FERHENGiSTAN
ler Akademisi, Fars Dili ve Edebiyatı
Akademisi, Tıp ilimleri Akademisi adlı
üç birimden oluşur. İran İslam Cumhuriyeti'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 kuruluşun görevleri arasındadır. Bilimler Akademisi 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 akademi teşkilatını, bütçeyi, harcamaları
onaylamak gibi görevleri yerine getirir.
Akademi teşkilatında sırasıyla akademi
yüksek başkanlığı, mütevelli heyeti. akademi başkanı. akademi başkanlık bürosu,
bilim konseyine bağlı beş dal. bilim ve
araştırma müşavirliğiyle bu müşavirliğe
bağlı toplantı ve konferanslar bürosu. kütüphane. belge, bilgisayar ve yayım merkezleri yer alır. Akademinin asil ve fahrY
olmak üzere iki çeşit üyesi vardır: bunlar
akademi başkanlığı tarafından önerilir
ve mütevelli heyeti tarafından onaylanır. FahrY üyeler resmi toplantılara katı
lamazlar, ancak dışarıdan yazılı olarak
görüş ve düşüncelerini bildirirler.
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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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rafında n derlenip yayımlanmıştır (UDMİ,

FERİD , Hace Gulam

YY, 335)
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Hindistan'da Pencabi dilinin
Siraiki lehçesiyle
şiir söyleyen sfifi şair.
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30 Zilhicce 1261 'de (30 Aralık 1845) Pakistan' da, babası Hace Hudabahş'ın Sihler'in saldırıları sırasında gittiği Sind (indus) nehrinin doğu kıyısındaki Çaçran'da doğdu. Hz. Ömer'in soyundan olduğu rivayet edilen büyük dedesi Malik b.
Yahya Arabistan'dan gelip Sind bölgesinde yerleşmişti. FerYd annesini ve babasını çok küçük yaşta kaybetti. Çiştiy
ye tarikatına mensup tanınmış bir alim
ve süfl olan ağabeyi Hace Gulam Fahreddin' in yanında yetişti. Kısa bir müddet sonra kendisiyle birlikte medresede
ders vermeye başladı. Ağabeyi ölünce de
(ı 288/ 1871) onun yerine geçti. On sekiz
yıl Rühf sahrasında zühd ve riyazet hayatı 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 davranışlara şiddetle karşı çıkan

bir süfldir.
da rağbet gören sema konusunda çok titiz davranmış, kadınların ve tarikata mensup olmayanların semaa katılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Ferfd sohbetlerinde bile adeta
vezinli ve kafiyeli konuşacak kadar büyük bir şiir yeteneğine sahipti. Kendisinden önce Farsça, Urduca, PencabY, Siraiki dillerinde şiir söyleyen şairlerin eserlerini çok iyi incelemiş, Hintçe, Urduca
ve Farsça gazelierin incelik ve zenginliğinden faydalanarak Ran adını verdiği
bir edebiyat türüne yeni bir ruh, şekil
ve üslüp kazandırmıştır. Muhyiddin İb
nü' I- Arabf'nin vahdet- i vücüd nazariyesini benimseyen ve onun etkisiyle aş
kı mutlak gerçek olarak kabul eden Ferfd'in şiirlerinde aşk konusu önemli bir
yer tutar.
Çiştiyye tarikatında

Klasik Hint mOsikisinin yanı sıra mahallf müsikiyi de çok iyi bilen Ferfd şiirle
rini bestelenmeye uygun bir tarzda söylemiş, İran, Hint, Urdu ve Sanskrit şiirin
den de faydalanmıştır. Nitekim eserlerinde 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-
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FERİD BEY
Osmanlı hattatı.
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1274'te (1857) istanbul'da doğdu. Asıl
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!Qsnesih ve icazet yazılarını meşketti; Mehmed Necmeddin Okyay'ın b2yanına göre bir sülüs- nesih murakka'ı tertip ederek icazet aldı. Hocasının vefatından sonra da Sami Efendi'den istifade etti. Şev
va! 1287'de (Ocak 1871) Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girip burada kırk yıl kadar süren hizmeti esnasında muhtelif
rütbelerden geçerek Mühimme Kalemi
müdürlüğüne kadar yükseldi. I. Meşru
tiyet'in ilanından sonra kadro harici bı
rakıldığından emekliye ayrıldı.
adı

Divan-ı Hümayun'da tuğra çekmesini,
divan! ve celY- divan! yazılarını Sami Efendi'den öğrenen Ferid Bey burada ferman,
berat ve menşur yazarak sanatını icra
etti. 1914 yılında açılan Medresetü'l- hattatin'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 kişidir.

