
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdullah b. Alevi ei-Haddad. ed-Dürrü 'l-man
? üm li-?evi 'l-'u/i:ül ve 'l-fühüm, Kahire 1302; 
Şilli, e l-Meşra'u 'r-rev1 fi mena/i:ıbi's-sadeti 'l

kiram ali Eb1 'Alev1 (baskı yeri yokl. 1402/ 
1982, ll, 396-401 ; Abdullah b. Muhammed ei
Kindi, Ril:ıletü '1-eşva/i:ı 'l-l!:aviyye ila mevatı

ni's-sadeti'l-'Aleviyye (Abdullah b. Muham
med es-Sekkaf. Ta' l1/i:at içinde). !baskı yeri yokL 
1405; Muradi, Silkü'd-dürer, lll , 91-93; Serkls. 
Mu'cem, 1, 189-190, 517, 1032; ll, 1352; Broc
kelmann, GAL, ll, 537; Suppl., ll, 388, 566; 
Zirikli. el-A'lam, IV, 240; Kehhale, Mu'cemü'l
mü'ellifin, VI, 85; Habeşi. Fikrü 'l-İs lam1 fi'l
Yemen, s. 328-329; a.mlf., Fihrisü ma!Jtütati 
ba'zi'l-mekteba.ti'l-!J.3.şşa fi'l- Yemen, London 
1994, s. 112. 157, 170-171, 182; M. Isa Sali
hiyye. el-Mu'cemü 'ş-şamil li't-türaşi'l-'Arabiy
yi 'l-matbü', Kahire 1993, ll, 167-168. 
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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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ali b. Hasan ei-Hazreci, el-'U/i:ildü'l-lü'lü'iy
ye (nşr. M. BesyOnl Asel). Kahire 1329-32/1911-
14; ll, 296, 316; Keşfü '?-?Unün, 1, 446; ll, 1367, 
1488, 1631, 1868; Şevkanl. el-Bedrü't·talr, ı , 

166; Serkis. Mu'cem, 1, 746; Brockelmann. GAL, 
I, 183; ll, 241; Suppl. , I, 296,646, 761 ; ll, 250, 
985; izaf:ıu 'l-meknün, ll, 7 ; Hediyyetü'l-'ari· 
{in, ı , 235; Zirikli. el·A'lam, ll, 42-43; Kehhale, 
Mu'cemü'l-mü'elli{in, lll, 67; Sezgin, GAS, I, 
454; Habeşi. el·Fikrü'l-İslam1 fi'l·Yemen, s. 208-
214; Ahmet Özel. Hanefi Fıkıh A limleri, İstan
bul1990, s . 89; el-f5amüsü'l-İs lam1, ll , 51. 
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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 

ı 

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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HADDADi 

tefsir, Arap dili ve edebiyatı. hadis ve fı
kıh sahalarında da meşhur olmuştur. Ay
rıca zahid bir kişi olduğu belirtilir. 

Haddadi'nin talebeleri arasında sade
ce oğulları Ebü'I-Feth Nasr ile Muham
med Ni'metullah'ın isimleri zikredilir. Bü
yük oğlu Nasr babası gibi kıraat ilminde 
kendini yetiştirmiş. Semerkant'ta meş
hur kıraat alimlerinden Ebü'I-Kasım ele 
Hüzeli'nin de aralarında bulunduğu bir
çok talebeye ders vermiştir. 

Eserleri. 1. el-MCıcjıl) li-<:ilmi'l-~ur'an. 
Haddadi'nin, Kur'an'dan altmış iki sCıreyi 
ele alarak bu sürelerde geçen garib ke
limeleri açıkladığı. açıklamalarını diğer 
ayetler ve şiirlerle delillendirdiği muhta
sar bir eserdir. Kitapta ayrıca bazı keli
melerin nahiv tahlilleri yapılmış ve kulla
nılışiarı örneklerle gösterilmiştir. Eser. Saf
van Adnan DavCıdi tarafından el-MCıcjıl) 
fi't-tefsir adıyla neşredilmiştir (Dımaşk 
1408/1988). Z. el-Med{ıalli-'ilmi tefsiri 
Kitabillahi te'ala. Had d adi. el-MCıcJıl)'
tan sonra kaleme aldığı ( el-Medl).al, s. 51) 
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ve tefsir ilmine giriş diye takdim ettiği 
bu eserini oğlu Muhammed Ni'metul
lah'a ve bütün müslümanlara hediye, Al
lah'ın kitabını yanlış yorumlayıp inkara 
kalkışan sapık mezheplere karşı bir red
diye olarak kaleme aldığını söyler. Ese
rinde Arap dili. tefsir ve belagat kuralla
rını açıklayan müellif, "bab" başlığı altın
da verdiği bilgileri birçok ayetle, bazı Se
lef alimlerinin ve Yahya b. Ziyad ei-Ferra, 
Ahfeş el-Evsat. İbn Kuteybe, Müberred, 
Zeccac gibi dilcilerin görüşleriyle ve özel
likle Cahiliye şiirinden beyitlerle teyit et
mektedir. el-Med{ıal, hem yazılışamacı 
hem de konuları ele alış biçimi bakımın
dan İbn Kuteybe'nin Te'vilü müşkili'l
~ur'an'ı ile benzerlik arzetmekte ve eser
de İbn Kuteybe'nin tesirleri görülmek
tedir. Safvan Adnan DavCıdi eseri bir giriş 
ve tihristlerle birlikte neşretmiştir (Dı

maşk 1408/1988). 3. el-Gunye fi'l-Jsı
rd'ati's-seb'. İbnü'l-Cezeri'nin el-Gun
ye fi'l-Jsıra'at olarak kaydettiği (Gaye
tü 'n-nihaye, ı, 105) eserin günümüze ge
lip gelmediği bilinmemektedir. 
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HADDAI>İYYE 
( af,)ı..t..ıı ) 

Aleviyye tarikatının 
Abdullah b. Alevi ei-Haddad'a 

(ö. ı 132/1 720) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. ALEVİYYE; 
HADDAo, Abdullah b. Alevi). 

HADDESENA 

(bk. TAHDiS). 
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