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6 Cem aziyelahir 693'te (4 Mayıs 1294)
Medine'de doğdu. Aslen Tlmusludur. Endülüslü olduğu da söylenmektedir. Hac
maksadıyla Mekke'ye yaptığı elli civarın
daki seyahati dışında Medine'den hiç ayrılmadı ve İslami ilimierin hemen her dalında başta babası olmak üzere pek çok
hocadan ders aldı. Kendisinden Kur'an
öğrenip aynı zamanda rivayette bulunduğu Ebu Abdullah ei-Kasrl ile Muhammed
b. Hureys es-Sebtl, İzzeddin Yusuf ezZerendl. 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 tefsirine bu eseri ezbere okuyabilecek derecede vak.ıftı. 746 (1345) yılından itibaren
yaklaşık yirmi dört yıl Medine kadılığına
vekalet etti.
Zaman zaman mihraba geçip namaz
k.ıldırmasına rağmen kendisine teklif edilen Mescid-i Nebevl imam-hatipliği görevini Hz. Peygamber' e ve onun yüce makamına olan saygısından dolayı kabul etmedi. 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, Medine'nin zenginlerinden olması sebebiyle
pek çok köle satın alarak hürriyetine kavuşturmuş, bizzat kaleme aldığı vasiyetnamesinde öldüğünde yoksullara dağıtıl
mak ve köle azadı için kullanılmak üzere
30.000 dinar ayırmış, geliri fakirierin ihtiyacına harcanması şartıyla bir de fırın
yapılmasını istemiştir. İbn Ferhun 1O Reblülahir 769'da (4 Aralık 1367) Medine'de
vefat etti.
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Eserleri. 1. el-'Udde ii i'rabi'l-'Umdoksan) yaşında iken öldüğüne dair bilgide . İki cilt olduğu belirtilen bu eserde
lerden bu tesbitin doğru olmadığı anlaCemmalll'ye ait 'Umdetü'l-af:ıkdm'da yer
şılmaktadır. Ayrıca hocalarından Cemaalan hadislerin i'rabı, lugat ve iştikak tahleddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ah lilleri yapılmıştır. Burhaneddin İbn Fermed el-Matari'nin 741 'de (1340), Muhamhun. bunun müellifin en son eseri olduğu
med b. Ahmed ei-Akşehrl'nin ise daha ernu kaydederek daha önce yazılmış benken tarihte vefat ettiği göz önünde buzerlerinden çok farklı geniş bir çalışma ollundurulursa İbn Ferhun'un 729 (1329)
duğunu söylemektedir ( ed-Diba.cü '1-mü?yılından daha önceki bir tarihte doğmuş
heb, ı. 457). Eserin bir nüshası İskenderi
olması ihtimali kuvvet kazanır. Birçok
ye'dedir (ei-Mektebetü 'l-belediyye, Hadis,
alim yetiştiren bir aileye mensup olup bünr 4). 2. Şerf:ıu kifayeti't-tullab ii şerf:ıi
yük dedelerinden Ferhun'a nisbetle İbn
mul]taşari'l-Cellab . İbnü'I-Cellab'ın (ö.
Ferhun lakabıyla tanınmıştır. Adnanller'734/1333-34) Maliki fıkhına dair et-Tefri'
den Ya'mer b. Malik'in soyundan geldiği
adlı eserinin İbrahim b. Hasan er-Rib'ltaiçin Ya'merl, ataları fetihle birlikte Endürafından yapılmış es-Sehlü '1-bedi' isimli
lüs'e gidip bir süre Ceyyan (Jaen) şehrinin
muhtasarının şerhidir (Keşfü';;.-;;.unun, 1,
Üyyan köyünde ikamet ettiği için üyyanl
427). İbn Ferhun'un kaynaklarda zikredinisbeteriyle
de anılır. Annesi ve babaannelen diğer eserleri de şunlardır: ed-Dürsi Hz. Peygamber'in soyundandır. İlk eği
rü'l-mal]alliş mine't-Ta]faşşi ve'1-Mü timini babasından ve amcası Bedreddin
lal]l]ış ( Kabisi'nin el-Mülal].l].ış'ı ile ibn
İbn Ferhun'dan alıp onlardan hadis dinleAbdülber en-Nemerl'nin et-Takaşşi adlı
di. Afifüddin Abdullah el-Matarl, İbn Caeserinin fıkıh bablarına göre birleştirilip
özetlenınesi suretiyle meydana getirilmiş
bir ei-Vadlaşl. İbn Arafe (Ebu Abdullah ibn
bir eserdir); Keşfü'l-mugatta (gıf;fi) ii şer · Arafe'nin babası). İbn Cabir ei-Hewarl, İbn
]Ji mul]taşari'1-Muvatta' (dört cilt olduMerzuk el-Hatlb, Zübeyr b. Ali el-Üsvanl
ğu belirtilen bu eser bir önceki kitabın şer
gibi alimierin derslerine devam etti. Fıkıh,
hidi rJ; Nihayetü'1-giiye ii şerf:ıi'1-ô.ye
usul-i fıkıh, feraiz, nahiv, hadis, kaza. ve(bazı ayetleri n soru -cevap biçiminde tefsilik (noterli k) ve biyografi alanında ma hasir edildiğibir çalışmadır); Şifô.'ü '1-fu'ô.d
ret kazandı. 77S'te (1373) Humus'a, ayii i'rabi Bô.net Sü'ad (eserde Ka'b b. Zünı yıl veya bir yıl sonra Mısır'a ve 792'de
heyr'in Kaşidetü'l-bürde'sinin i'rabı yapıl
(1390) Kudüs ve Dımaşk'a gitti.
mıştır); Şerf:ıu Kavô.'idi'1-i'rô.b li'bni HiReblülahir 793 (Mart 1391) tarihinde
şam ( ibn Hi şam en-Nahvl'nin Mugni'l-leMedine kadılığına tayin edilen İbn Ferhun
bib adlı eserinin şerhidi rJ; et-Teysir ii 'ilölünceye kadar bu görevde kaldı. Kenmeyi'1-binô. ve't-tagyir fi'n-naf:ıv; e1disinden
oğlu Ebü'I-Yümn Muhammed,
Mesalikü '1-celiyye fi'l-]favô.'idi'1- 'AraEbu Muhammed Abdullah b. Muhammed
biyye.
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b. Halid İbn Zehre, Muhammed b. Mufü'?-?UnD.n, 1, 427; Brockelmann, GAL Suppl.,
hammed el-Matarl, Hüseynl el-le!, İbn
1, 606; ll, 22ı; lzaf:w'l-meknün, ll, 95; HediyyeEbu Usaybia gibi alimler hadis dinledi (öğ
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lik, 1. 32- 34; ibn Fe h d dönemindeki çeşitli
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ve
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1O Zilhicce 799 (4 Eylül 1397) tarihinde
Ebq'I-Vefa (Ebu İshak) Burhanüddin
Medine'de vefat etti ve Baki' Mezarlığı'
lbrahim b. All b. Muhammed
na defnedildi.
ei-Ceyyani el-Medeni
(ö. 799/1397)
Eserleri. 1. ed-Dibacü '1-mü~heb* ii
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Maliki fakihi ve biyografi yazan.
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Medine'de doğdu. Hopkins doğum tarihi olarak 760 ( 1359) yılı civarını vermekteyse de biyografik kaynaklarda yer alan
799 ( 1397) yılında yaklaşıkyetmiş (veya

