
FERRA, Yahya b. Ziyad 

nın nahiv konusunda yazdığı kitapların 
en önemlisi sayılmaktadır. Müellif ese
rini her birine "had" (tarif) adını verdiği 

kırk altı bölüme ayırmış ve her bölüm
de Arapça· nın çeşitli meselelerini ele al
mıştır (Tüccar. s. 52 -53). Daha sonra ge
len bazı dil alimleri nahve dair teliflerin
de bu eseri örnek almışlar, hatta Ebü'l
Hasan er-Rummani gibi bazı müellifler 
eserlerine aynı adı vermişlerdir. 7. If.u
n1tü '1- mu c cem. Ferra 'nın hayatını an
latan kaynaklarda böyle bir eserinden 
söz edilmernekle beraber İbn Reşik el
Kayrevani 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-küt
tab (Aletü 'l ·katib veya Alatü' l-katib). el
Cem' ve't-teşniye fi'l-~ur'an, el-Eb
niye, el-Emalf, Fa'ale ve et'ale, Ga
ribü'l-hadis, el-Kati fi'n-nahv, Lugii
tü'l-~aba'il, Lugiitü'l-~ur'a~, el-Me
şadir fi'l-~ur'an, Kitilbü Mülazim, 
Müşkilü'l-luga, en-Nevadir, en-Nüd
be, et-Taşrif, el-Va~ve'l-ibtida', el
Vav, Yatt ve yefe 'a. Bazı kaynaklarda 
ve yeni araştırmalarda el-Fa{J.ir fi'l- em
şili 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. 

Ferra hakkında yapılan belli başlı ça
lışmalar şunlardır: Ahmed Mekki el -En
sari, Ebu Zekeriyya el-Ferra' ve me?
hebühu fi'n-nal}.v ve'l-luga (Kahire 
ı 964); AbdülhamTd Muhammed Abdülke
rim es-SubhT, el-Lehecc'ltü 'l- 'Arabiy
ye ii Me'ani'l-Kur'an li'l-Ferra' (bk. 
bibl.); Zülfikar Tüccar, al-Farrii', Haya
tı, Eserleri ve Arap Dili ve Edebiyatın

daki Mevkii (doktora tezi, bk. bibl.); Ah
med Alemüddin el-Cündi, Fi'l-~ur'an 
ve'l- 'Arabiyye min türaşin lugaviyyin 
mef~iid (Mekke 1410). 
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FERRA el·BEGAVİ 

(bk. BEGAVİ, Ferra). 
..J 
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FERRAŞ 
( J.!)ll ) 

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" 
anlamına gelen Arapça ferş (firaş) mas
danndan türetilmiş bir kelimedir. Abba
siler, Gazneliler, Selçuklular ve Memlük
ler gibi İslam devletlerinde bu görevi ya
panlar ferraşün (ferraşan) şeklinde anıl
maktaydı. Osmanlılar'da ise ferraş keli
mesi, saray hizmetiisi dışında çeşitli va
kıf eserlerin temizliğiyle ilgilenen görev
liler için kullanılmıştır. Kutsal yerlerde 
(Mekke, Medine) temizleyicilik yapmayı 
övünç vesilesi sayanlara da ferraşün adı 
verilirdi. 

Saraylarda ferraşların toplandığı yere 
"ferraşhane", yatak ve yaygıların bulun
duğu odaya ise " hizanetü'l-ferş" veya 
"firaşhane" denilirdi. Ferraşların başın
da "ferraşbaşı" veya "mihter-i ferraşan" 
denilen görevli bulunurdu. Mihter-i fer
raşanın emrinde "firaşi" adı verilen çok 
sayıda gulam çalışırdı ; bunlar çadırları 
kurmak ve sökmekle görevliydi. Halife 
Muktedir-Billah devrinde (908-932) da
rülhilafede sekiz yüz ferraşın görev yap
tığı belirtilmektedir (SabT, s. 8). 

Nizamülmülk'ün Siyasetname'sinde 
bu görevliyle ilgili birtakım bilgiler bu
lunmaktadır. Buna göre ferraş olacak 
kişilerin hangi şehirden ve hangi mez
hepten olduğu araştırılmalı, Kum, Save 
ve Reyliler'le Şiiler kesinlikle bu göreve 
getirilmemelidir. Bu bilgiler, ferraşın sa
rayda sultana yakın bir görevli olduğu
na işaret eder. Kaynaklardan bazı Erme
niler'in de ferraş olarak istihdam edil
diği anlaşılmaktadır. Nitekim Sultan Al
parslan'ı yaralayan ve ölümüne sebep 
olan, Yüsuf el-Harizmi'yi öldüren mih
ter-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 ya
nında sarayda kullanılan aydınlatma ci
hazlarının saklandığı "meş'alhane" adı 

verilen odanın da baş sorumlusu olarak 
vazife yapıyordu . 

