
Pendname" adlı bölümde müellif sözün 
fazilet ve tesiri, nazmın nesre olan üs
tünlüğü konusu üzerinde durur ve ese
r ini nasıl meydana getirdiğini açıklar. 

180 beyit tutan bu giriş kısmının ardın
dan "Agaz - ı Hikayet-i Ferahname" baş
lığıyla mesnevinin esas konusuna girilir. 
Hikaye müellifin "meclis" adını verdiği 
on üç bölüm halinde tertip edilmiştir. 

Konu şöyledir : Halife Mervanoğlu Ab
dülmelik'in sarayındaki sohbet meclis
lerinden bir inde Süleyman Peygamber'
den bahis açıldığında , söz onun kendisi
ne isyan eden devleri cezalandırmak için 
"kumkuma" denilen bakır kutular içine 
kapatıp denizin dibine attırmış olduğu 
rivayetine gelir. Mecliste bulunanlardan 
Sehloğlu Talib, vaktiyle babasının yolu 
uzak bir ülkeye düştüğünde orada ba
lıkçıların suya saldıkları ağların arasın

da gerçekten böyle bir kumkumanın çık
tığını ve içinden de Hz. Süleyman ' ın adı

nı anarak ondan af dileyen kara bir du
manın fırlayıp havada kaybolduğunu 

kendisinden duymuş olduğunu söyle
yince büyük bir meraka düşen halife bu 
kumkumalardan halen kalmış bulunan
lar olup olmadığını , eğer varsa nasıl ele 
geçirilebileceklerini sorar. Sehloğlu Ta
lib de bunun ancak Mağrib ili hüküm
darının yardımıyla mümkün olabileceği
ni belirtir. Halife bunun üzerine Talib'i. 
yardımcı olmasını dileyen bir mektupla 
birlikte Mağrib Sultanı Nasr oğlu Melik 
Müsa 'ya gönderir. M elik Müsa, halife
nin bu arzusunu yerine getirmek için ül
keyi oğluna emanet edip yanına Şeyh 
Abdüssamed'i kılavuz alarak 2000 kişi
lik bir orduyla kumkumaları bulmaya 
gider. Diyarlar aştıktan sonra karşıları
na çıkan, içinde insan kalmamış esrarlı 
bir sarayda mermer direğe bağlı bir ca
navar görürler. Hz. Süleyman ' ın ceza
landı rdığ ı devierin başı olduğunu söyle
yen bu canavar onlara Hz. Süleyman'ın 
tahtı ile havada uçarak yırtıcı hayvan
lar, kuşlar. devler ve cinlerle hep bir lik
te bir hükümdarın kızını alabilmek için 
bir ada üzerine yaptığı seferi hikaye eder. 
Kendisinin kaçtığı için burada böyle zin
cire vurulmuş olduğunu , isyan eden öbür 
devierin de kumkumalara konulup de
nize atıldığını anlatır. Kumkumaları bu
labilmeleri için Bakırşehri ' ne varmaları

nı söyleyerek kendilerine oraya giden 
yolu tarif eder. Bütün insanları ölü hal
de duran tılsımlı Bakırşehri'nde gördük
leri olağan üstü şeylerden ve bu arada 
Talib'in esrarlı bir kılıçla ölmesinden son-

ra yollarına devamla Gerger ülkesine ula
şırlar. Kendilerini çok iyi karşılayan bu
ranın hükümdan maksatlarını öğrenin
ce dalgıçlar indirerek denizin dibinden 
Hz. Süleyman'ın on bir kumkumasını ka
raya çıkartır. Bunlardan birini kırdırdı

