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EbO. Zekeriyya Yahya b. Ziyad
b. Abdiilah el-Absi el-Ferra'
(ö. 207 /822)

Arap dili ve tefsir alimi.

L
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144 (761-62) yılında Küfe'de doğdu.
Baba tarafından Beni Minkar'ın veya Beni Esed'in azatlısı bir aileye mensuptu.
Bu sebeple KOfi, Esedi, aslen Deylemli
oldukları için de Deylemi nisbeleriyle
anılır. Çocukluğu ve ilk tahsil yılları KOfe'de geçti. imam Muhammed b. Hasan
eş - Şeybani ile teyze çocuğu oldukları bilinmektedir. Lakabı olan Ferra her ne
kadar "kürk yapan, kürk satan" anlamı
na geliyorsa da kaynaklarda onun bu
meslekle meşgul olduğuna dair bilgi yoktur. Bu lakabın ona kelamı (söz) tahlil
ve tetkik ettiği için (yefri'l -kelam) verildiği söylenmektedir (Sem'ani, IV, 352).
SüyOti, Ferra'nın kürkçülükle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtmekte (Tuf}.fetü'l-erfb, vr. 194b), dil konularını inceleyerek düzene koyduğu için, deriden yapı
lan giyecekleri biçip diken kimseye benzetilerek ona bu lakabın verildiğini söylemektedir. Ancak fery kelimesi ayrıca
"takdir edilecek, insanı hayrete düşüre
cek işler yapmak" anlamına da geldiğin
den çalışmalarındaki olağanüstü başarı
ve güzellikten dolayı kendisine bu lakabın verilmiş olması da mümkündür.
Ferra'nın

ders arkadaşı olduğu anlaKOfeli muhaddis ve zahid Hennad
b. Seri'nin anlattığına göre Ferra derslerde not tutmaz, dinlemekle yetinir, fakat tefsir veya lugatla ilgili bir söz geçtiği zaman hocadan tekrar etmesini isterdi. Bu sebeple Hennad, onun kendisine lazım olan şeyleri ezberlediği kanaatini taşımaktadır. Başlangıçtan beri
lugat ve tefsir ilmine daha fazla alaka
gösterdiği anlaşılan Ferra tahsiline Basra'da devam ederek Halil b. Ahmed, VOnus b. Habib gibi meşhur alimlerden
ders okudu. Kaynakların bildirdiğine göre Ferra Halil' den ziyade VOn us b. Habib'in derslerine devam etmiştir. Basra'da Arap dili, tefsir ve kıraat alanların
daki tahsilini tamamlayıp Küfe'ye döndüğünde, bu muhitte nahivle meşgul
olanların kendilerine rehber edindikleri
şılan

