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İran milli destan kahramanı. 
L _j 

İran ' ın destani hükümdarlarından Cem
şid'in soyundan gelen Atbin 'in (Abtin) oğ 

ludur. Efsaneye göre annesi Feranek Fe
ridun'u doğurduğu sırada permaye adlı 
inek de doğum yapar. Zulmü ile tanınan 
hükümdar Dahhak saltanatı için tehli
keli gördüğü Feridun'u öldürmeye karar 
verir. Önce babası Atbin'i öldürtür, bey
nini de omuzlarında yaşayan yılanlara 
yedirir. Durumu öğrenen Feridun'un an
nesi ineğin bakıcısına giderek Feridun 'u 
ineğin sütüyle beslernesi için onun yanı
na bırakır. Üç yıl sonra Dahhak bunu ha
ber alınca da annesi çocuğunu geri alır 
ve Elburz çlağına götürür, orada dindar 
bir kişiye teslim eder. 

Feridun on altı yaşına girince annesin
den Dahhak'in babasın ı öldürdüğünü öğ 

renir ve intikam için kendini hazırlama
ya başlar. Bu sırada Kave, Dahhak'e kar
şı ayaklanır ve Feridun'un yanına gelip 
onu padişah olarak ilan eder. Kave ile 
birlikte Dahhak'in üzerine yürüyen Feri
dun askerini Dicle nehrinden gemilerle 
geçirmek ister. ancak kendisine gemi 
verilmez. O da atını suya sürer, askerler 
de kendisini takip eder. Sonunda Dah
hak'in yaşadığı Gengdej Buht Kalesi 'ne 
gelen Feridun onun köşküne girer ve 
Cemşid'in kız kardeşleri olan Şehnaz ve 
Ernevaz adlı hanımlarını kurtararak on
larla evlenir. Bu sırada Hindistan'da bu
lunan Dahhak durumu öğrenince gelip 
gizlice kaledeki köşküne girer ve Feri
dun'u Şehnaz ' la birlikte öldürmek ister. 
Ancak Feridun kafasına vurarak onu ye
re yıkar ve Demavend dağında bir ma
ğarada zincire vurur. 

Feridun·u oğull arıyla birlikte gösteren bir minyatür 
(Oriental Minia tures, Taşkent 1990, rs. 44) 
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SOO yıl yaşadığı rivayet edilen Feridun 
Selm, Tür ve free adlı üç oğlunu Yemen 
şahının kızları ile evlendirir ve ülkesini 
bu üç oğlu arasında bölüştürür. iran'ı 
frec'e, Turan'ı Tür'a ve Rüm'u da Selm'e 
verir. Tür ve Selm kıskançlıklarından 

frec'i öldürürler. Feridun free'in intika
mını almayı tarunu Minüçihr'e bırakır. 

Minüçihr amcalarını öldürür ve İran pa
dişahı olur. 

Feridun efsanesine başta Firdevsf'nin 
Şahname'si olmak üzere birçok eserde 
geniş yer verilmiştir. İran'da Feridun'un 
Dahhak'i yendiği gün olarak kabul edi
len Mihrigan (Arapça şekl iyle Mihrican) 
bayramı Nevruz gibi kabul edilir. 
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FERİDUN AHMED BEY 

(ö. 991 / 1583) 

Münşeiltü's-seUltin adlı 
eseriyle tanınan 

Osmanlı devlet adamı. _j 

Doğum yeri ve tarihi bilinmemekte
dir. Vaktiyesinde babasının adının Abdül
kadir olarak geçmesine bakarak devşir
me olduğu söylenebilir. Künyesini Ah
med eş-Şehir bi- Feridun et-Tevkif" şek
linde gösteren Feridun Bey, Defterdar 
Çivizade Abdi Çelebi 'nin evinde ve hima
yesinde yetişti. Onun aracılığıyla katip 
olarak Rumeli Beylerbeyi Sokullu Meh
med Paşa' nın hizmetine girdi (1553). 1554 
yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Nah
cıvan seferine katıldı. Sokullu Mehmed 
Paşa ' nın veziriazamlığı ( 1565) sırasında 

Divan-ı Hümayun katipliğine getirildi, 
aynı zamanda onun sır katibi oldu. Böy
lece devlet işlerindeki nüfuzu daha da 
arttı. Sigetvar seterindeki hizmetlerin
den dolayı Kanuni tarafından dergah-ı 
ali müteferrikalığı ve zeamet tevcihiyle 

mükafatlandırıldı (Selanik\, ı . 30) Kanu
ni'nin vefatı ve ll. Selim'in tahta çıkışı sı
rasında asayişi temin edip olayları yatış
tırmada Sokullu'ya büyük yardımda bu
lundu. 12 Haziran 1570'te reisülküttab
lığa. üç buçuk yıl sonra da nişancılığa 

getirildi (Münşeat, ll , 572) lll. Murad tah
ta geçmek için Manisa· dan istanbul'a 
gelirken Feridun Ahmed Bey'in Mudan
ya iskelesi 'nde hazır bulundurduğu za
hire gemi~ine binmesi onun için büyük 
mazhariyet oldu. Fakat bu olay, hamisi 
Sokullu Mehmed Paşa'nın nüfuzundan 
kurtulmak isteyen lll. Murad üzerinde 
herhangi bir etki yapmadı (a.g.e., ı. 17; 