ma' rifeti a'yani 'ulema'i'l-meg;heb. Malik! 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-Tinbüktl'nin Neylü'l-ibtihficadlı zeyli olarak;
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l-11, nşr Muhammed el-Ahmed! Ebü'n-NOr,
Kah i re 1972). 2. Tebşıratü '1-J:ıükkam ii
uşuli'l-a]fiıye ve menahi ci '1-aJ:ıkam.
MaliKi mezhebine göre muhakeme usulünü konu alan en önemli ve hacimli eserdir. Üç ana bölümden meydana gelen eserin ilk bölümünde yargı kavramı ve önemi, kadıyla ilgili hükümler, dava konusu
ve tarafları, dava ve çeşitleri. beyyine, şa
hitlik, yemin, mahkeme katipliği: ikinci
bölümde beyyine çeşitleri. son bölümde
ise siyaset-i şer'iyye konuları işlenmiştir.
Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır (HI
[kenarında ibn SelmOn'un el-'İ/!:dü'l-mu
na??am'ı olarakL Bulak 1301 [Muhammed
illş'in Petf:ıu'l-'Aliyyi'l-malikadlı eseriyleJ,
Bulak 1300, 1301; Kahire 1319,1321,1378/
1958; Fas 130 ı; nşr. Ta ha AbdürraOf Sa'd,
Kahire l406/l986). 3. Dürretü'l-gavvaş
fi muJ:ıaQ.arati'l-l]avaş. Fıkıh lugazlarını
ihtiva eden ve MaliKi fıkhında bu türün
ilk örneği kabul edilen eser fıkıh konularına göre düzenlenmiş altmış yedi babdan oluşmaktadır (nşr. Muhammed Ebü'lEcfan -Osman Bittlh, Kahire-Tunus 1980;
Beyrut 1400/1980, 1406/1985). 4. İrşadü's
salik ila ef'ali'l-menasik. Hac menasikiyle ilgili olup Muhammed b. Ebü'l-Ecfan tarafından neşredilmiştir (HI, Kartae
1989). s. Teshilü'l-mühimmat ii şerJ:ıi
Cami'i'l-ümmehCıt. Cemaleddin İbnü'l
Hacib'in MaliKi fıkhına dair el-Mul]taşaiının (Cami' u 'l-ümmehat) şerhidir (yazma nüshası içinbk. Brockelmann, GAL, Il,
226; Suppl., ll, 226 ). 6. Keşfü 'n-ni]fabi'lMcib min muştalaJ:ıi İbni'l-lfacib. Teshilü'l-mühimmat'a mukaddime olarak
yazdığı ve eserdeki bazı terimleri açık
ladığı müstakil bir risaledir (nşr. Hamza
EbO Fa ri s- Abdüsselam eş-Şerif. Beyrut
1990).
Müellifin kaynaklarda adı geçen. bir
eserlerinde atıfta bulunduğu bazı eserleri de şunlardır: el-Müntel]ab fi müfredati İbni'l-Baytar (ibnü'lBaytar'ın tıp ve eczacılıkla ilgili el-Cami'
li-müfredati'l-edviye ve'l-agziye adlı eserinden [HV, istanbull29l] seçmelerden
kısmına diğer

