
dakiler bir arada ciltlidir. Misbahu'l-izah 
için bk. iü Ktp ., ibnülemin, nr. 30 18) 
Bunlardan Levayihu'l-hikem'de felsefi. 
dini. tasawufi ve ahlaki konular (eser 
Res imli Gazete 'de "layiha" lar halinde 
n eş red ilmiştir, bk. sy. 71-73 !i stanbul 
13161; sy 76-78!1 3161. sy. 82-84!13 161; 
sy. 87 !13161; sy 89-93 !1 3161 ): Misbô
hu '1-izah'ta Avrupalılar'ın maarifte. sa
nayide ilerledikleri, onlara yetişebilmek 
için adetlerini taklit etmek değil ilimle
rini öğrenmek gerektiği; Levamiu'l-et
kôr'da edebiyat, şiir. nesir. cemiyet, hür
riyet. meşrutiyet ve rejim meseleleri; Se
vanihu'l-beyan'da ise Tanzimat'ın ma
hiyeti ele alınmıştır. Arif Hikmet'in Me
celle'deki bazı bahisleri şerh ve tenkit 
eden bir eserinin bulunduğundan söz 
edilmişse de (ibnülemin , "Hersekli Hik
met Bey", Divan, s. 72) böyle biresere 
henüz rastlanmamıştır. 
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ı68-ı72; Metin Kayahan Özgül, Hersek/i Arif 
Hikmet, Ankara 1987; Rıza Tevfik [Bölükbaşı], 

"Leskofçaiı Galib", Yeni Sabah, istanbul ı4 Şu
bat 1945; Hasan Aksoy. "Son Devir Divan Şair
lerimizden H ersekli Arif Hikmet Bey". MÜİ
FD, sy. 13-ı5 ( ı 99 7). s. 295-302; "Arif Hikmet", 
TA, lll , 3ıl; "ArifHikmet Bey(Hersekli)" , İst.A, 
ll, ı 003-1 005; "Hersekli Arif Hikmet", TDEA , 
IV, 208-209. 

li! HASAN AKSOY 

l HERSEKLİ MEHMED KAMiL BEY ı 
(ö. 1900) 

Son devir Osmanlı müellifi. 
L _j 

İstanbul'da doğdu. Bugünkü Bosna
Hersek Cumhuriyeti'nin Hersek bölgesin
deki Trebinye (Trebinje) kazasının tanın
mış ailelerinden Cvüeticler'e mensup olan 
ve daha sonra İstanbul'a göç eden Hacı 
Abdullah Efendi'nin oğludur. İlk öğreni
minin ardından Hacı İbrahim Efendi'nin 
yeni bir yöntemle kısa zamanda Arapça 
öğretmek için kurduğu Darütta'llm'e de
vam etti. Burada Arapça'sını geliştirdi ve 

bir müddet sonra aynı mektebe hoca ol
du. Bir ara Şehremaneti Tahsilat Kale
mi'nde çalıştı . ardından ll. Abdülhamid 
döneminde sarayda şifre katipliğine ge
tirildi. Bu memuriyette iken Madrid'de 
toplanan müsteşrikler kongresine Os
manlı Devleti'ni temsilen katıldı. Bir ara 
V. Murad'ın mabeyinciliğinde de bulundu
ğu bilinen Kamil Bey. 17 Ramazan 1317'
de (19 Ocak 1900) İstanbul'da vefat etti 
(Nametak, s. 249: Okiç, Baz1 Hadis Mese
leleri, s. 69) ve Edirnekapı dışındaki aile 
kabristanına defnedildi. Bazı kaynaklar
da 131 S olarak verilen ölüm tarihi hicrl 
değil rumi olmalıdır. 

Eserleri. Genellikle Arapça'dan yaptığı 
çevirilerle tanınan Hersekli'nin başlıca 
eserleri şunlardır : 1. Metali'u 'n-nücCım 
( 1-11 . istanbul ı 307). Sahabilerin hal ter
cümesini ihtiva eden bu eserin telif sebe
bi olarak Türkçe'de bu tür kitapların bu
lunmayışı gösterilmiştir (Metali'u 'n-nü
cüm, 1, 30). Eser alfabetik olmakla birlik
te önce. Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i 
mübeşşerenin. ardından diğer ashabın 

hayat ve fazi letlerini konu almaktadır. Ki
tabın yayımlanan ilk iki cildi. isimleri elif 
harfiyle başlayan sahabilerin biyografile
rini içine almaktadır (SabanoviC, s. 60 ı) . 
Müellif tarafından beş cilt olarak düşünü-

