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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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Ebü's-Seadat Ferec b. Berkük 

(ö. 815 / 1412) 

Memlük sultanı 
(1399-1412). 
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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 



karşı tekrar ordu hazırlamaya başladı. 
Bu sırada Timur tekrar Atalmış'ın ser
best bırakılmasını isteyince Atalmış Su
riye'ye gönderildi. Timur da Mart 1401 ·
de Dımaşk'tan ayrıldı. Bu tarihten itiba
ren Ferec'in emirleriyle arasındaki ihti
laf daha da arttı. Suriye'deki Emir Şeyh 
el- MahmOdl, etrafında toplanan Cekem, 
Yeşbeg ile Trablus ve Hama naiblerini 
de alarak Mısır'a yürüdü. Mısır ordusunu 
Abbasiyye'de mağiOp edip (Mayıs 1405) 
Kahire'ye kadar ilerledi. Ancak yanında
ki emirlerin bir kısmı sultanın tarafına 
geçince zor durumda kalan Şeyh ei-Mah
mOdl ile Cekem Suriye'ye döndüler. 

Bütün bu hadiselerden yorulan Ferec. 
kendisine suikast düzenleneceği korku
suyla saltanattan ayrılmaya karar verdi 
ve 21 Eylül 1405'te katibü's-sır Sa'ded
din ibn Gurab'ın evinde gizlendi. Yerine 
kardeşi Abdülazlz "ei-Melikü'I-MansOr" 
unvanıyla tahta çıkarıldı. Ancak bunun 
idaresinden memnun olmayan emirler 
17 Kasım 1406'da Ferec'i yeniden hü
kümdarlığa getirdiler. Ferec emirler ara
sında görev değişiklikleri yaparak idare
de bazı tedbirler aldıysa da emirler ara
sındaki ihtilaflar yüzünden Suriye'deki 
isyanlar tekrar başladı. 21 Mart 1407'de 
Cekem "ei-Melikü'I-Adil" unvanıyla Ha
lep'te saltanatını ilan etti. Dımaşk naibi 
Nevruz da ona bağlılığını bildirdi. Ferec 
Cekem üzerine sefere hazırlanırken onun 
Amid'de Akkoyunlu Hükümdan Karayü
lük ile yaptığı bir muharebede öldüğü, 
Nevruz'un da sultana itaat arzettiği ha
berini aldı. Daha sonra da Nevruz ve Şeyh 
ei-MahmOdf'nin kendisine karşı isyan
ları veya birbirleriyle olan mücadelele
riyle meşgul oldu. Mayıs 1409'da Şeyh 
ei-MahmOdi üzerine yürüyen Ferec Sar
had 'da onu mağiOp etti; fakat Tağriber
di'nin aracılığı ile affedip Trablus naibli
ğine gönderdi. Suriye'de Şeyh ei-Mah
mOdi ve Nevruz ittifakından endişe eden 
Halep naibi Timurtaş Ferec'e mektup 
yazarak acele Suriye'ye hareket etmesi
ni, aksi takdirde ülkenin elden çıkabile
ceğini bildirdi. Ferec 31 Ağustos 141 0'
da Suriye seferine çıktı. Şeyh ei-MahmO
di ve Nevruz ise onunla karşılaşmadan 
Kahire'ye yürüdüler. Kal'atülcebel'i dü
şürmek üzere iken Mısır kuwetleri yeti
şince Şeyh ei-MahmOdi ve Nevruz Suri
ye'ye döndüler. Dımaşk'ta bulunan Fe
rec yine Tağriberdi'nin ricası ile onları 

bazı şartlarla bu defa da bağışladı ve 
Kahire'ye döndü. Emirler bunu fırsat bi
lerek anlaşmayı bozdular ve şartların 

aksine tasarruflara başladılar. Ferec asi 

emirlere karşı bir defa daha Suriye'ye 
hareket etti. Bu onun yedinci ve son Su
riye seferi oldu. 1412 yılında Dımaşk'a 
geldi. yeni Dımaşk naibi Tağriberdf'nin 
yerinde tavsiyelerine kulak asmadan 
Şeyh ei-MahmOdi ile NevrOz'u aramaya 
başladı. iki ordu Leecan'da karşılaştı. Fe
rec mağiOp olarak Dımaşk'a döndü ve 
düşmanlarıyla muharebeye devam etti. 
Yanında halktan ve askerden çok sayı
da taraftar vardı. Mücadele günlerce sür
dü. Sonunda taraftarlarının direnme gü
cü tükenince herkes onu yalnız bıraktı. 
Emirler de kendisini tahttan indirerek 
Halife Müstaln- Billah'ı sultan ilan etti
ler. Ferec 28 Mayıs 1412 gecesi öldürü
lerek Babülferadis'te defnedildi. 

