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çiftliğinde saklandı ;

bu arada
hediyelerle Valide Safiye Sultan ' ın desteğini kazanarak ölümden kurtuldu. Bundan hoşlanmayan Sinan Paşa, çeşitli entrikalarla idamı gerçekleştirmek için Bostanzade Mehmed
Efendi'den aldığı bir fetva ile ferman çı
karttı (Peçuylu İ brahi m, ll. 168-169; Dan i şmend, lll. 155 - 156) Bunun üzerine Perhad Paşa çiftliğinden alınıp Yedikule 'ye
hapsedildi ve azlinden üç ay sonra 4 Safer 1004 akşamı (9 Ekim 1595) boğdu
ruldu. Naaşı Eyüp'te yaptırdığı henüz tamamlanmamış türbesine defnedildi. SelanikT, bu türbenin altı ay sonra Sinan
Paşa vefat eder etmez açılıp inşaatın bitirildiğini yazar (Tarih, s. 528-529). Malı
nın tamamı müsadere edilmişse de daha sonra Sadrazam Derviş Paşa ' nın I.
Ahmed'e müracaatı neticesinde çiftliği
nin çocuklarına kalmasına izin verilmiş
tir (BA, Ali Emir!, I. Ahmed. nr. 850).
gönderdiği değerli

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 kaynaklarında liyakat sahibi, üstlendiği görevi yerine getiren bir devlet adamı olarak zikredilmiş, özellikle İran seferlerindeki başarıları övülmüştür. lll. Murad
tarafından takdir edild i ği halde lll. Mehmed'in tecrübesizliği sebebiyle muhaliflerinin telkinlerine aldanıp onu gözden
çıkardığı da belirtilmektedir (Naima, ı .
125). Kendisi gibi Arnavut asıllı olan Sinan Paşa ile aralarındaki çekişme ve devlet merkezinde adamları ve taraftarlarıyla adeta iki ayrı parti gibi birbiri aley-
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hine yürüttükleri yoğun faaliyet, XVI. yüzson çeyreğinde Osmanlı iç siyasetinin ve merkezi bürokrasinin en önemli
olaylarından birini oluşturur. Bu rekabet ayrıca dış siyasette de kendini göstermiş, askeri başarısızlıklarda rol oynamıştır. Her ikisinin de hizmetinde bulunup 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 (Ta rih, s. 53 1). Bu rekabete,
o dönemde İstanbul'da bulunmuş bazı
yabancı elçilik mensupları da eserlerinde yer vermişlerdir. Ayrıca bu durum.
başta İsmail Hami Danişmend olmak
üzere bazı araştı rmacıların üzerinde durduğu gibi Osmanlı siyaset ve bürokrasisinde sadece bir Tü rk - devşirme rekabeti değil aynı zamanda devşirmeler arasında da bir mücadelenin varlığını gösteren tipik örnektir.
yılın

Talikizade Mehmed Efendi Gürcistan
seferiyle ilgili eserinde onun 1S92'deki
faaliyetlerini konu edinir. Bu eserde yer
alan tek minyatür ise yeni inşa edilen Tomanis Kalesi önünde Perhad Paşa 'yı harp
meclisi akdederken göstermektedir.
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addaki iki vezirden hangisi tarahususunda şüpheler
bulunan caminin cümle kapısı üstünde
bulunan iki satırlık kitabede, "Sahibü'lhayrat ve 'l hasenat merhum Ferhad Paşa'nın ruhiyçün Fatiha, sene 1006" ibaresi bulunur. Buna göre cami 1006 ( 1597 -

fından yaptınldığı

FERHAD PAŞA CAMii
98) yılında o sırada artık hayatta olmayan Ferhad Paşa için yaptırılmıştır. Fazı!
Ayanoğlu. caminin banisinin 1591 -1595
yılları arasında iki defa sadrazamlık yapan ve 1595'te idam edilen Ferhad Paşa olduğu görüşündedir. Fakat Mimar
Sinan'ın eserlerinin adların ı veren tezkirelerin birinde "Çatalca'da merhum Ferhad Paşa Camii " denildiğine göre bu eser
düzenlenmeden ve Sinan ' ın 1588'de vefatından önce caminin banisi Ferhad Paşa ölmüş olmalıdır. Bu noktadan hareket eden Aptullah Kuran, Çatalca'daki
caminin Kanünf Sultan Süleyman ile ll.
Selim dönemlerinin vezirlerinden Damad
Ferhad Paşa ' nın vakfı olduğu sonucuna
varmıştır. Şehzade Mehmed 'in kızı Hüma Sultan' ın kocası olan Ferhad Paşa
1575'te ölmüştür . Aynı vezirin. yine Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş baş
ka bir hayratı Kastamonu'da 967 ( 155960) tarihli camidir. Aptullah Kuran'a gö"
re kapı üstündeki kitabe caminin yapı
mından sonra buraya çakılmış olup gerçek bir belge durumunda değildir.
Evliya Çelebi, 1653 yılınd a Edirne üzerinden istanbul'a dönerken uğradığı Çatalca kasabasında bulunan pek çok cami ve mescid arasında bunların "en mükellef ve müzeyyen "i olarak Ferhad Paşa Camii'ni gösterir. Evliya Çelebi, Ferhad Paşa· nın Sultan Süleyman Han· ın
vezirlerinden olduğunu belirttikten son-