Hersekli Mehmed Kamil Bey'in Me(ali'u :n-nücüm adlı 
eserinin ilk sayfası ıistanbul1 307l 
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HERSEKZADE AHMED PASA 

len eserin geri kalan üç cildinin tamamla
nıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. 
Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli 

Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla 
birlikte başlıca kaynak İbnü'I-Eslr'in Üs
dü'l-gabe ii ma'rifeti'ş-şal).abe adlı 
eseridir. 2. ikdzü'l-ihvan (istanbul ı 302 
IMecmüatü'r-resail içinde!. I 304). Ebü'I
Ferec İbnü 'I-Cevzl'nin Tenbihü'n-na'i
mi'l-gumr 'ala mevasimi'l- 'umr adlı 
eserinin ilavelerle yapılmış tercümesidir. 
3. Terceme-i Muallakat-ı Seb'a (istan
bul ı 305). İmruülkays b. Hucr'ün Mu'aJ
Ja~a·sının Türkçe çevirisidir. Mehmed Ka
mil Bey, henüz Darütta'llm'de talebe iken 
yaptığı bu çeviride her beytin önce mana
sını. ardından "müfredat" başlığı altında 
açıklanması gereken kelimelerin anlam
larını vermekte. daha sonra da "tahlil-i 
beyt" başlığı altında her kelimenin gra
mer açısından değerlendirmesini yap
maktadır. Giriş kısmında tercüme ve izah
larda Zevzenl şerhini esas aldığını belir
ten mütercim peyderpey diğer mualla
kaları yayımiayacağını söylüyorsa da bu
nu gerçekleştirememiştir. Mu'alla~dt-ı 
Seb'a'yı Türkçe'ye çeviren Şerefettin 
Yaltkaya bu tercümeyi takdir ettiğini bil -
dirmektedir (Yedi Askı, s. 9). 
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Iii MUHAMMED ARUÇİ 

ı ı 
HERSEKZADE AHMED PAŞA 

(ö. 923/151 7) 

Osmanlı veziriazamı. 
L _j 

1459'da Herseg- Novi'de ( Kastel Nuovo) 
doğdu. Asıl adı Stjepan'dır. Güneydoğu 

Bosna hakimi. "herceg" (dük) unvanıyla 
anılan S1jepan VukCic- Kosaca'nın küçük 
oğludur. Fatih Sultan Mehmed Bosna'yı 
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HERSEKZADE AHMED PAŞA 

aldıktan ( 1463) sonra hakiminin unvanı 
dolayısıyla Hercegovina (Hersek) diye ad
landırılan Güneydoğu Bosna'ya kuvvet 
gönderince Dük S1jepan Osmanlılar'a ita
at etmek zorunda kalmış. bu arada oğlu 
Stjepan da rehin olarak Osmanlı sarayına 
götürülmüştü. Baba Stjepan'ın 1466'da 
ölümü üzerine oğulları Vladislav ile Vlat
ko arasında başlayan mücadeleden fay
dalanılarak Hersek tamamıyla Osmanlı 
topraklarına katıldığında küçük yaştaki 
S1jepan saray hizmetine alındı. Kendisi
ne Ahmed adı verildi ve babasının unvanı 
dolayısıyla ailesi Hercegovic olarak bilin
diğinden o da Hersekzade diye anılma
ya başlandı. Çağdaşı Kemalpaşazade ise 
Hersekzade'nin Osmanlı sarayına alınışı 
hakkında farklı bir bilgi verir. Ona göre 
Fatih Sultan Mehmed Hersek'i alınca bu
ranın hakimi büyük oğlu ile birlikte kaç
mış. küçük oğlu S1jepan Dubrovnik'te kal
mış, orada bulunduğunu duyan Fatih onu 
isteterek sarayına almıştı ( revarih-i AL-i 
Osman, s. 282). 

