
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) 

368 

(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-



Semman'ın, ondan da sadece Abdullah 
b. Dinar'ın rivayet ettiği ve böylece se
nedin iki yerinde teferrüdün meydana 
geldiği, " İman yetmiş (veya altmış) kü
sur özellikten ibarettir" (Buhar!, "İman", 
3; Müslim, "İman", 58) mealindeki hadis 
verilebilir. Bazı alimler İbn Hacer'in tari
finin aksine. senedin neresinde olursa 
olsun herhangi bir ravinin kendi üstün
deki raviden tek başına rivayet ettiği ha
disi ferd-i mutlak saymışlardır. Senedin 
bir yerinde tek kalan ravinin bir sonra
ki tabaka için o hadisin yegane mesne
di olacağı göz önünde bulundurulduğun
da bu görüşün ferd-i mutlak terimiyle 
aniatılmak istenen manaya daha uygun 
düştüğü söylenebilir. 

Ferd-i Nisbi. Ravinin herhangi bir yön
den tek kalması veya diğerlerinden farklı 
olması demektir. Bunun en çok görülen 
şekillerinden biri, hadisi sadece bir şe
hir veya ülke halkının rivayet etmesidir. 
Bir şehre yerleşmiş olan ravinin yalnız 
orada rivayette bulunması sebebiyle an
cak o bölgede bilinen ve " Şamlılar'ın ha
disi, Hicazlılar'ın hadisi " gibi ifadelerle 
anılan hadisler ortaya çıkmıştır. Bunla
ra "efradü'l-büldan" denilir. Bu rivayet
lerdeki teferrüd, bir şehir halkının di
ğer bir şehir halkından duymasıyla ola
bileceği gibi bir belde mensubunun ve
ya halkının bir kişiden rivayetiyle de mey
dana gelebilir. Bazı beldelerin ferd riva
yetlerinden örnekler veren Hakim en-Ni
sabüri, Hz. Ali 'nin ResOluilah adına kur
ban kestiğine dair hadisin bütün ravi
lerinin KOfeli olduğunu söylemektedir 
(Ma 'ri{etü 'ulam i 'l· hadfş, s. 97). Değişik 
kültür merkezlerinde duyulan hadislerin 
bu bölgelere göre toplanıp tasnif edil
mesiyle meydana gelen hadis mecmua
larına "büldaniyye" adı verilmiştir. 

Ferd-i nisbinin diğer bir şekli, bir ha
disi meşhur bir muhaddisten sadece bir 
ravinin r ivayet etmesidir. Abdullah b. 
Mes'üd Hz. Peygamber 'e en büyük gü
nahın ne olduğunu arka arkaya üç defa 
sormuş ve ondan sırasıyla şu cevapları 

almıştır: "Seni yaratan Allah'a ortak koş
man, çocuğunu öldürmen, komşunun 
hanımı ile zina etmendir''. Bu hadisi Süf
yan es-Sevri'den sadece Abdurrahman 
b. Mehdi rivayet etmiştir (Hakim, s. ı 00) 

Bu hadisin başka isnadları bulunsa bile 
Süfyan es-Sevri'den yalnız bir kişinin ri
vayet etmesi o rivayetinferd-i nisbi sa
yılması için yeterli sebeptir. 

Bunlardan başka bir hadisin ravilerin
den sadece birinin sika olmasıyla yahut 
bir raviden yalnız bir ravinin rivayette 

bulunmasıyla da ferd-i nisbilik meyda
na gelir. Bunların her birinde teferrüd 
yalnız bir açıdan bulunduğu için hadisin 
başka rivayetlerinin ve isnadlarının ol
ması onun ferd-i nisbi diye adiandıni
masına engel teşkil etmez. 

Teferrüd terimi her zaman ravinin tek 
kalması anlamında kullanılmamıştır. Ba
zan bir ravinin rivayetinin sened veya 
metnindeki bir değişiklik, eksiklik ve faz
lalık açısından diğer ravilere muhalefeti 
de teferrüd terimiyle ifade edilmiş ve 
böyle rivayetlere ferd-i muhalif adı ve
rilmiştir. 

