
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-
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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 
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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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sul tan 
Abdü lmecid'in 
mecidiye 
ka li bında 

yapı l mış fesi 
(TSM , m. 13/2149) 

leri lll. Selim zamanında teşkil edilen Ni
zam-ı Cedfd 'inkine benzeyen bir kıyafet 
verilmişse de iki yıl sonra değişiklik ya
pılmış ve ilk olarak başa şubara yerine 
koyu kırmızı fes giyilmesi kararlaştırıla
rak padişahın bu konudaki hatt-ı hüma
yunu ilan edilmiştir ( ı 2441 ı 829) Bu ilk 
fes başlangıçta 20- 2S cm. yüksekliğ inde 

ve standart modelinin aksine tepeye doğ
ru hafifçe genişleyen bir şekil gösterir. 

Fesin düz olan tepe kısmına "tabla" 
adı verilir ve bunun merkezindeki "ibik" 
denilen çıkıntıya lacivert veya siyah bir 
ipek püskül bağlanır. Il. Mahmud devri 
mavi ipek püskülünün arkası uzun. önü 
kakül gibi kısa ve oldukça genişti. Yük
sekliğin muntazam görüntüsünün bo
zulmaması için fesin içi kartonla destek
lenmiştir. Genel görünüşü bu şekilde 

olan fes. ortaya çıkışından sonra padi
şahların istekleri doğrultusunda deği

şikliğe uğramış ve Abdülmecid dönemin
de küçülmeye başlayarak aşağı yukarı 
son zamanlardaki şeklini almıştır (med
diye kalı p); Abdülaziz yayvan ( aziziye ka
lıp). Il. Abdülhamid ise daha dik bir fes 
(hamidiye ka l ı p ) tercih etmiştir. 

Fesler yapağıdan yapılır ve bunun için 
en uygunu merinos koyunundan elde 
edilendir. Boyayı iyi tutması ve çabuk 
sertleşmemesi için yapağının kalitesi
nin yüksek olması gerekir. Fesin doku
nuşu çorap örgüsüne benzer ve önce tor
ba gibi bir şekil alır : sonra bol su ile ke
çeleştirilir. Boyanmış fesler tekrar su ile 
yıkanarak dink işlemi yapılır ki bundan 
sonra küçülür ve külah haline gelir ; bir 
sonraki safha havalandırma ve tüylen
dirme, son safha ise kalıplama ve per
dahtlamadır (perdah). Bu uzun ameliye 
için başlangıçta işi bilen usta ve gerekli 
malzeme yoktu ; fesler Avrupa ve Mısır 
ile Tunus'tan ithal ediliyordu. ihtiyacın 
artması yerli imalatın başlamasını ge
rektirdi ve istanbul 'da Feshane adıyla 
ilk fabrika kuruldu. Fesin sivil halka ya
yılmasından sonra bundan başka Bur
sa, Edirne. İslimye ve Selanik'te de fab
rikaların açılmasına rağmen yerli imalat 
ihtiyaca yetmedi ve aradaki açık daima 
ithalat yoluyla kapatıldı. 1829 yılında pi
yasada bulunan yerli ve ithal fesler şu 
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fiyatlarla satılıyordu : Tunus perdahtlı 26 
kuruş , Mısır 18 kuruş, Avrupa perdaht
sız S kuruş 20 para. Avrupa " ağaç" mar
ka S kuruş, yerli İst?nbul 6 kuruş 1 O pa
ra . Fesin halk arasında benimsenmeye 
başlamasıyla sivillerin devlet görevlile
r inden ayırt edilebilmeleri için "dalfes" 
(sade, yal ın fes) giymeleri, yani etrafına 
bir şey sarmamaları istenmişti ; yalnız 

ulema efendiler beyaz tülbent sarabile
ceklerdi. Halkın dalfes giymemekte ıs

rar etmesi üzerine esnaf takımının ye
meni, çember, ağabani , yazma, tülbent 
gibi şeyler sarmalarına izin verildi ve 
bundan sonra fes süratle yayıldı. 

