
öldüğü bilinmektedir. Mezarı Emir Sul
tan Camii haziresindedir. 

Said mahlasıyla şiirleri ve bazı man
zum risaleleri bulunan (Sicili-i Osmanf, 

III , 42) Mehmed Said asıl şöhretini Ta
rih-i Gülşen-i Maarif adını verdiği umu
mi tarihiyle yapmıştır. Daha ziyade Gül
şen-i Maarif olarak bilinen eserinin so
nunda müellif eski tarihierin haşviyyatla 
dolu olduğunu , bu yüzden olayların an
laşılmasında güçlük çekildiğini. tarih ki
taplarının açık ve külfetsiz, kolay anlaşılır 
bir dille kaleme alınmasının gerektiğini 
ifade ederek bunu gerçekleştirmek ve 
okuyanların hayır duasına mazhar olabil
mek için eserini yazdığım belirtir. On yıl
lık bir çalışma sonucunda 1249 Zilhic
cesinde (N isan 1834) tamamlanan ve ll. 
Mahmud'a takdim edilen Gülşen-i Ma
arif çok beğenilmiş, bastiması için çıkan 
ferman üzerine Sahaflar Şeyhiziide Esad 
Efendi'nin de desteğiyle 1252 (1836) yılın

da iki büyük cilt halinde yayımlanmıştır. 

Geleneksel İslam tarih yazıcılığına uy
gun olarak kainatın yaratılışıyla başla

yan eserde kısaca peygamberler tarihi, 
Hz. Muhammed ve İslamiyet'in ortaya 
çıkışı, İslam devletleri bahisleri yer alır. 
1. cildin ilk yarısını oluşturan bu bölüm
den sonra Osmanlı Devleti tarihine ge
çilir ve her padişah dönemi ana başlıklar 
halinde ele alınarak dönemin fetihleri ve 
diğer önemli olaylar ara başlıklar altında 
kaydedilir. Köprülü Mehmed Paşa ' nın sa
daretinden ( 1656) itibaren olayların biraz 
daha geniş olarak anlatıldığı eserin bun
dan sonraki şekli vak'anüvis tarihlerine 
benzemektedir. Eser ı. Abdülhamid dev
rinin başlarına kadar gelir ve 1774 Kü
çük Kaynarca Antiaşması ile sona erer. 

Olayları ana hatlarıyla ele alan müel
lif faydalandığı kaynakların adını da ver
miştir. Bunlardan biri Behcetü 't- teva
ri{ı'tir. Veysi Efendi tarafından Arapça'
dan Türkçe'ye İşraku 't- tevarih adıyla 
çevrildiğini belirttiği bu eseri kısmen sa
deleştirip haşviyyatını atarak kullandi
ğını söyler. Ancak bu Veysi'nin kim oldu
ğu anlaşılamamaktadır. XVII. yüzyılda 

yaşamış ünlü şair ve edip Veysi'nin bu 
adı taşıyan bir tercümesi olduğu bilin
memektedir. XV. yüzyılda yaşayan Şük
rullah'ın meşhur tarihi Behcetü't-teva
ril] ise Farsça olarak kaleme alınmıştır. 
Aynı şekilde Peraizizade ·nin kullandığı 

ve Katib Çelebi'ye izafe ettiği Camiu't
tevarih 'in müellifi de XVI. yüzyılda yaşa
mış olan Mehmed Zaim'dir. Gülşen-i 

Maarif'in Osmanlı öncesi bölümünü bu 
kaynaklardan özetleyen Feraizizade'nin 

eserinin asıl kısmını oluşturan Osmanlı 

tarihini yazarken faydalandığı kaynak
lar ise Hoca Sadeddin Efendi. Naima. Ra
şid Mehmed Efendi. Süleyman izzT. Sub
hi Mehmed ve Vasıf Ahmed Efendi ta
rihleridir. 

