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Ebü'l-Fazl Takıyyüddin
Muhammed b. Necm Muha mmed
b. Muhammed b. Fehd
e l-Haşimi el-Mekki
(ö. 871/1466)
L

Muhaddis ve tarihçi.

_j

S Rebiülahir 787 ( 16 Mayıs 1385) tarihinde Yukarı Mısır'ın (Said) AsfQn beldesinde doğdu. IX-X. (XV-XVI.) yüzyıllarda
Hicaz bölgesinde ve özellikle Mekke'de
birçok alim yetiştirmiş ve ticari hayatta
aktif rol oynamış İbn Fehd ailesine mensuptur. Kaynaklar, nesebinin Ali b. Ebu
Talib'in oğullarından Muhammed b. Hanefiyye'ye dayandığını kaydediyorsa da
Süyutl bu konuda tereddüt göstermektedir (Na?mü'l-1kyt!ın, s. ı 71 ); çünkü ailenin büyük dedesi Kadı Ebü'l-Hayr Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b.
Muhammed b. Fehd (ö. 770/1 369) aslen
Mısırlıdır.

İbn Fehd 'in ailesi 795 (1393) yılında
Mekke'ye göç ederek oraya yerleşti. İlk
eğitimini babasından ve Mekke'deki alimlerden alan İbn Fehd Kur'an'ı, 'Umdetü'laJ:ıkôm'ı. fıkıhta et-Tenbih'i, nahivde İbn
Malik'in ve hadiste Iraki'nin eJ-Elfiyye'Ierini ezberledi. Burhaneddin el-Ebnasl'den el-Muvatta'ı okudu. Hadisle ilgilenmeye 804'te ( 140 1-1402) başladı. 805
(1402-1403) ve 816 (1413) yıllarında Yemen'e seyahat etti ve orada meşhur dil

alimi FlrGzabadl ile görüştü. 811'de (14081409) Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret
amacıyla Mekke'den Medine'ye yürüyerek
gitti. Ayrıca San'a'ya. Cebel' e ve Aden'e
ilmi seyahatlerde bulundu . İbn Zahlre,
Şemseddin el-Garaki. İbn Selame, İbnü'l
Cezerl. Heyseml ve Aişe bint İbnü 'l-Hadl
gibi alimlerden çeşitli icazetler aldı. İbn
Hacer el-Askalanl. Ebü'l-Yümn et-Taberl,
Ebu Bekir b. Hüseyin el-Meragl, Ebu Hüreyre b. Nakkaş , Muhammed b. Abdüddaim el-Birmavl ve Cemaleddin b. Hayyat da hocalarından bazılarıdır. Müftülük
ve müderrislik yapan İbn Fehd'in öğren
cileri arasında Süyutl. Şemseddin es-Sehavl ve Muhammed b. To! un ile torun u
İzzeddin İbn Fehd gibi alimler vardır. İbn
Hacer. Mekkeliler ve Yemenliler'le ilgili
eserlerinde ondan büyük oranda istifade
etmiştir.

All ve nazil rivayetleri elde etmek için
büyük gayret gösteren İbn Fehd, çok sayıda kitap satın alarak Mekke'de büyük
bir kütüphane oluşturmuş ve bunu umumun istifadesine sunmuş. ölümünden
önce de vakıf haline getirmiştir. 7 Reblülevvel 871 (17 Ekim 1466) tarihinde Mekke'de vefat etti ve Mi'lat Kabristanı'na
gömüldü. Sehavl ve İbn Nasırüddin gibi
alimler ondan övgüyle bahsetmişlerdiL ÜÇ
oğlundan Necmeddin Ömer babasının ilmine varis olmuştur.
Eserleri. 1. LaJ:ı ?ü'l-elJ:ıa? bi-?,eyli tabal}iiti'l-J:ıuiia?.

