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FERİDÜDDİN MES'ÜD 
( J., ..... .:ro..ıll .J.;.~ ) 

Fer!düdd!n Mes'ud b. SüleymS.n 
b. Şuayb el-Çiştl el-Ecudehen! 

(ö. 664/1265) 

Hindistanlı Çişti şeyhi. _j 

571 'de ( 1175) Mültan yakınındaki Keht
val 'de doğdu. Hz. Ömer soyundan gel
diğini ileri süren bir ailenin çocuğudur. 
Kabil'in yönetici ailelerinden birine men
sup olan büyük babası Oğuz istilası üze
rine Hindistan'a göç etmişti. Daha ço
cukluğunda annesinin etkisiyle tasawu
fi hayata yönelen Feridüddin Mes'üd, öğ
renimini Mültan'da Mevlana Minhacüd
din-i Tirmizi Medresesi'nde tamamladı. 
Burada Çiştiyye tarikatının kurucusu Mu
inüddin Hasan ei-Çişti'nin halifesi Kut
büddin Bahtiyar ile tanıştı ve onun vası
tasıyla Çiştiyye tarikatına girdi. Riyazet 
ve ibadette dönemindeki bütün süfileri 
geçti. Uchch 'ta başını bir kuyunun içine 
sarkıtarak baş aşağı namaz kılan (salat- ı 

ma'küs) Feridüddin, Şeyh Çişti'den de ma
nen istifade etti. Yirmi yıla yakın Hisar 
idari bölgesindeki Hansi'de yaşadı. Da
ha sonra gittiği Ecüdehen'de (Adjodhan; 
bugün Pak Pattan) ünü etrafa yayıldı. 5 
Muharrem 664'te ( 17 Ekim 1265) bura
da vefat etti. Türbesi 700 yıldan bu ya
na Hindistan halkının en kutsal yerlerin
den biri sayılmış, Hindülar, müslümanlar 
ve Sihler kendisine aynı derecede saygı 
göstermişlerdir. Timur ve Ekber Şah gibi 
birçok hükümdar Feridüddin Mes'üd 'un 
mezarını ziyaret etmiştir. 

Genc-i Şeker lakabıyla anılan Feridüd
din Mes'üd'un soyundan gelen birçok 
süfi Hindistan'da önemli tasawuf mer
kezleri kurmuştur. Çiştiyye silsilesine 
Hintli bir çehre kazandıran Cemaleddfn-i 
Hansi. Nizameddin-i Dihlevi ve Alaeddin-i 
Sabir gibi yüksek seviyede müridier ye
tiştiren Feridüddin Mes'üd, halk ile ya
kın ilişkiler kurmak suretiyle o döneme 
kadar dar bir ,çevresi olan Çiştiyye tari
katını yaygın ve güçlü hale getirmiş, Pen
cap 'taki birçok Hindü kabilenin müs
lüman olmasına vesile olmuştur. Onun 
görüşlerinin etkisi, Sihler'in kutsal ki
tabı Guru Granth'ta göze çarpacak bir 
şekilde görülebilir ve sözleri saygı ile 
anılır. 

Tefsir, kıraat ve fıkıh bilgisi yanında 
Arapça'nın grameri konusunda da alim 
bir kişi olan Feridüddin, tasawuf klasik
lerinden 'Avdrifü '1- ma 'drif'i döneminin 
ders programı içine almış, öğrencilerine 
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akutmuş ve bir özetini hazırlamıştır. Hin
dü, müslüman, köylü ve şehirlilerden olu
şan her sınıftan insan onu görmeye gel
diği için dergahı bütün sosyal tabaka
ların gerçek bir fikir alışveriş merke
zi haline gelmiştir. Feridüddin, dini te
rimlerin Pencabi dilinde yapılmasını tav
siye etmek suretiyle Pencap'taki mahal
li lehçelerin gelişmesine de yardım et
miştir. 
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FERİGÜNİLER 

( .:.ı.Yt~ JT) 

Bugünkü Afganistan'ın 
kuzeyinde yer alan Cfizcan'da 

892-1010 yılları arasında hüküm süren 
İran asıllı bir hanedan. 

L _j 

Hanedanın adını efsanevf İran hüküm
dan Feridun'dan (Efridun) aldığını söyle
yenler bulunduğu gibi Harizm'de hüküm 
süren Feriğ (Efrfğ) adlı bir hükümdarın 

ismiyle igili olduğunu ileri sürenler de 
vardır. Coğrafyacı Makdisi, Kuzey Cüz
can'da Ribat-ı Efriğ adlı bir yerden bah
seder ki burası muhtemelen Ferfgün ta
rafından kurulmuştur. İbn Hurdazbih 
Cüzcan hakiminden Güzgan- hudat. Ta
beri ise Cüzcan b. Cüzcan veya ei-Cüz
canl diye bahseder. lfududü'l- 'alem'
de X. yüzyılda Cüzcan'da Efridun'un to
runlarından birinin hüküm sürdüğü kay
dedilir. 

