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MUSTAFA Ç AÖRICI

HADDAo, EbU Bekir
( .)f~ f _,s:ı~ i)
Radıyyüddin Ebu Bekr
b. Ali b . Muhammed ei-Haddad
(ö . 800/1398)

L

Hanefi fakihi.

_j

Yemen'de Zebld'in bir köyü olan Abbadiye'de doğdu. Haddaöı nisbesiyle de anı
lır. Babasından , ayrıca Ali b. Nüh, Ali b.
Ömer el-Alevi ve Ebü Bekir b. Ali el-HamiITden ders okudu. Kendisi de Zebld'de birçok ilim adamı yetiştirdi. el-'Alsilsu'l-Ye môni'nin müellifi Abdullah b. Ali ed-Dameöı, Yemenli alimlerden Hanefi mezhebine dair en çok eser veren kişinin Haddad o l duğ u nu söyler. Ş evka ni de onun
eserlerinin yirmi cildi bu ld u ğ unu kaydeder. Haddad 6 Cemaziyelewel SOO'de (25
Ocak 1398) Zebld'de vefat etti ve orada
defnedildi.
Eserleri. 1. es-Sirôcü'l-vehfıôc. Kudürl'nin el-Mul]taşar' ına yaptığı şerh olup
sekiz cilttir (yazma nüshaları için bk. Brockelmann . GAL, I, 183; Sezgin , I, 454) . Katib Çelebi. Birgivl'nin bu kitabı muteber
olmayan eserlerden saydığım söyler (Keş
fü'?-?unan, Il, 1631). Ahmed b. Muhammed b. ikbal. eserdeki tekrarları çıkara
rak meydana getirdiği kitaba el-Bal).rü'zzal]ir adını vermiştir (a.e., II, 163 ı) . z_elCevheretü 'n-neyyire. es-Sirôcü '1-veh-

hôc' ın muhtasarı

olup iki cilt halinde yasındaki Kümis bölgesinde Haddilde'de
(istanbul 1301, 1306, ı 314,
doğmuş olması veya demircilik yapması
1323 ; Kah i re 1322; Delhi 1327; La hor
sebebiyle Haddadl nisbesini almış ola1328) . 3. Sirôcü'?-?alôm ve bedrü't-tabileceği ihtimali üzerinde d urulmaktadır
môm. Müellifın hocalarından Hamili'nin
(Haddadi, el-Medljal, naşirin mukaddifıkha dair Dürrü'l-mühtedi ve ıul]rü'l
mesi, s. ı 7) . Ancak İbnü'I-Cezerl'nin bir
mu]ftedi adlı manzumesinin şerhidir
yerde onu Ebü Nasr ei-Haddad şeklinde
(Süleymaniye Ktp. , izmir, nr. 195, Laleli,
anması (Gayetü'n-nihaye, 1, 556) , biryernr. 1051 ; ayrıca bk. Brockelmann, GAL
de de oğlunun ismini Nasr b. Ebü Nasr
Suppl., ı . 646) . 4 . en-Nurü'l-müstenir.
ei-Haddad şeklinde vermesi (a.g.e., ll ,
Necmeddin en - Nesefı'nin hilaf konusun400). Haddildl'nin bu nisbeyi demircilikle
. daki Man?ılmetü 'n-Nesefiyye'sinin şer
meşgul olması sebebiyle aldığı ihtimalini
hidir (a.g.e., ı . 761) . 5. Keşfü't - tenzil ii
kuwetlendirmektedir.
tal).Jsilsi'l-mebôl).iş ve't-te'vil. Kur'an - ı
Haddildi'nin el-Gunye fi'l-)fırô'ôti's
Kerim'in bir tefsiridir (Süleymaniye Ktp.,
seb' adlı eserinden nakilde bulunan
Ayasofya, nr. ı 90, Fatih. nr. 396, 397,
kaynakların verdiği bilgiye göre müellif,
Es ad Efendi , nr. ı 50 , Laleli, nr. ı 54, Süyirmi yıla yakın bir süre Semerkant'ta
leymaniye, nr. 125, Musaila Medresesi, nr.
Ebü Yahya Muhammed b. Süleyman ei1910/ 11, Çorlulu Ali Paşa, nr. 29; ayrıca bk.
Hayyat' ın derslerine katıldı ve ondan kı
Brockelmann, GAL, ll, 241 ; Suppl. , ll, 250,
raat-i seb'ayı muhtelif rivayetleriyle oku985) . Şevkani. bu eserin kendi çağında
yarak Kur'an- ı Kerlm'i defalarca hatmetTefsirü'l-lfaddôd diye meşhur olduğu- . ti. Bu müddet zarfında Ebü'I-Kasım Munu yazmaktadır. 6. Şerl).u Kitô.bi'n-Nafahammed b. Muhammed ei-Füstatl, Ebü
]fö.t (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
Said Ca'fer b. Muhammed es-Sahtiyanl
3729/ 29) . 7 . Şerl).u ~aydi'l-evôbid fi'lgibi alimlerden de faydalandı. 361 (972)
lu(Ja . İsmail b. İbrahim er-Rabai'nin kayılında Mekke'de Ebu Abdullah Muhamsidesinin şerh idir (Keşfü '?-?Unun, ll. ı 36 7) .
med b. Ahmed ei-Belhi'den İbn Kesir kı
8. er-Ral).i]fu'l-mcil]tıl.m. Fıkha dair ~ay
raatini okudu .
dü'l-evôbid adlı eserin şerhidi r (a.g.e.,
Haddadl Bağdat'ta Ebü Hafs el-Kettall, ı 367)
nl. Ebü'I-Kasım ed-Darlr. Ebü Said es-SIBİBLİYOGRAFYA :
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ders aldı . Bunlardan başka Ebü Bekir Mu~ EBUBEKi R SiFİL hammed b. Ali'den Ebü Ubeyd Kasım b.
Sellam 'ın muhtelif kıraatlerini ve Halef b.
HADDAo, Ebfi Hafs
Hişam ei-Bezzar'ın tercih ettiği kıraati,
Ebü
Ya'küb ed- Dımaşki'den Ebü Ubeyd'in
(bk. EBÜ HAFS el-HADDAD).
_j
L
Fezô'ilü'l-~ur'ôn'ını, Muhammed b. Hasan ei-Kadi'den İbn Kuteybe'nin Garir
ı
HADDAni
bü'l-l).adiş ' ini, Halil b. Ahmed ei-Kadl'(..s~ı~ı)
den Ebü Hanife'nin el-Müsned'ini okuEbu Nasr Ahmed b. Muhammed
du. Ebü Sa'd Abdurrahman b. Muhamb. Ahmed ei-Haddadi
med ei-İdrlsl ve İbn Mencüye ei-İsfaha
es-Semerkandi
nl'den hadis dersleri aldı .
(ö. 400/lOlO'dan sonra)
Muhtemelen Semerkant'ta vefat eden
Kıraat, tefsir, Arap dili
Haddildl'nin
ölüm tarihi kesin olarak bilinve edebiyatı alimi.
L
memekte, ancak 400 (1O1O) yıllarında hayatta olduğu kaydedilmektedir.
360'1ı (971) yıllarda ilim tahsil ettiğine
yımlanmıştır

dair kaynaklarda yer alan bilgiler dikkate
Birçok alimden istifade ederek kendini
alınırsa IV. (X.) yüzyılın ikinci çeyreğinde · yetiştiren Haddaöı kıraat ilminde Semerkant'ın şeyhülkurrası olarak tanınmış.
doğduğu söylenebilir. Rey ile Nlşilbur ara-

553

