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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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Burhaneddin ibn FerhGn, Dürretü '1-gavvfış fi
M. Ebü 'I-Ecfan -Osman Bittlh). Beyrut 1406/1985, neşredenıerin girişi, s. 13-29; a.mıf., irşadü's-salik jnşr. M. Ebü'ı
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" ,
Ef2 (İng.), lll, 763.
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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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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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büyük sıkıntılara kat-

lanmış olan İbn Ferrüh, Küfe'de talebele-

re kızdığı için bir süre hadis rivayet etme. me kararı alan A' meş'in kapısında günlerce beklemiş ve bir cikiyesinin yardımıy
la kendisine ulaşarak hadislerini tek başına dinleyip kaydetmiştir (Ebü İshak İb
rahim b. Kasım er-Rakik, S. 144-145). Küfe'de Ebü Hanife'nin evinde iken tavandan
başına düşen bir taşla yaralanınca Ebü
Hanife'nin diyet mi yoksa hadis mi istediğini sorması üzerine hadisleri tercih ettiği nakledilir (Ebü Bekir el-Malik!, 1, 181 ).
Adil olmayan yöneticinin vereceği görevin kabul edilip edilmeyeceği hususunda
Abdullah b. Ganim'le tartışmaları sonucunda bir mektupla hakemliğine başvur
dukları imam Malik'in bu görevin kabul
edilerneyeceği yolundaki İbn Ferrüh'un
kanaatini benimsernesi (a.g.e., ı. 178179), ayrıca Ebü Hanife'nin huzurunda
talebesi Züfer b. Hüzey! ile ilmi tartışma
lara girmesi onun tartışmacı kişiliğini yansıtmaktadır.

Iii
ı

Zirikll, İbn Ferrüh'un EbG Hanife ile
İmam Malik'ten dinlediği meseleleri ve

onlara sorduğu sorularla aldığı cevapları
kendi adıyla anılan bir divanı olduğunu, ayİ-ıca er-Red 'alô. ehli 'l-bida'
ve'l-ehvô.' adlı bir eserinin bulunduğu
nu kaydetmektedir. İbn Ferrüh'un imam
Malik'e bir mektup yazarak çevresinde
bid ' atların çokyayıldığından şikayet ettiği ve kendisinden mücadele hususunda
yard ı m istediği , onun da bu konuda bir
risale yazıp gönderdiğ i bilindiğine göre
(Ebü'l-Arab, s. ı ı O) ikinci eserin bu meseleyle ilgili sorular ve cevaplarından meydana gelen bir risale olması muhtemeldir.
derlediği
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İ bn Ferrüh'un Mu'tezile'nin bazı görüş

lerini benimsediğ i iddia edilmişse de Mu'tezile mezhebine mensup bir kişinin cenaze namazını kılmaktan kaçınmas ı , hatta Mu'tezile'ye lanet okumas ı (Ebü'l-Arab,
s. 108; Kadi İyaz , ı. 346) bu isnadın doğru
olmadığını göstermektedir. Ebü Davüd'un, es-Sünen'inde bir hadisini naklettiği İbn Ferrüh çok az münker rivayeti
bulunan, Buhil.rl'ye göre bazan ma'rüf,
bazan münker hadis rivayet eden bir ravi olmakla beraber bir kısım münekkitler
tarafından güvenilir kabul edilmiştir. Kadi iyaz onu imam Müslim'in ricali arasın
da sayarsa da (Tertfbü'l-medarik, ı. 341)
Müslim'in ravilerinden olan Abdullah
b. Ferrüh Şamlı'dır ve tabiindendir (İbn
Mencüye, ı. 382) .

etti ve

Buhari, et-Ta rf/] u 'l-kebfr; V, 169-170; Ciizcani, Af:ıvalü'r-rical, s. 156; Ukayli, eQ.-Pu'afa', Il,
289; İbn Ebii Hatim. el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, V, 137 ;
Ebü'I-Arab, Tabak;atü 'ulema'i İ{rfk;ıyye ve Tü·
n is (n ş r. Ali eş-Şabbl- Nuaym Hasan el-Yafl), Tunus 1968, s. ı 07 -lll; İbn Hibban. eş-Şik;at, Vlll,
335; İ bn Adi. el-Kamil, IV, 1515-1 517; Ebii İs
hak İbrahim b. Kasım er-Raklk, Tarif] u İ{rfk;ıyye
ve'l-Magrib (nşr. Abdullah ez-Zeydan- izzeddin
ömer M ii sa). Beyrut 1990, s. 122, 144-146; İbn
Menciiye. Ricalü Şaf:ıff:ıi Müslim, I, 382; Ebii Bekir ei-Maliki. Riyazü'n-nü{Cıs (nşr. Beşir el-BekkOş- Muhammed el-ArOsl el-Matvl). Beyrut 1403/
1983, I, 176-187; Kadi İyaz, Tertibü'l-medarik,
I, 339-347; Mizzl, Tefı?ibü'l-Kemal,XV, 428-430;
Zehebi. Mizanü 'l-i'tidal, Il , 471-472; a.m lf .. elKaşif(Lecne). Il, 105; a.mlf., Tarfl]u'l-İslam : sene 171-180, s. 214 -216; İbn Hacer. Teh?fbü'tTefı?ib, V, 356-357; a.mlf., Tak;rfbü't-Teh?ib, 1,
440; el-ljulelü's-sündüsiyye, 1, 700, 707-714;
Mahliif. Şeceretü'n-nCır; s. 60; Zirikli. el-A'lam,
IV, 252; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'ellifin, VI, 102;
Mahfüz; Teracimü'l-mü'ellifin, V, 250-251; Hüseyin b. Muhammed Şevat. Medresetü 'l-f:ıadiş
fi 'l-~ayrevan, Riyad 1411, Il, 740-747.
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Ebu Muhammed Abdullah
b. Muhammed FO.di b. Osman
(ö. 1245/1829)
L