Ferid Bey, vazifesi icabı Divan-ı Hümayun'un resmi yazılarıyla daha çok uğraş
ınakla beraber Sami Efendi tarzında celYsülüs istiflerde de başarılı olan, ancak
fazla tanınmayan hat sanatkarlarından
dır. Ayrıca şiirle meşgul olmuş, daha ziyade latife tarzında mizahi bazı manzumeler yazmıştır.

FER]D VECD]
1920'1i yılların sonlarında vefat ettiği
tahmin edilen Ferid Bey'in kabrinin nerede olduğu tesbit edilememiştir.
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Muha mm ed Ferld Vecdl
(1878 -1954 )
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1878 yılında İskenderiye ' de dünyaya
geldi. 1875 veya 1876 'da doğduğu da
söylenir. İlk ve orta öğrenimini İskende
riye 'de yaptı. On altı yaşında iken babasının memur olarak tayin edildiği Dimyat'a gitti. Burada yörenin seçkin alimlerinin dini sohbetlerine katıldı ve dini
konulara ilgi duymaya başladı. Üç yıl sonra Süveyş ' e geçti; kısa sürede Fransızca
öğrendi. Orta öğreniminden sonra resmi öğrencilik yapmadan dini ve içtimai
ilimlerde kendini yetiştirdi. Batılılar' a İs
lam dinini tanıtmak amacıyla önce Fransızca olarak yazıp ardından el-Felseietii'l- hakka i i beda ' i <n- ek van adıyla
Arapça'ya çevirdiği bir risaleyi genç yaşında yayımiadı (ı 895) Aynı yıl içinde yazdığı Tatbi~u 'd-di yaneti 'l-İslami yye cala
nevamisi 'l- medeni yye adlı eseriyle ilim
çevrelerinde tanınmaya başladı. Bir yıl
sonra el-f[a yat dergisini çıkardı. Bu sı
rada el-Liva' ve el-Mü' eyyed gibi gazetelerde yazılar yazdı. 1901 'de ünlü kitabı el-Ha di~ atü 'l-fikri yye ve Kasım
Emin 'in görüşlerine reddiye olarak elM er 'etü 'l -müslime adlı eserlerini yayım
ladı; ardından el-İslam t i caşri'l- cilm

Ferid Vecdi

ve Saivetü
'l- ci rfan i i teisiri'l-Kur'dn
'ı
.
.
Larousse 'tan ve
Arapça ansiklopedilerden faydalanarak
Kenzü 'l- c ulı1m ve'l-luga'sını hazırla
dı. 1905 'te Kah i re 'ye gitti ve tasarladı
ğı yayımları gerçekleştirebiirnek için bir
matbaa kurdu . Bir yıl sonra el-f[a ya t
dergisini İslami ve felsefi bir muhteva
ile yeniden yayın hayatına soktu. Abbas
Mahmüd ei-Akkad ile birlikte ed-Düst ı1r gazetesini çıkardı ve bunu birkaç yıl
devam ettirdi. Kısa zamanda Mısır' ın
önemli bir ilim ve fikir adamı haline gelen Feri d Vecdi, Cemaleddin-i Efgani ve
Muhammed Abd uh 'un etkisinde kalarak yazdığı yazılarla ün ünü İsla m alemine yaydı. 1918 yılında tek başına Da 'iyazdı. Ayrıca Fransızca