Zehebl'nin Te?,kiretü '1bir zeyildir. Müellif
eserinin vefeyat kısmında ana hatlarıyla
biyografileri, gerekli gördüğü yerlerde
bazı isim ve nesepleri de vermiş ve adını
andığı kişilerden gelen rivayetleri senedleriyle birlikte nakletmiştir. Eser, Te?,kiretü'l-J:ıuiia? ile birlikte Ebü'I-Mehasin elHüseynl ile SüyGtl'nin zeyillerinin de yer
aldığı Zeylü Te?,kireti'l-J:ıuiia? içerisinde yayımlanmıştır ( Dım aş k 1347; Beyrut.
ts .. s. 69-344) 2. 'Umdetü'l-münteJ:ıil ve
bülgatü'l-mürt eJ:ıil . Demiri'nin ljayatü'l-J:ıayevan ' ına yapılmış bir tekmile
olan kitapta önce all hadislere, ardından
hikayelere ve daha sonra şiiriere yer verilmiştir. Hadisler Kütüb-i Sitte ve dört
mezhebe ait eserlerden alınmıştır ; eserdeki kırk hadisi nakleden sahabi ve diğer
ravilerin sayısı da kırktır. Eserin yazma
nüshaları Darü'l-kütübi'l-Mısriyye ( Mecaml'. nr. 175) ve Dublin'deki Chester Beatty
Library'de (nr. 3470) kayıtlıdır. 3. el-BüdCırü'z-zevahir mimma li'l-mu.(ıtar ve
J:ıuiia?'ına yapılmış

'ıtretühCı mine'l-m e fa.(ıir.

Mekke şerifi
b. Hasan b. Aclan için kaleme
alınan eser, Hz. Peygamber'in mucizelerine ve Ehl-i beyt'in faziletine dair kırk
yedi sahabiden gelen altmış yedi hadisi
ihtiva etmektedir. Müellifin kendi hattıyla
Safer 849'da (Mayıs 1445) yazdığı eserin
asıl nüshası Mektebetü'l-Haremi'l-Mekki'de bulunmaktadır (nr. 441 ). 4. ed-Dürerü 's-seniyye ve '1-cevahirü '1-behiyye
Ebü'l-Kasım

min e'l-eJ:ıadişi'n -neb eviyye ve'l-a.(.ıba

ri'l-merviyye . Devlet adamlarını imar faaliyetlerine yönelmeye ve özellikle ordu
nazırı Ebü'l-Mehasin Yusuf'u Mina'daki
Hayf Mescidi'ni tamir ettirmeye teşvik
amacıyla yazılmıştır. 4 Reblülahir 855 (6
Mayı s 1451) tarihinde bitirilen. mescidlerle medreseleri inşa veya tamir ettirmenin
faziletine dair hadislerden meydana gelen ve iki cüz olduğu bilinen eserin birinci
cüzü Paris Bibliotheque Nationale'de kayıtlıdır (nr. 721 ). s. Mu.(.ıtaşaru esma'i'ş
şaJ:ıabe (Mu'cemü 'ş-şaf:ıt!ıbe). Müellif hattıyla yazılmış 817 ( 1414) tarihli nüshası
el-Mektebetü'l-Ezheriyye'de bulunmaktadır (Tarih. nr. 10.667) . 6. el-Menhecü'lceli ila şüyCı.(ıi l}iiçli'l-ljaremeyni's-siraci'l-ljanb eli. Müellifin, hacası Siraceddin Abdüllatlf b. Muhammed b. Ahmed
el-Fas! için kaleme alıp Safer 848'de (Mayıs- Haziran 1444) tamamladığı eser alfabetik olarak sıralanmış 31 O'u erkek, kırk
üçü kadın 353 kişinin ( 151 'i sahabi) b iyegrafisinden meydana gelen bir mu'cemdir
(S üleymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa
Efendi, nr. 269). 7. en-NCırü'l-bfıh~ri's 
satı' min sireti ?,i'l-burhani'l-l}atı'. Hz.
Peygamber'in siretine dair olan eserin bir
kısmı Berlin Staatsbibliothek'te bulunmaktadır ( nr. 9633/3 1). 8. Risale teşte
milü 'ala terôcimi'l-Mekkiyyin ve'lMedeniyyin elle?,ine e.{ıa?,e 'anhüm
A.Qmed b. ljalil el-LübCıdi (Tert!ıcimü 'l
meşt!ıyil].). Alfabetik olarak düzenlenen
eserin yazma nüshası Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'dedir (Mecaml', nr. 175). 9. Risale
teştemilü 'ala 'iddeti icazat li-ba'zı eiazıli'l-~ami't -tasi' ( Da rü ' l-kütübi'l-Mı s riy
ye, Mecaml',nr. ı 75) . 10. TuJ:ıietü'l-varid
ve bugyetü 'r-ra'id. Müellif bu eserinde
Cemaleddin b. Ali ez-Zemzeml ile diğer
hocalarının rivayetlerinin tahrkini yapmıştır. Oğlu Necmeddin İbn Fehd'in hattıyla yazılan eserin bir nüshası Mektebetü'l-Haremi'l-Mekki'de kayıtlıdır (Mecmua,
nr. 441).
İbn Fehd'in kaynaklarda adı geçen diğer bazı

