
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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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. 
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Ortasında esrna-i hüsnanın yazılı ol
duğu bir madalyon bulunan kubbenin içi 
kalem işi rumi ve palmetlerle süslenmiş, 
bu kalem işlerinde mavi ve beyazın yanı 
sıra kiremit rengi de kullanılmıştır. 

Türbenin içinde kitabesiz sekiz mer
mer lahitle dört ahşap sanduka bulun
maktadır. 
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~ GÜLAY BURGAZ 

PERHAD ve ŞİRİN 

Mesneviler ve halk hikayeleriyle 
Karagöz ve orta oyununda işlenmiş 

klasik aşk macerası. _j 

Nizarni-i Gencevı~nin Ijüsrev ü Şirin'in
den çıkmış ve zamanla müstakil hale gel
miş klasik bir mesnevi konusudur. Kah
ramanları Şirin ile onu seven ve birbir
lerine rakip olan Hüsrev ve Perhad üçlü
südür. Bu aşk hikayesini "Perhad ü Şi
rin " ve "Perhadname" gibi adlar altında 
işleyen mesnevilerde Hüsrev daha geri 
planda kalıp olayların ağırlık merkezini 
Perhad teşkil eder. Nizarni'de ve ondaki 
çerçeveye bağlı kalan müelliflerin eser
lerinde Perhad üçüncü şahıs olarak hi
kayeye sonradan girerken bu mesnevi
lerde Perhad'ın macerası başından iti
baren hakim olur. Türk edebiyatma ko
nu önce "Hüsrev ve Şirin " çerçevesi için
de girmiş, Perhad ağırlıklı mesneviler 
daha sonra meydana getirilmiştir. Bu 
konu müstakil olarak Ferhad ü Şirin 

adı altında ilk defa Ali Şir Nevai tara
fından kaleme alınmıştır (telifi 1484) . Ali 
Şir Nevai hikayeye Nizarni'nin Hüsrev ü 
Şirin 'inden çok farklı bir muhteva ka
zandırmıştır. Bunu Osmanlı edebiyatı 

sahasında l l. Bayezid' in oğlu Şehzade 

Korkut'un (Harlml ö. 1512) Ferhad ü 
Şirin 'i, Larnil'nin Ferhiidname'si (telifi 
918/ 1512), Kanuni Sultan Süleyman dev
rinde de Şamf'nin Ferhadname'si takip 
eder. Azeri edebiyatı sahasında Nakam 
(ö. 1906) bir Ferhiid ü Şirin, Ömer Ba
ki adlı bir şair de Doğu Türkçesi ile bir 
Perhadname yazmıştır. Larnil'nin Fer
hadname:si küçük bazı farktarla Nevar
nin Ferhad ü Şirin 'inin Osmanlı Türk
çesi'ne naklidir. Eseri çok beğenen Ya
vuz Sultan Selim bir köy vererek Lam if'-
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yi mükafatlandıtmıştır (Aşı k Çelebi, vr. 
1 09" ; konunun Hü.sreu ü Şirfn ve Ferhti.d 
ü Şirfn şeklinde i şlenişi hakkında geniş 
bilgi ve bibliyografya için bk. HÜSREV ve 

ŞIRiN) 

Bu aşk hikayesi sadece klasik mesne
vilerde kalmamış, Türk halk edebiyatı
na da geçmiştir. Halk edebiyatı bundan 
aynı adla bir hikaye çıkarırken daha de
ğişik mahiyette olarak onu Karagöz ve 
orta oyununda da yaşatmı ştır. Divan ede
biyatından halk edebiyatma geçişinde 

önemli değişikliklere uğrayıp birçok var
yantı meydana gelen hikayenin tarihi ve 
coğrafi çerçevesi de farklıtaşarak bir kıs
mı ile Anadolu'ya adapte edilmiştir. Ana
dolu'da ve Azerbaycan'da anlatılan halk 
hikayesinde olay Horasan ·da başlayıp 

