
( 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 . 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

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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FERKADAN 

(neyyir) olan ikisine de ferkadan (tekili 
ferkad "buzağı" ) denilmektedir; bunların 
kutup noktasına daha yakın duranı "en
necmü'l-kutbl" (kutup yıldızı) adıyla da 
bilinir. Ayrıca Cüdey'i dörtgenin köşesin
deki ferkada bağlayan yayda yer alan yıl 

dızlar benatü na'şi's-suğra ile birlikte 
düşünüldüğünde burada başı kutup nok
tasına yakın olan ferkaddan, kuyruğu ise 
Cüdey'den meydana gelen bir balık şek
li tasawur edilmiştir. Abdurrahman es
Süfi'nin takım yıldızlar hakkında yazdı

ğı Kitô.bü Suveri'l- kevô.kibi'ş- şô.bite 

adlı resimli eserde, ferkadanın (ferakıd 

da denir) belirtilen bu konumu küçük ayı 
takım yıldızının şekli üzerinde gösteril
mektedir (bk. s. 34 -37; ibnü'l-Ecdabi, s. 
65 -67; Kazvini, s. 33) Ferkadlar aynı yer
den doğup battıkları, yani gökyüzünde 
sabit oldukları için eski Araplar"ın gece 
yol bulmada faydalandıkları yıldızlar (hü
dat) arasında sayılmışlardır. Bu iki yıldı
za Farsça'da "dü biraderan", Türkçe'de 
ise "iki kardeş" denilir (Latince'de "gemi
ni", Arapça'da "cevza" adıyla bilinen İkizl er 

burcu ile karıştırılmamalıdır) ; ancak bazı şi
irlerde birbirlerine yakınlıklarından do
layı tekil olarak da anılmışlardır (Kiimas 
Tercümesi, I, 1238- 1239). 

Ferkadan divan edebiyatında sıkça kul
Ianılan bir mazmundur ve bu durum hiç 

Küçük ay ı tak ım yı ld ı z ı nda ferkadan y ı ldızların ı gösteren se
ki l {Abdurrahman es-Sılfi, Kili!bQ Şuueri'l·keuakibi 'ş·şabite, s. 37) 
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şüphesiz bu iki yıldızın eski Araplar'dan 
beri kazandığı tanım ve anlamlar sebe
biyledir. Arap hükümdarlarından Cezi
me el-Ebraş'ın, ne zaman bir kadeh şa
rap içse iki kadeh de ferkadan için dol
durup havaya serpti ği rivayet edilir (Ter
cüme-i Kitab -1 İbn-i Zeydan, s. 76). Aynı 
şekilde Moğollar'ın da güneşe, aya, yıl
dızlara, dağlara ve ırmaklara taptıkların
dan onların şerefine içtikleri zaman iç
kilerinin bir kısmını havaya, bir kısmını 
da yere saçtıkları bilinmektedir (Dulau
rier, II 1 ı 928 1, s. 173). Necati' nin, "Sakf-ı 
feleğe germ alıcak cür'a saçarız 1 Kaşa
ne-i mihnette şu ayyaşlarız biz" beytiy
le Samf'nin, "Sagar be-kef-i meykede-i 
aşk-ı Hudayız 1 Fark-ı feleğe cür"a-fe
şan turfa gedayrz" beyti bu davranışla
ra birer telmihtir. Ferkadlar kutba olan 
yakınlıklarından dolayı gökyüzünün en 
yüksek yıldızlarından sayılmıştır. Aşağı
daki beyitlerde de bu husus teşbih ko
nusudur. "Tak-ı mina-yı sarayı tak-ı ger
dün ile cüft 1 Küngür-i eyvanının farkı
na tev'em ferkadan " (NevT) beytinde övü
len kişiye ait sarayın "küngür- i eyvan " ı

