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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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HERSEKZADE AHMED PAŞA CAMii 

Hersekzade Ahmed Paşa Camii önündeki ş adırvan çeşme 

S. ayeti yazılmıştır. Cami yıllardır harap 
durumda olup ibadete kapalıdır : önün
deki şadırvan- çeşmenin suyu ise akma k
tadır. 
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CAMii ve TÜRBESi 
[' . 

Yalova 'ya bağlı 
Altınova ilçesi Hersek köyünde 

XV. yüzyıl sonları 
ve XVI. yüzyıl başlarında yapılmış 

cami ve türbe. 
_j 

İzmit körfezi kıyısında Karamürsel ile 
Yalova arasında bulunan ve aslında kü-

ten yukarısı yenidir. Aslında mukarnaslı çük bir külliyeye ait olan cami. ll. Bayezid 
olan mihrap son yıllarda fayans kaplana- ve ı. Selim devri vezlriazamlarından Her-
rak orüinal halini kaybetmiştir. Caminin sekzade Ahmed Paşa tarafından yaptırıl-
kubbe ve tromplarında XIX. yüzyıl üslQ- mıştır. 917 yılı Ramazanında (Aralık 1511) 
bunda kalem işi nakışlar vardır. Çukurda tasdik edilen vakfiyesi. Amerika'da Phila-
yer alan ve içine dört basamak merdiven- delphia Freer Library'de John Frederick 
le inilen son derece kaba ve basit bir işçi- Lewis koleksiyonunda bulunmaktadır. İn-
liğe sahip şadırvanın üzeri dört direğin şa tarihi kesin olarak tesbit edilemeyen 
taşıdığı ahşap bir çatı ile örtülmüştür. cami hakkında devrin kaynaklarında bil-

Hersekzade Camii'nin etrafında yer alan gi yoktur. Yalnız Evliya Çelebi, 1 058 yılı Şa-

ıd k · h - d ki k b' t 1 banında (Eylül 1648) uğradığı Hersek ka-o u ça genış azıre e a ır aş arının 
sabasının. Ahmed Paşa'nın gaza malıyla 

birçoğu, 1962'de üzerlerindeki yazıları 
700 hanelik bir yerleşim yeri olarak ku-

kazınarak yere döşenmek suretiyle tah- rulduğunu bildirir. Hersekzade Ahmed 
rip edilmiştir. Diğerleri ise yığın halinde Paşa' nın, buradaki birçok evkafı dışında 
toplanmıştı. Haziredeki mezarlar arasın- Edirne Keşan'da bir cami, İzmir'de Bor-
damermer lahitli925 (1519) tarihli Peri- nova ile Urla'da hamamlar. Kütahya'da 
han Hatun adında bir hanıma ait bir me- kervansaray, Bornova'da, Aydın'ın Köşk 
zar vardır ki mabedin inşasından az son- kasabası ve Uşak'ın Beypazarı'nda dük-
raya aittir. Caminin yakınında, 1962 yı- kanlar yaptırdığı bilinmektedir. 
!ında faal olduğu halde günümüzde ha- Cami, 12 Zilhicce 1179'da (22 Mayıs 
rap durumda bulunan bir küçük hamam 1766) İstanbul'a büyük zarar veren şid-
mevcut olmakla birlikte bu yapının ma- detli depremde harap olmuş. kubbesi, 
bedle ilişkisine dair bilgi yoktur. Caminin minaresi ve son cemaat yeri yıkılmıştır. 
önündeki meydan da yalnız Trakya'da gö- Bu felaketten sekiz yıl sonra Kemankeş 
rülen ·biçimde ve şadırvan denilen bir de İsmail Ağa tarafından yapının tamir edil-
çeşme vardı'r. Çokdaha süslü benzerleri- > diği 1187 (1773) tarihli kitabeden öğre
ne Tekirdağ ile Uzunköprü'de rastlanari : nilmektedir. Bu sırada bazıkısımlar XVIII. 
bu şadırvan : çeşme. etrafı m erin er !ev~ • yüzyılda hakim olan üslüba göre tamam-
halarla çevrilmiş yerden yüksekçe bir ha- lan mıştır. 
vuzla ortasındaki bir direkten ibarettir. Hersekzade Ahmed Paşa Camii 196S 
İçinden ~u fış~ran direğin pahlı yüzey- yılına kadar bir harabe haline gelmiştir. 
lerinde Ashab-ı Kehf'ten yedisinin adları Vakıflar İdaresi, bu tarihte eserin kurta-
işlen miştir. Taşın yukarı kısmında dola- rılması çalışmaları ile mimar Cahide Ta- · 
nan Ritabed e beÜn~ıe ile İnsan suresinin mer'i görevlendirmiş ve böylece cami ilk 
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şekline kavuşmasa da yeniden içinde iba
det edilir duruma gelmiştir. 

Hersekzade Camii dıştan 16.17 x 16,17 
m. ölçüsünde kare planlı, kesme taştan 
yapılmış bir yapıdır. Ewelce girişinde dört 
sütun! u ve üç bölümlü bir son cemaat ye
ri olduğu, beden duvarında kalan bir ke
mer başlangıcından anlaşılmaktadır. Bu 
son cemaat yeri 1179'da ( 1766) yıkılınca 
ihya sırasında buraya öne meyilli. kiremit 
örtülü bir ahşap çatı yapılmıştır. Duvar
da bir sıra halinde bu çatının kiriş delik
leri görülür. 1965 tamirinde ise son ce
maat yerinin dört mermer sütunu tek
rar dikilerek üzerlerine mukarnaslı baş
lıkları konulmuş, fakat aslında tıulunan 
kemerlerle ortadaki aynalı tor1oz ve iki ya
nındaki küçük kubbeler yapılmadığından 
bu kısım tamamlanmadan kalmıştır. 

Harime açılan mermer kapı söveleri 
kıvrımlı lentodan anlaşıldığı gibi 1187 
(1773) yılındaki ihyada barak üslupta ya
p ı lmıştır. Kare harimin üstünü ewelce 
yaklaşık 13 m. çapında bir kubbe örtüyor
du. Bu kubbenin köşelerdeki pandantif
Ierinin uçları içeride belirlidir. 196S'teki 
tamirde harimin üstü ahşap çatı ile örtü
lerek içten yine ahşap çıtalı bir tavan ya
pılmıştır. Üç cephede altta dikdörtgen, 
üstte sivri kemerli dörder pencere içeriyi 
aydınlatır. Giriş cephesinde ise yalnız alt 
pencereler vardır. 

Mermerden olan mihrap ve minber ilk 
yapıdan kalmış orüinal unsurlardır. Mih
rap nişinin iki yanı zarif sütunçelerle yu
muşatılmış olup kavsarası mukarnaslıdır. 
Kavsaranın iki yanında birer küçük rozet 

Hersekzade Ahmed Paşa Camii 'nin planı 