Ruasi'nin Kitabü'l-Fayşal'ını (el-Faşl)
iyice öğrenmiş bulunuyordu.
Mehdi- Billah devrinde (775-785) hocası Ruasfnin tavsiyesiyle Bağdat'a gittiği zaman şehrin en yetkili alimi olan
Kisai ile yaptığı ilmi tartışmada nahivdeki üstünlüğünü görünce onun gözde
talebe lerİ arasında yer aldı. Daha sonraki yıllarda saraya ve devlet adamları
nın çevresine girmesi ve buralarda tanınması da hacası vasıtasıyla oldu. Perra'nın Bağdat'a gidişi ve Kisai ile tanış
ması hayatında önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Onun faydalandığı
pek çok alim ve ravinin başında Kisai gelmektedir. Kisai'den daha ziyade kıraata
dair rivayetleri ve nahvin inceliklerini öğ
rendi. Nahiv alanında ayrıca Ruasi'den,
lugat konusunda Yunus b. Habib'den,
dil ve edebiyat konusunda fesahatiyle
meşhur bedevilerden olan Ebü'l-Cerrah,
EbO Servan ve EbO Ziyad el-Kilabi'den.
şiir ve ahbar* alanında da Mufaddal edDabbi'den istifade etti.
Ferra 187 (803) yılından önce çevresinde kendini kabul ettirmiş ve halifenin huzuruna davet edilecek derecede
şöhret ve itibar sahibi olmuştu. Bununla beraber gerek nahiv gerekse Kur'an
ilimleri alanında dönemin en önemli şah
siyeti sayılması Kisai' nin ölümünden
(189 1 805) sonraya rastlamaktadır. Kisai
vefat edince arkadaşlarının ısrarı üzerine onun yerine geçti ve o tarihten itibaren hocalık hayatı başlamış oldu. Me cdni'J-~ur,dn'dan sonra yazmaya başla
dığ ı el-I:fudud'un telifine dair rivayetler de onun Bağdat'taki ilmi itibarını açık
şekilde göstermektedir. Bu rivayetlerden birine göre Halife Me'mOn ondan.
nahiv usulüne ve bedevilerden derlenmiş fasih Arapça'ya dair malzemeyle ilgili bir eser telif etmesini istemiş, sarayda kendisine bir yer ayırtmış, her
türlü ihtiyacını karşılayacak ve ona hizmet edecek kimseler tayin etmiş, eserini yazdıracağı verraklar tahsis etmiştir.
ll. (VIII.) yüzyılın sonu ile lll. (IX.) yüzyı
lın ilk yıllarında Kur'ani ilimler sahasın
da Bağdat'ta en büyük otorite olarak
kabul edilen Ferra'nın dersleri ve imla meclisleri büyük rağbet görüyordu.
Me'mün'un oğullarına da hocalık yapan
Ferra'nın yetiştirdiği pek çok talebe arasında Ebü Abdullah et-Tuva!, Ebü Abdurrahman Abdullah b. Ebü Muhammed
el- Yezidi, Basra dil mektebinin en tanın
mış simalarından biri olan Ebü Ubeyd
Kasım b. Sellam, aynı mektebin önde gelen alimlerinden EbO Yüsuf İbnü's-Sik-
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kit, Küfe dil mektebine mensup nahiv
alimlerinden ve Sa'leb'in hocalarından
Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah
b. Kadim. dil ve edebiyat alimi Ebu Amr
Şemr b. Hamdeveyh el-Herevi, aynı zamanda Ferra ·nın ravisi ve verrakların 
dan biri olan Ebü Abdullah Muhammed
b. Cehm es-Simmeri, Sa'leb'in hocaları arasında adı geçen Ebü Muhammed
Selerne b. Asım en-Nahvi zikredilmektedir. Ferra Bağdat'ta ikamet etmekle beraber Küfe ile ilgisini kesmez, senenin sonu yaklaşınca Küfe'ye giderek yakınlarının arasında kırk gün kalır
ve kazandıklarını onlara dağıtırdı. 206
(822) yılında hacca giden Ferra. zilhicceyi (mayıs) Mekke'de geçirdikten sonra
dönüşünde 207 yılının başlarında vefat
etti.
Dindarlığıyla

övünen Ferra çok para
kazanmaktan hoşlanır. bu sebeple durup dinlenmeden çalışırdı. Buna rağmen
son derece sade bir hayat yaşardı. Talebelerini ciddi bir tavırla karşılayarak
on l arı kapıs ı nın önünde toprak zemine
oturturdu (Yakut, Muccemü 'l-üdeba', XIII,
9-1 0) . Haşianmadığı kimseler hakkında
konuşurken bile hissiyata kapılmaz, onların iyi ve güzel taraflarını söylerdi.
Ferra. nahvin bütün meselelerinin henüz açıklığa kavuşmadığı bir dönemde
yaşadığından bunlar üzerinde önemli çalışmalar yapmıştır. Halife Me'mün'la tanışmasını sağlayan . devrin belagatı ve
fesahatiyle meşhur alimlerinden Sümame b. Eşres'in Ferra hakkındaki sözleri
onun yaygın şöhretini. çeşitli ilimiere vukufunu ve şahsiyetini belirtınesi bakı 
mından önemlidir. Halifenin huzuruna
girebilmek için defalarca saraya gidip
gelen Ferra'nın kim olduğunu anlamak
için kendisiyle görüşen ve belli başlı alanlardaki bilgisini yoklayan Sümame onun
son derece edepli ve vakur. lugat ve nahiv sahasında derinleşmiş, çeşitli fıkhi
meselelere vakıf. nücüm ve tıp ilimlerinde bilgi sahibi, eyyamü'l-Arab * ı ve
Arap şiirini çok iyi bilen bir kimse olduğunu gördükten sonra, "Sen Ferra'dan
başkası olamazsın" demiştir (Hatib, XIV,
151; İbnü'I - Kı fti, IV. 12-13).
Her şeyden önce bir nahiv alimi olan
Ferra hacası Kisai'yi bile zamanla gölgede bırakmıştır. Nitekim kendisi henüz hayatta iken KOfeliler onu bu ilimde Kisai'den daha büyük bir alim olarak kabul etmişlerdir. Öğrencisi Selerne
b. Asım'ın, Ferra daha büyük bir nahiv
alimi olduğu halde onun Kisai'yi kendi -