Hadis usulü alimleri, bir rivayetin ferd 
özelliği taşımasını onun sağlamlığı açı

sından mahzurlu görmemişlerdir. Nite
kim Buhari ile Müslim eserlerine 200 
kadar ferd ve garib hadisi almışlar. ba
zı alimler de bu rivayetleri Efrô.dü'ş-Sa
hiJ:ıayn veya Gadi'ibü'ş - ŞaJ:ıiJ:ıayn adıy
la bir araya getirmişlerdir. Şunu da be
lirtmek gerekir ki bir hadisin ferd oldu
ğunu söyleyen kimse. o hadisin başka 
bir tariki ve ravisi bulunmadığını ileri 
sürmüş olmaktadır. Ancak sahasında ne 
kadar otorite olursa olsun bir muhaddi
sin ferd olduğunu iddia ettiği bir hadi
sin bütün senedierini bilmesi mümkün 
değildir. Bundan dolayı ferd olduğu be
lirtilen bir haberin başka kaynaklarda 
değişik senedierini elde etme ihtimali 
daima mevcut olduğundan böyle bir id
dia her zaman tartışmaya açıktır. 

Ferd terimi hadis usulünde sadece ha
disin sıfatı olarak değil aynı zamanda 
bir ravinin başka kimselerde rastlanma
yan adının, künye veya lakabının sıfatı 

olarak da kullanılır: bunlara "ferd mine'I
esmit ferd mine'l-küna. ferd mine'l-el
kab" denir. Ferd isimlere Enced b. Ücey
yan. ferd künyelere Ebü'l- Ubeydeyn, ferd 
lakaplara da Sefine örnek verilebilir. 

Ferd hadisleri bir araya toplayan ça
lışmaların belli başlıları şunlardır: 1. Ebü 
Davüd (ö. 275/889). Efrô.dü 'l-büldô.n (Se
havi , ı. 208). Bu eser muhtemelen, onun 
sadece bir bölgede rivayet edilmiş ha
disleri topladığı söylenen ve et- Teferrüd 
fi's -sünen adıyla da anılan kitabıdır. 2. 
Ebü Ya'la el-Mevsıli, el-Mefô.rid 'an Re
sulillô.h şallallahu 'aleyhi ve sellem. 
Kırk beş sahabi ile on bir tabiinin Hz. 
Peygamber'den tek başlarına rivayet et
tikleri muhtelif konulara dair 114 hadi
si· ihtiva etmekte olup Abdullah b. Yu
suf el-Cüdey' tarafından yayımlanmıştır 
(Dahiye 1405 / 1985) 3. Darekutni, el-Fe
vô.'idü 'l- efrô.d (etraf). Kahire ve Dımaşk' 
ta nüshaları bulunan eseri (Sezgin, 1, 208) 

FERDI 

İbnü'I-Kayserani etraf tertibine koymuş 
ve buna el-Etrô.f Ji'l- efrô.d li'd-Dô.re
kutni (Etra{ü'l·gara'ib ve 'l· e{rad) adını 

vermiştir (nüshaları için bk. ETRAF) . 4. İbn 
Şahin. el-EJ:ıô.dişü'l- efrô.d (Darü 'l -kütü
bi 'z-Zahiriyye, Mecmua. nr. 90 / 3). s. Ebü 'I
Hasan Ahmed b. Abdullah b. Humeyd 
b. Ruzeyk ed-Dellal ei-Bağdadi, el-Efrô.
dü 'l- garô.'ib (Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua, nr. 94, vr. 252 - 258 ; ayrı ca bk. 
Sezgin, 1, 220) 6. İbn Şazan ei-Bağdadi, 
el-Efrô.d (Darü 'l-kütübi'z-Zahi ri yye, Mec
mua. nr. 37, vr. 79-84; nr. 90, vr. 21 - 38). 

Bezzar'ın el-Müsned'i ile Taberani'nin 
Mu' cem 'lerinde pek çok ferd hadis bu
lunmaktadır. 
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liJ SEL AHADDiN PoLAT 

FERDI 
( ,p.}) 

(ö 1121 / 1709) 

Divan şairi. 
_j 

İstanbul'da doğdu . Asıl adı Hüseyin'
dir. Arayıcızade lakabıyla da tanınır. Sa
fai Mustafa Efendi'nin. ilk zamanlarında 
devlet büyüklerine hizmet ettiğini kay
dettiği Ferdi tahsilinden sonra çeşitli ve
zirlere kethüdalık hizmetinde bulunmuş
tur. Daha sonra Mısır'a giderek Kahire·
de mukabeleci oldu. Zamanla divan ha
celeri zümresine dahil olarak sipah ka
tibi ve maliye tezkireciliği yaptı. Nite
kim tezkire sahibi Safai, Ferdi'nin mali
ye tezkireciliğinde kendisine selef oldu
ğunu bildirir. ll. Mustafa'nın saltanatı

nın ( 1695-1703) sonlarına doğru Sadra
zam Rami Mehmed Paşa ' nın meclisleri
ne katılan şair onun iltifat ve teveccüh-
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