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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) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hatiboğlu , Ferahname, Raş id Efendi Ktp. , 
nr. 1074 / 125 ; a.mlf., Bahrü 'l·hakayık [ nş r. 

ismail Hikmet Ertayla n). istanbul 1960, n aşirin 
g iri ş i , s. 1-23 ; Hacı Bektaş -ı Veli. Makalat [ nşr. 

Esad Coşan ) . Ankara , ts. [Seha Neş riyat ) , naş i 

ri n giriş i , s. L-Ll ; V. D. Smirnov. Mecmüa-(Mün
tehabat-ı Asar- ı Osmaniya, St. Petersburg 1903, 
s. XXll -XXlll , 433 -437; Köprülü, Araştırma lar, 

s. 192-203 ; a. mlf .. "Les Origines du Bektachis
me", Actes du Cangres International d'Histoire 
des Religions, Paris 1925, ll , 391 -411 [Türkçe 
t re. "Bektaşiliğin Menşe'leri : Küçük Asya 'da 
İslam Batıniliğinin Tekfuııül -i Tarihiyyesi 
Hakkında Bir Tecrübe ", TY, ll 11 34 1 L s . 12 1-
140); a.mlf .. "Anadolu 'da Türk Dili ve Ede 
biyatının Tekfuııü1üne Umumi Bir Bakış", 

Türk Edebiyatı Tarih i [ nşr. Orhan Kö prülü ). is
tanbul 1984, s. 357, 360 ; a.mlf .. " İbn Hatib : 
Feralınfuııe ", TM, ll [1928). s. 489-496 ; Uzun
çarşılı , Osmanlı Tarih i, 1, 530 ; Esad Coşan. Ha
tiboğlu Muhammed ve Eserleri [doktora tezi. 
1965). AÜ il ahiyat Fakültesi ; Kocatürk, Türk 
Edebiyatı Tarihi, s. 275- 276 ; Amil Çelebioğıu . 
Sultan ll. Murad Devri Mesnevileri [doçentli k 
tezi , 1976). Erzurum Atatürk Üniversitesi islami 
ilimler Fakültesi, s. 208 -230 ; Büyük Türk Kla
sik leri, ll , 137 ; Mustafa Özkan. Türk Dilinin 
Gelişme Alanlan ve Eski Anadolu Türkçes i, 
istanbul 1995, s. 220 -225 ; J. Nemeth, "Das Fe
ralı - nfuııeh des lbn lj:atib ", MO, Xlll [19 19). 
s. 145- 184 ; M. C. Şehabeddin Tekindağ . "İzzet 
Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Türk 
çe Yazmalar Üzerind e Çalışmalar ! ", TM, XVI 
[197 1). s. 148- 162 ; Hasibe Mazıoğlu. "Türk 
Edebiyatı [Eski )", TA, XXXll , 107 ; "Hatiboğlu", 

TDEA, lV, 158- 159. ı:;;;:l 
M M u sTA FA E RKAN 

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 



654/ 1256) bulduğu edebi sanatlardan 
biridir (Bedi'u'l-Kur ' an, s. 287; Ta /:ı rirü't · 

tal)bfr, s. 576) Kendisinden önce yaşayan 
Ebü Hilal el-Askeri, İbn Sinan ei-Hafaci 
ve Ziyaeddin İbnü'I-Esir gibi belagatçılar 
kelimenin fesahati bahsinde bunun şart
larından söz etmişlerse de bu konuda 
belli bir terim kullanmamışlardır. Esasen 
feraid , belagattan ziyade hem sözün hem 
de kelimelerin lafız ve mana güzelliği de
mek olan fesahatla ilgili bir terimdir. 

