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İBN FERHÜN, Bedreddin 
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Ebu Muhammed Bedrüdd!n Abdullah 
b. Muhammed b. Ebi'I-Kasım 

Ferhun el-Ya'mer! 
(ö. 769/1367) 

Hadis, fıkıh, 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

6 Cem aziyelahir 693'te (4 Mayıs 1294) 
Medine'de doğdu. Aslen Tlmusludur. En
dülüslü olduğu da söylenmektedir. Hac 
maksadıyla Mekke'ye yaptığı elli civarın
daki seyahati dışında Medine'den hiç ay
rılmadı ve İslami ilimierin hemen her da
lında başta babası olmak üzere pek çok 
hocadan ders aldı. Kendisinden Kur'an 
öğrenip aynı zamanda rivayette bulundu
ğu Ebu Abdullah ei-Kasrl ile Muhammed 
b. Hureys es-Sebtl, İzzeddin Yusuf ez
Zerendl. Vadiaşl. Radıyyüddin et-Taberl 
onun hocalarından bazılarıdır. Tanınmış 
talebeleri arasında Zeynüddin el-lraki ve 
yeğeni Burhaneddin İbn Ferhun anılabi
lir. Şerefeddin Ebu Seken ei-Mısrl'nin, İbn 
Ferhun'un hocalarını ve onlardan yaptığı 
rivayetleri bir araya getiren birçok meş
yeha* hazırladığı kaydedilmektedir (ibn 
Ferhun.l. 454). 

Hadis ilmi yanında tefsir, fıkıh ve fık
hü'l-hadls alanlarında geniş ilim sahibi 
olan ve Arap dilinde otorite kabul edilen 
İbn Ferhun hayatının önemli bir kısmın
da Maliki fıkhı okuttu. İbn Atıyye'nin tef
sirine bu eseri ezbere okuyabilecek dere
cede vak.ıftı. 746 (1345) yılından itibaren 
yaklaşık yirmi dört yıl Medine kadılığına 
vekalet etti. 

Zaman zaman mihraba geçip namaz 
k.ıldırmasına rağmen kendisine teklif edi
len Mescid-i Nebevl imam-hatipliği gö
revini Hz. Peygamber' e ve onun yüce ma
kamına olan saygısından dolayı kabul et
medi. Sünnete son derece bağlı olduğun
dan bid'at ehli fırkalarla daima İn ücadele 
etti, belki de bu yüzden iftiraya uğraya
rak kısa bir süre hapsedildi, ancak durum 
anlaşılınca serbest bırakıldı. 

Güzel ahlaki ve cömertliği sayesinde 
halk arasında çok sevilen İbn Ferhun, Me
dine'nin zenginlerinden olması sebebiyle 
pek çok köle satın alarak hürriyetine ka
vuşturmuş, bizzat kaleme aldığı vasiyet
namesinde öldüğünde yoksullara dağıtıl
mak ve köle azadı için kullanılmak üzere 
30.000 dinar ayırmış, geliri fakirierin ih
tiyacına harcanması şartıyla bir de fırın 
yapılmasını istemiştir. İbn Ferhun 1 O Re
blülahir 769'da (4 Aralık 1367) Medine'de 
vefat etti. 
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Eserleri. 1. el-'Udde ii i'rabi'l-'Um
de . İki cilt olduğu belirtilen bu eserde 
Cemmalll'ye ait 'Umdetü'l-af:ıkdm'da yer 
alan hadislerin i'rabı, lugat ve iştikak tah
lilleri yapılmıştır. Burhaneddin İbn Fer
hun. bunun müellifin en son eseri olduğu
nu kaydederek daha önce yazılmış ben
zerlerinden çok farklı geniş bir çalışma ol
duğunu söylemektedir ( ed-Diba.cü '1-mü?
heb, ı. 457). Eserin bir nüshası İskenderi
ye'dedir (ei-Mektebetü 'l-belediyye, Hadis, 
nr 4). 2. Şerf:ıu kifayeti't-tullab ii şerf:ıi 
mul]taşari'l-Cellab . İbnü'I-Cellab'ın ( ö. 
734/1333-34) Maliki fıkhına dair et-Tefri' 
adlı eserinin İbrahim b. Hasan er-Rib'lta
rafından yapılmış es-Sehlü '1-bedi' isimli 
muhtasarının şerhidir (Keşfü';;.-;;.unun, 1, 
427). İbn Ferhun'un kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: ed-Dür
rü'l-mal]alliş mine't-Ta]faşşi ve'1-Mü
lal]l]ış ( Kabisi'nin el-Mülal].l].ış'ı ile ibn 
Abdülber en-Nemerl'nin et-Takaşşi adlı 
eserinin fıkıh bablarına göre birleştirilip 
özetlenınesi suretiyle meydana getirilmiş 
bir eserdir); Keşfü'l-mugatta (gıf;fi) ii şer
]Ji mul]taşari'1-Muvatta' (dört cilt oldu
ğu belirtilen bu eser bir önceki kitabın şer
hidi rJ; Nihayetü'1-giiye ii şerf:ıi'1-ô.ye 
(bazı ayetleri n soru -cevap biçiminde tef
sir edildiğibir çalışmadır); Şifô.'ü '1-fu'ô.d 
ii i'rabi Bô.net Sü'ad (eserde Ka'b b. Zü
heyr'in Kaşidetü'l-bürde'sinin i'rabı yapıl

