
iBN FEHD, Tak1yyüddin 

dimdşe bimd verede ii fazli'l-mesdci
di'ş-şeJaşe, Büşra'l-verd bimd verede 
ii ljird', el-Cevdhirü'l-fd{liretü'l-müc
teme'a fimd ]fara'ehu et-Ta]fi b. Fehd 
ve semi'ahu, ed-Dürerü'l-'avdli ve'l-ce
vdhirü'l-gavdli, ed-Dürerü'l-fd'i]fa ve 'l
atıbarü'r-rd'ife, Nihayetü't-Ta]frib ve 
tekmilü't-Tehıib bi't-Tehıib (İbn Ha
cer' in Teh?fbü't-Teh?fb'i ile Zehebl'nin 
Te?hfbü Teh?fbi'l-Kemat'ini cemettiği on 
iki ciltlik bir kitap olup Takıyyüddin el-Fa
si gibi alimierin takdirini kazanm ı ştır; bk. 
Mahmud Said MemdGh, s. 38). Fehrese
tü CemdliddJn Ebi ljdmid b . ~ahire, 
Kitab ii meşyetzati't-Ta]fi b. Fehd, el
Mecmu'atü'l-müstetdbe ii ma'rifeti be
ni Fehd ve men yeltelp]f bihim mine'l
]fardbe, Meşyetzatü '1-Cemdli'l-enşd

ri'l-mürşidi, Meşyetzatü 'Abdillatif el
Fdsi, MeşyeJ:.ıatü Ebi's-Sa'ô.ddt b. ~a
hire, MeşyeJ:.ıatü MuJ:ıammed b. 'Ab
dirraJ:ımdn el-Kinô.ni el-Medeni, el
MeşdbiJ:ıu '1-müşri]fatü'ı-~ô.hire min 
mu'cizdti'l-Muştafd ve mend]fıbi 'ıtre
tihi't-tô.hire, el-Metdlibü's-Seniyyetü'l
gavdli 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', Sire
tü'l-tıuletô.' ve'l-mülı1k, Turu]fu'l-İşdbe 
bimd cd'e fi'ş-şaJ:ıô.be, Turu]fu's-Seld
me min meşyetzati'l-fa]fih 'Ali b. Seld
me, Vesiletü 'n-nô.sik fi'l-mendsik (ay
rıca bk. Sehavi , IX, 282 ; Mahmud Said 
Memduh, s. 38-39; M. Habib el-Hile, s. 138-
146; DMBİ, IV, 427-428) . 
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İBN FELLÜS 

(bk. MARDİNİ, İsmail b . İbrahim) . 

İBN FERAH 
(L};)!I) 

Ebü'I-Abbas Şihabüddtn Ahmed 
b. Ferah b. Ahmed 

el-Lahmt el-İşbtlt 
(ö. 699/1300) 

Hadis hafızı ve Şafii fakihi. 

_j 

_j 

624 (1227) veya 62S'te İşblliye'de (Se
villa) doğdu. Babasının adı Ferh diye de 
kaydedilmiştir. Tahsil için seyahate çıkma
dan önce İşblliye'de Ali b. Cabir ed-Deb
bac'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 Mu
hammed b. AbdOlmelik ei-Merraküşi ile 
dostluk kurdu ve onunla birlikte Yahya 
b. Atik ve Ebü'l-Kasım ei-Belevi gibi alim
lerin 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'I
Vüsr onun bu dönemde istifade ettiği ho
calardan bazılarıdır. önceleri Maliki mez
hebine mensup olan İbn Ferah bu sırada 
Şafii mezhebine geçti. Veterince hadis 
topladığına ve bilgi edindiğine kanaat ge
tirdikten sonra zamanını hadislerin yo
rumlanması ve mezhepterin hadislerden 
hüküm çıkarma yöntemlerinin tesbit edil
mesi gibi konulara ayırdı; bir taraftan da 
Emeviyye Camii'nde hadis ve hadis ilim-

lerine dair ders okuttu. Şöhretinin iyice 
yayılmaya başladığı bu dönemde kendi
sine Nuriyye DarOihadisi 'nin hocalığı tek
lif ediidiyse de kabul etmedi. Başta Ze
hebi olmak üzere Abdülmü'min b. Ha
lef ed-Dimyati. Ali b. Muhammed el-Yu
nini, 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) ve
fat etti ve SOfiyye Kabristanı'na defne
dildi. 