hur ansiklopedisini tamamladı. Bundan
sonra el-Ehram, el-Mul{tetai, el -Hilal,
el-Cih dd, el-B eridü 'l-İslami gibi gazete ve dergilerde materyalizmin tenkidine, aklın ve bilimin üstünlüğüne dair
kaleme aldığı yazılarla ilim ve kültür fa aliyetlerine devam etti. 1933 'te önceden Nı1rü '1- İslam adıyla çıkarılan Mecelle tü '1-Ezh er dergisinin yöneticiliğine
getirildi. 1952 yılına kadar bu görevi yürüttü. Bu devrede 500'e yakın makale
yazdı. Yazılarınd a din ve bilimi uzlaştır
maya, İslam düşüncesini yeniden canlandırmaya çalıştı . Hayatının son iki yılı 
nı münzevi bir şekilde geçiren Ferid Veedi Kahire'de vefat etti.
Ferid Vecdi felsefe. kelam ve tefsir alaeserlerinin yanı sıra el- Vecdi yya t adlı "makamat" türü hikayeleriyle
Arap edebiyatında da önemli bir şahsi
yet kabul edilir. Bir taraftan çağdaş İs
lam düşüncesini ilim ve akıl temeline dayandırmaya çalışıp yenilikçi hareketin
öncüleri arasında yer alırken diğer taraftan hem genel anlamda İslam alemini etkisi altına alan materyalist felsefeye karşı , hem de Fi'ş- Ştri'l- cahili adlı
eserinde Kur'an ' ın i ' cazına itiraz eden
Taha Hüseyin ile kadının statüsünün çağ
daş Batılı değer yargıianna göre belirlenmesi gerektiğini ileri süren Kasım
Emin'e karşı Kur ' an ' ın üstünlüğünü ve
İslam ' ın kadına bakışİnı savunup yaziaş
mayı reddeden bir çizgi takip etmiştir.
İslam dininin evrenselliği, İslam medeniyetinin Batı medeniyetinden üstün
oluşu , ruhani alemin varlığı , materyalizmin çelişkileri ve ilimle din arasındaki
uyum konuları üzerinde önemle duran
Ferid Vecdi, İslamiyet ' in akıl ilkelerine
göre anlaşılması ve alimierin yorumları
vasıtasıyla dine yapılan ilavelerin ayıknındaki

lanması gerektiğini bazan aşırılığa kaçacak derecede hararetle savunmuştur.
Ona göre müslümanların içine düştüğü
içtimai ve siyasi zayıflığın sebebi, ilimden uzaklaşıp atalarından aldıkları mirası aynen taklit etmekle yetinmeleri,
nasları mezhepçi bir yaklaşımla te'vile
tabi tutmalarıdır. Esasen ilim öğrenme
yi emreden dinin ilimle çatışması mümkün değildir. Ne kadar ileri merhaleler
katedilirse edilsin ilim insanı ruhen huzura kavuşturmada asla dinin yerini alamaz (e l -islam, ı . 4, 29-32; ll . 320-32 ı . 33 ı 332 ) Ancak gerçek din, insanın selim yaratılışına paralel evrensel ilkeler içeren ve
hurafelere yer vermeyen İslamiyet 'tir. İs
lam ' ın farklı dillere, ırkiara ve kültürlere mensup milletlerce kabul edilmesi ve
kısa zamanda dünyanın her tarafına yay ı lması da bunu göstermektedir.
Son devir müfessirleri arasında zikredilen Ferid Vecdi Kur ' an-ı Kerim 'i tefsir
ederken alimlerce üzerinde ittifak edilen manaları tercih etmiş, nüzül sebeplerini ve nesih faktörünü dikkate almakla birlikte modern ilmin verileriyle kanıtlanamayacağı düşüncesiyle mücizelere ve ahiret konularına ilişkin ayetleri
müteşabih kabul etmiş, bazı ayetleri ilmi bir kanun zannettiği evrim teorisine
uygun olarak te'vil etmiş, bu arada Dozy
ve Cariayi gibi Batılı yazarların Kur'an'ın
üs!Qbuna dair itira z larını da reddetmeye çalışmıştır (Mu kadd imetü' I -Musha{i 'lmü{esser, s. 6-7,91-94, 133- 134; Mustafa
Sabri Efend i. 1, 169 - 170; IV. 5, 4 ı 0-4 14).
Ferid Vecdi İslam aleminde yaygın tasawufi anlayışı da eleştirmiştir. Ona göre nitelikleri Kur 'an'da ve sahih hadislerde belirtilen veli. elinden geldiğince
ilahi emirlere uymaya çalışan mürninden ibarettir. Süfilerin velilik ve buna
bağlı tevessül anlayışları konusunda naslarda açık bilgiler bulunmayıp bunlar İs
lam'ın bü nyesine sonradan dahil edilmişti r (e l - İs lam, ll, 339-346)
Ferid Vecdi'nin asıl meşhur olduğu alan
kelam ilmidir. İtikadi konularda akli deliller kullanan Ferid Vecdf, muhtemelen
pozitivist ilmi atmosferin etkisiyle iman
esaslarını duyu verilerine dayanan delillerle kanıtlamaya çalışmış , klasik şekliy
le yetersiz bu l duğu kelam ilminde modern ilimiere paralel olarak yenilikler
yapmak istemiştir. Fikri mücadelelerinde daha çok materyalizmin tenkidi üzerinde duran Ferid Vecdi, müslümanların
mezhep taassubuyla oluşan inançlardan
kurtulmadıkça itikadi ve içtimai problemlerini çözemeyeceklerine inanmıştır.
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