Nerşahi'nin ifadesinden. hanedanın ilk 
hükümdan Ahmed b. Ferigün'un Sama
ni emiri İsmail b. Ahmed ile aynı seviye
de bir hükümdar olduğu anlaşılmakta
dır. Saffariler'den Amr b. Leys'e (879-

902) tabi olan Ahmed b. Ferigün'dan son
ra yerine oğlu Ebü' 1- H aris Muhammed 
geçti. Ebü'I-Haris kızını Samani Hüküm
dan Nüh b. Mansür ile evlendirerek onun
la akrabalık kurdu. Müellifi meçhul en 
eski Farsça genel coğrafya kitabı olan 
lfududü'l- 'alem de 372'de (982-83) 
Ebü'I-Haris Muhammed'e ithaf edilmiş
tir. Ebü'l- Haris'in oğlu ve halefi Ebü' 1-
Haris Ahmed'in 380 (990) yılında Sama
niler tarafından asi kumandan Faiku'I
Hassa üzerine gönderilmesinden onun 
bu sırada Samanfler'e tabi olduğu an
laşılmaktadır. Ancak Faiku'I-Hassa Ah
med'i Türk ve Araplar'dan oluşan 500 
kişilik bir süvari birliğiyle bozguna uğ
rattı. Nüh b. Mansür, Horasan'da ken
disine karşı ayaklananları cezalandır

mak üzere çıktığı seferde Cüzcan'a uğ
radı ve Ebü'l- Haris'in Herat'ta kendile
rine katılmasını emretti (383 /993). Bir 
süre sonra Gazneli Mahmud Ebü'I-Ha
ris'in kızıyla, Ebü'I-Haris'in oğlu Ebü Nasr 
Muhammed de Mahmud'un kız karde
şiyle evlendi. Böylece Gazneliler'le Feri
güniler arasındaki dostluk ve iş birliği 

daha da güçlendi. Ebü'I-Haris Ahmed, 
Se bük Tegin'in ölümü üzerine (387 1 997) 

oğullarından İsmail ve Mahmud arasın
daki anlaşmazlıkların giderilmesinde ara
cılık etti. Mahmud İsmail'i yenip tahtı 
ele geçirdiği vakit (389/999) kardeşini 

Ebü'I-Haris'in gözetiminde bıraktı. Ebü'I
Haris vefat edince (390/ 1000) yerine oğ
lu Ebü Nasr Muhammed geçti. Bu tarih
ten itibaren Cüzcan. Garcistan. Çagani
yan ve Huttel Gazneliler'in hakimiyetine 
girdi. Halbuki Garcistan ve Gur hakim
leriyle Cüzcan stepterindeki bedevi Arap
lar, Ebü Nasr'ın dedesi Ebü'l-Haris Mu
hammed b. Ahmed'e yıllık muayyen bir 
haraç ödüyorlardı. Ebü Nasr Muhammed 
401'de (1010) ölünceye kadar Gazneli
ler 'e tabi olarak hüküm sürdü. 398'de 



( 1 008) Karahanlılar'a karşı Gazneli Mah
mud'un yanında savaştı ve onun bazı 

Hint seferlerine katıldı. EbO Nasr 'dan 
sonra hanedanın başına geçen ve Ferf
günfler'in son hükümdan olarak zikre
dilen Hasan'ın (muhtemelen Ebü Nasr'ın 
oğlu ) fazla hüküm süremediği ve Gaz
neli Mahmud'un Ferfgünfler'e son vere
rek bölgede hakimiyet kurduğu anlaşıl
maktadır. Ferfgünfler'e ait topraklar. da
ha sonra EbO Nasr ' ın kızı ile evlenmiş 
olan Muhammed b. Mahmud-ı Gazne
vf'nin yönetimine bırakılmıştır. 

COzcan'a tarihinin en parlak dönemi
ni yaşatan Ferfgünfler alim, şair. edip 
ve sanatkarları himaye etmişlerdir. Ma
kamat sahibi Bedfüzzaman el-Heme
danf ile meşhur şair Ebü'l-Feth ei-Büstf 
ve Mefatfhu'l- 'ulı1m müellifi Muham
med b. Ahmed el-Harizmf, Ferfgünfler'in 
himayesine mazhar olmuş alim ve şair
ler arasında yer alır. Minorsky, Ceva
mi'u'l- 'ulı1m sahibi İbn FerTgün'un bu 
hanedanla bir ilgisinin olabileceğini söy
ler (DiA, VII, 44 ı ). 
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Iii T AHSİN Y AZI CI 

FE RİK 

Osmanlı Devleti'nde 
bir askeri rütbe. 