Gülşen-i Maarif ihtiva ettiği bilgiler 
yönünden orijinal bir eser değildir. Bu 
yüzden kaynak olarak pek fazla kullanıl
mamıştır. Eserin en önemli özelliği. döne
minin çeşitli aydın kesimlerine hitap ede
cek nitelikte. popüler bir tarihçilik anla
yışıyla ve sade bir dille kaleme alınmış 
derli toplu umumi bi r tarih olmasıdır. 
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ei-FERAİZÜ's-SİAACİYYE 
( ~1_,-JI ~I_,All ) 

Hanefi fakihi Muhammed 
b. Muhammed es-Secavendi'nin 

(ö. 596 / 1200) 
İslam miras hukukuna dair eseri. _j 

el-Mu{ıtasar ve el-Fera'iiü's-Seca
vendiyye adlarıyla da anılan eser feraiz 
ilminde en çok başvurulan kaynaklardan 
biridir. Üzerinde yapılan birçok şerh ve 
haşiye ile birlikte miras hukuku alanın
da geniş bir literatürün meydana gel
mesine vesile olmuştur. Müellif Hanefi 
mezhebini esas almakla beraber Kur 'an'
da açık bir şekilde ortaya konan miras 
hukukunun nisbeten az rastlanan ihtilaf
lı meselelerinde diğer islam hukuk ekal
lerinin görüşlerine de yer verdiği için eser 
genel bir kabul görmüştür. 

Miras hukukunu öğrenmeyi teşvik 

eden. "Feraizi öğrenin ve insanlara öğ
retin, çünkü feraiz ilmin yarısıdır" mea
lindeki hadisle (farklı l afız l arı için bk. ibn 
Mace, "Fera'iz" , ı ; Darimi, "Mul5:addime", 
24) başlayan eserde, mirasın paylaşıl

masından önce terikeden yapılacak har
cama kalemleri sayıldıktan sonra hisse 
sahipleri ve bunların öncelik sırası zik
redilir: miras hakkına engel olan husus
lar belirtilerek ashabü'l-feniiz* ve asa
be*nin payları açıklanır. Bunun ardın
dan başka varisierin bulunması sebe
biyle mirastan mahrum kalınması du
rumu (hacb) incelenir. Daha sonra başta 
avi* olmak üzere payların hesaplanma
sıyla ilgili bazı matematik problemleri
ne temas edilir, mirasçılardan bir kıs
mının uzlaşarak terikeden çıkarılması 

el- FERAizü 's -Si RACiYYE 

(teharüc) ve red konuları ele alınır. Son 
olarak da hünsa. cenin. mefküd, mür
ted ve esirin miras hukukundaki durum
ları belirtilerek hangisinin önce öldüğü 
bilinerneyen akrabaların paylarının tak
simi konusuna yer verilir. 

Türkiye kütüphanelerinde yüzlerce yaz
ma nüshası bulunan el-Fera'iiü's-Sira
ciyye, çeşitli şerh ve haşiyeleriyle bera
ber Balıkesir ve istanbul'da aynı tarihte 
( ı272/ ı855) olmak üzere çeşitli yerler
de birçok defa basılmıştır. 

Şerhleri. Eser üzerinde birçok şerh ve 
haşiye yapılmış olup başlıcaları şunlar

dır: 1. Hasan b. Ahmed b. Emlnüddevle 
ei-Halebl (ö 658 / ı260). Şerhu 'l-Fera'i
ii's-Secavendi (Şerhu Fera'izi Mirşad) 

(Sü leymaniye K tp , Fatih, nr. 2527-2528; 
Kasidecizade Süleyman Sırr ı , nr. 257 ; Hafid 
Efendi. nr. ıı6; Giresun Yazmala rı. nr. 43; 
Süleymaniye, nr. 688; Şehid Ali Paşa, nr. 
ııo9) z. Mahmüd b. Ebü Bekir ei-Kelaba
zT. Dav' ü's-Sirac. Mezhepler arası kar
şılaştırmalı ve delilli bir şerhtir (Süleyma
niye I< tp ., Feyzu llah Efendi, nr. ı 096-ı 097; 
Laleli, nr. ı 3 ı 3: Fatih nr. 25ı 4/ 2, 2536/ 
ı). Bu şerh aynı müellif tarafından el
Minhdcü'l-münte{ıab min pav'i's-Si
rac adıyla ihtisar edilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 945; Caru llah 
Efendi , nr. ıll 5). 3. Seyyid Şerif ei-Cür
canl, Şerhu's-Siraciyye (Şerhu 'I-Fera' i
ii's-Siraciyye, ei·Fera'izü 'ş-şeri{iyye) . Ese
rin en önemli şerhlerinden olup medre
selerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Türkiye'de çeşitli yazma nüshaları bulu
nan şerh birçok defa basılmıştır. Ayrıca 
muhtelif haşiyeleri yapılmış. Muhammed 
Kasım b. Muhammed Daim Berdvani ta
rafından 1775-1776 yıllarında Farsça'ya 
tercüme edilmiş ve Bailüe The M aahum
mudan Law of Inheritance adlı eserin
de bu şerhi kısmen ingilizce'ye çevirmiş
tir (Ca lcutta 1832) (Brockelmann, GAL, ı . 