sinden büyük telakki etmesine hayreti
bu yüzdendir (İbnü ' I - Kıfti, IV, 8) "Nahiv
Ferra ' dır ve Ferra nahivde emirü' l-mü'minindir" şeklindeki yaygın kanaat de
bunu göstermektedir (Hatib, XIV, 152) .
Her ne kadar eski müellifler, Küfe mektebinin tarihi seyrinde ve kıraat alanın
daki önemli yeri dolayı sıyla Kisai'yi nahivde de birinci, Ferra'yı ise ikinci şah
siyet olarak kabul ederlerse de Zübeydi ve İbnü' 1- Kıfti, yalnız dil konusundaki ilmi seviyesini dikkate alarak onu "Küfiyyün'un en üstünü ve en alimi" diye
nitelendirirler (Ebu Bekir ez-Zübeydi, s.
131 ; ibnü ' I-Kıfti, N , 1) İbn Hallikanda
Ferra'yı nahivde, lugatta ve edebiyatın
çeşitli dallarında bu şekilde tavsif eder
(Vefeyat, V, 225)
Kıyasa çok önem veren Ferra bunu dil
meselelerine ve başka konulara da uygulardı. Sadece öğrendiklerini ve derlediği bilgileri telif ve nakletmekle kalmaz,
bunları inceleyip tahlil eder ve yeni birtakım sonuçlara varırdı. Nitekim Kisai,
"Ferra mı yoksa Ahmer mi daha büyük
alimdir? " şeklinde bir soruya Ahmer'in
daha bilgili, ancak Ferra ' nın daha akıllı,
daha gen i ş görüşlü olduğu. bu sebeple
kendi düşünce ürünü olan bilgiler bakı
mından onu daha alim bulduğu cevabı 
nı vermiştir (Zeccaci, s. 212).

özelliklerinin ve kuralları
tesbit edilmesinde Ferra'nın büyük
hizmeti o l muştur. Sa'leb'in kanaatine
göre Arapça'yı unutulup kaybolmaktan
koruyan odur. Çünkü münakaşa konusu olan bu dil hakkında herkes dilediği
iddiada bulunuyor, birçok kimse aklının
erdiği, kabiliyetinin el verdiği kadar konuşuyor ve o günün alimleri de diğer ilim
adamlarının sözlerini tekrarlamaktan öte
bir şey yapmıyorlardı. Tenkitsiz ve değerlendirilmeden nakledilen bu sözler
de halledilmemiş problemler halinde kalıyordu (Ebü Bekir ez-Zübeydi, s. 13 1). İş
te böyle bir durumda Ferra, gerek kendisinden öncekilerin gerekse çağdaşla
rının fikir ve kanaatlerini karşılaştırmak
la yetinmemiş, bunları tenkit ederek
kendi görüşüne göre birleştirmiş ve meseleleri uyumlu bir sistem haline getirmiştir. Küfe mektebine mensup olması 
na rağmen Basriyyün'un doğru bulduğu görüşlerini de benimser ve savunurdu. Bu sebeple kendisi, Basra ve Küfe
mekteplerini mezceden Bağdat rnektebinin kurucusu olarak da kabul edilir.
Arapça'nın

