
iBN FERRÜH 

Tahsil hayatında 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 gün
lerce beklemiş ve bir cikiyesinin yardımıy
la kendisine ulaşarak hadislerini tek ba
şına 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 istedi
ğini sorması üzerine hadisleri tercih et
tiği nakledilir (Ebü Bekir el-Malik!, 1, 181 ). 

Adil olmayan yöneticinin vereceği göre
vin kabul edilip edilmeyeceği hususunda 
Abdullah b. Ganim'le tartışmaları sonu
cunda bir mektupla hakemliğine başvur
dukları imam Malik'in bu görevin kabul 
edilerneyeceği yolundaki İbn Ferrüh'un 
kanaatini benimsernesi (a.g.e., ı. 178-

179), ayrıca Ebü Hanife'nin huzurunda 
talebesi Züfer b. H üzey! ile ilmi tartışma
lara girmesi onun tartışmacı kişiliğini yan
sıtmaktadır. 

İ bn Ferrüh'un Mu'tezile'nin bazı görüş
lerini benimsediğ i iddia edilmişse de Mu'
tezile mezhebine mensup bir kişinin ce
naze namazını kılmaktan kaçınması , hat
ta Mu'tezile'ye lanet okuması (Ebü'l-Arab, 
s. 108; Kadi İyaz , ı. 346) bu isnadın doğru 
olmadığını göstermektedir. Ebü Da
vüd'un, es-Sünen'inde bir hadisini nak
lettiği İbn Ferrüh çok az münker rivayeti 
bulunan, Buhil.rl'ye göre bazan ma'rüf, 
bazan münker hadis rivayet eden bir ra
vi olmakla beraber bir kısım münekkitler 
tarafından güvenilir kabul edilmiştir. Ka
di iyaz onu imam Müslim'in r icali arasın
da sayarsa da (Tertfbü'l-medarik, ı. 341) 

Müsl im'in ravilerinden olan Abdullah 
b. Ferrüh Şamlı'dır ve tabiindendir (İbn 
Mencüye, ı. 382) . 

Zirikll, İbn Ferrüh'un EbG Hanife ile 
İmam Malik'ten dinlediği meseleleri ve 
onlara sorduğu sorularla aldığı cevapları 
derlediği kendi adıyla anılan bir divanı ol
duğunu, 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 etti
ği ve kendisinden mücadele hususunda 
yardım istediği , onun da bu konuda bir 
risale yazıp gönderdiği bilindiğine göre 
(Ebü'l-Arab, s. ı ı O) ikinci eserin bu mese
leyle ilgili sorular ve cevaplarından mey
dana gelen bir risale olması muhtemel
dir. 
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İBN FİRİŞTE 

(bk. İBN MELEK). 

İBN FÜDi 
( IS~,S .:,ı f) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed FO.di b. Osman 

(ö. 1245/1829) 

-, 
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Batı Afrikalı İslam alimi ve ıslahatçı. 
L _j 

1180 (1766) yılında bugünkü Nüerya'
nın Hevsa (Hausa) eyaJetinin Maganimi kö
yünde doğdu. Ailesi Fülanller'den Torod
be kabilesine mensuptur. Babasının la
kabı olan Füdl, Fülanl dilinde "fakih" an
lamına gelmektedir. Nüerya Fülanl Dev
leti'nin kurucusu Osman b. Füdl'nin (Os
man dan Fodio) küçük kardeşi olan İbn FG
dl (Abdullahi dan Fodio) ilk öğrenimine ba
basından aldığı Kur'an dersleriyle başladı 
ve on iki yaşında Kur'an-ı Kerlm'i ezber
ledi. 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 ta
rikatına 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 aile
si ve ders aldığı hocaları hakkında bilgi 
vermektedir. Tahsilini tamamladıktan 
sonra telif faaliyetlerine başlayan İbn FO
di özellikle Arap dili ve tefsirde temayüz 

etti ve 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 bir
çoğunu 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 toprakla
rını 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 mertebesi
ne yükselmiş bir alim olan İbn Füdl görüş
lerini mezhep taassubuna kapılmadan 
ortaya koymaya çalışmıştır. Bazı konular
da ağabeyi Osman'la olan ilmi tartışma
ları yazdıkları eseriere de yansımıştır. İbn 
FGdl şimdiki Nüerya'nın Sakoto eyaJeti
nin Gwandu şehrinde vefat etti. Burada
ki türbe ve camisiyle Birnin Kebbi'de yap
tırdığı cami Fülanller'in dini mimarisinin 
en önemli yapılarından dır. 

Eserleri. İ bn Füdl'nin birçoğunu man
zum olarakyazdığı 1 OO'ü aşkın eserinden 
bazıları şunlardır: A) Tefsir ve Kur' an 
İlimleri. 1. Ziyô.'ü't -te 'vil ii me'ô.ni't
tenzil. 181 S yılında yazılmış iki ciltlik bir 
Kur'an tefsiridir. Ayetlerin yorumunda 
yedi kıraate, dört mezhep imamının gö
rüşlerine, 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'a
fô.'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 isti
fadesini 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 etti
ğini belirtmektedir (yazma nüshaları için 
bk. Arabic Literature of Africa, ll, 96-97). 