470-471 ; Suppl., I. 650-65ı). 4. Burhaned
din Haydar b. Muhammed el-Halebi ei
HerevT. Şerhu'l-Fera'iii's-Siraciyye (Sü
leymaniye Ktp ., Yenicami. nr. 301. Kılı ç Al i 
Paşa, nr. 503; Millet Ktp., Murad Molla, 
nr. 1225) s. Molla Fenarl, Şerhu'l-Fera'i
ii's- Siraciyye. Eserin en güzel şerhler
den biri olup Süleymaniye Kütüphane
si 'nde birçok nüshası bulunmaktadır (me
sela bk. Fatih, nr. 2524: Giresun Yazmala
rı , nr. 1 17 ; Yazma Bağı şl ar , nr. 3 ı 8. Laleli, 
nr. 13 10/ ı , 13ıı 1 ı ı 6. Şehabeddin Ah
med b. Mahmüd es-SivasT. el-Mu}J.tac 
'ale'l -Fera 'iii' s- Siraciyye. Süleymani
ye Kütüphanesi 'nde çeşitli yazmaları bu
lunmaktadır (mesela bk. Fati h, nr. 25ı9: 
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el- FERAiZÜ ' s- SiRACiYYE 

Yeni cami , nr. 638/3; Kad ızade Mehmed, 
nr. 261 / 2; Bağdatlı Vehbi Efendi , nr 608 / 
ı). Bu eser üzerinde Seybold' un "Die 
Breslauer Glossen zu Siwasi's Kommen
tar zu Sagawendf's Erbrecht (alfaraid) ai
Siragije" adlı bir çalışması vardır (RSO, 

vı 11914-151, s. 89-98) 7. İbnü 'I-Hac Mu
hammed b. el-Hac Ahmed ei-Farazi, et
Tahkik if Şer}ıj '1- Pera, iii' s- Siraciyye 
(Süleymaniye Ktp , Kılı ç Ali Paşa, nr. 51 3). 

8. Ahmed b. Yahya ei-Herevi, Şerhu's 

Siraciyye (Süleymaniye Ktp , Bağdatlı Veh
bi Efendi, nr . 598). 9. İbn Kemal, Şerfıu'l
Pera,iii's-Siraciyye. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde birçok yazması bulunmak
tadır (mesela b k. Ayasofya, nr. 161 O, 161 3, 
1616; Esad Efendi, nr. 1123, 1125 ; Girul
lah Efendi , nr. 1119, 1120 ; Giresun Yaz
maları, nr. 116; Yozgat, nr. 766). 10. Şeyh
zade Muhyiddin Mehmed, ŞerJıu '1 -Pe
ra,iii's-Siraciyye (Sü leymaniye Ktp. , Ka
dızade Mehmed, nr. 263; Çelebi Abdullah 
Efendi, nr. 166 / 1, 167 ; Fatih, nr . 2520). 11. 
İbnü'I-Hanbeli, Şerfıu's-Siraciyye (Sü
leymaniye I<tp. , Şeh id Ali Paşa, nr 2718/ 
2; Millet !<tp., Murad Molla, nr. 1227) 12. 
Emir Padişah, Şerfıu 's - Siraciyye (Sü
leymaniye I<tp., Şehid Al i Paşa, nr. 1102; 