daha sonra Amasya'da gelişerek devam 
eder. Klasik mesnevide Mehmene Banu '
nun yeğeni olan Şirin burada onun kız 
kardeşi hüviyetine girer. Şirin ' in öbür 
aşığ ı da iran Hükümdan Hüsrev olmak
tan çıkıp Amasya Hükümdan Hürmüz 
Şah'ın şehzadesi Hüsrev olur. Halk hika
yesi konuyu şöyle vermektedir: Hora
san'da bir şehrin hükümdan olan Meh
mene Bana on beş yaşlarındaki karde
şi Şirin ' e güzel bir köşk yaptırır ve bu 
köşkün süs!enmesi işini de nakkaş Beh
zat'!a oğlu Perhad'a verir. Bir gün köş
kü gezmeye gelen Şirin Perhad' ı görün
ce ona aşık olur. .Aynı şekilde Perhad da 
Şirin ' e aşık olunca aralarında uzun sü
re devam edecek bir gönül macerası baş
lar. Köşk bitirildiğinde Şirin Mehmene 
Banu'ya köşkünün önünden bir derenin 
akmasını istediğini söyler. Mehmene Ba
nu da tellallar bağırtarak bu işi başara
cak olanın her muradım yerine getire
ceğini bildirir. Perhad Mehmene Banu'
ya, yakında bulunan Bisütun dağını de
lerek dağın ötesindeki pınarın suyunu 
kırk gün içinde köşkün önünden akıta-

Şirin'in Ferhad 'ı dağ ı dele~ken görmesini tasvir eden bir 
minyatür {Emir Hüsrev~ i D!hlevi, ljamse, TSMK, Hazine:, nr. 7~5, 

vr. 61 ~ı ,. 

bileceğini söyler ve bunu otuz dokuz 
günde başarır. Bu başarısından dolayı 

Perhad'a sarayda bir oda verilerek her 
isteği yerine getirilir. Bir süre sonra Meh
mene Bana Perhad ile Şirin arasındaki 
aşkı öğrenir ve Perhad ' ı Demir Kale'de 
(Kal'a -i Ahenfn) zincire vurdurur. Ancak 
rüyasında gördüğü nur yüzlü bir pir ken
disini tehdit edince Perhad 'a 1000 altın 
ihsanda bulunarak onu serbest bırakır. 

Perhad altınları fakiriere dağıtıp sahra
lara düşer. dağlarda dolaşır, canavar
larla arkadaşlık eder, yılanlar ve kaplan
lar Perhad'ın karşısında divan durur. 
Oturduğu mağaraya Şirin'in resimlerini 
yaparak bunlarla teselli bulmaya çalışır. 

Perhad 'ın bu durumunu öğrenen Amas
ya Hükümdan Hürmüz Şah Mehmene 
Banu'ya savaş açarak onu yener; Perhad 
da Şirin'i alarak karargaha götürür. Bu 
sırada Şirin ' i gören Hürmüz Şah ' ın oğlu 

Hüsrev ona aşık olur. Babasının bütün 
ısrar!arına rağmen bu sevdadan vazgeç
mez. Çok zor durumda kalan Hürmüz 
Şah dad ıdan bu işe bir çare bulmasını 
ister. Sonuçta Perhad'ın Şirin'le evlene
bilmesi için karşıda bulunan bir dağın 
ötesindeki suyu kırk gün içinde şehre 
getirmesi şart koşu!ur. Perhad bu şartı 
kabul eder ve dağı delip tam suyu şeh
re akltaeağı zaman kocakarı kılığına gi
ren dadı beraberinde götürdüğü fokma
ları ağlayarak Perhad'a gösterir ve Şi

rin'in öldüğünü söyler. Bu haber üzeri
ne Perhad, "O öldükten sonra ben nasıl 
yaşarım " diyerek külüngünü havaya atıp 
başını altına tutmak suretiyle intihar 
eder. Perhad'ın öldüğünü öğrenen Şirin 
hemen onun yanına gider, ağlayarak Per
had'ın cesedine kapanır ve belinden çı

kardığı hançeri göğsüne sapiayarak Per
had'ın yanına yığılır. Durumu haber alan 
Hürmüz Şah dadıyla beraber olay yeri
ne ulaşır. Bu esnada dağdan inen bir 
arslan dadıyı parçalar. Perhad ile Şirin'in 
ölümüne çok üzülen Hürmüz Şah bu 
dünyada birleşemeyen iki sevgili için bü
yük bir cenaze töreni düzenler ve ikisi
nin mezarını bir arada yaptırır. Rivayete 
göre her baharda bu mezarın üstünde 
biten kırmızı ve beyaz iki güzel gülün 
arasına merhametsiz dadı kara çalı şek
linde girerek birleşmelerini engeller. 

"Perhad ve Şirin " hikayesi, kahraman
larının tasawuff görünüşlerine rağmen 
aşkın kaderle karşılaştığı ve datıa baş
langıçta kaderin galip geldiği halk hi
kayelerindendir (Boratav, Halk Hikaye/e· 

ri ve Halk Hikayeciliği, s. 85). Bu halk hi
kayesi anlatıldığı bölgelere göre bazı 