Makrizi'ye göre Ferec'in kötü idaresi 
sebebiyle Mısır ve Suriye harabeye dön
dü. Tarihçilerin zalim, sefih ve ayyaş ola
rak tanırtıkları Ferec zamanında Timur 
bütün Suriye'yi yakıp yıktı, büyük kat
liamlarda bulundu. Onun devrinde kıtlık 
ve pahalılık halkı kırıp geçirdi, ülkenin 
iman ihmal edilirken halk ağır vergiler 
altında ezildi ve ahlaksızlık yaygınlaştı. 

Bu yüzden halk Ferec'in öldürülmesini 
adeta bir kurtuluş gibi karşıladı. Ferec, 
saltanatı boyunca süren bu kargaşa için
de sadece Kabe'nin yanan kısımlarını ta
mir ettirebildi. Mısır' da da bir cami ile 
medrese yaptırdı. 
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~ AsRi ÇuBUKÇU 

FERECİK 

Yunanistan'ın Trakya kesiminde 
bugün Ferai adıyla anılan 
eski bir Osmanlı kasabası. 

_j 

Meriç nehrine bakan bir tepede ve bu
gün Dedeağaç'tan (Aiexandropolis) Türki
ye sınırında ipsala'ya ulaşan otoyol üze
rinde bulunan küçük bir kasaba olup 

FERECiK 

Osmanlılar döneminde (1358- 1912) Türk
islam hayat tarzının hakim olduğu önem
li bir yer ve büyük bir kaza merkeziydi. 
Bizans hakimiyeti sırasında Slavca ·da 
" bataklık" anlamına gelen Vira adını ta
şımaktaydı. Bu ad Osmanlılar zamanın
da önce Fere veya Fire, daha sonra da 
Ferecik şeklini almıştır. 

Ferecik'in bulunduğu yerin ne zaman
dan beri iskana açık olduğu hakkında 
bilgi yoktur. Ancak kasaba olarak geliş
mesinin Bizans döneminde gerçekleşti
ği bilinmektedir. 1152 yılında Bizans im
paratoru ll. loannes'in kardeşi !sak Kom
nenos'un vakfı olarak kurulan. daha son
ra Osmanlı hakimiyeti sırasında Gazi Sü
leyman Paşa Camii olarak hizmet veren 
Panaya Kosmosoteire Manastırı buranın 
iskanında önemli bir rol oynamıştır. XIV. 
yüzyılın ilk yarısındaki Bizans iç savaş
ları sırasında yöredeki köylerin halkının 
etrafı sağlam duvarlarla çevrili bu ma
nastıra sığınması ve yerleşmesi sonu
cu burası bir kasaba olarak gelişmeye 
başlamıştır . Buraya yönelik ilk Türk akı
nı. 1342-1343 kışında Aydınoğlu Um ur 
Bey tarafından gerçekleştirilmişse de 
bundan bir sonuç alınamamıştır. Nite
kim aynı zamanda tarihçi olan impara
tor loannes Kantakuzenos'un 1352 ve 
1353'te Ferecik'e geldiği bilindiğine gö
re o sıralarda kasabanın Bizans idare
sinde olduğu anlaşılmaktadır. Kantaku
zenos eserinde, tahttan feragatinden 
sonra 1355'te halefi V. loannes Palaiolo
gos döneminde buranın artık bir ma
nastır olmaktan çıktığını ve bazı "vahşi 
köylülerin" yaşadığı bir yer haline geldi
ğini yazar (Historia, lll, 31 0). 

Kasabanın Osmanlı idaresine geçiş ta
rihi tam olarak bilinmemekle birlikte bu
ranın Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Pa
şa tarafından Rumeli'de ilk fethedilen 
yerlerden biri olduğu. bunun da 1357 
veya 1358'de gerçekleştiği tahmin edil
mektedir. ilk Osmanlı kroniklerinden 
Oruç Bey tarihinde Ferecik'in Dimeto
ka'nın fethinden hemen sonra. Filibe ve 
Eski Zağra ·dan önce. yani 1359-1363 
yılları arasında Evrenos Bey tarafından 
Keşan ve ipsala ile birlikte ele geçirildi
ği belirtilir. Hoca Sadeddin Efendi, Ka
tib Çelebi ve Müneccimbaşı ise fethin 
774'te (1372 -73) gerçekleştiğini yazar
lar. XVI. yüzyıl tarihçilerinden Hadidi 758 
( 1357), Nişancı Mehmed Paşa 759 ( 1358) 
tarihlerini verirler. Ali de 759 ( 1358) ta
rihinde buranın ele geçirildiğini kayde
der. Muhtemelen bu sonuncu tarihler 
gerçeği yansıtmakta ve Süleyman Paşa'-
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