eserleri de şunlardır : Behcetü 'd-

489

iBN FEHD, Tak1yyüddin
bimd verede ii fazli'l-m esdcibimd verede
ii ljird', el-Cevdhirü'l-fd{liretü'l-mücteme'a fimd ]fara'ehu et-Ta]fi b. Fehd
ve semi'ahu, ed-Dürerü'l-'avdli ve'l-cevdhirü'l-gavdli, ed-Dürerü'l-fd'i]fa ve 'latıbarü'r-rd'ife , Nihayetü't-Ta ]frib ve
tekmilü't-Tehıib bi't-Tehıib (İbn Hacer' in Teh?fbü't-Teh?fb'i ile Zehebl'nin
Te?hfbü Teh?fbi'l-Kemat'ini cemetti ğ i on
iki ciltlik bir kitap olup Takıyyüddin el-Fasi gibi alimierin takdirini kazanm ı ştır; bk.
Mahmud Said MemdGh, s. 38). Fehresetü CemdliddJn Ebi ljdmid b . ~ahire,
Kitab ii meşyetzati't-Ta]fi b. Fehd, elMecmu'atü'l-müstetdbe ii ma'rifeti beni Fehd ve men y eltelp]f bihim mine'l]fardbe, Meşyetzatü '1-Cemdli'l - enşd
ri'l-mürşidi, Meşyetzatü 'Abdillatif elFdsi, MeşyeJ:.ıatü Ebi's-Sa'ô.ddt b. ~a
hire, MeşyeJ:.ıatü MuJ:ıammed b. 'AbdirraJ:ımdn el-Kinô.ni el-Medeni, elMeşdbiJ:ıu '1-müşri]fatü'ı-~ô.hire min
mu'cizdti'l-Muştafd ve mend]fıbi 'ıtre
tihi't-tô.hire, el-Metdlibü's-Seniyyetü'lgavdli bimd li-Kureyşin mine'l-mefô.J:.ıir ve'l-'avdli, el-İbdne bimd verede
fi'l-Ci'rdne, TuJ:ıfetü'l- 'ulemd'i'l-et]fı
yd' bimd cd'e ii ]fışaşi'l-enbiyd', Siredimdşe