nın yüksekliğine terkadanın eş olduğu, 

Baki'nin " Gubar-ı na'l-i esbitac-ı fark-ı 
ferkadan üzre 1 Dilerse akıtır ab-ı reva
nı hak-i Tebrfz'e" beytinde yine övülen 
kişinin bindiği atın ayak tozunun terka
danın yüksek tacından daha yukarı çık
tığı ve, "Ol zıll-i Huda ki hak-i payi 1 Pf
raye-i fark-ı ferkadan" (NevT) beytinde 
de övülen kişinin bastığı toprağın terka
danın yüksekliği üzerine süs (daha yük
sek) olduğu ifade edilmektedir. Sadabad'
da bulunan Nevpeyda adlı köprünün üze
rindeki iki köşke ferkadan adının veril
mesi ise Nef'I'nin, "Olsun erkanı müret
teb ol saadethanenin 1 Kopmasın bir taşı 
ger kapsa yerinden ferkadan" beytinde 
de dile getirildiği gibi terkadanın sabit 
yıldızlardan olmasına dayanmaktadır. 
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FERMAN 
( wl...} ) 

Tuğralı padişah emri. 
_j 

Divan-ı Hümayun veya Paşakapısı 'nda

ki divanlarda alınan kararlara uygun ola
rak yazılan ve üzerinde tuğra bulunan 
padişah emirlerinin (buyruk) genel adıdır. 
Bu kelime, padişaha ait olduğunu ifade 
eden • ali- şan. hümayun, padişahf. şerif" 

veya itibarının yüksek olduğunu gösteren 
"celflü'l-kadr"; mutluluk ve müjde belir
ten "saadet-unvan, beşaret-unvan"; şe
ref verdiğini ifade eden " şeref-iktiran" , 

mutlaka uyulması gerektiğini gösteren 
"vacibü'l - iz' an, vacibü'l- imtisal"; dünya
nın itaat ettiği bir buyruk olduğunu bildi
ren "cihan - muta' " ; güçlü bir itibarı bu
lunduğunu ifade eden "kadr-tüvan"; tat
bikine karşı çıkılamayacağını gösteren 
"kaza -cereyan" gibi sıfatlarla birlikte kul
lanılırdı. Fermanla eş anlamlı olan emir 
ve hüküm kelimelerinin "emr-i ali, emr-i 
şerif, emr-i padişahf. emr-i münff-i va
cibü'I - ittiba '; hükm-i şerif ve hükm-i ci
han- muta"' şeklinde terkipler halinde 
kullanıldığı da görülmektedir. 

Yazılış Sebepleri. Sefer açılması, asker 
sevki. vergi vb. devlet işlerine dair olan 
fermanlar doğrudan doğruya Divan-ı Hü
mayun ' un kararı ve padişahın emriyle 
hazırlanıp ilgili şahıslara gönderilirdi. Fer
manların büyük bir kısmı ise beylerbeyi, 
sancak beyi, kadı gibi görevlilerin mek
tup veya arzı yahut halktan birinin ar
zuhali üzerine konunun divanda görü
şülüp bir karara bağlanması sonunda 
hazırlanırdı. Bazan doğrudan doğruya 

padişahın emriyle, sancaktaki bir şeh
zadenin isteği ve gönderdiği müsvedde 
üzerine (BA, MD, nr. 3, s. 21) veya devlet 
kadernelerindeki bir görevlinin verdiği 

örnek esas alınarak da ferman yazılabi 

lirdi (BA, A.DVN, dosya nr. 5/ 39). 

Hazırlanış Safhaları. Divana gelen me
selelerden Iüzum görülenler yazılı veya 
sözlü olarak padişaha arzedilir ve fer
man da padişahın telhisin üzerine ken
di hattı ile ( h att-ı hümayun) yazdığı emir 
doğrultusunda kaleme alınırdı. Mesele
ni_n divanda görüşülmesi halinde, kara
ra bağlandıktan sonra fermanın müs
veddesinin hazırlanması için arzın üze
rine ya sadece "buyruldu" kelimesiyle 
veya fermanın ne gibi bir şartla verildi
ğini belirten kısa bir notla işaret edilir, 
bazan da fermana esas olacak buyrul
du beyaz üzerine yazrlırdı. Perman müs-