Fes Türk kültür tarihinde önemli bir 
yere sahip olup şarkılara . türkülere gir
miştir. Devrin şair ve edipleri eserlerin
de eğri giyilen, kaşa düşürülen fesler
den bahsetmişler, çocuk feslerine na
zarlık. muska ve ziynet altını takıldığını 
yazmışlardır. Başta fes olmadan fotoğ
raf çektirmenin ise ayıp sayıldığı söyle
nir. Fesin süsünü oluşturan ve ona özel
lik kazandıran püskül üzerinde de epey
ce söz söylenmiştir. Il. Mahmud devri
nin bükülmemiş ipekten bol mavi iplikli 
püskülü başın hareketi veya rüzgar se
bebiyle sık sık dağılıyordu ve taşıyana 
derbeder bir görünüş veriyor, sık sık ta
ranması . düzeltilmesi gerekiyordu. Bu 
püskülleri taramak için çarşıda. sokak
larda küçük çocuklar ellerinde t araklar
la dolaşır ve para kazanırlardı. Böylece 
püskül onu taşıyanın başına dert olmuş

tu. "Püsküllü bela" deyiminin, henüz fe
sin tam anlamıyla benimsenmediği , yal
nız asker arasında zorunlu tutulduğu dö
nemde buradan kaynaklanmış olması 

muhtemeldir. Nitekim Lutfi, 1261 (1845) 
yılı olayları arasında bir püskül nizam
namesinin çıkarıldığından ve bununla 
bütün askere, ayrı ayrı gösterilen dir
hemler miktarında örme (bük ülmüş) püs
kül takmaları. feslerinin tepesine "fera
hf" koymaları mecburiyetinin getirildi
ğinden ve aynı şekilde diğer fes giyen
lerden de örme püskül kullanmalarının 
istendiğinden bahseder. Ferahf ince pi
rinçten yuvarlak bir levhadır. Püskül ta
kılıp tabiaya düzenli bir şekilde yayıldık-

XIX. yüzyı lı n 

ikinci yarıs ı n a 

ait püskü lü 
dağ ıl m ıs bir fes 

ITSM. ne. 13/2133) 

Ahşapta n 

yap ı l m ış 

bir fes kal ı bı 
[TSM, m . 24/1818) 

tan sonra üstüne ferahf konur ve fese 
dikilirdi. Burma püsküller çıkınca fera
hf, fesin daima kalıplı durmasını sağla
yan bir parça olarak asker feslerinde 
muhafaza edildi ve Il. Meşrutiyet'e ka
dar askere beylik bir fesle beraber bir 
de ferahf verildi. 

Yapımındaki esneklik dolayısıyla fesin 
kolayca deforme olabilmesi sebebiyle 
yaygın bir kalıpçı esnafı ortaya çıkmış
tır. Önceleri ahşap olan kalıpların yerini 
daha sonra İzmir'de görülen ve arka
sından da İstanbul'da kullanılan pirinç 
kalıplar almış, böylece kalıpları ütü gibi 
ısıtarak işe başlayan ustalar fesleri "dar 
beyoğlu, hamidiye, aziziye, yarım zuhaf. 
tam zuhaf. İzmir biçimi. alikorna. hasır
lı " gibi isimlerle anılan sıfırdan on altıya 
kadar nurnaratanmış çeşitli ölçü ve bi
çimlerde kalıba çekebilmişlerdir . 

Fesin yasaklanmasından sonra kulla
nılmayan Feshane'deki kalıplarla elde 
kalan fesler halen İstanbul Şehir Müze
si 'nde. sultanıara ait bazı feslerle ahşap 
fes kalıpları da Topkapı Sarayı Müze
si 'nde muhafaza edilmektedir. 
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