Kur ' an-ı Kerim'de, "dağ" anlamına ge
len Cibal, tavd, a' lam kelimeleri ŞU ayet
lerdeki kullanılışiarı ile birer feraid örne
ği teşkil eder : " Jl,Jl5 (-"' ._i r'"' s.r." ../'J " 
(Nuh'un gemisi onları dağlar gibi dalga lar 
içinde götürürken ... [Hud l l 1 42 1); " ~\.! 
~~ ,__,kl\5 .§_,..! J5 .:,ISJ " (Deniz yarıldı ve 
her parçası bir ulu dağ gibi oldu l eş-Şua ra 
26/ 63 [); " ~~ ')'\5 _r.JI._,.; ,::..t:.;:;,;J\ .!l_rdi.JJ " 

(Denizde yüce dağlar gibi yükselen gem i
ler O'nundur [er-Rahman 55 1 24[) Teş

bih unsuru olarak geçen bu üç kelime
den cibal ile tavd azarnet tasvirinde 
kullanılmasına rağmen dalgaların teş

bihinde cibalin, dalgalardan daha bü
yük deniz yarımı için tavdın seçilmesi ; 
denizlerde süzülerek giden gemilerin 
teşbihinde ise azarnet ve güzellik tas
viri sözkonusu olduğundan hem yüce 
dağ, hem de bir milletin bağımsızlığını 
ifade etmek üzere "göklerde dalgala
nan bayrak" anlamına gelen a ' la mın ter
cih edilmesi ilahi kelama has eşsiz nüans
lardır. "jl> .w~\ J>o~_)L:JI :r c?j :_,..J" 
(Kim ateşten çeki lip çıkarılm ı ş ve cennete 
kon u l muşsa kurtuluşa e rm i ştir [Al -i imran 
3/ 185[) ayetindeki "zuhziha " kelimesi. 
anlamıyla olduğu kadar söylenişiyle de 
ateşe düşen bir kimseyi güçlükle kur
tarma ameliyesini duyurması bakımın
dan yeri doldurulamaz bir konumdadır. 
Yine ";;,;;~ .r.r <::='-.!" ( H ırçın ve azg ı n 
rüzgar.. [el -Hakka 69 / 61) ayetinde rüz
garın sıfatı olarak kullanılan "sarsar". 
rüzga rın şiddetini lafzıyla da hissettir
mesi bakımından kelime dizisi içinde en 
uygun kelimedir. Aynı şekilde "haine" 
(ha inlik, hıyanet) kelimesi herkesçe bilinip 
kullanılmasına rağmen ŞU ayette "a'yün" 
ile oluşturduğu tamlamada canlı bir an
lam kazanmıştır: " ~ l.J :_r.,>- ')'\ ;;:;~.> ~ 
.!J....;,ıı " (Allah gözlerin hain bakışlarını ve 
gönülleri n giz l ed i ğ i ni bi lir [Gafir 40/ 191) 

Aslında soyut bir kavram olan hıyanet 
bu tamlamada sanki gözlere yansımış, 

gözlerden ve bakışlardan okunan so
mut bir nitelik kazanmıştır. 

Aşağ ıdaki ayetlerde geçen "hashasa" 
(ortaya çıktı) , "füzzi 'a" (korku ve ürperti 
giderildi), " er- refeşü " (cinsel i li şkiye dair 

sözler söylemek [cinsel ili şkiden kinaye[), 
"ehüşşü biha " (onunla ağaçların yaprak
larını si lkerim) kelimeleri , hem söyleniş 
güzelliği hem de cümle içerisindeki mü
kemmel konumları sebebiyle diğer keli 
meler arasında birer inci mesabesinde
dir : " Jj>JI ~ .:,~1" (Ş i md i gerçek or
taya ç ı ktı !Yusuf 12/ 51 ll ; ":r tl l.ı) ..;:>
~.fo " (Onla rı n gönüllerinden korku gide
rilince ... ISebe' 34 / 231); " ~ı,.,...ı1 AL.! r>J J=..t 
~L..; J) ..::.J)\" (Oruç gecesi kad ı niannı z l a 
b i rl eşmeniz size helal k ı l ı nd ı [ei-Bakara 2/ 
1871). " .?- Js- ~~~ ~ 15_,:;1 _,.~ ...... " 
(0 asarndır; ona dayan ı rı m; dava rl arı ma 
onunla yaprak sil kerim JTaha 20/ 18 [) Eş
siz bir lafız -m ana bütünlüğü sergileyen 
bu kelimelerden " ehüşşü " silkelenen dal 
ve yaprakların hışırtısını , "füzzi'a" da 
uzaklaşan korkunun vızıltısını hissettir ir 
gibidir. Şu iki ayeti oluşturan kelimele
r in hepsi söyleniş güzelliği ve yerlerin
deki mükemmel uyumla birer feridedir: 
" ~ l_,...d.> ..:.. i_,-.l,:-.1 1.Jı " (Yusuf'un kar
deş l eri onu IBünyamin'i J ku rtarmaktan ümit 
kesince meseleyi arala rı nda görüşmek üze
re bir tarafa çekild iler [Yusuf I 2/801); " l.ı~ 
,:.oxJI (l:- ,W rt>L..: J_;" (Azap yurtla
rına iniverince uya rı lan , fakat yola gelme
yenlerin sabah baskı nı ne kötü oldu les
Saffat 371 1771) 