Çatalca 'da Ferhad Pasa Külliyesi" nin

p l an ı (Apı u llah Ku,an,
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ra onun ll. Selim ve lll. Murad dönemlerine de eriştiğini söylemekle her iki
Ferhad Paşa'yı birbirine karıştırmıştır.
Ayrıca caminin şehrin tam ortasında
yüksek bir yerde ve etrafının ağaçlarla
kaplı olduğuna, yüksek bir minaresi bulunduğuna işaret eder. Cami tamamen
kurşun örtülü olup cemaati çok kalabalıktır.

Caminin tarih boyunca fazla bir deAhşap mahfille minberin ve kalem işi nakış
ların XVIII. yüzyıl içinde gerçekleşen bir
tamirde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Cami Vakıflar İdaresi tarafından 19681970 yılları arasında önemli ölçüde tamir edilmiştir.
Ferhad Paşa Camii Çatalca kasabası
nın batısında , oldukça dik bir yamaç üzerinde inşa edilmiştir. Etrafı kesme taş
duvarla çevrili geniş bir avlunun içindedir. Avluda cami ekseninde olmayan bir
şadırvan yer almıştır. Bu sekiz köşeli ve
ahşap çatıl ı şadırvanın üst örtüsü çok
yeni olmakla beraber mermer havuz göbeği eskidir.
ğişikliğe uğramadığı sanılmaktadır.

Cami, mukarnaslı başlıklı dört mermer sütunla desteklenen kemeriere oturan üç eşit kubbeli bir son cemaat yerine sahiptir. Bunun dışında pek çok camide de rastlandığı gibi yapıyı üç taraftan saran ve sivri kemerleri yine sütun
ve kare payelere dayanan ikinci bir revak vardır. Bu revakın üstü, öne meyilli
ve kurşun kaplanmış ahşap bir çatı ile
örtülüdür. Cümle kapısının fazla bir özelliği yoktur. Esas girişi, yayvan kemeri
yeşil ve kırmı zı taşlardan geçmeli olarak yapılmıştır. Cami kesme taştan inşa
edilmiş kare planlı bir bina olup üstü
yaklaşık 9 m. çapında, sekizgen sağır
bir kasnağa oturan ve geçişi pandantiflerle sağlanan bir kubbe ile örtülmüş
tür. iç mekan her cephede açılmış altlı
üstlü dörder pencereden aydınlanır.

Mihrap profilli bir çerçeve içinde olup
minber ise XVIII.
yüzy ıl işi tesiri bırakır. Mihrapla pencerelerin etrafları. kubbe eteği ve pandantiflerin yüzeyleri kalem işi nakışlarla bezenmiştir . Kesme taştan yapılmış minarenin gövdesi on iki pahlıdır. Kare kürsüden gövdeye geçiş XVI. yüzyıl minarelerinde olduğu gibi kesik piramit biçimindedir. Şerefe çıkmaları ise mukarmukarnaslıdır. Ahşap

naslıdır.

Avlu duvarının bir köşesinde klasik üslüpta bir çeşme vardır. Bunun kemeri altında, cami kapısı üstündeki 1006 ( 159798) tarihli kitabenin metin bakımından
eşi olan bir kitabe görülür. Aptullah Ku ran·a göre bu kitabe de Ferhad Paşa'nın
ölümünden sonra yap ıla rak çeşmeye konulmuştur. Avlu duvarının diğer köşesin
de, yine kesme taş duvarlı ve üstü sağır
kasnakli kubbe ile örtülü bir sıbyan mektebi vardır. Yapının önünde ahşap çatılı,
sundurma biçiminde bir giriş holü yer
alır. 1968' de cami ile birlikte tamir edilen sıbyan mektebine neden Ramazan
Ağa Mektebi denildiği bilinmemektedir.
Avlunun diğer köşesinde ise son yıllarda
bir Kur'an kursu binası yapılmıştır.

