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FERHAD 
( ) lA...} ) 

Divan edebiyatı ile 
Türk halk edebiyatında 

meşhur bir aşk 
hikayesinin kahramanı. 

_j 

İlk defa Nizarni-i Geneevi'nin Ijüsrev 
ü Şirin adlı mesnevisinde yer almıştır. 

Burada, Şirin'e karşı olan aşkı dolayısıy
la onu elde etmeye çalışan İran Hüküm
dan Hüsrev'in kendisini ortadan kaldır
mak istediği rakibi durumundadır. Niza
mi' den itibaren bu aşk hikayesini işle

yen eserlerde Perhad daima su yolları 

yapmakla ünlü bir mühendis- mimar ve
ya ressam hüviyetindedir. Hüsrev ile Şi
rin'den farklı olarak Perhad'ın tarihi ve 
gerçek kişiliği meçhuldür. Milliyeti ve 
mensup olduğu sosyal tabaka çeşitli 

mesnevi müelliflerince farklı gösterilen 
Perhad'ın esas vasfı sevdiği Şirin'in aşkı 
ile dağları delmesidir (daha geniş bilgi 
için bk. HÜSREVve ŞIRiN). 

Perhad başlı başına bir mazmun teş
kil ettiği divan şiirinde, sevgilisine ka
vuşma uğrunda gerçekleşmesi imkan
sız görünen işleri göze alan, fakat aşkı
nın derin ıstırabı içinde vuslata ereme
den ölen aşı ğın sembolü olmuştur. ismi, 
sevgilisi Şirin'in yanı sıra çok defa eski 
edebiyatın büyük aşk hikayelerinin Mec
nun ve Vamık gibi meşhur kahramanla
rı ile olduğu kadar Hüsrev ü Şirin mes
nevisinin d iğer şahısl arı ile birlikte te
nasüp sanatı yapılarak zikredilir. Şirin , 

Hüsrev, Bisütun dağı ve mesnevideki şeb
diz ile gülgün adlı atlarla birlikte an ı lan 

Ferhad tenasüp sanatından başka aynı 
çerçeve içinde telmih, tevriye, irsal-i me
sel sanatiarına da konu olur. 

Onunla beraber ele alınan bir diğer 
unsur da laledir. Lale, SisOtun'da Per
had ' ın dökülen kanı veya tutuşmuş ate
şi şeklinde tasawur edilir. Bisütun ile 
de hep Perhad kastedilir. Bisütun da
ğından bahsedilmesi Perhad'ın onu yar
mak yolunda giriştiği macera dolayısıy

ladır. " Bisütün-ı mihnet, Sisütün - ı derd, 
küh-i gam, kühsar, kayabaşı, derbend-i 
mihnet" sözleri bu münasebeti ifade 
eder. Perhad' ın dağ ı delmek için kullan
dığı külünk de (kazma) onun macerasıy

la ilgili olarak yapılagelen tenasüp ve tel
mih sanatlarının diğer bir unsurudur. Şi
rin'in bulunduğu yere uzaktaki otlaklar
da mevcut sürülerinden süt akıtmak için 
açtığı kanal sebebiyle "benna-yı çeşme-i 
şir'', Şirin'e kavuşabilmek emeliyle Bisü-

tun dağını yarıp delmesi yönünden de 
"kO h- ken" diye an ı lır. 

Ferhad bundan başka, kahramanı ol
duğu halk hikayesinin çeşitli motifleriy
le halk şi i rinde söz konusu edildiği gibi 
çağdaş sanat ve edebiyatımızda da bir 
ilham kaynağı olmaya devam etmekte
dir (b k PERHAD ve ŞIRiN). 
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FERHAD PAŞA 
(ö. 1004/ 1595) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Arnavut asıllıdır. Devşirild i kten sonra 
Enderun 'da yetiştirildi ve kapıcıbaşılık 

göreviyle saraydan çıktı. Kanuni Sultan 
Süleyman ' ın saltanatının sonlarına doğ