Fatih'in sevgisini ve güvenini kazanan 
Hersekzade Ahmed sarayda çeşitli hiz
metlerde bulundu ve mlralemliğe kadar 
yükseldi. 1478'de Fatih'in işkodra seferi
ne bu görevle katıldı. Seferde çekilen sı
kıntılar yüzünden padişah, "Bir iş bilir 
vezirim yoktur ki işlerimizi görüp bizi bu 
güçlüklere müptela etmeyeydi" deyince 
Hersekzade hapiste bulunan Gedik Ah
med Paşa'yı kurtarabilmek amacıyla, "Ge
dik Paşa kulun uz beraber olsaydı bu zah
metler çekilmezdi" cevabını verdi ve onun 
hapisten çıkarılmasını sağladı (Cizyedar
zade Ahmed. vr. 246"-b). Bir süre sonra 
Hamid-ili sancak beyliğiyle "taşra çıkan" 
Ahmed Paşa. Fatih Sultan Mehmed'in 
vefatından sonra 1481'de Hüdavendigar 
sancağına tayin edildi ve Cem hadisesin
de Bayezid'in yanında yer aldı. Ardından 
Anadolu beylerbeyiliğine getirildi. Bu gö
revi sırasında Bayezid'in kızı Hundi Ha
tun ile evlendi ( 889/1484). Aynı yıl. Akkir
man ve KiJi'nin fethiyle sonuçlanan sefer
de Anadolu askerleriyle hazır bulundu. 
1485'te Memlükler'le başlayan savaşa ka
tıldı. Memlük kuvvetleri Osmanlılar'a bağ
lı Dulkadıroğlu Alaüddevle'yi yenip Kilik
ya'daki bazı kalelerle Gülek'i ele geçirince 
Anadolu beylerbeyi olarak Hersekzade 
serdar tayin edilip onlara karşı gönderil
di ( 1486). Fakat emrine verilen Karagöz 
Paşa ile Hızır Beyzade'nin kıskançlık yü
zünden kendisine yardım etmemeleri 
onun yaralanıp esir düşmesine yol açtı. 
Kahire'ye götürülüp Sultan Kayıtbay'ın 
huzuruna çıkarılan Hersekzade bir yıl esir 
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hayatı yaşadıktan sonra serbest bırakıl
dı. istanbul'a döndükten sonra Gelibo
lu sancak beyi ve kaptan-ı derya oldu; 
1488'de Vezir Hadım Ali Paşa Memlük
ler'e karşı serdar tayin edilirken o da do
nanma ile denize açıldı. Hersekzade ku
mandasındaki donanma Ayas'ı ele geçir
dikten sonra Trablusşam sahillerine sal
dırmış. oradan Mısır kuvvetlerinin kara
ya çıkmasını önlemek amacıyla iskende
run'a yönelmiş. ancak şiddetli bir fırtına
ya tutulduğundan gemilerin çoğu kaybe
dilmişti. Başlangıçta üstünlük sağlayan 
Osmanlı kara ordusu da yenilince Adana 
yeniden Memlükler'in eline geçti. Hersek
zade Ahmed bir süre sonra ikinci defa 
Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve er
tesi yılın baharında yine Memlükler üze
rine gönderildi. Onun bu sefer sırasında. 
Kayseri yakınlarında Mısır ordusuyla yap
tığı mücadelede ikinci defa esir düştüğü 
ve 896'daki (1491) Osmanlı-Memlük ba
rışının yapılmasıyla serbest bırakıldığı ri
vayet edilirse de (Danişmend, ı. 391-392) 
bu bilgi devrin kaynaklarınca doğrulan
mamaktadır. 

897'de ( 1492) Arnavutluk üzerine yapı
lan sefere Anadolu beylerbeyi olarak ka
tılan Hersekzade Ahmed, vezirliğe yük
seltildikten sonra 902 Şevvalinde (Haziran 
1497) Davud Paşa'nın yerine sadrazamlı
ğa getirildi. Onun bu ilk sadrazamiiğı an
cak bir yıl sürdü, 904'te ( 1498) yerine 
Çandarlı ibrahim Paşa tayin edildi. Aynı 
yıl V en edi k Cumhuriyeti ile savaşa girilin
ce. inebahtı (Lepanto) üzerine yapılan se
fere katıldı. Bu arada Osmanlılar'a karşı 
bir Haçlı ittifakı oluşmuş, Fransız ve Vene
dik gemilerinden meydana gelen bir do
nanma 1501 yazında Midilli'yi kuşatmış
tl. Bunun üzerine Mesih Paşa aziedilerek 
yerine Hersekzade getirildi (907/1 50 ı) ve 
bir filo ile bu adaya gönderildi (Uzun Fir
devsl. s. 169 vd.). Saruhan sancak beyi 
Şehzade Korkut'un da yardımıyla mütte
fik donanınası yenilgiye uğratıldı ve Mi
dilli kurtarıldı (d'Auton, II, 76 vd.). Vene
dik ile savaşa son veren 1502 antlaşma
sının yapılmasında Hersekzade Ahmed 
Paşa'nın büyük rolü olmuştur. Ancak bir 
süre sonra vezlriazamlıktan kendi isteğiy
le ayrıldı (ibn Kemal, s. 283). 23 Ramazan 
909'da (10 Mart 1504) Gelibolu sancak 
beyi ve kaptan-ı derya oldu. uzun süre bu 
görevde kaldı (Gökbilgin. s. 476). 

