
( 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 
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