ru hükümdarıo takdirini kazanarak ya
kın adamları arasına girdi. Padişahın Si
getvar'da ölümü üzerine de naaşı onun 
nezaretinde istanbul'a getirildi. Daha 
sonra mTrahurluk görevinde bulundu ve 
1 Safer 990'da (25 Şubat 1582) yeniçeri 
ağası oldu. Şehzade Mehmed'in (lll. Meh
med) sünnet düğünü şenlikleri sırasında 
celep sipahiler le yeniçer iler arasında çı 

kan kavga dolayısıyla Sadrazam Sinan 
Paşa'nın tesiriyle görevinden alındı. Bir 
müddet sonra Sinan Paşa'nın sactaret
ten azli ve Rumeli Beylerbeyi İbrah im 
Paşa'nın kubbe veziri olması üzerine Ru
meli beylerbeyiliğine getirildi, ardından 
da Sadrazam Siyavuş Paşa'nın teklifiyle 
dördüncü vezir olarak İran seferine ser
dar tayin edildi (3 Zilhicce 990 / 29 Aral ı k 

1582) Perhad Paşa'nın İran seferi başa
rılı geçmiş, istanbul'a döndükten sonra 
serdarlık Özdem iroğ l u Osman Paşa 'ya 
verilmiş, bir süre sonra onun ölümü üze
rine Perhad Paşa ikinci defa serdar ol
muştur (Ocak 1586). Bu ikinci serdarlı ğı 

FERHAD PAŞA 

sırasında yine başarılı faaliyetlerde bu
lundu, Tebriz'i merkez yaparak Gence'yi 
aldı. Daha sonra Şah ı. Abbas ile barış 
görüşmelerinde bulundu ve Safevi elçi
lik heyetiyle İstanbul'a dönerek 1590 Os
manlı-Safevi an laşmasının yapılmasın 

da rol oynadı. Bunun üzerine 1 O Şewal 
999 ·da ( 1 Ağustos 1591 ) Sinan Paşa· nın 
yerine vezTriazam oldu. Ancak başta Si
nan Paşa olmak üzere kendisini çeke
meyenlerin devamlı şekilde aleyhinde 
faaliyetlerde bulunmaları sonucu, Erzu
rum'daki olayları bahane edip saraya 
yürüyen yeniçerilerin çıkardığ ı karış ı klık

lar sırasında görevden aziedilerek (21 
Cemaziyelahir ı 000 1 4 Nisan 1592) tek
rar ikinci vezirliğe indirildi. Ayrıca ser
darlığı dönemine ait hesapları teftiş edil
mek üzere bir heyet teşkil ediidiyse de 
sadrazamların teftişi geleneğe aykırı bu
lunarak bundan vazgeçildi (Selanik!, s. 
268-269 ) 

1595 'te lll. Mehmed 'in tahta çıkması 
ve Veziriazam Sinan Paşa ' nın Avusturya 
cephesindeki serdarlığı sı rasında sacta
ret kaymakamı olarak İstanbul'da bulu
nan Ferhad Paşa (Ağustos 1593) bu gö
revinde önemli hizmetlerde bulundu. Si
nan Paşa' nın cephedeki başarısızlı kları 

sebebiyle azli üzerine de ikinci defa sad
razamlığa ve serdarlığa getirildi (6 Ce
maziyelahir 1003 / 16 Şubat 1595) . Fakat 
Malkara'da çiftliğinde oturmaya mec
bur edilen Sinan Paşa bu azli bir türlü 
hazmedemeyerek rakibi Ferhad Paşa 

aleyhine yoğun bir yıpratma faaliyetine 
girişti. Bir kısmı kendi adamı olan bazı 
kuloğu lları ve sipahilerin istanbul'da Fer
had Paşa aleyhine huzursuzluk çıkar

