
Tebük seferi öncesinde Hz. Peygam
ber komşu devlet başkanlarına istam'a 
davet mektupları gönderdiği sırada Per
ve b. Amr kendi tebaasından Mes'Qd b. 
Sa'd'ı elçi olarak Medine'ye yolladı ve Hz. 
Peygamber'e beyaz bir katır, bir at, bir 
merkep, kıymetli elbiseler ve altın sır

malı atlas bir kaftandan oluşan hediye
lerle müslüman olduğunu bildiren mek
tubunu takdim etti. Ferve mektubunda 
şöyle yazıyordu: "Bismillahirrahmanirra
him. Muhammed Resülullah'a. Ben İsla
miyet'! kabul ederek onun hak ve ger
çek olduğunu ikrar ve kalbimle tasdik 
ettim. Şehadet ederim ki Muhammed 
Allah'ın kulu ve resulüdür. O, fsa b. Mer
yem'in kendisinden sonra geleceğini müj
delediği peygamberdir. Selam sana!" 
(Muhammed Hamidullah, s. 125-126). 

Hz. Peygamber Bilal-i Hateşi'ye elçi
nin ağırlanmasını ve ona mukabil hedi
yeler verilmesini emretti. Aynı elçi ile 
de Ferve'ye şu cevabi mektubu gönder
di: "Muhammed Resülullah'tan Ferve b. 
Amr'a. Selam sana! Bil ki ben kendisin
den başka ilah olmayan Allah'a hamde
derim Elçin mektubunu, gönderdiğin bil
gileri ve hediyelerini ulaştırdı. Bize müs
lüman olduğunu da bildirdi. Yüce Allah 
seni hidayete erdirmiştir. O halde sen 
de durumunu düzelt, Allah'ın ve resulü
nün emirlerine boyun eğ, namaz kıl, ze
kat ver. Selam sana!" (İbn Sa'd, ı, 281; 
Muhammed Hamldullah, s. 126) . 

Gassan meliki Haris b. Ebu Şemr ei
Gassanı. Ferve b. Amr'ın müslüman ol
duğunu haber alınca onu huzuruna ge
tirtti. islamiyet'i bırakıp eski dinine dön
mesi şartıyla kendisini valilikte bıraka
cağını söyledi. Ferve ise, "Muhammed'in 
dininden asla dönmem. fsa ·nın kendi
sinden sonra geleceğini müjdelediği pey
gamberin Hz. Muhammed olduğunu sen 
de pekala biliyorsun. Fakat hükümdar
lığının elinden gideceğinden korkarak 
bunu açıklamıyorsun" dedi. Bunun üze
rine Haris, Ferve'yi hapsettirdi (İbnü' l
Cevzi, ll , 740-741) . Ferve b. Amr daha son
ra ölaürülmek üzere hapisten çıkarılıp 
götürülürken altı teyitlik bir şiir söyle
miştir. Son beytinde, "Rabbim için varlı
ğımdan ve makamımdan vazgeçip sela
mete erdiğimi, müslüman olduğumu mü
minlerin en yücesine tebliğ et" (İbn Hi
şam, IV, 591-592) diyen Ferve'nin Filistin'
de İfra nehrinin (bk Yakut, "\fra" md ı kı
yısında boynu vuruldu (İbn Hudeyde, ll, 
279) 

Ferve b. Amr 10 yılında (631) müslü
man olmasına rağmen Hz. Peygamber'le 

görüşememiştir. Ölümü tahminen 12. 
yılda (633) vuku bulmuştur. 
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lt.l MEHMET AYKAÇ 

FERVE b. MÜSEYK 

( ~ Lr. ;;_,__,.;) 

Ebu Sebre Ferve b. Müseyk 
(Müseyke) b. ei-Haris ei-Murad! 

Sahabi. 
_j 

Aslen Yemenli olup Murad kabilesinin 
reisidir. Bu kabilenin Gutayf koluna men
sup olduğu için Gutayfi nisbesiyle de 
anılır. Bedir Gazvesi esnasında Muradlı
lar'la Hemdanlılar arasında meydana ge
len ve "Rezm (Redm) günü" diye anılan 
savaşta bağlı bulundukları Kinde kralla
rı kendilerine yardım etmediği için ka
bilesi çok ağır kayıplar verdi. Bundan 
dolayı Ferve 10 (631) yılında Kinde me
likleriyle ilgisini keserek kabilesi adına 
Medine'ye gitti ve Hz. Peygamber'le gö
rüşerek ona biat etti. Medine'de kaldığı 
süre zarfında Sa'd b. Ubade'nin misafiri 
olan Ferve hem ondan hem de ResQiul
lah'tan Kur'an'ı ve islam esaslarını öğ
rendi. Kavminden müslüman olanlarla 
birlikte istamiyet'i henüz kabul etmeyen
Iere karşı savaşmak için Hz. Peygamber'
den izin aldıysa da Medine'den ayrıldık
tan sonra Resül-i Ekrem arkasından ha
berci göndererek Ferve'yi huzuruna ge
tirtti ; ona kavmini İslam'a davet etme
sini ve kendisinden bir talimat alıncaya 
kadar müslüman olmayanlara karşı her
hangi bir harekette bulunmamasını ten
bih etti (Tirmizi, "Tefsirü'l-Kur'an", 35 / 
ı) . Hz. Peygamber daha sonra Ferve'
ye 12 ukıyye gümüş, iyi cins bir deve ve 
Uman kumaşından bir elbise hediye et
miştir. 

Ferve b. Müseyk'i Murad, Zübeyd ve 
Mezhic kabilelerine vali tayin eden Re-

FES 

süt-i Ekrem. bölgesindeki müslümanla
rın zekatını toplamaya yetkili olduğuna 
dair kendisine bir mektup verdi. Halid 
b. Said b. As'ı da sadaka ve zekatları tah
site memur olarak onunla beraber gön
derdi. Halid ResQI-i Ekrem'in vefatma 
kadar bu görevde kaldı. 

Hz. Ömer devrinde (634-644) Küfe'ye 
yerleşen ve zekat memuru olarak Mez
hic'e gönderilen Ferve'nin ne zaman ve
fat ettiği bilinmemektedir. Onun aynı 

zamanda şair olduğu söylenmekte ve 
Hz. Peygamber'den bazı hadisler riva
yet ettiği bilinmektedir (bk. Wensinck, 
Vlll, 22 ı) . 
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lt.l SALiM Ööür 

FES 

Eskiden Osmanlılar'da, 
bugün de bazı İslam ülkelerinde 

kullanılmakta olan bir baş kıyafeti. 
L _j 

Batı dillerinde Fes, Fez denilen Fas 
şehrinde ortaya çıktığı ve Türkiye'ye da
ha çok Avrupa'dan ithal edildiği için bu 
adı taşıyan fes halen Mısır dahil Kuzey 
Afrika ülkeleri ve Endonezya ile Malez
ya başta olmak üzere birçok İslam ül
kesinde kullanılmaktadır. Kırmızı çuha
dan yapılır; tepeye doğru daralan silin
dir şeklinde olup üstünden sarkan bir 
püskülü bulunur. Türkiye' de 1925 yılın
da çıkarılan özel bir kanunla yasakla
nan fesin bu ülkeye gelişi ll. Mahmud 
devrine rastlar. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'
da kaldırılmasıyla onun yerine kurulan 
Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye or
dusunun kıyafetinden eğitimine ve do
nanımına kadar her şeyinin Batı tarzın
da olması istenmiştir. Bu askere önce-
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