_j 

1826 yılında Yeniçeri Ocağı ' nın kaldı

rılmasından sonra kurulan Asakir-i Man
sOre-i Muhammediyye'nin gelişmesiy

le 1831 'de miralaylıkla birlikte feriklik 
rütbesi de ihdas edilmiş ve ilk defa Fi-

rarf Ahmed Fevzi Paşa Hassa. Vasıf Meh
med Paşa da Mansüre ferikliğine geti
rilmiştir. 1835 yılına kadar terikierin 
teşrifattaki yeri hakkında kesin bilgi 
bulunmamakla birlikte Vak'anüvis Ah
med Lutff Efendi, 1836 başlarında bu 
rütbenin Anadolu kazaskerliği ve rüt
be-i saniyenin sınıf-ı ewel mütemayi
ziyle aynı derecede olduğunu kaydeder 
(Tarih, V, 26) 

Teşrifat esaslarının yeniden düzen
lenmesi sırasında fer iklik Rumeli kazas
kerliği ve Ola rütbesine eşit sayılmıştır. 
Böylece ferikliğin teşrifattaki yeri yük
seltilmişse de 1839'da kazaskerlikle fe
riklik arasında Ola ewelliği rütbesinin 
teşkiliyle ferikler Ola ewellerinin altında 
kalmıştır. 1846'da bala rütbesinin ihda
sından sonra ise teşrifatta istanbul pa
yesi, Ola ewelliği ve Rumeli beylerbeyili
ğiyle aynı seviyede bir rütbe haline gel
miştir (ı 84 7) Bununla beraber bu dört 
rütbe sahipleri zaman zaman birbirleri
ne karşı derece itibariyle üstün bir du
ruma geçmiştir. Daha sonra müşirlikle 
feriklik arasında ve sivil hayatta bala rüt
besine karşılık olmak üzere birinci terik
lik rütbesi i h das edilerek Zilhicce 1321'
de (Mart 1904) ilk defa Tüfekçibaşı Ta
hir Paşa ile fahrf yaverlerden Sadeddin. 
Şakir ve Nasır paşalar bu makama geti
rilmiştir. 

ll. Abdülhamid devri ferik kıyafet l er i (M. Şevket Paşa, Osman· 

lı Teşkilat ue Kıyti{et-i Askeriyyes/, iü Ktp., TV, nr. 4423) 
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FERKADAN 

Ferikler paşa unvanını taşırlar , isim
Ieri geçince kendilerinden "saadetlü pa
şa hazretleri " diye bahsedilir. yazıda da 
bunlara "saadetlü efendim hazretleri" 
şeklinde hitap edilirdi. Birinci terikiere 
"atOfetlü paşa hazretleri", yazıda ise 
"atOfetlü efendim hazretleri" denilirdi. 
Merasimlerde ferikler saçak öperken 
kendilerine alkış tutulmazdı. 

Cumhuriyet devrinde bu lakaplar kul
lanılmadığı gibi paşa unvanı da 26 Ka
sım 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla 
kaldırılmıştır. Bugünkü askeri teşkilat
ta terikiere kolordu komutanı manasın

da korgeneral, birinci terikiere de or
du komutanı anlamında orgeneral de
nilmektedir. 
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Iii ÜRHAN F. KöPRÜLÜ 

FERiSiLİK 

Milartan önce 
Il. yüzyılda ortaya çıkan 

bir yahudi mezhebi 
(bk. YAHUDiLiK). 

FERİŞTEOGLU 

(bk. FİRİŞTEOGLU). 

FERİTKAM 

(bk. KAM, Ömer Ferit) . 

FERKADAN 
( .:,l..ı.9_,.!) 

Divan edebiyatında daha çok 
yüksek, parlak ve sabit 

oluşlarıyla anılan iki yıldız . 
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İs lam astronomi metinlerinde "ed-düb
bü'I-asgar" adıyla da geçen "benatü na'
şi's-suğra " (küçük ayı, ursa minor) takım 
yıldızı , büyük ayının tertibinde olduğu 
gibi " na ' ş" adı verilen ve dört yıldızdan 
oluşan bir dörtgen ile "benat" denilen ve 
üç yıldızdan oluşan bir kuyruktan mey
dana gelir (bk BENATÜ NA'Ş) Kuyruğun 

ucunda yer alan ve kıble yönünü göste
ren parlak yıldıza Cüdey, dörtgendeki yıl
dızlardan ön planda görünen ve parlak 

399 