3. el-Ferô.'idü'l-celile ve vesô.'itu'l-fe
vô.'idi'l-cemile. Kur'an ilimlerine dair 
olan eseri, Abdülall Abdülhamld'in yazdı

ğı bir mukaddime ile birlikte Abdullah Ya
sin yayımiarnıştır (Kan o 1981 ). 4. el-Mif
tô.}) li't-tefsir. Süyütl'nin el-İt]fö.n ve en
N u]fö.ye adlı eserleri esas alınarak yazıl

mış bu manzum eseri el-Hac Ebü Bekir 
Vezlr neşretmiştir (Sokoto. ts.) . S. Sülô.le-



tü '1-MiftaJ:ı. el-MiitdJ:ı li't-tefsir'in man
zum özetidir (Arabic Literature of Africa, 
ll , 108) . 

B) Hadis. 1. Dürerü'l-J:ıikem li'r-Re
sul ve ehli'l-kerem. Hz. Peygamber'in 
ve diğer bazı islam büyüklerinin ahlal<i fa
ziletler konusundaki sözlerini ihtiva eden 
eser Muhammed Tukur tarafından ya
yımlanmıştır (Sokoto. t s. ). z. Siracü'l
Cami' li'l-Bu]].ari. ibn Hacer el-Askala
ni'nin FetJ:ıu'l-bari adlı eserinin giriş bö
lümü esas alınarak Buhari'nin el-Cd
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i için yazılmış 267 beyitlik 
bir mukaddimedir (Arabic Literature of 
Africa, ıı . 107) . 3. MişbaJ:ıu'r-rdvi. 1797 
yılında kaleme alınmış hadis rivayetiyle il
gili manzum bir eserdir (a.g.e.,ıı. 100). 4. 
N eylü'l-me'mul min cevami'i kelimi'r
Resul. Zühd ve ahlaka dair meşhur ha
disleri ihtiva etmektedir (a.g.e., ll , 100). 

C) Fıkıh ve Usulü. 1. el-Elfiyyetü'l
uş(il ve bina'ü '1-füru' 'aleyha. 1800 yı
lında telif edilen manzum bir eserdir (Ka
hire 196 1; n şr. Muhammed dan Age , So
koto ı 98 ı) z. Ijulaşatü'l-uşıll. SüyGti'nin 
el-Kevkebü 's-satı' adlı eseri örnekalına
rak 1812 yılında yazılmıştır (a.g.e., ll , 96) 

3. Ziya'ü'l-enam ii J:ıükmi'l-J:ıeldl ve'l
J:ıaram. Muhtevası genel olarak Gazzal'i'
nin İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'inden alınmış
tır (a.g.e., a.y.). 4. Kifayetü'l-'avam fi'l
büyu'. Manzum bir risaledir (a.g.e., a.y.). 
s. Ta'limü'r-ra i i ii aşbabi'l-i]].tişaş bi
mevati'l-araii. Toprak mülkiyeti usulü
nü ve topraktan faydalanma yollarını ele 
almaktadır. M. S. Zahradeen doktora 
çalışmasında ( 1976, Abdallahi b. Fodio 
and his contribution to the Jiha.d, Mc G i I I 
University) eseri tahkik ve tercüme et
miştir (s . 299-325) 6. Sebilü's-selame 
fi'l-imame. SüyGti'nin Tari]]. u '1-]].uleta' 
adlı eseri esas alınarak 181 7 yılında yazı
lan bu risale halifeliğe ve halifenin seçim 
şekline dairdir (Arabic Literature of Africa, 
ll, 106). 1. Ziya'ü'l-imam ii şaldJ:ıi (işla· 
hi)'l-enain. Hilafet konusunda idari ve 
anayasal teorileri ortaya koymaktadır 
(a.g.e., a.y.) s. Ziya'ü'l-J:ıükkam ii ma 
lehüm ve 'aleyhim mine'l-aJ:ıkdm. Ka
no'da yazılan ve hükümet etme usulünü 
ele alan bir risale olup çeşitli baskıları ya
pılmış ( 1 nşr. Ebu Bekir Muhammed el-FG
l a nıı. Kah i re , ts.; Beyrut , ts.; Zaria ı 956), 

Haliru Binji tarafından Hevsa diline çev
rilmiş (Zaria ı 966). ayrıca Shehu Yamusa 
tarafından yapılan yüksek lisans çalışması 
içinde ( 1975, The Political/deas of the Ji
had Leaders, Zaria Ahmedü Bello Üniver
sitesi) neşre hazırlanmıştır. 9. Ziya'ü'l
]].uleta' ve m en dılnehüm. EbG Bekir 
ibn EbCı Rendeka et-TurtCışi'nin hilafet 

tarihiyle ilgili Sira cü '1-mülılk adlı eseri 
esas alınarak yazılmıştır (Arabic Litera· 
tu re of Africa, ı ı, 9 ı) . 1 O. Ziya'ü 's-sultan 
ve gayrihi mine'l-i]].van ii ehemmi 
md yutJabü 'ilmüh(i ii umuri'z-zaman. 
1812'de kaleme alınan eser müslüman
ların savaşacakları gayri müslimlerin ni
teliklerini ele almaktadır. Isyaku Aliyu ta
rafından yapılan ingilizce tercümesiyle 
birlikte yayımlanmıştır (Sokoto ı 989) . 11. 
Ziya'ü's-siyasat ve tetdva'n-nevazil 
min md hüve min fürıl'i'd-din mine 'l
mesa'il. islam idare sistemiyle ilgili olan 
bu eseri Muhammed Tu kur (Sokoto, ts.). 
Ömer Abdullah (Ka no ı 988) ve Ahmed 
Muhammed Kan!(Kahire 140811988) neş
retmiştir. 