mıştır); Şerf:ıu Kavô.'idi'1-i'rô.b li'bni Hi
şam ( ibn Hi şam en-Nahvl'nin Mugni'l-le
bib adlı eserinin şerhidi rJ; et-Teysir ii 'il
meyi'1-binô. ve't-tagyir fi'n-naf:ıv; e1-
Mesalikü '1-celiyye fi'l-]favô.'idi'1- 'Ara
biyye. 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn FerhQn, ed-Dfbacü'l-m~heb, 1, 454-459; 
ibn Hacer. ed-Dürerü 'l-kamine, ll, 300; Keş
fü'?-?UnD.n, 1, 427; Brockelmann, GAL Suppl., 
1, 606; ll, 22ı; lzaf:w'l-meknün, ll, 95; Hediyye
tü'l-'arifin, 1, 467; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli
fin, VI, ı37; Hüseyin b. Muhammed Şevat. Med
resetü'l-f:ıadlş fi'l-/fayrevan, Riyad ı4 ı ı, ll, 845; 
Kettanı. er-Risa/etü'l-müstetrafe (Özbek), s. 7-
8, 383. 

~ MEHMET ALi SöNMEZ 

ı 
İBN FERHÜN, Burhaneddin ı 

(w~}..:>!' 0/....vıw~.t.) 

Ebq'I-Vefa (Ebu İshak) Burhanüddin 
lbrahim b. All b. Muhammed 

ei-Ceyyani el-Medeni 
(ö. 799/1397) 

L 
Maliki fakihi ve biyografi yazan. 
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Medine'de doğdu. Hopkins doğum ta
rihi olarak 760 ( 1359) yılı civarını vermek
teyse de biyografik kaynaklarda yer alan 
799 ( 1397) yılında yaklaşıkyetmiş (veya 

doksan) yaşında iken öldüğüne dair bilgi
lerden bu tesbitin doğru olmadığı anla
şılmaktadır. Ayrıca hocalarından Cema
leddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ah
med el-Matari'nin 741 'de (1340), Muham
med b. Ahmed ei-Akşehrl'nin ise daha er
ken tarihte vefat ettiği göz önünde bu
lundurulursa İbn Ferhun'un 729 (1329) 
yılından daha önceki bir tarihte doğmuş 
olması ihtimali kuvvet kazanır. Birçok 
alim yetiştiren bir aileye mensup olup bü
yük dedelerinden Ferhun'a nisbetle İbn 
Ferhun lakabıyla tanınmıştır. Adnanller'
den Ya'mer b. Malik'in soyundan geldiği 
için Ya'merl, ataları fetihle birlikte Endü
lüs'e gidip bir süre Ceyyan (Jaen) şehrinin 
Üyyan köyünde ikamet ettiği için üyyanl 
nisbeteriyle de anılır. Annesi ve babaanne
si Hz. Peygamber'in soyundandır. İlk eği
timini babasından ve amcası Bedreddin 
İbn Ferhun'dan alıp onlardan hadis dinle
di. Afifüddin Abdullah el-Matarl, İbn Ca
bir ei-Vadlaşl. İbn Arafe (Ebu Abdullah ibn 

· Arafe'nin babası). İbn Cabir ei-Hewarl, İbn 
Merzuk el-Hatlb, Zübeyr b. Ali el-Üsvanl 
gibi alimierin derslerine devam etti. Fıkıh, 
usul-i fıkıh, feraiz, nahiv, hadis, kaza. ve
silik ( noterli k) ve biyografi alanında ma ha
ret kazandı. 77S'te (1373) Humus'a, ay
nı yıl veya bir yıl sonra Mısır'a ve 792'de 
(1390) Kudüs ve Dımaşk'a gitti. 

Reblülahir 793 (Mart 1391) tarihinde 
Medine kadılığına tayin edilen İbn Ferhun 
ölünceye kadar bu görevde kaldı. Ken
disinden oğlu Ebü'I-Yümn Muhammed, 
Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed 
el-Ya'merl, Ebü'l-Feth Şerefeddin Muham
med b. Ebu Bekir ei-Meragi, Muhammed 
b. Halid İbn Zehre, Muhammed b. Mu
hammed el-Matarl, Hüseynl el-le!, İbn 
Ebu Usaybia gibi alimler hadis dinledi ( öğ
rencilerinin bir listesi için bk. İrşadü's-sfi
lik, 1. 32-34; ibn Fe h d dönemindeki çeşitli 
alimierin ibn Ferhun'la olan hocalık-ta
lebelik ilişkisine ayrı ayrı temas eder, b k. 
bibl.) Maliki mezhebinin Medine'de ya
yılmasına öncülük eden İbn FerhGn ada
let ve takvasıyla halkın sevgisini kazandı. 
1 O Zilhicce 799 (4 Eylül 1397) tarihinde 
Medine'de vefat etti ve Baki' Mezarlığı'
na defnedildi. 

Eserleri. 1. ed-Dibacü '1-mü~heb* ii 
ma'rifeti a'yani 'ulema'i'l-meg;heb. Ma
lik! fıkıh alimlerinin biyografisine dair olup 
daha sonra üzerine çeşitli zeyiller yazıl
mıştır (Fas 1316, 1317, 1319; Kahire 1319, 
ı 329, I 351, kenarında Ahmed Baba et-Tin
büktl'nin Neylü'l-ibtihficadlı zeyli olarak; 


