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FERHAD PAŞA CAMii 

Kastamonu'da XVI. yüzyılda 
Mimar Sinan tarafından 

yapılan ~ami. 
_j 

Kastamonu 'nun Cebrail mahallesinde 
bulunan cami, cümle kapısı üstündeki 
bir kitabeye göre Vezir Ferhad Paşa ta
rafından 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 ver
mektedir. Bundan anlaşıldığına göre ca
mi, KanOnT Sultan Süleyman dönemin
de Şehzade Mehmed'in kızı Hüma Sul
tan' ın eşi, Çatalca'da aynı adı taşıyan ca
minin de banisi olan Damad Ferhad Pa
şa 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 ih
ya 1 Çı ktı bir arif dedi tarTh -i bedf' 1 He
le tecdTd-i bina oldu bu Ferhad Paşa" 
(Ahmet Gökoğlu ' nun verdiği kopyaya gö
re). Kapı etrafını çevreleyen silme üze
rinde KamT adında birinin yazdığı tarihe 
göre Ferhad · Paşa ailesinden bir kişinin 
himmetiyle vakfın katibi tarafından "me
remmet" tamiri 1195 ( 1781 ) yılında yap
tırılmıştır. 

Mimar Sinan· ın eserlerinin adını ve
ren Tuhfetü 'l-mi 'man"n 'de, Ferhad Pa
şa'nın Çatalca'daki çamiinin hemen ar
kasından "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 bi
ri tarafından inşa edilmiştir. Fakat bu 
kayıt diğer tezkirelerde bulunmaz. An
cak Tezkiretü'l- ebniye 'de camiler bö
lümünde kırk dokuz s ı ra numaralı Per
had Paşa Camii 'nin yanlışlıkla Bolu'da 
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gösterildiği anlaşılmaktadır. Ahmet Gö
koğlu 'nun bildirdiğine göre bir belge ca
minin 1231'de (1816) yeniden tamir edil
diğini haber vermektedir. Yine bazı va
kıf kayıtlarından, şehir merkezindeki bir 
hamamla çevredeki bazı arazilerin cami
nin evkafından olduğu öğrenilmektedir. 

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

Bosna'nın 

Banaluka şehrinde 
XVI. yüzyıla ait büyük külliye. 

_j 

Külliyenin banisi Bosnalı Gazi Ferhad 
Paşa, Sokullu Mehmed Paşa'nın da mem
leketi olan Sokol köyündendir. Ekrem 
Hakkı Ayverdi, Ferhad Paşa ' nın Saray-

bosna'daki vakfiyesinin Safer 995 (Ocak 
1587) tarihli olduğunu bildirir. Bu bel
geye göre Ferhad Paşa burada camiden 
başka mektep, hamam, çeşme. saat ku
lesi, türbe, kervansaray, mahzen. 200 
dükkanlı çarşı , Çırkvena suyu üzerinde 
köprü, Vırbas suyu üzerinde ahşap köp
rü, su yolu ve havuzu, su kemeri, Çırkve
na'dan Tophane'ye kadar uzanan S ar
şın genişliğ inde kaldırımlı bir yol yaptı
rarak vakfetmiştir. Vakfiyede gelir faz
lası ile medrese, darülhadis, bedesten 
inşa edilmesi, hamama bir kadınlar kıs
mının eklenmesi, kervansarayın kurşun 
kaplanması, Vırbas üzerindeki ahşap 

köprünün kagire dönüştürülmesi de is
tenmektedir. Fakat bunlardan hangile
rinin gerçekleştiği kesin olarak bilinme
mektedir. 

Caminin cümle kapısı üstünde celT- sü
lüs hatla yazılmış, muhtemelen SipahT 
mahlaslı Mustafa Bey'e ait altı mısra

lık bir kitabe yer alır. Bunun ebcedi Per
had Paşa'nın Bosna sancak beyi oldu
ğu 987 ( 1579) tarihini verir. Kitabede 
açık.landığına göre Ferhad Bey hayratı
nı gaza malıyla yaptırmıştır. Bu husus 
vakfiyede de belirtilmektedir. Cami za
man içinde medrese, sıbyan mektebi, 
hamam, su yolu, kervansaray, çarşı ile 
bedesten ve köprü gibi ek binalarından 
birçoğunu kaybetmiş, l l. 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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tarafından mayınlarla temelinden itiba
ren yıktırılmıştır. 

Ferhad Paşa Camii bir avlu duvarı ile 
çevrilmiş geniş bir avlunun içinde yer 
alır. Şadırvan tam eksen üzerinde değil
dir. Avlunun duvarının pah teşkil ettiği 
bir köşesinde çeşme bulunmaktadır. Ca
mi. kemerleri dört mermer sütuna da
yanan kubbeli, üç bölümlü bir son ce
maat yerine sahiptir. Rumeli camileri
nin çoğunda görüldüğü gibi ewelce bu 
son cemaat yerinin dışında öne tek me
yilli ahşap çatı ile örtülü ikinci bir son 
cemaat yeri bulunuyordu. Yakın tarihte 
yapılan tamirde. yanmış olan bu ilave 
bölüm bütünüyle ortadan kaldırılarak 

kagir son cemaat yeri revakı açığa çıka
rılmıştı. 