Hz. Peygamber 'in, "İste~kirü ' I-Kur'a
ne fe- innehu eşeddü tefaşsıyen min şu
düri ' r-ricali mine'n-ne'ami" (Kur ' an 'ı 

çok müzakere edin. Çünkü o i nsan ların 

hafızalarından, bağını koparıp kaçan da
vardan daha çabuk kurtulup kaybolur ]Bu
harf, "Feza'ilü 'l-Kur'an", 23 1) hadisinde
ki "tefassıyen " ile Hz. Aişe'nin , " İ~a ~ü
kire 's-salihune fe-hayye helE!n bi- ' öme
re " (Salihler zikred ilince hemen Ömer'e 
geii Müsned, VI, 1481) sözündeki "fe-hay
ye helen" kelimeleri feraidle ilgili çarpıcı 
örneklerdir. 

Arap şiirinde de feraidin örneklerini 
bol mikt arda bulmak mümkündür. Ebu 
Nüvas ' ın, "Ve keenne Sü ' da iz tüveddi'u
na 1 Ve kad işra 'ebbe'd - de~'u en-ye
kifa" (Sü'da bize veda ederken sanki göz yaş
l a rı boşa l mak üzereyd i) beytindeki (Divan, 
s. 360) " işraebbe " (bakmak için boyun uzat
tı ) hem telaffuzu hem de anlamıyla. dö
külmeye hazır dolu dolu göz yaşlarını çok 
güzel bir şekilde tasvir etmektedir. Ebu 
Temmam'ın , "Ve kıdmen küntü ma'su
le'l-emani 1 Ve ~e'dume'l-kavafi bi's
sedadf" (Eskiden benim düşlerim gerçeklik 
balina, şi i rler i m de doğru l uk katığına b and ı

rıl mışt ı ) beytindeki (Divan, s. 4 1) "ma'sOI " 
(bala band ı rı l mış) ve "me'dum" (katı ğa bu
lanm ış) kelimeleri ifadeye kazandırdıkları 
derinlikle mükemmel bir konuma sahip-
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tir! er. Safiyyüddin el- H illi' nin, "Ve men 
lehu havere' l-ci~ ' u'l-yebisü 1 Ve men bi
keffihi evrakat 'acra'ü min selemf" (Kuru 
hurma kütüğü nOn kend isiyle kon u ştuğu , bu
daklı palamut dal ın ı n avucunda yaprak verdiğ i ) 

beytindeki (Şer/:ıu ' l -Kafiyeti' l -bedr'iyye, s. 
245) "acraü" (budak! ı , kuru dal 1 so pa) ke
limesi de yerine tam oturmuştur. 

Feraid kelimesi ayrıca terim anlamıy
la ilgisi bulunmadan çeşitli ilimiere dair 
yüzden fazla esere isim olmuştur (bk. 
Keşfü 'z -zunün, l l, 1242- 1243; izahu 'l-mek
nün, ll , 181 - 184; Aga Büzürg-i Tahrani, XVII , 
131 -1 44) 
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Osmanlı alimlerinden Kadızade ·· · 
Ahmed Şemseddin'in 

(ö. 988/ 1580) 
iman esaslarına dair eseri. _j 

Tam adı Ferdidü '1- fevô.id ii beyani '1-
akai d olup amentü şerhi* türünde Türk
çe bir akaid kitabıdır. Eserin belirgin 
özelliği konuların ayrıntılı biçimde ve sa
de bir üslupla işlenmesidir. 

Eser bir mukaddime ile altı bölümden 
oluşmaktadır. İnsanın yaratılışı, dinlerin 
peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilme
si , İsl am dini ve akaidinin başlıca özel
likleri hakkında bilgi ihtiva eden kısa 
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