be (müellifTebşıratü'l-f:ıükkam'da bu eserine de atıfta bulunur. bk. ll, 203).
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Ecfan). Karti'ıc 1989, neşredenin girişi, ı, 19-60;
a.mıf., Keş{ü 'n-ni~abi'l-J:ıacib min muştalaJ:ıi
ibni'l-fjacib (nş[ Hamza EbG Faris-Abdüsselam
eş-Şerif). Beyrut 1990, neşredenıerin girişi, s. 2736; a.mıf., Tebştratü 'l-J:ıükkam, Buıak 1301, I,
252; ll, 203; ibn Kadl Şühbe, Tari/] (nşr. Adnan
Derviş), Dımaşk 1977, ı, 623; ibn Hacer, ed-Dürerü '1-kamine, 1, 48; a.mıf., inba'ü '1-gumr, lll,
338; Necmeddin ibn Fehd, Mu 'cemü 'ş-şüyül}
(nşr. Muhammed ez-Zah!). Riyad 1982, s. 52, 60,
109, 130, 132, 137, 144, 148, 173,220,266,
267, 312, 393; Sehavı, et- TuJ:ı[etü '1-latife fi tarfl}i ' l-Medfneti'ş-Şerf{e, Beyrut 1993, ı , 81-82;
Bedreddin el-Kararı. TevşiJ:ıu'd-Dibac (nşr. Ahmed eş-Şetyev!). Beyrut 1403/1983, s. 45-46; ibnü'I-Kad!, Dürretü'l-/:ıical,I, 182-183; Ahmed Baba et-Tinbüktl, Neylü '1-ibtiha.c (İbn FerhOn. edDfbacü '1-mü?heb içinde). Kahire 1329-30, I, 3335; Keşfü'?-?UnCın, 1, 339, 762; ll, 1106; Serk!s,
Mu'cem, 1, 202-203; Tebriz!, ReyJ:ı[ınetü '1-edeb,
Tebriz 1347, I, 255; MahıOf. Şeceretü 'n-nur, I,
222; Brockelmann. GAL,II, 226; Suppl. , ll, 226;
Karatay, Arapça Basma/ar, s. 272-273; A. G.
EIlis, Catalogue of Arabic Books in the British
Museum, London 1967, 1, 725-726; Müneccid,
Mu'cem, V, 37-38; Hacvı. el-Fikrü's-sami, ll,
271; Ayide ibrahim Nusayr, el-Kütübü'l-'Arabiyyetü 'Ileti nüşiret fi Mışr beyne 'amey 19261940, Kahire 1980, s. 49, 169; a.mıf., el-Kütübü'l-'Arabiyyetü'lletf nüşiret fi Mtşr fi'l-~arni't
tasi' 'aşer, Kahire 1990, s. 64 -65; C. Zeydan.
Adab, lll , 227; Abdülaz!z Binabdullah. Ma'lemetü '1-{t~hi'l-Maliki, Beyrut 1403/1983, s. 9293; Ma'a '1-Mektebe, s. 125-126; Elenade FelipeFernando Rodrfguez, "Las Fuentes de Ibn FarJ:ıün en !as Biografıas de Alfaquies de al-Andalus", Estudios Onomastico-Biogra{icos de alAndalus.(ed. Marfa Lu isa Avi la). Granada 1989,
ll, 211-245; G. C. ·Anawati, "Textes arabes anciens edites en Egypte au cours des annees 1981
1984", M/DEO,XVII(1986).s. 178-179;Hamza Ebü Faris. "Keşfü inti~bi'l-J:ıicab min muş
talaJ:ıi ibni'Hiacib li'bn Ferhün", Mecelletü'lVeşa'i~ ve'l-mal}tutat, 11/2, Trablus 1987, s.
391-401; Moh. Ben Cheneb, "İbn Ferhün", iA ,
V/2, s. 733-734; J. F. P. Hopk!ns, "Ibn Farhün" ,
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oluşmaktadır); İ]flidü'l-uşul (Şehabed