Batı Afrikalı İslam alimi ve ıslahatçı.
_j

1180 (1766) yılında bugünkü Nüerya'Hevsa (Hausa) eyaJetinin Maganimi köyünde doğdu. Ailesi Fülanller'den Torodbe kabilesine mensuptur. Babasının lakabı olan Füdl, Fülanl dilinde "fakih" anlamına gelmektedir. Nüerya Fülanl Devleti'nin kurucusu Osman b. Füdl'nin (Osman dan Fodio) küçük kardeşi olan İbn FGdl (Abdullahi dan Fodio) ilk öğrenimine babasından aldığı Kur'an dersleriyle başladı
ve on iki yaşında Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi. Daha sonra ağabeyinden Arap dili
ve edebiyatı , akaid, hadis, fıkıh, tasawuf.
ilm-i hisab tahsil etti. Çoğu akrabası olan
bölgedeki alimierin yanına giderek öğre
nimini sürdürdü. Bu sırada Kadiriyye tarikatına intisabını sağlayan Şeyh Cibrll b.
Ömer onun en çok faydalandığı hocaların
dan oldu. idô.'u'n -nüsul] men e]]a~tü
'anhü mine'ş-şüyul] adlı risalesinde ailesi ve ders aldığı hocaları hakkında bilgi
vermektedir. Tahsilini tamamladıktan
sonra telif faaliyetlerine başlayan İ bn FOdi özellikle Arap dili ve tefsirde temayüz
nın

Batı

Afrika'da büyük bir şöhret ka-

zandı. İslami ilimiere vukufundan dolayı

"nadiretü'z-zaman" ve "üstaz" lakaplarıy
la anıldı. Arapça'yı çok iyl kullanan ve aynı
zamanda iyi bir şair olan İbn Füdl'nin birçoğunu Arapça yazdığı kasideleri vardır.
İbn Füdl, Sakoto hilafetinin kurulmasın
dan önce Hevsa'daki putperestlere karşı
yapılan birçok cihad hareketine katıldı;
bir vaiz ve mürşid olarak ağabeyi Osman
b. Füdl ile birlikte bütün Hevsa topraklarını dolaştı; hilafet döneminde de ağa
beyinin yanında hizmetlerini sürdürdü.
1812'de ağabeyinin devleti iki bölgeye
taksim etmesi üzerine batı bölgesinin
(Gwandu) sorumluluğu kendisine verildi
ve ölümüne kadar bu görevini devam
ettirdi.
Maliki mezhebinde ictihad mertebesine yükselmiş bir alim olan İbn Füdl görüş
lerini mezhep taassubuna kapılmadan
ortaya koymaya çalışmıştır. Bazı konularda ağabeyi Osman'la olan ilmi tartışma
ları yazdıkları eseriere de yansımıştır. İbn
FGdl şimdiki Nüerya'nın Sakoto eyaJetinin Gwandu şehrinde vefat etti. Buradaki türbe ve camisiyle Birnin Kebbi'de yaptırdığı cami Fülanller'in dini mimarisinin
en önemli yapılarından dır.
Eserleri. İ bn Füdl'nin birçoğunu manzum olarakyazdığı 1OO'ü aşkın eserinden
bazıları şunlardır: A) Tefsir ve Kur' an
İlimleri. 1. Ziyô.'ü't -te ' vil ii me'ô.ni'ttenzil. 181 S yılında yazılmış iki ciltlik bir
Kur'an tefsiridir. Ayetlerin yorumunda
yedi kıraate, dört mezhep imamının görüşlerine, i'rab, belagat. usul vb. konulara
yer verilmiştir. Eser Ahmed Ebü's-Suüd
ve Osman et-Tayyib tarafından neşredil. miştir (Kah i re 1961) . 2. Kifô.yetü çlu'afô.'i's-Sudô.n ii beyani tefsiri'l-K.ur'an.
Ziyô.'ü't-te'vil'de bazı konuların genişçe
ele alınmış olmasının eserden halkın istifadesini zorlaştırdığını söyleyen İbn Füdl
bu eserinde Ziyô.'ü 't-te'vil'i özetiedi ği
ni, bunu yaparken de kıraatte bölgede
yaygın olan NEıfi ' b. Abdurrahman'ın Verş
rivayetini, ahkamda İmam Malik'in meş
hur olan görüşlerini vermekle iktifa ettiğini belirtmektedir (yazma nüshaları için
bk. Arabic Literature of Africa, ll, 96-97).
3. el-Ferô.'idü'l-celile ve vesô.'itu'l-fevô.'idi'l-cemile. Kur'an ilimlerine dair
olan eseri, Abdülall Abdülhamld'in yazdı 
ğı bir mukaddime ile birlikte Abdullah Yasin yayımiarnıştır (Kan o 1981 ). 4. el-Miftô.}) li't-tefsir. Süyütl'nin el-İt]fö.n ve enN u]fö.ye adlı eserleri esas alınarak yazıl
mış bu manzum eseri el-Hac Ebü Bekir
Vezlr neşretmiştir (Sokoto. ts.) . S. Sülô.le-