Osmanlılar'da ise ferraş kelimesi ca
mi, medrese, mektep, han, hamam, ker
vansaray vb. vakıf eserlerin temizliğiyle 



ilgilenen, halı, kilim ve hasır gibi mefru
şatını serip toplayan hizmetiileri belir
ten bir anlam kazanmıştır. Özellikle bü
yük ve orta derecedeki vakıfların vakfi 
yelerinde, )0.!_ yüzyıldan itibaren bu gö
revi yerine getirmek üzere "feraşet ci
heti" denilen hizmetli birimi için bir tah
sisat ayrıldığı görülmektedir. Fatih Kül
liyesi'nde cami personeli arasında ferra
şa rastlanmamakta, ancak bu görevi al
tı kayyimin yerine getirdiği tahmin edil
mektedir. Bununla birlikte Sahn - ı Se
man'ın her birinde 2 akçe yevmiyeli bi
rer ferraşın bulunduğu, ayrıca Fatih'in 
türbesinde iki, darüşşifada bir ferraşın 
görev yaptığı belirtilmektedir (Barkan, 
İFM, XXIII/ 1-2, s. 312-318) Bundan yüz 
yıl sonrasına ait Süleymaniye Külliyesi'n
de ise camide her biri günde 4 akçe alan 
dört, cami avlusu, hamam ve diğer bağ
lı birimlerde yedi, tabhanede iki olmak 
üzere günde 3'er akçe alan on üç ferraş 
görev yapmaktaydı (Bar kan, VD, IX [ 197J], 
s. 134-135). )0.!1. yüzyılda büyük külliye
lerin dışında orta büyüklükteki birçok 
vakıfta da ferraşların yer aldığı İstan
bul Vakıfları Tahrir Defteri'nden tes
bit edilmektedir (mesela, nr. 349, 362, 
1199). Burada ferraşın cami, hela ve di
ğer bağlı alanlarda temizlik işine baktı
ğı, vakıf personeli arasında yer alan mü
ezzin, bewab ve özellikle kayyimlerle 
aralarında belirli bir iş bölümünün bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Vakıflardaki ferraşlık görevi aşağı de
receden bir hizmet sayıldığı halde Mek
ke'de Harem-i şerif'in ve Medine'de Rav
za -i Mutahhara'nın süpürOlmesi büyük 
bir şeref sayıldığından sembolik olarak 
hanedan mensupları ve ileri gelen bazı 
kişiler, "feraşet- i şerlfe" diye anılan bu 
görevden belirli bir pay (nısf, rub' hisse) 
almışlar ve bunu manevi bir huzur ve 
hayır vesilesi saymışlardır. Buralardaki 
feraşet-i şerTfe, esrna-i hüsnadan kina
ye doksan dokuz hisse olarak sayılıp her 
hisse de 16 kırat itibar edilmişti. Bunun 
48 kıratma padişahlar, 24 kıratma vali 
de sultanlar sahip olurlar, kalan kısmı 
ise muteber kimselere dağıtılır, bütün 
bunlar beratla tevcih edilirdi. Başbakan
lık Osmanlı Arşivi'nde müzehhep ferman
lar tasnifinde altınla bezenmiş çok sayı

da feraşet-i şerTfe beratı bulunmakta
dır. Burada ayrıca "feraşet-i şerTfe def
teri" adı altında kayıtlı olan defterlerde 
padişah, vezirler, şerifler, ulema. defter
darlar vb. kimselerden feraşet-i şerTfe 
sahibi olanların isimleri ve hisseleri ayrı 
ayrı belirtilmiştir (Atalar, s. 233-234). Bu 

sembolik taksimatın d ışında kutsal yer
lerde fiilen ferraşlık görevini yerine ge
tirmek için ferraş ağalar tayin edilir, bun
ların ücretleri genellikle Mısır eyaletin
den karşılanırdı. Mesela 1586 ·da Mısır 
beylerbeyi ve defterdarına gönderilen 
bir hükümde Kabe haremindeki naibül
harem, hazinedar ve on kadar ferraş 
ağanın aidatiarının Mısır bütçesinden 
verilmesi istenmiştir (BA, MD, nr. 60, s. 
124, hk. nr. 299). Ayrıca yeniçeri teşkilatı 
arasında da ferraşlık görevinin bulundu
ğu bilinmektedir. Ferraşlık Osmanlı Dev
leti'nin sonuna kadar devam ettiği gibi 
Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri 
teşkilatında da yakın zamanlara kadar 
yerini korumuştur. 
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Iii TAH SİN y AZI CI - MEHMET İPŞİRLİ 

PERRUHABAD 

( N>_;! ı 

Hindistan'ın 

Utar Pradeş eyaletinde bölge 
ve eskiden bu bölgenin 

merkezi olan şehir. 