Hersekzade Ahmed Paşa. s Reblülahir 
917'de (2 Temmuz 1511) Hadım Ali Paşa'
nın şehid olmasıyla boşalan sadrazamlı

ğa tayin edildi. Bu üçüncü sadareti ancak 
üç ay devam etti. ll. Bayezid'in oğulları 

arasında başlayan saltanat mücadelele
rinde daima padişah yanlısı olarak hare
ket etti ve onun tahttan çekilmesine kar
şı çıktı. Hatta Yavuz Selim'in taraftarı olan 
yeniçeriler ayaklanınca onun da konağına 
saldırarak yağmalamışlar, kendisi güçlük
le kaçıp kurtulabilmişti. Bu olaydan son
ra görevinden alınarak yerine Koca Mus
tafa Paşa getirildi (27 Cemaziyelahir 917/ 
21 Eylüll511). 

Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan son
ra Şehzade Ahmed tarafını tutan Koca 
Mustafa Paşa'yı idam ettirdi ve Hersek
zade'yi dördüncü defa sadarete getirdi 
( 1512 Kasım sonu). Ahmed Paşa'nın Şeh
zade Ahmed'e yazdığı mektupta "Hak 
Teala'nın devleti Sultan Selim'e verdiği
ni" belirtınesi bu tayinde etkili olmuştur. 
Onun bu dördüncü sadrazamlığı iran se
ferinden dönüşe kadar bir yıl on bir ay 
sürdü. Çaldıran Savaşı'nda padişahın ma
iyetinde ordunun merkezinde yer alan 
Hersekzade, Tebriz üzerinden Anadolu'
ya dönüşte Şarklkarahisar'a (Şebinkarahi
sar) doğru gelinirken yeniçerilerin çıkar
dığı karışıklıklar yüzünden sadaretten 
aziedildi (9 Ramazan 920/28 Ekim 1514). 
Dukakinzade Ahmed Paşa ile Hadım Si
nan Paşa'nın sadaretlerinden sonra Ya
vuz Sultan Selim Hersekzade'yi yeniden 
bu mevkiye getirmek istedi. Yaşlılığını öne 
süren Hersekzade önceleri bu görevden 
kaçınmışsa da sonunda 29 Receb 92 1'de 
(8 Eylül 1515) beşinci defa sadrazam ta
yin edildi. Bursa'dan gelip Edirne'de 
mühr-i hümayunu alan Ahmed Paşa'nın 
bu görevi yedi ay üç gün sürdü. Diyar
bekir Beylerbeyi Bıyıklı Mehmed Paşa'nın 
Safevi kuvvetlerince kuşatılmasına çok 
üzülen Yavuz Sultan Selim. saraya çağır
dığı ihtiyar sadrazarnın başına birkaç 
yumruk vurup kavuğunu düşürdükten 
sonra kendisini azietti ve Yedikule'de hap
se attırdı (23 Reblülevvel 922/26 Nisan 
ı 516). Ancak yeni vezlriazam Hadım Si
nan Paşa'nın ricası üzerine hapisten çı
karıldı. 

Hersekzade Ahmed Paşa Mısır seferi 
sırasında Bursa muhafızı olarak bulunu
yordu. Haydar Çelebi'ye göre Yavuz Sul
tan Selim Kahire'ye girdikten sonra onu 
yanına çağırttı; Mısır'a giden Hersekza
de'ye muhtemelen seraskerlik görevi ve
rildi. 9 Cemaziyelahir 923'te (29 Haziran 
1517) Kahire'den ayrılan Hersekzade, 
Dulkadır vilayeti (Maraş) sınırlarına geldi
ğinde Kızılçöl mevkiinde 2 Receb 923'te 
(21 Temmuz 1517) vefat etti; seraskerlik 
görevine Karaman Beylerbeyi Deli Hüs
rev Paşa getirildi (Haydar Çelebi, 1, 491 ). 