Selanik\, ı . 98-99) Nitekim lll. Murad 'ın 

cülusuna "şemşir-i İslam " (982) terkibiyle 
tarih düşüren ve bir ay sonra da Mün
şeatü 's - selcltin adlı büyük eserini ta
mamlayarak Sokullu Mehmed Paşa va
sıtasıyla yeni padişaha takdim eden Fe
ridun Bey beklediği iltifatı görmediği gi
bi bir süre sonra nişancılıktan da azie
dildi (1 O Nisan 1576) ve Semendire san
cak beyliğiyle istanbul'dan uzaklçştırıl
dı. Oradan Köstendil sancak beyliğine 

nakledildL Sokullu'nun bir suikast sonu
cu ölümünden sonra İstanbul'a çağrıla
rak tekrar nişancılık makamına getiril
di. 12 Rebiülewel 990'da (6 Nisan 1582). 
Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa· nın 

muhtemelen Kara Ahmed Paşa 'dan dul 
kalan kızları Ayşe Sultan ' la evlendirildi 
(Selaniki, ı . 130). Bir rivayete göre ise So
kullu'dan dul kalan ismihan Sultan'la ni
kahlandı (Atai, s. 336). Feridun Bey'in bu 
ikinci ikbal devri uzun sürmedi. 21 Sa
fer 991 (16 Mart 1583) tarihinde öldü 
ve Eyüp'teki türbesine defnedildi (Evliya 
Çelebi. I, 405) Şair Emani tarafından ölü
müne, "Nişanın kaldı dünyada Feridun" 

'eridun Bey'in 
Nüzhetü'l · 

'5rari'l · ahbtir 
der Sefer-i 

Sigetvar adlı . 
eserinin 

ilk sayfası 
(TSMK, Hazine, 

ı r. 1339, vr. t b) 



mısraıyla tarih düşürülmüştür [Selanik!, 
I, 140) Feridun Ahmed Bey'in oğlu Halil 
Bey 1 001 ( 1592-93) yılında Eskişehir be
yi olmuş ve bir süre sonra ölmüştür. 

Osmanlı nişancılarının en ünlülerinden 
olan Feridun Ahmed Bey toplam dört yıl 
dört ay bu makamda kalmıştır. Aynı za
manda münşi, şair ve hattattı r. Evi alim, 
edip ve şairlerle dolup taşardı. Şiirleri

nin Baki tarafından beğenilmesi bu alan
daki gücünün en büyük delili sayılır. Ba
ki Feridun Bey için kaside ve gazeller bi
le yazmıştır (TSMK, Koğuşlar, nr. 1207) 
Sülüs ve nesihten başka divani, rik'a ve 
siyakat hatlarında da mahir olan Fer i
dun Bey bu sonuncuları Koca Nişanc ı Ce
lalzade Mustafa Çelebi' den öğrenmiştir. 

982 ( 1574) yılında celf- müsenna hatla 
yazdığı kelime-i şehadet Ayasofya Camii 
mihrabının iki yanına asılmıştı. Mera
simlerde gösterişe çok önem veren Fe
ridun Bey, nişancılığı zamanında tören
le bir yere giderken önünde 1 SO tüfekli 
ve kadife elbise li piyade ile 1 SO siperli 
süvari yürütürdü. Selanikf, bu elbise ve 
siperlerin her birinin 2400 akçe ile 2800 
akçe arasında olduğunu yazmaktadır 

(Tarih, ı 316) . Ayrıca Feridun Bey'in Ye
nihisar semtindeki güzel bahçesinin da-

ha sonra bazı şenliklere sahne olduğu
nu da belirtmektedir (a.g.e., I, 475). 

Vakıfname 'sine göre istanbul'da Kaz
dağı civarında Kösederesi 'nde (Ayvansa
rayT, s. 25) bir mescidi. Koska'da sıbyan 
mektebi ve darütta'limi. Dimetoka'da bir 
camii ve büyük bir hamarnı ile istinye'
de tekkesi bulunan Feridun Bey bunlar 
için Kara köy' de kı rk oda lı bir han, bir 
kasap dükkanı: Niğ bolu 'da iki değirmen , 

bir çayır ve bir koru; Edirne'de bir de
ğirmen , yirmi ev ve bir bostan; Gelibo
lu'da tersanede on yedi dükkan ; Lapse
ki'de iki bağ, üç tarla, bir fı rın; Yalova '
da Kocadere köyünde bir su bıçkısı ile 
12.000 altın vakfetmiştir (Millet Ktp , Ali 
EmTrT, Tarih, nr. 933 / 2, vr. 5b vd). 