din Karafl'nin Ten/!:1/:ıu'l-fuşül'ünün muhtasarı olup tamamlanmamıştır); Buru]fu'l-envfıri'l-muvaiiıJ:ıa li-enva'i turu]fi'd-da'vfı (Yargılama hukukuna dair olduğu anlaşılan bu eser birçok kaynakta Burü/!:u '1-envar tr sima'i 'd-da' va adıyla zikredilir ve müellifin tamamlanmamış eserleri arasında gösterilir; ancak müellif eserin
adından ilk şek li yle söz etmekted ir, bk.
Tebşıratü'l-f:ıükkam, l, 252); Kitabü'l-lfis-
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(ö}~f)

Ebü Muhammed Abdullah
b. Ferrüh el-Farisi el-Kayrevani
.
(ö . ı 76/792)
L

Hadis ve

fıkıh

alimi.
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115 (733) yılında Endülüs'te dünyaya
geldi. Doğum tarihinin 11 O (728-29) ve
Endülüs'te iken adının Abdüs olduğu da
(Kadi İ yaz, ı. 340) rivayet edilmektedir. Ho-

rasan asıllı olan ailesi kendisi çok küçükken İfrlkıye'ye göç ederek Kayrevan'a yerleştiği için Horasanl ve İfrlki, ayrıca Yemaml nisbeleriyle de anılır. Öğrenimine
Kayrevan'da başladı: Abdurrahman b.
Ziyad el-İfrlki, imam Malik'in talebesi Haris b. Esed el-Kafsl gibi hocalardan faydalandı. İfrlkıye'den ilim için seyahate çı
kan ilk şahıs olduğu söylenen İbn FerrOh
(Hüseyin b. Muhammed Şevat, ll. 74!) 145
(762-63) yılı civarında Medine'ye gitti.
Orada İmam Malik'in derslerine devam
etti: ayrıca üsame b. Zeyd el-Leysl ile Hişam b. Urve'den hadis dinledi. Mekke'de
Süfyan es-Sevr! başta olmak üzere pek
çok kimseden hadis rivayet etti. Küfe'de
A'meş, İbn EbO Zaide ve Abdullah b. Avn
gibi alimlerden faydalandı. Ebu Hanife ile
tanışarak ondan çeşitli meselelere dair
fıkhl görüşleriyle pek çok hadis dinleyip
kaydetti. Aralarında tabiln ve tebeu'ttabilnden olanların da bulunduğu çok
sayıda hocadan istifade ettikten sonra
Kayrevan'a döndü ve Ukbe Camii'nde
ders akutmaya başladı. Said b. EbQ Meryem. Bühlül b. Raşid, Hablb b. Said, kendisinden en çok hadis rivayet eden Ma'mer b. MansOr, Hallad b. Hilal ve Yahya
b. Sellam onun talebeleri arasında yer
alır.

İbn FerrCıh, Kayrevan Emlri Ravh b. Hatim el-Mühellebl tarafından kadı tayin
edilmek istendiğinde bu görevi kabul etmemiş ve ancak baskı altında buna razı
olmuşsa da henüz ilk davada karşılaştığı
davalılara yalvararak kendisinden bir hüküm istememelerini talep etmesi üzerine emir. yerine başka birini tavsiye etmesi şartıyla onu bırakacağını söylemiş. İbn
Ferrüh da Abdullah b. Ganim'i teklif ederek kurtulmuştur. Fakat Abdullah b. Ganim'in hemen her davada kendisine baş
vurarak görüşünü sormasından rah atsız
olmuş. hem Kayrevan'dan uzaklaşmak
hem de haccetmek niyetiyle Mı sır'a, oradan da Hicaz'a gitmiştir. Mektupla bilgi
alışverişinde bulunduğu İmam Malik'le
Medine'de ikinci defa buluşmuş. yanın
dakilere Abdullah b. Perruh'u "Kayrevan
fakihi" diye tanıtan imam Malik, kendisine sorulan soruları ona yöneltip verdiği
cevapları tasdik etmek suretiyle ilmine
olan güvenini göstermiştir. İbn Ferrüh
176'da (792) Medine'den ayrıldıktan sonra uğradığı Kahire'de vefat etmiş ve Mukattam tepesi eteğinde defnedilmiştir.
Ölüm tarihinin 175 olduğu da söylenmiş
tir.
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