malarını sağlayıp onu gözden düşürme

ye çalıştı. Ancak bu sırada Eflak serhad
dine hareket etmek üzere olan Ferhad 
Paşa, bütün bunların Sinan Paşa'nın tah
rikiyle olduğuna lll. Mehmed'i ikna etti
ği gibi onun gözlerine mil çekilerek ce
zalandırılması konusunda bir hüküm de 
aldı. Fakat adamları büyük bir fitneye 
sebep olacağı gerekçesiyle veziriazamı 

bundan vazgeçirdiler. Ferhad Paşa Ef
lak seferine çıkıp sınır boylarında faali
yette bulunurken istanbul yakınındaki 
Sinan Paşa'nın kışkı rtmalarıyla dört ay 
on dokuz gün süren ikinci sactaretinden 
aziedildi (7 Temmuz 1595) . Mührü teslim 
almak ve aynı zamanda idam kararını 
yerine getirmekle görevli kapıcılar ket
hOdasının gelişinden iki gün önce azıe
dildiğini haber alınca Perhad Paşa mühr-i 
hümayunu Satırc ı Mehmed Paşa 'ya tes
lim ederek süratle istanbul'a gidip Met-
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ris'teki çiftliğinde saklandı ; bu arada 
gönderdiği değerli hediyelerle Valide Sa
fiye Sultan ' ın desteğini kazanarak ölüm
den kurtuldu. Bundan hoşlanmayan Si
nan Paşa, çeşitli entrikalarla idamı ger
çekleştirmek için Bostanzade Mehmed 
Efendi'den aldığı bir fetva ile ferman çı
karttı (Peçuylu İ brahim, ll . 168-169; Da
n işmend, l ll. 155- 156) Bunun üzerine Per
had Paşa çiftliğinden alınıp Yedikule 'ye 
hapsedildi ve azlinden üç ay sonra 4 Sa
fer 1004 akşamı (9 Ekim 1595) boğdu
ruldu. Naaşı Eyüp'te yaptırdığı henüz ta
mamlanmamış türbesine defnedildi. Se
lanikT, bu türbenin altı ay sonra Sinan 
Paşa vefat eder etmez açılıp inşaatın bi
tirildiğini yazar (Tarih, s. 528-529). Malı

nın tamamı müsadere edilmişse de da
ha sonra Sadrazam Derviş Paşa ' nın I. 
Ahmed'e müracaatı neticesinde çiftliği
nin çocuklarına kalmasına izin verilmiş
tir (BA, Ali Emir!, I. Ahmed. nr. 850). 

Avusturya elçilik heyetinde bulunan 
Baran W. Wratislaw'ın uzun boylu, esmer. 
sevimsiz bir kimse diye tasvir ettiği (Ant· 

lar, s. 49- 50) Perhad Paşa Osmanlı kay
naklarında liyakat sahibi, üstlendiği gö
revi yerine getiren bir devlet adamı ola
rak zikredilmiş, özellikle İran seferlerin
deki başarıları övülmüştür. lll. Murad 
tarafından takdir edild iği halde lll. Meh
med'in tecrübesizliği sebebiyle muhalif
lerinin telkinlerine aldanıp onu gözden 
çıkardığı da belirtilmektedir (Naima, ı . 

125). Kendisi gibi Arnavut asıllı olan Si
nan Paşa ile aralarındaki çekişme ve dev
let merkezinde adamları ve taraftarla
rıyla adeta iki ayrı parti gibi birbiri aley-
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Ferhad Paşa 'yı 
111. Murad 'ı n 

huzurunda 
gösteren 
bir minyatür 
{lbrShim Çavuş, 

Kitab-ı Generne-i 

Felh-i Gence, 

TSMK, Revan 

Köşkü , 

nr. 1296, vr. ıo ıı ı 

Ferhad Paşa'n ı n 

Kanüni 
Sultan 

Sülevman·a 
bir arz ı 

(TSMA. m. E 7097) 