nın

Eserleri. Ferra çok verimli bir müellif
olup kaynaklarda yirmi beş kadar ese-

rinden söz edilmektedir. Ancak bunlardan sadece dördü günümüze kadar gelebilmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: t .
Me\'ini'l-~ur'an. Ferra'nın Tefsiru müş
kili trabi'l- ~ur' an diye adlandırdığı
bu eseri onun en tanınmış iki kitabından
biridir. Daha sonraki lugat ve gramer çalışmalarına esas teşkil eden başlıca kaynaklardan biri olan eserde ayetlerdeki dil
özelliklerinden hareketle Arapça'nın sarf
ve nahvi tesbit edilmiştir. Eser, muhtelif kütüphanelerdeki nüshalarına dayanı l arak üç cilt halinde yayımlanmıştır
(nşr. Ahmed Yüsuf Necati- M. Ali en-Neccar, Kahire 1955; M. Ali en-Neccar, Kahire 1966; Abdülfettah İ s mail Şe! ebi - Ali
en-Necdi Nasıf, Kahire 1972). z. el-Eyyam
ve'l - leyali (ue 'ş - şühar) . Gündüz, gece,
haftanın günleri ve aylarla ilgili kelimeleri ihtiva eden sözlük mahiyetindeki eser.
bilinen üç nüshası (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 179; Sezgin, GAS, VII, 343) esas
alınarak İbrahim el-Ebyari tarafından
neşredilmiştir (Kahire 1375 / 1956 ; 1400 /
1980). 3. el-Mü?ekker ve 'l-mü'enneş.
Arap dilinde isimle sıfatın . faille fiilin sayı ve cins bakımından uyumunda. zamirler, fiilimsiler. işaret sıfatları vb. önemli konularda müzekkerlik ve müennesliğin doğurduğu birtakım güçlükleri halletmek için yazılan ilk eserdir. Ferra, diğer kitapları gibi bunu da öğrencilerine
imla ettirmek suretiyle, ölümünden üç
yıl önce Me'mün'un kumandanlarından
Tahir b. Hüseyin adına telif etmiştir. elMüzekker
ve'l-mü'ennes- ilk defa Mustafa ez-Zerka (diğer iki kitabı ile birlikte
ei-Mecma<atü 'l-lugauiyye içinde, Beyrut Halep 1345). daha sonra Ramazan Abdüttewab (Kahire 1975, 1989 l?l) tarafından
yayımlanmıştır. 4. el-Ma~şilr ve'l - memdild. Arapça'da son harfleri elif-i maksüre ve elif-i memdüde olan kelimelere dairdir. Eseri Abdülaziz el-Meymeni
(Kahire 1967) ve Macid ez-Zehebi (Kahire 1983 ) neşretmişlerdir. s. el-Beha (eiBehf). Konuşma dilinde görülen hatalı
kelime ve kullanırnlara dair olup genellikle "Kitabü Ma telhanü fihi'l- <amme",
"Lahnü'l- <amme" benzeri adlarla anılan
eserlerin ilk örneklerinden biridir. Ferra bu kitabını Tahir b. Hüseyin'in i steği
üzerine kaleme almıştır. Eseri gördüğü 
nü belirten İbn Hallikan bunun küçük
hacimde bir kitap olduğunu, Sa'leb'in
el-Fasih 'inin esasını teşkil ettiğini kaydeder (Vefeyat, V, 229). 6. el-]iudild (Hudadü'n-nahu) . Ferra'nın. talebelerine on
altı yılda imla ettiği bu eser sadece onun
değil bütün Küfe mektebi mensupları-
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nın nahiv konusunda yazdığı kitapların
en önemlisi sayılmaktadır. Müellif eserini her birine "had" (tarif) adını verdiğ i
kırk altı bölüme ayırmış ve her bölümde Arapça· nın çeşitli meselelerini ele almıştır (Tüccar. s. 52 -53). Daha sonra gelen bazı dil alimleri nahve dair teliflerinde bu eseri örnek almışlar, hatta Ebü'lHasan er- Rummani gibi bazı müellifler
eserlerine aynı adı vermişlerdir. 7. If.un1tü '1- mu c cem. Ferra 'nın hayatını anlatan kaynaklarda böyle bir eserinden
söz edilmernekle beraber İbn Reşik elKayrevani kafiyeden bahsederken bu
eserden iktihasta bulunmuştur (el-~Um·
de, ı. ıooı 8. İ.tJ.ülafü ehli'l-Kute ve'l-

Başra ve'ş-Şam ti'l-MeşaJ:ıii (İbnü'n

NedTm, s. 36).
Ferra'nın

kaynaklarda

adı

geçen di-

ğer eserleri de şunlardır: Aletü'l-küttab (Aletü 'l ·katib veya Alatü' l-katib). elCem' ve't-teşniye fi'l-~ur'an, el-Eb-

niye, el-Emalf, Fa'ale ve et'ale, Garibü'l-hadis, el-Kati fi'n-nahv, Lugiitü'l-~aba'il, Lugiitü'l-~ur'a~, el-Meşadir fi'l-~ur'an, Kitilbü Mülazim,
Müşkilü'l-luga, en-Nevadir, en-Nüdbe, et-Taşrif, el-Va~ve'l-ibtida', elVav, Yatt ve yefe 'a. Bazı kaynaklarda
ve yeni araştırmalarda el-Fa{J.ir fi'l- emşili adlı eser Ferra 'ya nisbet edilmişse
de bunun, Ferra'nın talebelerinden ve
ravilerinden Selerne b. Asım'ın oğlu Ebü
Talib el-Mufaddal'a ait olduğu tesbit
edilmiştir.

