 'n-nu<maniyye 

adlı Arapça biyografik eserine 
Nev'izade Atai 
(ö. 1045/1635) 

tarafından yazılan Türkçe zeyil 
(bk. AT Ai, Nev'izade; 

L eş-ŞEKAiKij'n-NU'MANİYYE). _j 

ı 
HADAİK!J' ş-ŞEKA.İK 

-, 

( J)lQ.;J 1 Jl 1 o\> ) 

Taşköprizade Ahm.ed Efendi'nin 
eş-Şeya 'i/Ju 'n-nu<miiniyye 

adlı Arapça biyografik eserinin 
Mehmed Mecdi Efendi 

(ö. 999/1591) 
tarafından genişletilerek 

Türkçe'ye yapılan tercümesi 

L 
(b k. eş-ŞEKAİKU'n-NU'MANi:YYE). _j 

•' 

ı -, 
el-HADAİKU'I-VERDİYYE 

( ~.);,ı1Jl1~1) 

Abdülmecid el-Hani' nin 
(ö. 1318/1900). 

Nakşibendiyye tarikatı 

şeyhlerine dair eseri 
(bk. HANi, Abdülmecid b. Muhammed). 

L _j 

r 
HADANE 

-, 

L 
(bk. HiDANE). 

_j 

ı 
HADDAD, Abdullah b. Alevi 

ı 

( .)1~1 1.5~~ .dı1~) 

Abdullah b. Alevi b. Muhammed 
el-Haddad el-Yemen! 

(ö. 1132/1 720) 

Ba Alevi ailesine mensup 

L alim, mutasavvıf ve şair. _j 

4 Safer 1044 (30 Temmuz 1634) tarihin-
de Hadramut'un Terim kasabasında dağ-
du. Daha sonra Terimli bir kişi tarafın-
dan, "vülide bi-Terim imamün kerim" sö-
züyle doğumuna tarih düşülmüştür (Mu-
radi, lll, 91). Nesebi Ca'fer es-Sadık, Mu-
hammed el-Bakır ve Zeynelabidin silsile-
siyle Hz. Hüseyin'e kadar uzandığı için 
"seyyid" unvanıyla anılır; diğer bazı yakın-
ları gibi Haddad lakabı veya Haddadi nis-
besiyle tanınır. IV. (X.) yüzyılda Basra'dan 
Hadramut yöresine göç eden Abdullah 
b. Ahmed'in oğlu Alevi'ye nisbetle AH 
Alevi. Beni Alevi. Ba Alevi, AleviyyQn gibi 
isimlerle anılan ailesi özellikle ilim ve tak-
vaları, telif ve tedris faaliyetleri, camiler 

HADDAD, Abdullah b. Alevi 

ve ilmi kurumlar tesis ederek İslam kül
türünün gelişmesine yaptıkları katkılarla 
tanınmıştır (bk. BA ALEVI) 

Haddact. dört yaşında iken çiçek has
talığına yakalanarak gözlerini kaybetme
sine rağmen güçlü hafızası ve parlak ze
kası sayesinde öğrenimini başarıyla sür
dürdü. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini ta
mamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık 
verdi. Aralarında Sehl b. Ahmed Ba Ha
san'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh 
dersleri aldı. Ayrıca irşad alanında da ken
dini yetiştirdi. Seyyid Muhammed b. Ale
vi es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan ta
sawuf zevki aldı. ibadet ve ahlakıyla da 
temayüz eden Haddact, gerek ilmi ge
rekse dini ve tasawufi kişiliği sayesinde 
devrinin en seçkin şahsiyetleri arasında 
yer aldı. Öğrencilerinden Muhammed b. 
Zeyn'in Giiyetü'l-]faşd ve'l-murad adlı 
eserinde belirttiğine göre fıkıhta "mut
lak müctehid" mertebesine ulaşan Had
dad Kur'an-ı Kerim'e çok zengin yorum
largetirebiliyordu (Abdullah b. Muham
med el-Kindl, s. 39). İslam dünyasının çe
şitli bölgelerinden pek çok kimse Terim'e 
gelerek onun ilminden ve tasawufi ter
biyesinden faydalanma imkanı buldu. Ara
larında oğulları Hasan ve Alevi ile Mu
hammed b. Şeyh el-Cifri, Ahmed b. Zeyn 
el-Habeşi, ömer b. Hamid. Hasan b. Mu
hammed, Ali b. Abdullah es-Sekkaf, Ah
med b. Abdülkerim eş-Şeccar gibi isim
lerin de bulunduğu birçok alim Haddad'
dan öğrenim görmüştür. 