Millet I<tp. , Feyzullah Efendi, nr . 1090). 13. 
Muhammed b. Abdülkadir b. Muhammed 
b. Ali b. Muhammed, İzhdrü's-Siraciy
ye. lll. Selim zamanında istanbul'da te
lif edilmiş bir şerhtir (Brockelmann, GAL, 
1, 47ı; Suppl., ı , 970) . 14. İmamzade Esad 
Efendi, Peraiz-i Siraciyye Şerhi (Sü ley
maniye I<tp., Yazma Bağışlar, nr. 319). 15. 
Seyyid Enver Ali, Ziya,ü's-Sirac. Metin
le birlikte basılmıştır (I<alküta 1285; Ka n
p ür I 285 , 1295, ı 3 ı ı ; Lah or ı 304, I 307, 

ı 3 ı 2, ı 3 17). 16. Gulam Haydar, Mena
rü 's- Sira c. Bu şerh de metinle birlik
te basılmıştır (Haydarabad ı 285; Kah i re 
ı 303; Lahor 13 13). 

Muhtasarları. 1. Taşköprizade Ahmed 
Efendi, Tell]fsü '1- Pera, iii 's- Siraciyye 
(Süleymaniye !<tp. , Yozgat , nr. 458). 2. 

Abdullah b. Es'ad b. Ömer ei-Kaşgari, 
Mul]tasar mine's -Sirdciyye (Süleyma
niye Ktp ., Ayasofya, nr. 2739). 

Manzum Hale Getirilmiş Şekilleri. 1. Mu
hammed b. Mes'üd el-Kayseri (ö. 755 / 

ı 354), Na;r,mü's-Sirdciyye (Brockelmann, 
GAL Suppl., ı , 651 ). 2. Abdurrahman-ı Ca
mi (ö 898/ 1492), Man;r,ı1me-i Perd,ii-i 
Sirdciyye. Farsça 'dır (Süleymaniye I<tp., 
Nafiz Paşa, nr. 308). 3. Dursunzade Ab
dullah Feyzi (ö 101 9/ 1610), Manzı1me-i 
Sirdciyye. Türkçe' dir (Süleymaniye Ktp ., 
Şe hi d Ali Paşa, nr ı ı 07) 4. Abdülmelik b. 
Abdülvehhab ei-Fetteni, Huldsatü 'l-Pe
ra,ii (Manzarrietü's·Siraci~ye fi'l-{era,iz) 
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(Kahire 1292- 1293, 1299, 1304, 1305 , 1306, 

131 0). 5. Mollacıkzade Mehmed Raif, Man
zı1me-i Perdiz-i Sirdciyye. Türkçe 'dir 
(Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 11 32). 
6. Muvakkıt, el-Levdm/u 'i -Ziyd,iyye 
if nazmi 's -Siraciyye (Haleb ı 342) 

Türkçe Tercümeleri. 1. Dursunzade Ab
dullah Feyzi, Tercüme-i Perdiz-i Sird
ciyye (Süleymaniye I<tp., Laleli, nr. 3647, 

Serez, nr. 3938, Amcazade Hüseyin Paşa, 
nr. 264; Millet Ktp., nr. 138). 2. Hacibza
de Muhammed b. Mustafa el-İstanbuli 
(ö 1100/ ı689), Perdiz-i Vafiye (Süley
maniye K tp. , Tekeli oğlu , nr. 359; Se rez, 
nr. ı ı 76; Hacı Mahmud Efendi, nr. 1170) 

3. Filibeli Ahmed Hulüsi Efendi (ö 13091 
1891), Sirdciyye Tercümesi. Cürcani'
nin şerhi kenarında basılmıştır (İstanbul 
1309, 1322) 4. Hasan b. Nasüh el-Bos
nevi, Mecmau'l -Perdiz Tercümetü 'l-Pe
raizi's-Siraciyye (Sü leymaniye !<tp. , Ge
libolulu Tahir Efendi, nr. 101). 5. Ebü Be
kir Sıdkı Hafız, Sirdciyye Tercümesi Si
rdcü 'l-ferdiz (Trablusşam 1 3 ı 6). 