ğında içinden Hz. Süleyman'dan af dile
yerek duman halinde bir devin çıktığı 

görülür. Melik Müsa ve yanındakiler be
raberlerinde öbür kumkumalar olduğu 
halde iki yıl süren bir yolculuktan sonra 
Mağrib'e dönerler: Melik Müsa Mağrib' 

den Mısır'a geçip oradan da kumkumala
rı halifeye takdim etmek için Şam'a gelir. 
Toplanan bütün şehir halkının önünde 
ortaya konan kumkumalar bir bir açılma 

ya başlanır. Kumkumalar kırıldıkça her 
defasında kara dumanla birlikte bir dev 
çıkarak sağ zannettikleri Hz. Süleyman'
dan vaktiyle kendisine asi olduklarından 
dolayı af dileyerek Kafdağı'na doğru ka
çıp kaybolurlar. Gördüğü bu manzara 
karşısında hayvanlar, devler ve cinler üze
rindeki bütün hakimiyet ve kudretine 
rağmen cihanın Hz. Süleyman'abile kal
madığını düşünen halife, dünyanın de
ğersiz lik ve faniliğini aniayarak ülkesini 
ve bütün varını oğullarıyla beylerine bı
rakıp Kabe'de mücavirliğe çekilir. 

Baştan sona efsanevi bir mahiyet ta
şıyan Ferahndme'yi , kumkumaları bul
mak için çıkılan yolculuk sırasında kar
şılaşılan olağan üstü varlık ve olayların 
hikayesi meydana getirir. Kemaloğlu ese
rinde öğüt vermeyi ön planda tuttuğun
dan her meclisin sonunda bunlardan çı 

karılması gereken ders ve ibrete dikka
ti çeker. Kitap boyunca da sık sık din ve 
dünyaya dair öğütlerde bulunur. Esa
sen eserinin bu yönüyle bir ibretname 
olduğunu Kemaloğlu , "Ferahndme de
dim gerçi bunu ben 1 Bu ibretnamedir 
dinle bunu sen" (Afyon İl Halk Ktp., Ge
dik Ahmed Paşa, nr. I 8349, vr. I 05•) bey
t iyle ayrı ca ifade etmiştir. 

Ferahndme'nin bu yönüyle, eski Yu
nan edebiyatının altın postu bulmak pe
şinde yaşanan türlü maceraları anlatan 
A rgonallar Seteri'ni hatırlattığı da söy
lenmiştir (Koca türk, s. I 27) . 

Kemaloğlu ' nun. Memlük- Kıpçak . sa
hasında yazılmış olmakla beraber Ana
dolu'da şöhret kazanmış olan Ferahnd
me'si bütünüyle Eski Anadolu Türkçesi 
devresinin özelliklerini taşımaktadır. Di
li oldukça sade olup Türkçe kelimeler, 
atasözleri, deyimler ve halk söyleyişleri 

bakımından çok zengindir. 

Ferahndme'nin bugün bilinen üç nüs
hası vardır. Bunlardan biri Afyon il Halk 

FERAHNAME 

Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Gedik 
Ahmed Paşa , nr. 18349. vr. 101• -2o6b) 866 
( 1461) yılında istinsah edilen nüshanın 
baş tarafından iki yaprak eksiktir. Diğer 
bir nüsha Koyunoğlu Müze ve Kütüpha
nesi'ndedir (nr 1467 1, 103 varakl Bu nüs
hanın istinsah tarihi ve müstensihi belli 
değildir. Toplam olarak 2788 beyit ihtiva 
eden nüshanın pek çok sayfası eksiktir. 
Ferahndme'nin, M. Fuad Köprülü'nün 
kendi özel kütüphanesinde olduğunu bil
dirdiği bir üçüncü nüshası daha vardır ki 
(TfVT, 11. 493) günümüzde Yapı Kredi Ban
kası ' na intikal eden, fakat henüz istifade
ye sunulmamış yazma kitapları arasında 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Eser 
üzerinde Kenan Özbostancı tarafından 
Afyon ve Koyunoğlu nüshalarına daya
nılarak bir yüksek lisans tezi yapılmıştır 
( 199 1 MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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XV. yüzyıl şairi Hatiboğlu'nun 

yüz hadis ve yüz hikaye mesnevisi. 
L ~ 

Müellifin bizzat belirttiği gibi (vr. 9b _ 
1o •ı yüz hadis ve yüz hikayenin Arapça'
dan Türkçe'ye nazmen yapılmış bir ter
cümesidir. Mev'iza ve nasihat konusun
da mesnevi tarzında yazılan bu eser ye
di yılda tamamlanarak Rebilülahir 829'-
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FERAHNAME 

