
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) 
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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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Ferdi'nin 
Hikaye-i 

Erdeşfr 

ve Şapar ad lı 

eserinin 
ilk s ayfası 
(Mi!let Ktp., 

Ali Emiri, 

Manzum , 

nr. 774, vr. ll bj 

lerine nail olmuştur. Salim ve Safai tez
kirelerinde Ferdi' nin ölüm tarihi 1121 
( 1709) olarak kaydedilir. Şeyh! ve İsmail 
Beliğ ise bunu 1120 olarak göstermiş
lerdir. 

Şuara tezkirelerinde Ferdi sohbet eh
li, kabiliyetli ve nazik bir şair olarak de
ğerlendirilmiştir. Kaynaklar , özellikle 
lugaz söylemede ve tarih düşürmede 
meşhur bir sanatkar olduğunda birle
şirler. Ayrıca şiirlerinde külfetsiz bir söy
leyişe sahip bulunduğu ifade edilir. Onun, 
"Görüp an-ı ruhun öptüm elin ol şOh-ı 
fettanın 1 Dahi yadımdadır billah Ferdi 
çıkmaz ol anın" beyti kendisinden bah
seden kaynaklarda daima anılagelmiş
tir. Akranları arasında nazik tabiatlı bir 
şair olarak tanınan Ferdi dostları yanın
da da itibar sahibi idi. 

Ferdi'nin Şdpurndme adındaki mes
nevisiyle "Esmaü' ı- b ila d" adlı kasidesi 
meşhur olmuştur. Salim Tezkiresi'nde 
onun mesnevi tarzında kaleme alınmış 
başka eserlerinin de bulunduğu haber 
verilir. Hikdye-i Erdeşir ve Şdpur adıy

la da tanınan Şdpumdme 1000 beyit ci
varında olup divan edebiyatının tek kah
ramanlı aşk hikayeleri arasında yer al
maktadır. Bu eserin istanbul kütüphane
lerinde çeşitli nüshaları mevcuttur (TSMK, 
Revan Köşkü , nr. 1980, vr. Jb -39a; İÜ Ktp. , 
TY, nr. 3286 ; Millet Ktp. , Ali EmTri, Man
zum, nr. 774). Adı bazı yerlerde "Esmaü'l
büldan" olarak da geçen "Esmaü'l-bi
lad"da (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 
ı 04 7) çeşitli beldeler birtakım özellikle
riyle ve kısaca söz konusu edilir. 
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L 

FEREC 

( c: ... n 
el-Melikü'n-Nasır 

Zeynüddfn (Nasırüddfn) 
Ebü's-Seadat Ferec b. Berkük 

(ö. 815 / 1412) 

Memlük sultanı 
(1399-1412). 

_j 

791 'de (1389) Kahire'de doğdu. Sul
tan Berkuk'un büyük oğlu olup babası

nın çeşitli sıkıntılarla karşılaştığı günler
de doğduğu için kendisine Ferec (ferah
lık) adı verildi. Sultan Berkuk ölüm dö
şeğinde iken başta Halife Mütevekkil
Alellah olmak üzere Mısır Başkad ısı Sad
reddin el-Menavi eş-Şafii, Cemaleddin 
YOsuf el-Haneff, İbn HaldOn el-Malik! 
ve Burhaneddin el-Hanbeli'yi Kal'atül
cebel'e davet ederek oğlu Ferec'e biat 
etmelerini istedi ve daha önce hazırladı
ğı vasiyetnarneyi onlara teslim etti. Ber
kuk'un 1 S Şewal 801 'de (20 Haziran 1399) 

ölümü üzerine emirler Ayıtm ı ş'ın evinde 
toplanarak vasiyetnarneyi uygulamaya 
karar verdiler ve ıstabi - ı Sultani'ye da
vet ettikleri Ferec'i "ei-Melikü'n-Nasır" 
unvanıyla sultan ilan ettiler. Bu şekilde 
Ferec, Atabegü'l-asakir Ayıtmış ile Emir 
Tağrlberdi'nin himayesinde Memlük tah
tına çıkarılmıştır. 