Seybold, Süyuti'nin Taba]fatü'l-müfes
sirin'inde (s. 92) İbn Ferah'ın tefsir sahi
bi Muhammed b. Ahmed b. EbO Bekir b. 
Ferah ei-Kurtubi'nin oğlu olarak gösteril
mesinin doğru olmadığını belirtmektey
se de (İA , V/ 2, s. 733 ; E/2 1 İng.]. lll, 763) Sü
yutiyalnız Kurtubi'nin Şehabeddin Ahmed 
adında bir oğlu olduğunu söylemiştir. Do
layısıyla lakap ve isim benzerliğinden ha
reketle Şehabeddin Ahmed İbn Ferah'ın 
Kurtubi'nin oğlu olarak gösterildiğine hük
metmek isabetli değildir. 

Eserleri. ibn Ferah'ın hadis ve fıkıhla il
gili 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 te
riminin yer aldığı yirmi beyitlik "lam i" bir 
kaside olup Kaşide gazeliyye fi el]fa
bi'l-J:ıadJş, Man~ılme İbn FeraJ:ı ve bi
rinci mısraının ilk iki kelimesine izafeten 
Gardmi şaJ:ıiJ:ı adlarıyla da bilinmekte
dir. Çeşitli kütüphanelerde müstakil nüs
haları 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 



ve haşiye çalışması yapılmış. bunlardan 
İzzeddin İbn Cemaa'nın Zevô.lü't-teraJ:ı 
ii şerJ:ıi Manz;Cımeti İbn FeraJ:ı (nşr. F 

Risch, Leiden 1885).Abdülkadirb. Mu
hammed Selim el-Kilani'nin el-Beyô.nü'ş
şaril:ı şerJ:ıu Kaşideti Garô.mi şaJ:ıil:ı (Dı
maşk ı 346) ve Bedreddin el-Haseni'nin 
ŞerJ:ıu Kaşideti Garô.mi şaJ:ıil:ı ii en
vô.'i'l-J:ıadiş (Kahire I 286; Dımaşk I 40 I , 
1405) adlı eserleri neşredilmiştir. İbn Kut
luboğa'nın da manzumeye bir şerh yazdı
ğı (Darü ' l-kütübi ' I-Mı sriyye, Mecaml', nr. 
68; Keşfü '?-?unün, ll, ı 329), Yahya b. Ab
durrahman el- İsfahani el-Karafı tarafın
dan yapılan şerh üzerine İbrahim b. Mu
hammed el-Birmavi'nin bir haşiye kaleme 
aldığı (Brockelmann, GAL Suppl., I, 635) 
kaydedilmektedir. İbn Cemaa'ya ait şer
hin bazı kaynaklarda Şemseddin İbn Ab
dülhadi'ye nisbet edilerek H. L. Fleischer 
tarafından neşredildiğinin belirtilmesi 
(Serkls, I, 167; Nedb ei-Akiki, ll , 363) yan
lış olmalıdır (bk. İBN CEMAA, İzzeddin). 2. 
ŞerJ:ıu 'l-Erba'in en-Neveviyye (İA, V/ 

2, s. 733) 3. Mu.l]taşaru Ijilô.fiyyô.ti'l
Beyha]si. Beyhaki'nin el-Ijilô.fiyyô.t bey
ne'ş-Şô.fi'i ve Ebi ljanife adlı eserinin 
özeti olup Ziya bAbdülkerim Ziya b Akl 
(ı 404, Camiatü ümmi'l-kura Külliyyetü'ş

şe rla) ve İbrahim b. Salih b. Abdullah el
Hudayri (ı 414/1993, Camiatü'l-imam Mu
hammed b. Suud el-i slam iyye Külliyye
tü' d-da 've) tarafından tah ki k edilerek üze
rinde doktora çalışması yapılmıştır. 
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İBN FEREC ei-CEYY AM 
(~~'u 0'!f) 

Ebu Ömer (EbCı Amr) Ahmed 
b. Muhammed b. Ferec 
el-Ceyyani el-Endelüsi 

(ö . 367 /978) 

Endülüslü şair, 
lugat alimi ve tarihçi. 

.J 

Kurtuba'nın (Cordoba) 85 km. doğusun
da bulunan Ceyyan (Jaen) şehrinde doğdu . 