da (Şu bat 1426) önce Il. Murad 'a sunul
muştur. Şair bir yıl sonra mesnevisinin 
baş tarafında ve sonunda Il. Murad'la 
ilgili olan kısımları değiştirerek bu defa 
eseri Rebfülahir 830'da ( Şubat 1427) Ka
ramanoğlu ibrahim Bey'e (1423-1464), ar
dından da yine aynı şekilde Zilhicce 838'
de (Temmuz 1435) Candaroğlu isfendiyar 
Bey' e (1 385- 1439) takdim eder. Böylece 
müellif, zaman içinde gittiği her beylikte 
eserini oranın hükümdan narnma kale
me alınmış gibi göstermek istemiştir. 

"Mef'Oiü failatü mefaflü failün" vez
ninde olan yedi beyitlik gazel şeklinde 
bir na 't hariç Ferahname "failatün fai
latün failün " kalıbıyla yazılmıştı r. Müel
lif mesnevisinin 6000 beyit olduğunu 
bildirmekle beraber sonradan ekiediği 

bölümler. methiye ve na'tlarla birlikte 
beyit sayısı 6091 beyti bulmaktadır. 

Eser, her işe besmele ile başlamayı 
öğütleyen üç beyitlik bir girişle başlar. 
Daha sonra sözün mahiyetine dair bir 
parçanın ardından kırk üç beyitlik bir 
tevhid, müellifin ad ıyla mahlasının zik
redild iği na't ve yetmiş bir beyitlik mü
nacattan sonra ll. Murad methiyesine 
geçilir. Şair doğum yerini, eser in yazılış 
sebebiyle adını, mahiyetini, beyit sayısı
nı belirttikten sonra Çandarlı ibrahim 
Paşa, Çandarlı Halil Paşa, Mehmed Ağa 
ve Beylerbeyi Hamza Bey hakkında öv
gülerde bulunur. Kısa bir na't ve g i rişin 

ardından eserin aslını teşkil eden hadis
lerin tercüme ve açıklaması ile hikaye
lerin anlatırnma geçilir. Mesnevi tekrar 
sultana övgü ile bitiş tarihi. yeniden eser 
adının verildiği ve duaların yer aldığı kırk 
yedi beyitlik bir hatime ile sona erer. 

Ferahname 'deki hadis ve hikayeler 
Darir'in Yüz Hadis ve Yüz Hikaye adlı 
eserindekilerle tamamıyla aynıdır. Da
rir' in eseri, Fazlullah b. Nasırü ' l- Gavri 
el-imadi'nin Tulıfetü 'l-Mekkiyye ve 
al] Mrü 'n- nebeviyye adlı eserinden ya
pılmış seçmelerden meydana gelmişti r. 

Eğer böyle bir seçmeden ibaret başka 
bir ortak Arapça kaynak yoksa Hatiboğ
lu Darir 'in eserini küçük değişikliklerle 
nazma çekmiştir denebilir. Darir'in keli 
me ve cümleler inden bazılarının Perah 
n am e 'de tekrar edilmesi de Hatiboğlu ' 

nun bu eserden istifade ettiğini göste
rir. Müellif eserini tercüme olarak nite
lendiriyorsa da o devrin diğer eserlerin
de görüldüğü gibi daha ziyade serbest 
tercüme yolunu seçmiş ve yaptığı ilave
lerle kitap yarı yarıya telif niteliği kazan
mıştır. 
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Hadisler genellik le Kütüb -i Sitte'den 
alınm ıştır. Kısa ve mahiyetierine uygun 
birer gi rişle ravilerinin zikredilmesinden 
sonra hadisler serbest bir şekilde çevr i
lip izah edilir. Ardından her defasında 
konuyu açıklayıcı bir hikaye anlatılı r. Hi
kayeler Kur 'an'dan. islam büyüklerinin 
hayatlarından. tarihi olaylardan, bazan 
da gerçek hayattan alınmıştır. Hikaye
lerden sonra öğütlere yer verilir. Bazı 
bölümlerde birden fazla hadis bulundu
ğu gibi bazılarında da hikaye yerine sa
dece öğütler yer alır. Ferahname bu yön
leriyle de Darir'in eserine benzerlik gös
terir. ancak öğütler Darir 'inkine nisbet
le çok daha uzundur. 