Herhangi bir süsleme unsurunun bu
lunmadığı taçkapı kesme taştan çok sa
de bir sivri kemerin içindedir. Yalnız ke
merin üstünde bir dizi taş tarnurcuk gö
rülmekteydi. Harim. iki yanında az taş
kın kanatlar bulunan kubbeli bir orta 
bölüm ile kıble yönünde ileri çıkan ya
rım kubbeli bir kısımdan oluşur. Girişin 

iki yanında duvar kalınlığı içinden oyu
lan helezonlu merdivenlerden sütunlar
la desteklenen ahşap mahfile çıkılır. iki 
pencere arasına sıkışmış gibi olan mih- . 
rap mukarnaslıdır. Her cephedeki pen
cerelerden başka gerek ana kubbe ge
rekse mihrap üstündeki yarım kubbede 
bol sayıda pencere açılmıştır. Harimin 
ortasında kare bir kule halinde yükse
len ve dört ana kemeri gizleyen kitlenin 
üstünü örten kubbe, pencereli yüksek 
kasnaklı görünümü ile klasik Türk yapı 
sanatına orantıları ve biçimiyle oldukça 
yabancı görünmektedir. Bu kubbe eğer 
önceki bir onarımda yapılmadıysa cami
nin klasik üslüba yabancı yerli bir mi
mar tarafından inşa edildiğini düşün

dürebilir. 

Külliyenin vakfiyede adları geçen va
kıflarından yalnız 3.20 x 3,20 m. ölçü
sünde kare planlı basit bir yapı olan saat 
kulesi durmaktadır. Ekrem Hakkı Ayver
di kulenin yüksekliğini 14 m. kadar ola
rak hesaplamıştır. Caminin kıble duvarı 
hizasında ve avlu duvarına saplanmış 

durumda olan Ferhad Paşa Türbesi. ca
mi gibi kesme taştan inşa edilmiş sekiz 
köşeli ve kubbeli bir yapıdır. içinde Fer
had Paşa'nınkinden başka ikinci bir san
duka daha vardır. Bunun oğlu Mehmed 
Paşa'ya ait olduğu kabul edilmektedir. 
Caminin sol tarafında bulunan daha kü
çük ve basık ikinci türbe Safi Kadın'a ait 
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olup bunun paşanın annesi veya tarunu 
olduğu söylenir. Bu türbe de sekiz kö
şelidir ve üstü kiremit kaplı bir ahşap 
çatı ile örtülüdür. Avlunun içindeki üçün
cü türbe ise avlu kapısı ile çeşme ara
sında ve bunun iç tarafındadır. Yine se
kiz köşeli ve kubbeli olan bu türbede Fer
had Paşa'nın bayraktariarına ait olduğu 
söylenen iki sanduka yer alır. Caminin 
yanında. içinde önemli kabirler olan bir 
de hazire vardır. 
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FERHAD PAŞA TÜRBESi 

İstanbul Eyüp'te 
XVI. yüzyılın sonuna ait türbe. 

_j 

Feshane ve Camiikebir caddelerinin 
birleştiği noktada karakolun karşısın

dadır. Osmanlı sadrazamlarından Fer
had Paşa tarafından yaptınlmaya baş
lanan. ancak öldürülmesinden bir müd
det sonra tamamlanan türbe onaltıgen 
planlı olup kesme taştan inşa edilmiş
tir. Giriş, kuzey cephedeki öne üç, yan
Iara birer kemerle açılan dört kare sü
tunlu ve düz çatılı revaktandır. Sepet ör
güsü şeklinde tahta işçiliği gösteren ka
pının iki yanında mukarnas dolgulu niş
ler yer alır; ayrıca kapı sövesinin iç yüz
lerine karşılıklı sütun başlıkları gömül
müştür. Kapının iki renkli taştan yapıl
mış hafif basık kemerinin üzerinde bu
lunan on altı mısralık kitabede ebcedle 
verilen 1004 ( 1595) tarihi ayrıca rakam
la da yazılmıştır. 

Yer yer renkli taşların kulranıldığı cep
heler, tepeleri birer sütun başlığı gibi 
sona eren yuvarlak payelerle birbirinden 
ayrılmıştır. Yukarıda, bir sıra mukarnas 
ve onun üstünde bir sıra palmet moti
finden oluşan dışa taşkın bir saçak bu
lunmakta ve yapıyı kurşun kaplı bir kub
be örtmektedir. 

Camiikebir caddesine bakan cephele
rin hepsinde, arka tarafta ise birer ta
ne atlayarak altta dikdörtgen söveli ve 
mermerden delik işi alınlıklı, üstte kaş 
kemerli pencereler açılmıştır. Pencere
siz cephelerin iç mekandaki yüzlerine bi
rer dolap nişi yerleştirilmiştir; alınlıklar 
mermer olup üzerieri yaldızlanmış ayet 
kitabelidir. Alt pencere alınlıkları ile üst 
pencereler içten revzen- i menküşlarla 

kapatılmıştır. 

Ferhad Pasa Türbesi - Eyüp 

387 