D) Ahlak ve Tasawuf. 1. Adabü'l-mu
'aşerat li-talibi'n-necat. Muhtevası Gaz
zali'nin İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'inden alın
. m ış tasawufun arneli yönüyle ilgili bir ri
sa le olup Ömer Sanda Gudu tarafından 
yayımlanmıştır (Sokoto, ts.). z. Beyanü'l
erkdn ve'ş-şurılt li't-tari]fati'ş-Şılfiyye 
ve tel]fini'l-esma'i's-seb' 'ala tari]fati's
sadati'l-Ijalvetiyye (a.g.e., ll, 89 ). 3. et
Tibyan li-J:ıu]fü]fi'l-il)van. islam toplu
munda fertlerin birbirlerine karşı olan 
yükümlülüklerini ele alan eseri Muham
med Buda (Sokoto, ts.) ve Ömer Sanda 
Gudu (Sokoto, ts .) neşretmiştir. 4. Teh
?;ibü'l-insan min ]]işali'ş-şeytan (a.g.e., 
ı ı , ı 08) ibn FCıdi'nin ayrıca Arap dili ve 
edebiyatı. akaid. mantık. FCılanl kabilesi
nin aslı ve tarihi hakkında kaleme aldığı 
eserleri bulunmaktadır. 
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Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasen 
b. Furek el-İsfahani en-Nisaburi 

(ö. 406/1015) 

Ebü'I-Hasan el-Eş'ari'nin 
görüşlerini sistemleştiren 

L 
Eş'ari alimi. 

_j 

330 (941) yılı civarında isfahan'da doğ
duğu tahmin edilmektedir. Ailesi hakkın
da bilgi bulunmamakta. sadece dedesi 
FCırek'in bir din alimi olduğu bilinmekte
dir (FGrekl, vr. 37•) . Adı bazı kaynaklarda 
ibn Fevrek olarak kaydedilmişse de isa
betli görünen ibn FCırek şeklindeki okunu
şudur. Tahsiline isfahan'da başladı. Şafii 
fıkhını okuduğu hocasına itikadl konula
ra dair sorduğu bazı sorulara tatminkar 
cevaplar alamayınca (Sübkl, IV, ı 29) ke
lam ilmini öğrenmeye yöneldi. Bunun için 
önce Bağdat'a , daha sonra Basra'ya gitti. 
Burada Eş'arl'nin öğrencilerinden Ebü'l
Hasan el-Bahill'den kelam dersleri aldı; 
Bakılianı ve Ebu ishak el-isferayln! ile de 
kelaml konularda müzakerelerde bulun
du. Eş' ari'nin diğer öğrencisi ibn Müca
hid et-Tal'den ders aldı (Bağdadl. s. 310; 
İbn Hazm, IV, 6). Basra'dan tekrar Bağ
dat'a giden ibn FCırek, tahsiline bir süre 
burada devam ettikten sonra muhteme
len 360 (970) yılı civarında isfahan'a dön
dü. isfahan'da Sahib b. Abbadile yaptığı 
münazaralarda Ehl-i sünnet'in görüşle
rini başarıyla savundu. Rey şehrinde ka
tıldığı ilmi meclislerde Mu'tezile'yi eleş
tirdiğİnden dolayı bölgenin emirine şika
yet edildi ve işkenceye tabi tutulduktan 
sonra Şlraz'a sürgüne gönderildi. Bura
da sCıfilerden ibn Hafif eş-Şlrazl ile tanı
şıp uzlete çekilmeyi düşündüyse de bun
dan vazgeçerek talebe yetiştirmeye niyet 
etti. Devrin hükümdarına başvurularak 
N!şabur'a gelmesi sağlandı (368/978). Nl
şabur'da bir taraftan Abdullah b. Ca'fer'
den EbCı DavGd et-Tayalisl'nin el-Müs
ned'ini okudu, ayrıca ibn Harraz el-Ahva
zl'den hadis dinledi. EbCı Osman el-Mağ
rib! ile EbCı Sehl es-Su 'lfıl<i'nin sohbetle
rine katıldı. Diğer taraftan yörenin tanın
mış sütilerinden Ebü'l-Hasan el-BCışencl'
nin hankahı yanında kendisi için yaptırı
lan medresede uzun yıllar islami ilimleri 
okutup yüzlerce talebe yetiştirdi. Damadı 
Ebu Mansur el-Eyyfıbl. ünlü sCıfi Abdül-
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