Ferhad Pasa Külliyesi "ndeki s ı bya n mektebi
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bosna'daki vakfiyesinin Safer 995 (Ocak
1587) tarihli olduğunu bildirir. Bu belgeye göre Ferhad Paşa burada camiden
başka mektep, hamam, çeşme. saat kulesi, türbe, kervansaray, mahzen. 200
dükkanlı çarşı , Çı rkvena suyu üzerinde
köprü, Vırbas suyu üzerinde ahşap köprü, su yolu ve havuzu, su kemeri, Çırkve
na'dan Tophane'ye kadar uzanan S arşın genişliğ i nde kaldırımlı bir yol yaptı
rarak vakfetm i ştir. Vakfiyede gelir fazlası ile medrese, darülhadis, bedesten
inşa edilmesi, hamama bir kadınlar kıs
mının eklenmesi, kervansarayın kurşun
kaplanması , Vırbas üzerindeki ahşap
köprünün kagire dönüştürülmesi de istenmektedir. Fakat bunlardan hangilerinin gerçekleştiği kesin olarak bilinmemektedir.
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Kastamonu 'nun Cebrail mahallesinde
bulunan cami, cümle kapısı üstündeki
bir kitabeye göre Vezir Ferhad Paşa tarafından Seyfi Dede adında bir velinin
isteği üzerine yaptırılmıştır. Kitabenin,
"Arifin biri iki tarTh-i zTba yazdı 1 Birisi
hoşça bina ve biri de şOhça bina " şek
lindeki son beytinin ikinci mısraı ebced
hesabına göre 967 ( 1559-60) yılını vermektedir. Bundan anla ş ıldığına göre cami, KanOnT Sultan Süleyman döneminde Şehzade Mehmed'in kızı Hüma Sultan ' ın eşi, Çatalca'da aynı adı taşıyan caminin de banisi olan Damad Ferhad Paşa tarafından yaptırılm ı ştır.

Öncekinin yanında bulunan ikinci bir
kitabe caminin harap bir halde iken 1166
( 1752-53) yılında tamir edildiğini haber
verir: "Ruhuna Fatiha Seyfi Dede gerçek
erimiş 1 Himmeti etti bu harab camii ihya 1 Çı ktı bir arif dedi tarTh -i bedf' 1 Hele tecdTd -i bina oldu bu Ferhad Paşa"
(Ahmet Gökoğ lu ' nu n ve rdi ği kopyaya göre). Kapı etrafını çevreleyen silme üzerinde KamT adında birinin yazdığı tarihe
göre Ferhad · Paşa ailesinden bir kişinin
himmetiyle va kfın katibi tarafından "meremmet" tamiri 1195 ( 1781 ) yılında yaptırılmıştır.

Mimar Sinan· ın eserlerinin adını veren Tuhfetü 'l-mi 'm an"n 'de, Ferhad Paşa'nın Çatalca'daki çamiinin hemen arkasından "Cami-i şerif-i mezbOr der Ka·s~
tamoni " kaydı bulunduğuna göre her iki
hayrat da aynı Ferhad Paşa için Mimar
Sinan veya onun adına kalfalanndan biri tarafından inşa edilmiştir. Fakat bu
kayıt diğer tezkirelerde bulunmaz. Ancak Tezkiretü'l- ebniye 'de camiler bölümünde kırk dokuz s ı ra numaralı Perhad Paşa Camii 'nin yanlışlıkla Bolu'da
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gösterildiği anlaşılmaktadır.

Ahmet Gögöre bir belge caminin 1231'de (1816) yeniden tamir edildiğini haber vermektedir. Yine bazı vakıf kayıtlarından, şehir merkezindeki bir
hamamla çevredeki bazı arazilerin caminin evkafından olduğu öğrenilmektedir.
koğlu ' nun bildirdiğine

Ferhad Paşa Camii kesme taş duvarlı
kare planlı bir binadır. Aslında kubbeli
olduğu tahmin edilen caminin herhalde
kubbesi yıkılm ı ş olduğundan XVIII. yüzyıldaki tamirde üstü kiremit kaplı ahşap
çatı ile örtülmüştür. 19SO'den sonra da
direkiere dayanan bir son cemaat yeri
inşa edilmiştir . Şerefe altı çıkmasının barok profilli olmasından minarenin de
XVIII. yüzyıldaki tamir sırasında bu gör ünüşü ald ı ğı tahmin edilmektedir.

Caminin cümle kapısı üstünde celT- sülüs hatla yazı l mış, muhtemelen SipahT
mahlaslı Mustafa Bey'e ait altı mısra 
lık bir kitabe yer alır. Bunun ebcedi Perhad Paşa'nın Bosna sancak beyi olduğu 987 ( 1579) tarihini verir. Kitabede
açık.landığına göre Ferhad Bey hayratı
nı gaza malıyla yaptırmıştır. Bu husus
vakfiyede de belirtilmektedir. Cami zaman içinde medrese, sıbyan mektebi,
hamam, su yolu, kervansaray, çarşı ile
bedesten ve köprü gibi ek binalarından
birçoğunu kaybetmiş, ll. Dünya Savaşı
yıllarında harap olmuş, ancak savaştan
sonra tamir edilmiştir. 1991 -1992 yıl 
larındaki

çarpışmalarla Sırp ateşinden

büyük ölçüde zarar gören cami, öğre
nildiğine göre 7 Mayıs 1993 'te Sırplar
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Bosna 'nın
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Banaluka şehrinde
XVI. yüzyıla ait büyük külliye.
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Külliyenin banisi Bosnalı Gazi Ferhad
Sokullu Mehmed Paşa'nın da memleketi olan Sokol köyündendir. Ekrem
Hakkı Ayverdi, Ferhad Paşa ' nın SarayPaşa,
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