Kültürlü bir ailenin çocuğu olduğu bilinen 
İbn Ferec'in öğrenimi hakkında kaynak
larda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kur
tuba Emevi halifelerinden ll. Hakem ei
Müstansır- Billah'ın (961-976) saray şair
liğine kadar yükseldiğine göre iyi bir öğre
nim görmüş olmalıdır. Gururuna düşkün, 
sert vetartışmacı bir mizaca sahip oldu
ğu kaydedilen İbn Ferec, bir kasidesinde 
hamisi ll. Hakem'i hicvetmesinden dolayı 
356 (967) yılında halifenin emriyle mem
leketi Ceyyan'da hapsedildL Affedilme 
ümidiyle yazdığı kasidelerin hiçbiri ha
lifeye ulaşmadı. ll. Hakem'in vefatından 
sonra yerine geçen oğlu ll. Hişam ei
Müeyyed- Billah, İbn Ferec'in serbest 
bırakılması için bir ferman çıkardı. Şair 
bu haber kendisine ulaştırıldığında he
yecana kapılarak hapishanede vefat et
ti. 

Eserleri. Şairliği yanında iyi bir lugat 
alimi olan İbn Ferec'in kaynaklarda adı 
geçen eserleri şunlardır: 1. Kitô.bü '1-lja
da'iJs. Müellif. İbn DavGd ez-Zahirl'nin (ö. 

297/9 ı 0). içinde 250'den fazla şairin şiir
lerinden örneklerin yer aldığı bir aşk şiir
leri antolojisi olan Kitô.bü'z-Zühre'sine 
nazire olarak kaleme aldığı bu eserde En
dülüs şairlerinin Doğu şairlerine üstün
lüğünü ispat etmeyi amaçlamıştır. İbn 
DavGd Kitô.bü'z-Zühre'sini 100 bölüme 
ayırmış ve her bölümde değişik şairlerden 
seçtiği 1 00 beyit zikretmiştir. İbn Ferec 
ise ll. Hakem adına kaleme aldığı eserini 
200 bölüme ayırmış ve her bölümde sa
dece Endülüslü şairlerden seçtiği 200 
beyit kaydetmiştir. Endülüslü dil ve ede
biyat alimi İbn Hazm. İbn Ferec'in bu ki
tabından övgüyle söz ederek sahasının en 
önemli eseri olduğunu ifade etmiştir (er
Resft'il, Il, 18 3). Daha sonra yazılan bu tür 
eserlerde, edebiyat ve biyografi kitapla
rında Kitô.bü'l-fladô.'Wtan bol nakil
ler yapılmıştır (örnek olarak bk. ibnü ' l
Ebbar, s. 39,41, 118,125.126,130.199, 
205,210, 218) . 2. Tô.ri.l]u'l-Müntezin 
(ve)'l-lsii'imin bi'l-Endelüs ve a.l]bô.ri-

iBN FEREC ei-CEYYANT 

him. Müellif, Endülüs'teki ayaklanma
ları anlattığı bu eseri hapiste iken kale
me almıştır. 

İbn Ferec hapishanede bazı manzum 
ve mensur risaleler de kaleme almış. ken
disinden istifade etmek üzere gelen tale
belere dil ve edebiyat dersleri vermiştir. 

Kaynaklarda, çoğunu hapiste iken yazdı
ğı çok sayıda şiiri bulunduğu kaydediliyor
sa da bunlar bir divanda toplanmamıştır. 
Şiir mecmualarında. edebiyat ve biyogra
fi kitaplarında şiirlerinden bazı parçalar 
yer almaktadır. Bunlar genellikle bahçe
çiçek, meyve, kuş tasvirlerine ve aşka dair 
şiirlerdir (şiirleri için bk. ibnü 'I-Kettanl, 
S. 37, 38, 46, 58, 86, 88, 140, 159, 163,252, 
258; Makkarl, lll. I 96, 265, 266, 437; lV, 46; 
ömer Ferruh, IV, 283-284). 

İbn Ferec'in, kendisi gibi şair olan Ebu 
Osman Said ve EbG Muhammed Abdul
lah adlarında iki kardeşi olduğu , Kitô.
bü'l-ljadô.'i]s'ta bunlara ait birçok şiirin 
yer aldığı zikredilmektedir (Sealibl, ll, 14-
15; Humeydl. s. 211-212, 236-237). 
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