
FERHENGiSTAN 

ler Akademisi, Fars Dili ve Edebiyatı 

Akademisi, Tıp ilimleri Akademisi adlı 
üç birimden oluşur. İran İslam Cumhu
riyeti'nin ilim dünyasında saygın bir yer 
elde etmesi için ilim adamı ve araştır
macılar yetiştirmek, ilmi çalışmaları teş
vik etmek, İran toplumunun teknik ve 
kültürel meselelerini çözmek bu kurulu
şun görevleri arasındadır. Bilimler Aka
demisi temel. beşerY, zirai, mühendislik 
ve İsiamY ilimler olmak üzere beş dalda 
faaliyet göstermektedir. 

Akademi bir mütevelli heyeti tarafın-

dan yönetilir. Mütevelli heyeti akademi 
başkanını tayin etmek, başkan tarafın
dan önerilen iran İslam Cumhuriyeti aka
demi teşkilatını, bütçeyi, harcamaları 

onaylamak gibi görevleri yerine getirir. 
Akademi teşkilatında sırasıyla akademi 
yüksek başkanlığı, mütevelli heyeti. aka
demi başkanı. akademi başkanlık bürosu, 
bilim konseyine bağlı beş dal. bilim ve 
araştırma müşavirliğiyle bu müşavirliğe 
bağlı toplantı ve konferanslar bürosu. kü
tüphane. belge, bilgisayar ve yayım mer
kezleri yer alır. Akademinin asil ve fahrY 
olmak üzere iki çeşit üyesi vardır: bunlar 
akademi başkanlığı tarafından önerilir 
ve mütevelli heyeti tarafından onayla
nır. FahrY üyeler resmi toplantılara katı
lamazlar, ancak dışarıdan yazılı olarak 
görüş ve düşüncelerini bildirirler. 
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FERHENGNAME-i SA'Dİ 
( ........... :...~ d:.a, ~ ) 

XIV. yüzyıl ediplerinden 
Hoca Mesud'un, Sa'di-i Şin'izi'nin 

Bostan adlı eserinden seçip 
tercüme ederek meydana getirdiği 

nasihatname tarzındaki eseri 
(bk. HOCAMESUD). 
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FERİD, Hace Gulam 

( ~~ ~~ ~\_,> ) 
(1845-1901) 

Hindistan'da Pencabi dilinin 
Siraiki lehçesiyle 

şiir söyleyen sfifi şair. 
_j 

30 Zilhicce 1261 'de (30 Aralık 1845) Pa
kistan' da, babası Hace Hudabahş'ın Sih
ler'in saldırıları sırasında gittiği Sind (in
dus) nehrinin doğu kıyısındaki Çaçran'
da doğdu. Hz. Ömer'in soyundan oldu
ğu rivayet edilen büyük dedesi Malik b. 
Yahya Arabistan'dan gelip Sind bölge
sinde yerleşmişti. FerYd annesini ve ba
basını çok küçük yaşta kaybetti. Çiştiy
ye tarikatına mensup tanınmış bir alim 
ve süfl olan ağabeyi Hace Gulam Fah
reddin' in yanında yetişti. Kısa bir müd
det sonra kendisiyle birlikte medresede 
ders vermeye başladı. Ağabeyi ölünce de 
(ı 288/ 1871) onun yerine geçti. On sekiz 
yıl Rühf sahrasında zühd ve riyazet ha
yatı yaşadı ve daha sonra hacca gitti. 2 
Rebfülewel 1319' da ( 19 Haziran 1901) 
vefat etti. 

Çiştiyye tarikatına mensup olan Ferfd 
şeriata bağlı, İslam dışı adet ve davra
nışlara şiddetle karşı çıkan bir süfldir. 
Çiştiyye tarikatında da rağbet gören se
ma konusunda çok titiz davranmış, ka
dınların ve tarikata mensup olmayanla
rın semaa katılmasını kesinlikle yasak
lamıştır. Ferfd sohbetlerinde bile adeta 
vezinli ve kafiyeli konuşacak kadar bü
yük bir şiir yeteneğine sahipti. Kendisin
den önce Farsça, Urduca, PencabY, Sirai
ki dillerinde şiir söyleyen şairlerin eser
lerini çok iyi incelemiş, Hintçe, Urduca 
ve Farsça gazelierin incelik ve zenginli
ğinden faydalanarak Ran adını verdiği 
bir edebiyat türüne yeni bir ruh, şekil 

ve üslüp kazandırmıştır. Muhyiddin İb
nü' I- Arabf'nin vahdet- i vücüd nazariye
sini benimseyen ve onun etkisiyle aş
kı mutlak gerçek olarak kabul eden Fe
rfd'in şiirlerinde aşk konusu önemli bir 
yer tutar. 

Klasik Hint mOsikisinin yanı sıra ma
hallf müsikiyi de çok iyi bilen Ferfd şiirle
rini bestelenmeye uygun bir tarzda söy
lemiş, İran, Hint, Urdu ve Sanskrit şiirin
den de faydalanmıştır. Nitekim eserle
rinde Farsça, Urduca ve Sanskritçe şiir
Iere de rastlanır. 

Divanı dışında Ferfd'in başlıca eserleri 
Risdle-i Fevd'id-i Feridiyye, Mekdtib-i 
Mecdlis, Mend~ıb-ı Ferid ve İrşdddt-ı 
Feridi'dir. Bunların son üçü müridieri ta-

rafında n derlenip yayımlanmıştır ( UDMİ, 
YY, 335) 
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FERİD BEY 

Osmanlı hattatı. 
L _j 

1274'te (1857) istanbul'da doğdu. Asıl 
adı Mustafa Ferid olup babası, Divan-ı 
Hümayun Muhimme Odası hulefasından 
ve Şabaniyye tarikatı şeyhlerinden Ali 
Necib Efendi'dir. Sıbyan mektebinden 
sonra hususi olarak Arapça ve Farsça 
okudu. Hat sanatına merakı dolayısıyla 
hattat Mehmed Şevki Efendi'den sü!Qs
nesih ve icazet yazılarını meşketti; Meh
med Necmeddin Okyay'ın b2yanına gö
re bir sülüs- nesih murakka'ı tertip ede
rek icazet aldı. Hocasının vefatından son
ra da Sami Efendi'den istifade etti. Şev
va! 1287'de (Ocak 1871) Divan-ı Hüma
yun Kalemi'ne girip burada kırk yıl ka
dar süren hizmeti esnasında muhtelif 
rütbelerden geçerek Mühimme Kalemi 
müdürlüğüne kadar yükseldi. I. Meşru
tiyet'in ilanından sonra kadro harici bı
rakıldığından emekliye ayrıldı. 

Divan-ı Hümayun'da tuğra çekmesini, 
divan! ve celY- divan! yazılarını Sami Efen
di'den öğrenen Ferid Bey burada ferman, 
berat ve menşur yazarak sanatını icra 
etti. 1914 yılında açılan Medresetü'l-hat
tatin'de divan!, ceır- divan! hat muallimi 
olarak vazife aldı. Son devrin tanınmış 
hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı, 
Ferid Bey' in burada yetiştirdiği öğren
ciler arasında ilk hatırianacak olan ki
şidir. 

Ferid Bey, vazifesi icabı Divan-ı Hüma
yun'un resmi yazılarıyla daha çok uğraş
ınakla beraber Sami Efendi tarzında celY
sülüs istiflerde de başarılı olan, ancak 
fazla tanınmayan hat sanatkarlarından
dır. Ayrıca şiirle meşgul olmuş, daha zi
yade latife tarzında mizahi bazı manzu
meler yazmıştır. 