Hatiboğlu , daha önce tercüme sure
tiyle kaleme aldığı Bahrü ·ı- hakayık ve 
Letayifname 'de olduğu gibi Ferahna
m e'de de öğretici bir gaye gütmüş, sa
nat endişesi taşımamıştır. Eserin Eski 
Anadolu Türkçesi devresinin özellikleri
ni yansıtan dili sade, külfetsiz ve olduk
ça pürüzsüzdür. Ferahname müellifin 
diğer eser lerine göre biraz daha geliş
miş bir nazım tekniğine sahiptir. Ayrıca 
dil ve edebiyat tarihi açısından olduğ u 
kadar Anadolu 'nun din ve kültür tarihi 
bakımından da önemli bir eserdir. 

Ferahname 'nin ll. Murad 'a sunulan 
şeklinden Ramazan b. Muhammed eliy
le istinsah edilen 928 ( 1521 -22) tarihli 
bilinen en eski nüshası Macaristan'da
dır (Budapeşte Macar İl i mler Akademisi 
Ktp., Türkçe Yazmalar, nr. 24) . Derviş Kurd 
tarafından 990'da (1582) istinsah edi
len bir başka nüsha da Kayseri ' de bu
lunmaktadır (Raş id Efendi Ktp., nr. 1074/ 
125) . Hacı Muhammed b. Bahtiyar ' ın is
tinsah ettiği bir yazma ise Afyon'da olup 
(İl Halk Ktp., Gedik Ahmed Paşa , nr. 17907) 
bu nüshanın mikrofilmi Süleymaniye Kü
tüphanesi 'ndedir (Mikrofilm Arşi vi , nr. 
1498). Eserin Karamanoğlu ibrahim Bey'e 
sunulan nüshadan 1 036'da ( 1627) istin
sah edilen farklı bir nüshası ile ( Koyunoğ

lu Müze ve Ktp., nr. 13282) 838'de (1434 -
35) isfendiyar Bey'e sunulan nüshadan 
yapılmış 960 ( 1553) tarihli bir istinsahı 
da (Koyunoğlu Müze ve Ktp., nr. 13290) 
mevcuttur. Ayrıca Türk Tarih Kurumu'n
da bir nüshası daha vardır (ITK Ktp . nr. 
430) . ismail Hikmet Ertaylan, eserin Af
yon Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi ha
fız-ı kütübü Bekir Efendi tarafından as
lı kaybolan bir nüshadan istinsah edilen 
bir yazmasının kendi şahsi kitapları ara
sında bulunduğunu haber vermektedir 
( Hatiboğlu , Bahrü ' l - hakayık, naşi rin giri
şi , S . 12) 
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FERAİD 
( --:!_,.<)1) 

Cümle içinde yerine başkası 
konulamayacak derecede güzel ve eşsiz 

L kelimeler anlamında belagat terimi. _j 

"Tek, yalnız , eşsiz olmak" anlamında
ki ferd kökünden türeyen feri d veya fe
ridenin çoğulu olup "çok kıymetli cev
herler; inci gerdanlıkta inci tanelerinin 
arasına diziimiş altın , zebercet. yakut 
ve büyük taneli inciler; gerdanlığın or
tasındaki en değerli ve en büyük mü
cevher" anlamlarına gelir. Bu manalar
la ilgili olarak insanlar arasında ilim, 
ahlak vb. vasıflarla temayüz etmiş kim
seler için tabakat ve biyografi eserle
rinde "feridü dehrihi, feridü asrihi" (dev
rinin yeganesi. çağ ı nın eşs i z adamı ) gibi öv
gü ifadelerine sıkça rastlanır. Belagat
ta feraid, " şiir veya nesirde güzel. em
salsiz ve yeri doldurulamaz kelimeler" 
demektir. Kur ' an-ı Kerim· de, hadisler
de ve Arap şiirinde bunun pek çok ör
neği vardır. 

Feraid, bediT sanatlara dair eser ver
miş olan ibn Ebü 'I-İsba ' el-Mısri'nin (ö 