Terim'de ve çevresindeki yerleşim bi
rimlerinde mescidler ve hayır kurumları 
inşa ettiren Haddad'ın otuz altı yaşında 
iken gerçekleştirdiği hac ziyaretiyle di
ğer seyahatleri sırasında gittiği her yer
de alimler ve önemli kişiler tarafından il
giyle karşılandığı, ilim ve irşadından fay
dalanıldığı. çeşitli gruplar arasında baş 
gösteren ihtilafların çözümünde etkin rol 
oynadığı yolundaki bilgiler. onun genç yaş
tan itibaren saygın bir alim haline geldi
ğini göstermektedir. Kaynaklarda Had
dM'ın pek çok kerametinden söz edilir. 
Ancak kendisine keramet atfedilmesin
den hoşlanmazdı . Nitekim dostlarından 
birinin 11 08 ( 1696) yılında yazdığı haya
tına dair kitaptan kerametleriyle ilgili bö
lümü çıkartmıştır (Muradl, 111. 93). Ken
disine Haddadiyye adıyla bir tarikat nis
bet edilir. ed-Dürrü '1-man:p1m adlı ese
rinin bir nüshasına eklenen bölümde, Had
dad'ın, bizzat Hz. Peygamber'den el aldı
ğını, bu sayede bir hadisin sıhhatini doğ
rudan doğruya ResGiullah'tan öğrenme 
imkanına sahip olduğunu söylediği kay-
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dedilir (ed-Dürrü'l-maTJ;?iım, Mukaddime, 
s. 27). Yine aynı eserde Haddad'ın o dö
nemde vuku bulan istila ve baskı hareket
lerini kınama mahiyetinde şiirler yazdığı 
belirtilmektedir (a.g.e., s. 44 vd.). Nitekim 
kendisi de Yafıiler'in baskıları yüzünden 
Havi'ye göç etti ve 7 Zilhicce 1132'de (1 O 
Ekim 1720) orada vefat etti; naaşı Te
rlm'e getirilerek burada defnedildi. 

Öğrencilerinden Muhammed b. Zeyn 
onun hakkında Giiyetü'l-]faşd ve'l-mu
rô.d li menô.]fıbi'l-]futbi'l-gavş <Abdil
lô.h b. ~evi el-lfaddô.d (Bombay 1885) 
adıyla bir eser yazmış. Ahmed b. Abdül
kerlm eş-Şeccar adlı öğrencisi de Teşbi
tü'l-tu'ô.d adlı eserinde hocasının çeşitli 
konulara dair sözlerini derlemiştir. 

Eserleri. 1. ed-Dürrü'l-man?ılm li
?;evi'l- 'u]fül ve'l-fühılm. 1 SO kasideden 
oluşan hacimli bir divandır. İçinde İbnü'l
Farız'ın kasidesinin vezniyle nazmedilmiş 
uzun bir kaside-i taiyye de bulunmakta
dır. Eserdeki bazı bölümlerin, müellifin 
vefatından sonra Thrim ve çevresinde na
mazların ardından evrad olarak okundu
ğu söylenir. Kasidelerin birçoğu için şerh
ler yazılmış. bir kasidesi de Hüseyin b. 
Muhammed Ba Fazi tarafından tahmis 
edilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma 
nüshaları bulunan eser (Brockelmann, 
GAL, II, 537; Suppl., II, 566) Bombay'da 
(1302) ve Kahire'de ( 1302, 1304, 1927) 
yayımlanmıştır. ed-Dürrü'l-man?ılm'un, 