Eserleri. 1. Münşeatü 's - selatin * . Feri
dun Ahmed Bey'in şöhretini sağlayan 

bu eser, ilk Osmanlı padişahından III. Mu
rad'a kadar gelen hükümdar mektupla
rının süretlerini ihtiva etmekte olup bu 
sahada yazılmış eserlerin en büyüğü ve 
en mükemmelidir. Eser iki cilt halinde 
yayımlanmıştır (istanbul ı 264 -1265, ı 274-
1275). 2. N üzhetü 'l- esrari'l-ahbdr der 
Sefer-i Sigetvar. Kanünf Sultan Süley
man'ın son seferinin ayrıntılı bir tarih
çesi olup kısaca Nüzhetü ·ı- ahbdr adıy-

Feri dun Bey' in vakfiyesinin baş tarafı (Millet Ktp ., Tar ı h , m . 933 / 2. " · 5·6'1 
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la bilinir. Bizzat olayların içinde bulunan 
müellifin gözlemlerini yansıtan eser Ka
nünf' nin Sigetvar seferine hareketiyle 
başlar, Il. Selim'in tahta çıkışı ve salta
natının ilk yılı olaylarını ihtiva eder. Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde (Ha
zine. nr. 1339) Süleymanname adıyla ka
yıtlı , 13 Receb 976 ( 1 Ocak 1569) istin
sah tarihli minyatürlü yazma muhteme
len müellif nüshasıdır. Eserin bilinen öte
ki nüshaları Türk Tarih Kurumu ile (nr. 
36, Şehname· i Sultan Sü leyman ve Feth-i 
Kal'a- i Sigetvar ve Gayri Vak'a lar ) Millet 
(Ali EmTrT, nr. 330, Nüzhetü ' l-esra r fi feth i 
kal'ati Sigetvar) kütüphanelerindediL Son 
nüsha 1916 yılında istinsah edilmişti r. 

Eserin bir başka nüshası da Leiden Üni
versitesi Kütüphanesi'ndedir (bk. Babin
ger, s. 120). 3. Miftahu 'l- cenne. Ahlaki 
bir risaledir. Bir nüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi 'nde bulunan [Revan 
Köşkü , nr. 1998) eser Münşeatü's- sela

tin 'in başında yayımlanmıştır. Kitabın 

adı ebced hesabıyla telif tarihi olan 982 
( 1574) yılını göstermektedir. Feridun Ah
med Bey'in şiirlerinin toplandığı bir di
vanından da söz edilmektedir (AtaT. s. 
337) 

BİBLİYOGRAFY A : 

BA, MD, nr. 16, s. 147 , 200 ; Feridun Bey, 
Münşeat, ı , 14 ·23 ; ll , 572 ; Feridun Bey Vakı{
namesi, Millet Ktp., Ali Emfrf. Tarih, nr. 933 / 
2. vr. Sb-18' : seıan i kf, Tarih ( i pşi rl i ). ı , 30, 32, 
36-37, 49, 98· 100, 107, 110, 130, 139 -140, 
316, 475 ; Atar. Zey l-i Şekaik, s. 336·337, 387; 
Peçuylu ibrahim, Tarih, ı , 26·27, 421; ll , 7 ; Ev
liya Çelebi. Seyahatname, 1, 405; Se{fnetü 'r· 
rüesa, istanbul 1269, s. 12 vd. ; Ayvansarayf. 
Ve{eyat·ı Selatfn, s. 25 ; Müstakimzade, Tuh· 
{e, s. 96·97 ; Kamüsü ' l ·a 'lam, V, 3406 ; Sicill-i 
Osmanf, IV, 20 ; Osmanlı Müelli{leri, ll , 363· 
364 ; TCYK, s. 115· 11 6, 846·847; Danişmend , 

Kronoloji, lll , 5·6, 63 , 598- 599, 600 ; Karatay, 
Türkçe Yazma/ar, 1, 227 ·228; ll , 342, 354 ; Ba
binger (Üçok), s . 11 8 -1 20 ; Ayverdi, A vrupa 'da 
Osmanlı Mimarf Eserleri IV, s. 194, 196 ; Ab
dülkadir Özcan, "Historiography in the r ei gn 
of Süleyman the M agnificent", The Ottoman 
Empire in the Reign of Süleyman the Magnifi· 
cent, istanbul 1988, s. 203-204 ; Hüseyin G. Yur
daydın , "Sigetvarnam eler", AÜİFD, sy. 2 -3 
(1 95 2). s. 124· 130 ; J. H. Mordtmann, "Ferldıln 

Bey", İA, IV, 569 ·570 ; a.mlf. [V. L. Menage], "Fe
ridun Beg", E/2 (Fr.), ll , 901 -902. 

Iii ABDÜLKADi R Ö Z CAN 

ı 
FERİDÜN-i SİPEHSAıAR 

ı 

L 
(bk. SiPEHSAIAR, Feridun). 

.J 

ı 
FERİDÜDDİN ATIAR 

ı 

L 
(b k. AlT AR, Feridüddin). 

.J 

397 