di'ş-şeJaşe, Bü şra'l-verd
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lerine dair ders okuttu . Şöhretinin iyice
bu dönemde kendisine Nuriyye DarOihadisi'nin hocalığı teklif ediidiyse de kabul etmedi. Başta Zehebi olmak üzere Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyati. Ali b. Muhammed el-Yunini, Mukatili ve Birzali gibi alimler onun
önde gelen talebelerindendir. ibn Ferah,
ümmü's-Salih Türbesi'nde bulunduğu
bir sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu 9
Cemaziyelahir 699'da (2 Mart 1300) vefat etti ve SOfiyye Kabristanı'na defnedildi.
Seybold, Süyuti'nin Taba]fatü'l-müfessirin'inde (s. 92) İbn Ferah'ın tefsir sahibi Muhammed b. Ahmed b. EbO Bekir b.
Ferah ei-Kurtubi'nin oğlu olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtmekteyse de (İA , V/ 2, s. 733 ; E/ 2 1İng.]. lll, 763) Süyutiyalnız Kurtubi'nin Şehabeddin Ahmed
adında bir oğlu olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla lakap ve isim benzerliğinden hareketle Şehabeddin Ahmed İbn Ferah'ın
Kurtubi'nin oğlu olarak gösterildiğine hükmetmek isabetli değildir.
yayılmaya başladığı

L

tü'l-tıuletô.' ve'l-mülı1k, Turu]fu'l-İşdbe

bimd cd'e fi'ş-şaJ:ıô.be, Turu]fu's-S eldme min meşyetzati'l-fa]fih 'Ali b. Seldme, Vesiletü 'n-nô.sik fi'l-mendsik (ayrıca bk. Sehavi , IX , 282 ; Mahmud Said
Memduh, s. 38-39; M. Habib el-Hile, s. 138-
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624 (1227) veya 62S'te İşblliye'de (Sevilla) doğdu. Babasının adı Ferh diye de
kaydedilmiştir. Tahsil için seyahate çıkma
dan önce İşblliye'de Ali b. Cabir ed-Debbac'ın derslerine devam etti. 646 ( 1248)
yılında eastilla Kralı lll. Fernando'nun İş
blliye'yi zaptı sırasında esir düştü . 650'den (1252) sonra Merakeş'e giderek Muhammed b. AbdOlmelik ei-Merraküşi ile
dostluk kurdu ve onunla birlikte Yahya
b. Atik ve Ebü'l-Kasım ei-Belevi gibi alimlerin ilim meclislerine katıldı. Daha sonra
haccetmek ve alimlerden faydalanmak
amacıyla yola çıkan İbn Ferah önce Mı
sır'a, ardından Dımaşk'a gitti ve orada
yerleşti. Abdülaziz ei-Ensari, Kemaleddin
ed-Darir, İbn Abdüddaim ve İbn Ebü'IVüsr onun bu dönemde istifade ettiği hocalardan bazılarıdır. önceleri Maliki mezhebine mensup olan İbn Ferah bu sırada
Şafii mezhebine geçti. Veterince hadis
topladığına ve bilgi edindiğine kanaat getirdikten sonra zamanını hadislerin yorumlanması ve mezhepterin hadislerden
hüküm çıkarma yöntemlerinin tesbit edilmesi gibi konulara ayırdı; bir taraftan da
Emeviyye Camii'nde hadis ve hadis ilim-

Eserleri. ibn Ferah'ın hadis ve fıkıhla ilgili birçok eser yazdığı kaydedilmişse de
kaynaklarda bunlardan sadece üçünün
adı geçmektedir. 1. Man~ume ii muşta
laJ:ıi'l-J:ıadiş. İçinde yirmi sekiz hadis teriminin yer aldığı yirmi beyitlik "lami" bir
kaside olup Kaşide gazeliyye fi el]fabi'l-J:ıadJş, Man~ılme İbn FeraJ:ı ve birinci mısraının ilk iki kelimesine izafeten
Gardmi şaJ:ıiJ:ı adlarıyla da bilinmektedir. Çeşitli kütüphanelerde müstakil nüshaları bulunan (Kettani, s. 435) kasidenin
metni müellifın biyografisine dair birçok
eserde kaydedilmiş, ayrıca Me cm u 'atü
erba'a man~umô.t içinde yayımlanmış
tır (bk. bi bl.). Eser üzerinde pek çokşerh