Haddad'ın torunlarından Ahmed b .. Ha
san'ın oğlu tarafından, Muhammed b. 
Zeyn'in Giiyetü'l-]faşd vel-murô.d adlı 
eseriyle daha başka kaynaklardan da fay
dalanılarak hazırlanan mukaddime ma
hiyetinde önemli bir ilavenin de yer aldı
ğı 1326 ( 1908) tarihli bir yazmasının fak
simile neşri yapılmıştır ( ed-Dürrü 'l-man
;;; Cı m, s. 3-126). Muhammed Haseneyn 
MahlCıf bazı tashihlerle eseri yeniden neş
retmiştir (Kah i re 1391 ). 2. el-Fuşıllü'l
'ilmiyye ve'l-uşıllü'l-]Jikemiyye . 1130'
da ( 1718) telif edilen ve kırk fasıl ile bir 
hfıtimeden meydana gelen eserin müel
lifin ders, vaaz ve irşad notlarından oluş
turulduğu anlaşılmaktadır. Eserde, baş
ta Gazzali'nin İ]Jyô.'ü <u1ılmi'd-din'i ol
mak üzere tasavvuf ve ahlaka dair kay
naklardan önemli ölçüde faydalanılmış. 
hfıtime kısmında ise çeşitli ayetlerle ha
dislere yer verilmiş ve ünlü kişilerin söz
leri derlenmiştir. Kitap, 1274 (1858) ta
rihli bir nüshası esas alınarak Kahire'de 
basılmıştır (Matbaatü'l-Halebl. ts.). 3. İt
]Jô.fü's-sô.'il bi-cevô.bi'l-mesô.'il. Müel
lif, e?;-Zô.'i]fa bi-]fırô.'ati'l-ecvibeti'r-rô.'i

]fa adıyla da andığı (s. 4) bu eserini, ziya-
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ret amacıyla Şibam şehrinde bulunduğu 
sırada Abdurrahman b. Abdullah Ba Ab
bad adlı bir dostunun kendisine yöneltti
ği soruları cevaplamak üzere telif ettiği
ni belirtir (s. 3-4). Eğitim ve öğretimde 
soru sormanın adabına dair bir mukad
dime ile başlayan eserde kelime-i tevhi
din yorumu yapılmış. bu münasebetle 
çeşitli itikadi meseleler üzerinde durul
muş. Allah'ın huzurunda bulunmanın an
lamı ve adabı, Allah'ı noksan sıfatların
dan tenzih etme, pişmanlık ve tövbe, be
ka, fena. zikir ve evrad, sema ı;~ ibi konu
lar üzerinde durulmuştur. Hatime kısmın
da ise EbCı Bekir b. Abdullah el-AyderCıs'
un bazı tasawufi şiirleri izah edilmiştir. 
1 072 ( 1661) yılında tamamlanan eser Ka
hire'de basılmıştır (Matbaatü'l-Halebi, 
ts .). 4. Sebilü'l-e?;kô.r bimô. yemurru 
bi'l-insô.n ve yen]fa<;ii lehıl. mine'l
a<mô.r. Sebilü'l-e?;kô.r ve'J-i<tibô.r adıy

la da bilinir (Brockelmann, GAL Suppl., 
ll, 566). Son kısmında 111 O yılının Şaban 
ayında (Şubat 1699) tamamlandığı kayde
dilir. Buna rağmen eser, Serkls tarafın
dan yanlışlıkla 1283 (1866) civarında ve
fat eden Fazi b. Alevi b. Muhammed el
Hüseyni'ye nisbet edilmiştir (Mu<cem, I, 
517). Hayatın başlangıcı, devamı ve so
nunun ele alındığı eserde her insanın, 
Adem'in sulbünden başlayıp kendi anne 
babasına kadar ulaşan intikal devresi, 
dünyada yaşadığı hayat. ölümünden dirili
şine kadar geçen berzah dönemi, haşir 
ve hesap devresi, cennet veya cehen
nemde bulunacağı devre şeklinde beş 
safhactan geçeceği belirtilerek her saf
hayla ilgili açıklamalar yapılmıştır . . Eser 
Kahire'de basılmıştır (Matbaatü'l-Hale
bi, ts.; 1357). S. Risô.letü'l-mü?;ô.kere 
ma<a'l-il].vô.n ve'l-mu]Jibbin min ehli 'l