Hersekzade Ahmed Paşa'nın Hersek köyündeki türbesi
Altınova 1 Yalova 

N aaşı İzmit körfezindeki Hersek kasaba
sında (bugün köy) inşa ettirdiği cami ya
nındaki türbeye defnedildi. Mezar kita
besinde ölüm tarihi Receb 923 (Temmuz 
1517) olarakgösterilmiştir(Halil Edhem. 
V/29 1 ı 330[. s. 293). Batı kaynaklarına da
yanan C. Schefer ise yanlış olarak Mart 
1518 tarihini vermektedir (Cantacasin. 
s. XLVI). 

Ahmed Paşa'nın Hundi Hatun'dan Ali. 
Mustafa. Aynişah , Kamerşah ve Mah
dumzade adlarında beş oğlu olmuştur. 
Kurduğu Hersek kasabasındaki (Evliya 
Çelebi, lll, 4) cami ve imareti dışında Ke
şan'da da bir camisi vardır. Ahmed Paşa 
bu eserleri için Anadolu ve Rumeli'den 
bazı köy ve çiftlikleri vakfetmiştir. 917 
(1511) tarihli vakfiyesi M. Ahmed Simsar 
tarafından yayımlanmış. ayrıca M. Tayyib 
Gökbilgin tarafından özetlenmiştir (Edir

ne ve Paşa Uvası, s. 391-393). Onun İz
mir'de, Kütahya'da hamam, kervansaray, 
dükkanlar yaptırdığı da bilinmektedir. ll. 
Bayezid 1485'te Serez bacı mukataasım 
Hersekzade'ye tirnar olarak vermiş. Ya
vuz Sultan Selim de Çirmen'e bağlı bazı 
köyleri "ber-vech-i tekaüd" kendisine tah
sis etmiştir. Kaynaklar Hersekzade'yi iş 

bilir. güvenilir, dürüst ve kahraman bir 
devlet adamı olarak nitelendirmektedir. 
ll. Bayezid'e çokyakın bir kişi olduğu için 
o yıllarda bir Osmanlı tarihi yazan T. Span
douyn Cantacasin geniş ölçüde onun ver
diği bilgilerden faydalandığını belirtmek
tedir. 
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Iii ŞERAFEITİN TURAN 

HERSEKZADE 
AHMED PAŞA CAMii 

Edirne'nin Keşan ilçesinde 
XVI. yüzyıl başlarında 

yapılmış cami. 

Vezlriazam Hersekzade Ahmed Paşa'
nın yaptırdığı camide kitabe bulunma
makla beraber 91 7 ( 1511) tarihli vakfi
yesinde adı geçen Rus (Ros) köyündeki 
mescidin burası olduğu kabul edilmek
tedir. Evliya Çelebi'nin ifadesinden anla
şıldığına göre Rus Keşan'ın kalesidir. Ke
şan çevresinde Arnavut çiftliği denilen bir 

HERSEKZADE AHMED PAŞA CAMii 

araziden başka çok sayıda köy bu vakfa 
bağlanmıştı. 

Caminin aslında kubbeli, üç bölümlü 
olduğu sanılan son cemaat yeri ortadan 
kalkmış, bunun yerine çok geniş saçaklı, 
sivil mimari yapıları gibi hayli derin bir 
ek kısım yapılmıştır. İçeride kapının üs
tünde yazılı bulunan 1304 ( 1886-87) yılı, 
yenilenen kalem işlerinin ve yapılan de
ğişikliklerin tarihi olmalıdır. 

Kaba işçilikli derzlere sahip, yeşilimtrak 
renkte ve pek iyi cinsten olmayan kesme 
taşlardan inşa edilen cami yalnızca mih
rabın bulunduğu kısımda az çıkintılı (0,40 

m.). dıştan 12 x 12 m. ölçüsünde kare 
planlıdır. Harimi, dört köşede tromplarla 
geçişi sağlanan ve sekizgen biçiminde sa
ğır kasnağa oturan. kurşun kaplı 9,50 m. 
çapında bir kubbe örter. Her cephesinde 
altta dikdörtgen, üstü sivri kemerli dör
der. kasnak eteğinde birer pencere var
dır. Yalova- Karamürsel arasındaki Her
sek köyünde bulunan ve yine Hersekza
de Ahmed Paşa'ya ait olan camiye benze
mekle beraber ölçüleri ondan biraz daha 
küçük olan Keşan'daki bu mabed daha 
gösterişli bir girişe sahiptir. 

Caminin içinden geçilen minaresi kır
mızı renkte kesme taştandır. Pahlı göv
desi orüinal olmakla beraber üst bilezik-
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