belli başlı çaAhmed Mekki el -Ensari, Ebu Zekeriyya el-Ferra' ve me?hebühu fi'n-nal}.v ve'l-luga (Kahire
ı 964); AbdülhamTd Muhammed Abdülkerim es-SubhT, el-Lehecc'ltü'l- 'Arabiyye ii Me'ani'l-Kur'an li'l-Ferra' (bk.
bibl.); Zülfikar Tüccar, al-Farrii', Hayatı, Eserleri ve Arap Dili ve Edebiyatın 
daki Mevkii (doktora tezi, bk. bibl.); Ahmed Alemüddin el-Cündi, Fi'l-~ur'an
ve'l- 'Arabiyye min türaşin lugaviyyin
mef~iid (Mekke 1410).
Ferra

hakkında yapılan

lışmalar şunlardır:

BİBLİYOGRAFYA:

Yahya b. Ziyact el-Ferra, Me'ani 'l-}{ur'an (nşr.
Ahmed Yüsuf Necati - M. Ali en-Neccar). Kahire 1955, I, 1 ; a.mlf., el·Mii?ekker ve'l -mü'en·
neş (nşr. Ramazan Abdüttewab), Kahire 1975,
naşirin mukaddimesi; Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam, Garfbü 'l-/:ıadfş (nşr. Muhammed Abdülmuid Han), Haydarilbild 1967, I, 8 ; ll, 86 ; lll, 44;
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ZüLFiKAR TüccAR

FERRA el·BEGAVİ
L

(bk. BEGAVİ, Ferra).

..J

FERRAŞ

( J.!)ll )

L

Halife ve sultanların .
yatak ve halılarını seren,
çadırlarını kuran kişi;
cami, medrese gibi vakıf eserlerinin
temizlik işleriyle uğraşan görevli.

..J

Sözlükte "bir şeyi yaymak, döşemek"
gelen Arapça ferş (firaş) masdanndan türetilmiş bir kelimedir. Abbasiler, Gazneliler, Selçuklular ve Memlükler gibi İslam devletlerinde bu görevi yapanlar ferraşün (ferraşan) şeklinde anıl
maktaydı. Osmanlılar'da ise ferraş kelimesi, saray hizmetiisi dışında çeşitli vakıf eserlerin temizliğiyle ilgilenen görevliler için kullanılmıştır. Kutsal yerlerde
(Mekke, Medine) temizleyicilik yapmayı
övünç vesilesi sayanlara da ferraşün adı
verilirdi.
Saraylarda ferraşların toplandığı yere
"ferraşhane", yatak ve yaygıların bulunduğu odaya ise " hizanetü'l-ferş" veya
"firaşhane" denilirdi. Ferraşların başın
da "ferraşbaşı" veya "mihter-i ferraşan"
denilen görevli bulunurdu. Mihter-i ferraşanın emrinde " firaşi" adı verilen çok
sayıda gulam çalışırdı ; bunlar çadırları
kurmak ve sökmekle görevliydi. Halife
Muktedir-Billah devrinde (908-932) darülhilafede sekiz yüz ferraşın görev yaptığı belirtilmektedir (SabT, s. 8).
anlamına

Nizamülmülk'ün Siyasetname'sinde
bu görevliyle ilgili birtakım bilgiler bulunmaktadır. Buna göre ferraş olacak
kişilerin hangi şehirden ve hangi mezhepten olduğu araştırılmalı, Kum, Save
ve Reyliler'le Şiiler kesinlikle bu göreve
getirilmemelidir. Bu bilgiler, ferraşın sarayda sultana yakın bir görevli olduğu
na işaret eder. Kaynaklardan bazı Ermeniler'in de ferraş olarak istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Sultan Alparslan'ı yaralayan ve ölümüne sebep
olan, Yüsuf el-Harizmi'yi öldüren mihter-i ferraşan bir Ermeni idi (RavendT, ı,
I 19; Al]barü'd-deuleti's-SelcQI!-ıyye, s. 54).
İlhanlılar zamanında ferraşlar vilayet ge-

lirlerinden bahşiş alırlardı. Safeviler'de
de ferraşbaşı adlı bir görevli bulunuyor,
şahın köşkünün hizmetini yapmanın yanında sarayda kullanılan aydınlatma cihazlarının saklandığı "meş'alhane" adı

verilen odanın da
vazife yapıyordu .

baş

sorumlusu olarak

Osmanlılar'da ise ferraş kelimesi cami, medrese, mektep, han, hamam, kervansaray vb. vakıf eserlerin temizliğiyle