· l.J.ayr ve'd-din. Ahlaki ve tasawufi konu-

Ebü Bekir 
ei-Haddad'ın 

Keş{ü 't-tenz1l fi 
ta/:ı"il!'i'l-mebii/:ıiş 

ue't-te'uil adlı 

eserinin 
lll. cildinin 

ilk iki sayfası 
(SOleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 1 90) 

lara dair bir mev'iza kitabı olup müellifin 
de belirttiği gibi (s. 41) başta Gazzali'nin 
İ]Jyô.'ü 'ulılmi'd-din'i olmak üzere çeşitli 
kitaplardan yapılmış bir derlemedir. 
1099'da (1688) tamamlanan eserin bir
kaç baskısı yapılmıştır (Kahire 1309, 
1355, 1371, Matbaatü'l-Halebi, ts.). 6. 
Risô.letü'l-mürid. Seyrü sülCıkün usul 
ve ada b ını anlatan, dini n emir ve yasak
larına riayet etmeden sCıfi olunamayaca
ğını vurgulayan, özellikle ahlaki erdemiere 
ağırlık veren eserde şeyh seçiminde ke
ramete önem verilmemesi istenmekte, 
en iyi şeyhin sözleri ve yaşayışıyla müri
dine örnek teşkil eden kişi olduğu belirtil
mektedir. 1071'de (1661) tamamlanan 
eser Kahire'de basılmış olup (Matbaa
tü'l-Halebl; ts.) bu baskının sonuna 
Haddfıd'ın günlük evradının bir listesi de 
eklenmiştir. 7. ed-Ddvetü't-tô.mme ve't
te?;kiretü '1-<amme (el-Vaşıyyetü '1-
lfaddadiyye) (Kahire 1304, 1371). 1114'
te (1702) tamamlanan eser bir mev'iza 
kitabı olup Alevi b. Ahmed es-Sekkaf 
tarafindan <ilô.cü'l-emrazi'r-reddiyye 
bi-şerf:ıi'l-Vaşıyyeti'l-lfaddô.diyye adıy

la şerhedilmiştir (Kahire 1303; Mekke 
1317). 8. Risô.letü'l-mu<ô.vene ve'l-mü
?Ô.here (Kahire 1309). 9. en-Neşô.'i]Ju'd
diniyye ve'l-veşô.ya'l-imaniyye (Bulak 
1293; Kahire 1306, 1323, 1325, 1329, 
1357). 10. ed-Dürerü'l-behiyye fi'l-al].
lô.]fi'l-marziyye (Bulak 1313). 11. Teb
şıratü 'I-veli bi-tari]fi's-sô.deti Beni 'Ale
vi (bk. Habeşl, Fikrü'l-istaml {i'l-Yemen, 
s. 328). 12. el-Mesô.'ilü'ş-şılfiyye (bk. 
a.g.e., s. 328). 13. et-Tevessülat li'n-nebi 
(Brockelmann. GAL, ll. 537) . 14. Lüm
'atü'n-nibras ii sireti'n-nebi (a.g.e., II, 
537) . 15. Mifta]Ju's-sa<ô.de ve'l-fela]J · 
(a.g.e., II, 537). 16. lfizbü'l-fet]J (a.g.e., 
II, 537) . 17. el-Kaşidetü'l-gazeliyye-



tü'l-'ilmiyye. Ebü Bekir b. Sernit tara
fından Tul).fetü'l-lebib bi-şerl).i Lô 
miyyeti'l-lfabib adıyla şerhedilmiştir 

(Kahire 1 332) . 18. Rôtibü '1-~utb el
lfaddôd. Eseri Alevi b. Ahmed b. Hasan 
Ba Alevi Bu(Jyetü ehli'l-'ibôdeti ve'l
ev iôd ve'l-fevô'id, . Ali b. Ahmed b. 