hine yürüttükleri yoğun faaliyet, XVI. yüz
yılın son çeyreğinde Osmanlı iç siyaseti
nin ve merkezi bürokrasinin en önemli 
olaylarından birini oluşturur. Bu reka
bet ayrıca dış siyasette de kendini gös
termiş, askeri başarısızlıklarda rol oyna
mıştır. Her ikisinin de hizmetinde bulu
nup kendilerini yakından tanıyan tarihçi 
Selanikl. eserinin muhtelif yerlerinde bu 
iki vezirin şahsiyetini ve icraatını tahlil 
eden satıriara yer vermiş, Perhad Paşa '

nın daha insaflı olduğunu kaydetmiş, 

hatta onun idamı dolayısıyla , "Umür-ı 

saltanata bir mertebede vücudu lazım 
ve elzem idi ki nice yıllar mumlar yakıp 
arayıp bulamayalar" diyerek hissiyatını 
belirtmiştir (Tarih, s. 53 1). Bu rekabete, 
o dönemde İstanbul'da bulunmuş bazı 
yabancı elçilik mensupları da eserlerin
de yer vermişlerdir. Ayrıca bu durum. 
başta İsmail Hami Danişmend olmak 
üzere bazı araştı rmacıların üzerinde dur
duğu gibi Osmanlı siyaset ve bürokrasi
sinde sadece bir Türk - devşirme reka
beti değil aynı zamanda devşirmeler ara
sında da bir mücadelenin varlığını gös
teren tipik örnektir. 

Talikizade Mehmed Efendi Gürcistan 
seferiyle ilgili eserinde onun 1S92'deki 
faaliyetlerini konu edinir. Bu eserde yer 
alan tek minyatür ise yeni inşa edilen To
manis Kalesi önünde Perhad Paşa'yı harp 
meclisi akdederken göstermektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. Ali Emi ri, 1. Ahmed, nr. 850 ; Selanik!, 
Tarih (İpş i rli ), bk. İndeks; Atai. Zeyl-i Şekaik, 
s. 380; Topçular Katibi Abdülkadir Efendi. Ta· 
rih (haz. Ziya Yı l mazer , doktora tezi, 1990), İÜ 
Ed.Fak., Genel Kitaplı k, nr. TE 80, s. 54·69; 
Peçuylu İbrahim. Tarih, ll , 164 ·170 ve tür. yer. ; 
Naima. Tarih, ı , 125; Uzunçarşılı. Osmanlı Ta
rihi, 111 / 1-2, bk. İndeks ; a.mlf .. Merkez-Bahri
ye, tü r.yer. ; Danişmend , Kronoloji, lll, bk. İn
deks; Karatay. Türkçe Yazma /ar, 1, 232-233 ; 
Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyase
ten Kati, Ankara 1963, s. 74, 160; Cengiz Or
honlu. Osmanlı Tarihine Aid Belgeler: Telhis
ler (1597-1607), İ stanbul 1970, s. 131 ; B. W. 
Wratislav. Anıla r (tre. Süreyya Dilmen). istan
bul 1981, s. 49 vd.; C. Woodhead, Ta 'likf-za
de 's Şehname- i Hümayun, Berlin 1983, s. 1 O
ll ; Bekir Kütükoğlu , Osmanlı - iran Siyasi Mü
nasebetleri (1578-1612), İ stanbul 1993, bk. İ n 
deks; V. J. Parry, "Ferh iid P~a" , E/2 (İng.) , ll , 
880-881. 

L 

Iii MEHMET İPŞİRLİ 

FERHAD PAŞA CAMii 

Çatalca 'da XVI. yüzyılda 
Mimar Sinan tarafından 

yapılan cami. 
_j 

Aynı addaki iki vezirden hangisi tara
fından yaptınldığı hususunda şüpheler 
bulunan caminin cümle kapısı üstünde 
bulunan iki satırlık kitabede, "Sahibü'l
hayrat ve 'l hasenat merhum Ferhad Pa
şa'nın ruhiyçün Fatiha, sene 1 006" ibare
si bulunur. Buna göre cami 1006 ( 1597 -