Ferec'in tahta çıkması, eskiden beri 
birbirleriyle rekabet halinde olan emir
ler arasındaki mücadeleyi daha da şid
detlendirdi. Başta Emir SOdun Taz olmak 
üzere Emir Yeşbeg ve öteki bazı emir
ler Ayıtmış'ın ülke idaresindeki mutlak 
hakimiyetini çekemiyorlardı. Sonunda 
onun Dımaşk naibi Tenem taraftarı ol
duğunu ve çeşitli yollarla kendilerini or
tadan kaldırmaya çalıştığını ileri süre
rek Ferec'in artık vesayete ihtiyacı kal
madığına dair bir karar çıkardılar ve ka
dılara tasdik ettirdiler. Ayıtmış ve müşa
viri Tağriberdi Kal'atülcebel'i ele geçir
mek istedilerse de mağ!Op olarak Suri
ye'ye kaçtılar. Orada Dımaşk naibi Tenem 

Ağustos 1399'da isyan etti. Ayıtmış Tağ
riberdf. Halep ve Hama naibleriyle birlik
te Aralık 1399'da Kahire 'ye yürüdü. Bu 
isyanı bastırmak için Suriye'ye giden Fe
rec, barış şartlarını kabul etmeyen Te
nem'i 18 Mart 1400'de Gazze yakınla
rında mağ!Op etti. Ayıtmış ve Tağriberdi 
Dımaşk' a kaçtılar. Ten em 100 kadar emi
riyle birlikte yakalandı. Şaban ayında Dı
maşk'a giren Ferec Tenem, Ayıtmış ve 
taraftarlarını katiettirdi; Tağriberdi'yi ise 
annesi Şirin'in aracılığı ile bağışladı. 

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid bu 
sırada Elbistan. Malatya ve Darende gi
bi Memlük hakimiyetindeki bazı şehir
leri ele geçirmişti (Ağustos 1399). Ferec 
Dımaşk'ta bulunduğu esnada Yıldırım 'a 

elçi gönderip alınan yerlerin iadesini is
tedi. Ancak Suriye'de bir süre bekledi; 
herhangi cevap gelmemesine rağmen sa
vaşa cesaret edemeyip Mısır'a döndü. 

Yıldırım Bayezid daha sonra Ferec'e 
elçiler göndererek Timur'a karşı ittifak 
teklif ettiyse de ülkesi için bunun öne
mini kavrayamayan Ferec bu teklifi red
detti. Bu sırada Malatya ve Ayıntab'ı zap
teden Timur daha sonra güneye indi ve 
Suriye askerlerini yenilgiye uğratıp Ekim 
1400'de Halep'e girdi. Şehri yağmalata
rak halkını kılıçtan geçirdi. Burada bir 
ay kaldıktan sonra Dımaşk üzerine yü
rüdü. Sultan Ferec de 8 Aralık'ta Gazze'
ye geldi. Dımaşk naibi Tağrlberdi şehrin 
uzun müddet kendini savunabileceğini 
söyleyerek sultanın Gazze'de kalmasını 
ve böylece Timur ordusunu iki ateş ara
sında bı rakınayı tavsiye etti. Ferec ve 
emirleri Tağriberdi'ye güvensizliklerin
den dolayı bu teklifi kabul etmeyerek 23 
Aralık'ta Dımaşk'a girdiler. 27 Aralık'ta 
iki ordunun öncüleri arasındaki çatış

mada Timur'un askerleri mağ!Op oldu. 
Dımaşk yakınında Katana'daki muhare
bede Mısır kuwetlerinin sol kanadı ye
nildi, sağ kanat ise dayandı. Timur, ken
disinin metbO kabul edilmesini ve yanın
daki bütün esiriere karşılık Berkuk za
manından beri Kahire'de tutuklu bulu
nan akrabası Atalmış'ın (Atılmış) iadesini 
istedi; ancak Ferec bu teklifi reddetti. 

Timur'un Dımaşk'a girebilmek için her 
türlü çareye başvurduğu bu günlerde 
Ferec'in kötü idaresinden rahatsız olan 
bazı emirler Mısır'a dönerek yeni bir sul
tan seçmek istediler. Bunun üzerine Fe
rec Dımaşk'ı bırakıp Kahire'ye dönmek 
zorunda kaldı. Timur Dımaşk' ın ileri ge
lenlerini kandırarak şehre girdi ve halkın 
her şeyini elinden aldı. Ferec Kahire'de 
duruma hakim olduktan sonra Timur'a 