Ganj ve Yamuna (Cemna) nehirleri ara
sında yer alır. Pakistan'ın kurulması ( 194 7) 
ve Kuzey Hindistan müslümanlarının bu 
ülkeye doğru göç etmesi üzerine daha 
önce çoğunlukta olan İslam nüfusu bu-

FERRUHABAD 

gün azınlık durumuna düşmüştür. Böl
ge çok eski bir tarihe sahipse de Perru
habad şehri yeni olup 1714 yılında Ba
bürlüler'e bağlı Bangaş newatlarının 

birincisi Muhammed Han KarlanT tara
fından kurulmuştur. Aslında Afganlı bir 
maceraperest olan Muhammed Han et
rafına topladığı 12.000 kişilik bir ordu 
ile, o sıralarda Delhi tahtını ele geçirme
ye çalışan ı. Sahadır Şah'ın üçüncü oğlu 
Ferruhsiyer'e yardım etmiş ve Agra'nın 
14 km. doğusunda SamOrgarh denilen 
yerde Cihandar Şah'a karşı yapılan mey
dan savaşını kazanmasına ( 1713) vesile 
olarak onun güvenilir adamları arasına 
girmiştir. Bu savaşın hemen arkasından 
Muhammed Han'ın kayınpederi Kasım 
Han Bangaş'ın yerli RacpOtlar ' la mey
dana gelen bir çatışma sırasında öldü
rülmesi üzerine hükümdar diyet olarak 
kızına (Muhammed Han'ın karısı) beş köy 
vermiş, ayrıca bu ailenin hizmetlerine 
karşılık Kasım Han Bangaş' ın hatırasına 

bir şehir kurulmasını emretmiştir. Per
ruhabad böylece kurulmuş, ancak adını 
Kasım Han'dan değil devrin hükümdan 
Ferruhsiyer'den almıştır. 

Perruhabad bölgesi hakkında bilgi ve
ren ve Sankisa gibi bazı eski yerleşim 
merkezlerini anlatan ilk kişi Çinli gez
gin Hiuen Tsiang'dır. VII. yüzyılda Har
şa Verdana İmparatorluğu'nun başşeh
ri olan tarihi yerleşim merkezi Kannevc 
1018'de Gazneli Mahmud tarafından 

yağmalanmış, 1193 yılında da Gurlu sul
tanlarından Şehabeddin (Muizzüddin) Mu
hammed tarafından ele geçirilmişti. Bu
rası. Delhi Sultanlığı ' nın Tuğluklular'dan 

Seyyidler'e geçmesi sırasında bir ara son 
Tuğluklu hükümdan Nasırüddin Mah
mud'un sığındığı yer oldu. Ferruhabad'ın 
tarihi şehrin kurucusu Muhammed Han 
KarlanT ile başlar. Bir süre Allahabad 'ın, 
bir süre de Melva' nın valiliğini yapan 
Muhammed Han bölgeyi Ferruhsiyer adı
na özerk bir devlet olarak yönetti. Şehir 
onun zamanında gelişerek marnur bir 
hal aldı ve bir darphane kurulup bazı Ba
bürlü paraları burada basıldı. 1743 yı
lında Muhammed Han'ın ölümüyle yerine 
büyük oğlu Kaim Han geçti. Kaim Han'ın 
Rohillalar'la giriştiği bir çatışmada ölmesi 
üzerine Perruhabad Newablığı bağım
sızlığını kaybetti ( 1749) ve Avad Devleti'
ne katıldı. Ancak ertesi yıl Kaim Han'ın 
küçük kardeşi Ahmed Han Perruhabad 
şehrini ele geçirdi ve o tarihten sonra 
şehir kurtarıcısına izafetle Ahmednagar 
adıyla da anılmaya başlandı. 1756' dan 
itibaren burada basılan ll. AlemgTr, lll. 
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