İngilizce Tercümeleri. 1. W. Jones, Al
Serajiyah with English Translation and 
Commentary (Calcutta 1792) Eser da
ha sonra A. Rumsey tarafından Al Sira
jiyyah, or the Muhammedan Law of 
Inheritance adıyla yeniden neşredilmiş
tir (London 1869, 1890). 2 . P. Kumar Sen, 
The Serajiyyah the Mohammedan Law 
of Inheritance (Serampore 1885; Kenna
gar ı887). 

Eserin ayrıca Mevlevi Muhammed Re
şid (Kalküta 18 ı ı ) ve Mir Şeyh b. N üred
din Muhammed el-Yemani tarafından 
yapılmış Farsça tercümeleri de vardır 

(Brockelmann, GAL, !, 470; Suppl., I, 65ı) . 

Baillie, el-Pera , i i ü 's- Sirdciyye 'nin 
metnini ve Cürcani şerhini esas alarak 
The Moohummudan Law of Inheritan
ce adlı bir çalışma yapmıştır (Calcutta 
ı832, ı874; el·Fera,izü 's·Siraciyye ile il
gili diğer çalışmalar için bk. Keşfü'z ·?unan, 

II , ı247-ı250; Brockelmann, GAL, I, 470-

47ı; Suppl., 1, 650-651). 
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lı!!l FERHAT KocA 

L 

L 

FERAŞET -i ŞERİFE 

(bk. FERRAŞ). 

FERD 
( ~_,.;ıı ) 

Senedinin bir yerinde 
ravi sayısı teke düşen hadis için 

kullanılan terim. 

_j 

ı 

_j 

Arapça bir kelime olan ferd (çoğulu 

efrad) sözlükte "tek, yegane, eşi olma
yan" anlamına gelir. Terim olarak sene
dinin herhangi bir yerinde ravi sayısı te
ke düşen veya senedindeki yahut met
nindeki bir özellik açısından başka riva
yetlerden farklı olan hadisi ifade eder. 
Senedin bir yerinde ravinin tek kalma
sına teferrüd ve intirad denir. Şaz ve 
münker hadislerin tarifinde daha güve
nilir raviye muhalefet etme esasını de
ğil teferrüdü esas alan alimiere göre şaz 
ve münker terimleri ferd ile eş anlamlı
dır. Ferd ile garibi eş anlamlı sayanlar 
olduğu gibi ferd terimini ferd-i mutlak 
için, garib terimini ferd-i nisbi için kul
lananlar da vardır. Hicretin ilk asırların
da haber-i vahidin ferd anlamında kul
lanıldığı da olmuştur (Şafii, s. 408 vd) 
Hakim en-Nisabüri ferd hadisleri anla
tırken sadece ferd-i nisbiden söz etmek
tedir. Senedin herhangi bir yerinde ra
vinin tek kalış şekline göre hadis ferd-i 
mutlak ve ferd-i nisbi olmak üzere iki
ye ayrılır. 

Ferd- i Mutlak. İbn Hacer'e göre ravi
nin tek kaldığı kısım senedin aslı, men
şei veya müntehası denilen sahabe ve ta
biin tarafında bulunursa buna ferd-i 
mutlak, orta kısımlarında bulunursa bu
na da ferd-i nisbi denir. Şunu özellikle 
belirtmek gerekir ki bütün sahabilerin 
tenkid dışı bırakılması (udOI) görüşünde 
olan alimler, onların Hz. Peygamber'den 
tek başlarına rivayet ettikleri hadisleri 
ferd kabul etmemişlerdir (Tehanevl, ll , 
ı 087) Alimierin birçoğu, hadisin kayna
ğı olan sahabeden tek ravi kanalı ile alı
nan rivayetlerin mutlak ve gerçek ferd 
sayılacağı, hadisin daha sonraki yüzyıl
larda şöhret bulması halinde bile bu
nun değişmeyeceği, ancak senedin di
ğer kısımlarındaki teferrüdün nisbi ka
bul edileceği görüşünü benimsemişler
diL Bir tabii sahabiden olan rivayetinde 
tek kalıyorsa o hadisi Hz. Peygamber'
den nakleden başka bir sahabi bulunsa 
da bu durum rivayetinferd-i mutlak ol
masını değiştirmez . Buna örnek olarak 
Ebü Hüreyre'den sadece Ebü Salih es-