. Abdullah Ba Südan da Zal]iretü'l-me'ôd 
adıyla şerhetmişlerdir (a.g.e., 11. 566) . 
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Iii!] MUSTAFA Ç AÖRICI 

HADDAo, EbU Bekir 
( .)f~ f _,s:ı~ i) 

Radıyyüddin Ebu Bekr 
b. Ali b. Muhammed ei-Haddad 

(ö . 800/1398) 

Hanefi fakihi. _j 

Yemen'de Zebld'in bir köyü olan Abba
diye'de doğdu. Haddaöı nisbesiyle de anı
lır. Babasından , ayrıca Ali b. Nüh, Ali b. 
Ömer el-Alevi ve Ebü Bekir b. Ali el-Hami
ITden ders okudu. Kendisi de Zebld'de bir
çok ilim adamı yetiştirdi. el-'Alsilsu'l-Ye 
môni'nin müellifi Abdullah b. Ali ed-Da
meöı, Yemenli alimlerden Hanefi mezhe
bine dair en çok eser veren kişinin Had
dad o lduğunu söyler. Şevkani de onun 
eserlerinin yirmi cildi bulduğunu kayde
der. Haddad 6 Cemaziyelewel SOO'de (25 
Ocak 1 398) Zebld'de vefat etti ve orada 
defnedildi. 

Eserleri. 1. es-Sirôcü'l-vehfıôc. Kudü
rl'nin el-Mul]taşar'ına yaptığı şerh olup 
sekiz cilttir (yazma nüshaları için b k. Broc
kelmann . GAL, I, 183; Sezgin , I, 454) . Ka
tib Çelebi. Birgivl'nin bu kitabı muteber 
olmayan eserlerden saydığım söyler (Keş
fü'?-?unan, Il, 1631). Ahmed b. Muham
med b. ikbal. eserdeki tekrarları çıkara
rak meydana getirdiği kitaba el-Bal).rü'z
zal]ir adını vermiştir (a.e., II , 163 ı) . z_ el
Cevheretü 'n-neyyire. es-Sirôcü '1-veh-

hôc'ın muhtasarı olup iki cilt halinde ya
yımlanmıştır (istanbul 1301, 1306, ı 314, 

1 323 ; Kah i re 1 322; Delhi 1 327; La hor 
1 328) . 3. Sirôcü'?-?alôm ve bedrü't-ta
môm. Müellifın hocalarından Hamili'nin 
fıkha dair Dürrü'l-mühtedi ve ıul]rü'l
mu]ftedi adlı manzumesinin şerhidir 
(Süleymaniye Ktp. , izmir, nr. 195, Laleli, 
nr. 1051 ; ayrıca bk. Brockelmann, GAL 
Suppl., ı . 646) . 4. en-Nurü'l-müstenir. 
Necmeddin en-Nesefı'nin hilaf konusun-

. daki Man?ılmetü 'n-Nesefiyye'sinin şer

hidir (a.g.e., ı . 761) . 5. Keşfü't-tenzil ii 
tal).Jsilsi'l-mebôl).iş ve't-te'vil. Kur'an- ı 
Kerim'in bir tefsiridir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. ı 90, Fatih. nr. 396, 397, 

Es ad Efendi , nr. ı 50 , Laleli, nr. ı 54, Sü
leymaniye, nr. 125, Musaila Medresesi, nr. 
1910/ 11, Çorlulu Ali Paşa, nr. 29; ayrıca bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 241 ; Suppl. , ll, 250, 

985) . Şevkani. bu eserin kendi çağında 
Tefsirü'l-lfaddôd diye meşhur olduğu- . 
nu yazmaktadır. 6. Şerl).u Kitô.bi'n-Nafa
]fö.t (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3729/ 29) . 7 . Şerl).u ~aydi'l-evôbid fi'l
lu(Ja. İsmail b. İbrahim er-Rabai'nin ka
sidesinin şerhidir ( Keşfü '?-?Unun, ll. ı 36 7) . 

8. er-Ral).i]fu'l-mcil]tıl.m. Fıkha dair ~ay
dü'l-evôbid adlı eserin şerhidir (a.g.e., 
ll, ı 367) 
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~ EBUBEKiR SiFİL 

HADDAo, Ebfi Hafs 

(bk. EBÜ HAFS el-HADDAD). 

HADDAn i 
(..s~ı~ı) 

Ebu Nasr Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed ei-Haddadi 

es-Semerkandi 
(ö. 400/lOlO'dan sonra) 

Kıraat, tefsir, Arap dili 
ve edebiyatı alimi. 

_j 
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360'1ı (971) yıllarda ilim tahsil ettiğine 
dair kaynaklarda yer alan bilgiler dikkate 
alınırsa IV. (X.) yüzyılın ikinci çeyreğinde · 
doğduğu söylenebilir. Rey ile Nlşilbur ara-

HADDADi 

sındaki Kümis bölgesinde Haddilde'de 
doğmuş olması veya demircilik yapması 
sebebiyle Haddadl nisbesini almış ola
bileceği ihtimali üzerinde d urulmaktadır 
(Haddadi, el-Medljal, naşirin mukaddi
mesi, s. ı 7) . Ancak İbnü'I-Cezerl'nin bir 
yerde onu Ebü Nasr ei-Haddad şeklinde 
anması (Gayetü'n-nihaye, 1, 556) , biryer
de de oğlunun ismini Nasr b. Ebü Nasr 
ei-Haddad şeklinde vermesi (a.g.e., ll , 
400). Haddildl'nin bu nisbeyi demircilikle 
meşgul olması sebebiyle aldığı ihtimalini 
kuwetlendirmektedir. 

Haddildi'nin el-Gunye fi'l-)fırô'ôti's
seb' adlı eserinden nakilde bulunan 
kaynakların verdiği bilgiye göre müellif, 
yirmi yıla yakın bir süre Semerkant'ta 
Ebü Yahya Muhammed b. Süleyman ei
Hayyat'ın derslerine katıldı ve ondan kı
raat-i seb'ayı muhtelif rivayetleriyle oku
yarak Kur'an- ı Kerlm'i defalarca hatmet
ti. Bu müddet zarfında Ebü'I-Kasım Mu
hammed b. Muhammed ei-Füstatl, Ebü 
Said Ca'fer b. Muhammed es-Sahtiyanl 
gibi alimlerden de faydalandı. 361 (972) 
yılında Mekke'de Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed ei-Belhi'den İbn Kesir kı
raatini okudu. 

Haddadl Bağdat'ta Ebü Hafs el-Ketta
nl. Ebü'I-Kasım ed-Darlr. Ebü Said es-SI
raft. Ebü Amr el-Ezdl, İbn Hayyeveyh 
Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed el-AliM 
ve en-Nôsil] ve'l-mensul]'un müellifı Hi
betullah b. Selame gibi alimlerden başta 
kıraat olmak üzere tefsir, Arap dili ve ede
biyatı dersleri aldı . 372'de (982) Basra'
da Ebü Bekir Ahmed eş-Şezal'den Bez
zi'nin rivayetini okudu. Küfe'de Ebü Ab
dullah Ca'fer b. Muhammed ei-Herevl ve 
Nlşabur'da İbn Mihran en-Nisabürl'den 
ders aldı . Bunlardan başka Ebü Bekir Mu
hammed b. Ali'den Ebü Ubeyd Kasım b. 
Sellam'ın muhtelif kıraatlerini ve Halef b. 
Hişam ei-Bezzar'ın tercih ettiği kıraati, 
Ebü Ya'küb ed-Dımaşki'den Ebü Ubeyd'in 
Fezô'ilü'l-~ur'ôn'ını, Muhammed b. Ha
san ei-Kadi'den İbn Kuteybe'nin Gari
bü'l-l).adiş 'ini, Halil b. Ahmed ei-Kadl'
den Ebü Hanife'nin el-Müsned'ini oku
du. Ebü Sa'd Abdurrahman b. Muham
med ei-İdrlsl ve İbn Mencüye ei-İsfaha
nl'den hadis dersleri aldı . 

Muhtemelen Semerkant'ta vefat eden 
Haddildl'nin ölüm tarihi kesin olarak bilin
memekte, ancak 400 ( 1 O 1 O) yıllarında ha
yatta olduğu kaydedilmektedir. 

Birçok alimden istifade ederek kendini 
yetiştiren Haddaöı kıraat ilminde Semer
kant'ın şeyhülkurrası olarak tanınmış. 
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