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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 



Hersekzade Ahmed Pasa Camii ile icinden bir görünüş 

bulunan mihrap üstte beş tomurcukla 
taçlanmış olup oldukça sadedir. Minber 
de yine mermerden çok sade olarak ya
pılmıştır. 

Caminin binası gibi kesme taştan olan 
minaresi. bodur gövdesi ve kavisli profilli 
şerefe çıkması ile 1773 tamirinde inşa 
edilmiştir. Evliya Çelebi'nin bu külliyeye 
ait olduğunu bildirdiği mektep, medrese 
ve hanlardan hiçbir iz yoktur. imaret bu
gün temel seviyesine kadar yıkılmıştır: 
hamarnı ise ayakta olup harap durum
dadır. 

Hersekzade Camii'nin sağ tarafında 
yerden oldukça yüksek birset halinde 
kesme taştan yapılan türbe, alışılmamış 
biçimde olup bir namazgah sofasını an
dırır. Dokuz basamak merdivenle çıkılan 
bu setin üstü mermer bir korkulukla çev
rilidir ve kemeri klasik üslupta işlenmiş 
yine mermerden bir kapı sövesi vardır. 
Bazı kısımlarının eksik olduğu anlaşılan 
bu açık ka bir yerinin eğer aslında üstü ka
palı değil idiyse bu kadar yüksek bir kapı 
çerçevesine gerek olmadığı bellidir. Bu 
türbeye, 1179'da (1766) caminin yıkılma
sından önce O,SO x 0,42 m. ölçüsünde bir 
m ermer levhaya işlenmiş 11 SS (1742) ta
rihli on mısralık bir kitabe konulduğu ve 
bunun, 1187 (1773) tarihli tamir sırasın
da caminin giriş cephesinde kapı üstüne 
ve kapı lentosu ile İsmail Ağa'nın ihya ki
tabesi arasına yerleştirilmiş olduğu gö
rülmektedir. Bu da sofa-türbenin önemli 
bir değişiklik geçirdiğine delil sayılabilir. 

Ahmed Paşa'nın kabir taşı kırılmışsa da 
çimentolanarak yerine konulmuştur. Ca
minin yanında birkaç mezardan oluşan 
küçük bir haz'lre mevcuttur. 
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(ö. 200/816) 

Abbasiler'in önde gelen 
kumandan ve valilerinden. 

_j 

Aslen Horasanlıdır: Ebu Ca'fer el-Man
sur'un yeğeni isa b. Musa'nın yakın adam
larındandı. Halife Mehdi-Billah dönemin
de (775-785) Musul'da ayaklanarak nüfu
zunu el-Cezlre'nin geniş bir bölgesine 
yayan Harici Yasin el-Mevsıll et-Temlml'
nin üzerine gönderildi ve isyanı bastırdı. 
Daha sonra Halife Hadi- İlelhakk'ın gü
venilir adamlarından oldu. Rivayete göre 
Hadi öz kardeşi Harun'u öldürmesi için 
Herseme'yi görevlendirdi: ancak bu giri
şim anneleri Hayzüran'ın müdahalesiyle · 
önlendi. 

Herseme. Hadi'nin ölümünden ( ı 70/ 
786) sonra hapisten çıkarılıp halife yapıl
masında rol oynadığı Harunürreşld 'in gü
venini kazandı ve bu sayede önemli gö
revlere getirildi. önce Filistin valiliğine ta
yin edilen ve sahipleri tarafından çeşitli 
sebeplerle terkedilmiş toprakların yeni
den işlenmesini· sağlaması istenen Her
seme, toprak sahiplerini ve kiracıları da-

HERSEME b. A'YEN 

ha az haraç alacağını ve kendilerine iyi 
davranacağını söyleyerek ikna etti. Ardın
dan Bizanslılar'ın Tarsus'a asker yerleş
tirdiklerini öğrenen halife onun kuman
dasındaki bir orduyu buraya gönderdi ve 
şehrin ananlmasını emretti ( 171/787-88): 
daha sonra da İfrlkıye valiliğine tayin ede
rek Serberi isyanlarını bastırmakla gö
revlendirdi ( 179/795). Sermekiler'in tu
tuklanmasında da rol oynayan Herseme 
böylece Harunürreşld'in en önemli emir
lerinden biri oldu ve Buharalılar'ın 193'
teki (809) isyanlarını bastırmasının ardın
dan aziedilen Rafi' b. Leys'in yerine Ho
rasan valiliğine getirildi. 

Herseme, Emin ile Me'mun arasındaki 
mücadelede ~e·mun'un tarafını tuttu . 
196 (811-12) yılında Me:mun'un emriyle 
Hulvan'a giderek Tahir b. Hüseyin'den ele 
geçirdiği şehir ve bölgelerin idaresini tes
lim aldı. Aynı yılın zilhicce ayında . Ahvaz'
da görevtendirilmiş olan Tahir b. Hüseyin 
ve Züheyr b. Müseyyeb'le birlikte Emln'i 
Bağdat'ta kuşattı. Şehrin maruz kaldığı 
bu zorlu kuşatma sebebiyle Emin'in du
rumu gittikçe kötüleşiyordu: nihayet ha
lifelikten çekileceğini bildirerek kardeşi 
Me'mun ile arasında uzlaşma sağlaması 
için Herseme'den arabuluculuk yapma
sını istedi. Herseme bu teklifi kabul etti: 
Emin de onunla buluşmak üzere yola çık
tı. Ancak bunu haber alan Tahir b. Hüse
yin Emln'i yakalatıp öldürttü ( 198/8 13) . 

Me'mun döneminde devleti on ay ka
dar uğraştıran ve güçlü kumandanları 
yenilgiye uğratan Ebü's-Seraya eş-Şeyba
nl. Sarsar nehri kıyısında Herseme tara
fından bozguna uğratıldıktan sonra Ku
fe'de muhasara edildi ve 16 Muharrem 
200 (26 Ağustos 815) tarihinde şehirden 
ayrılmak zorunda bırakıldı (iA, IX. 107) . 
Ancak Herseme'nin bu başarısı Irak'ta 
huzuru sağlamaya yetmedi. Me'mun'un 
hilafet merkezi olarak Merv'i seçmesi ve 
İran asıllı kişilerin yönetirnde etkili olma
ları özellikle Bağdat halkının ve ordunun 
tepkilerine yol açmış ve yer yer ayaklan
maya dönüşen bu tepkiler ülkeyi bir iç sa
vaşın eşiğine getirmişti. Merkezi otorite
nin sarsıldığı açıkça görüldüğü halde Ve
zir F'azl b. Sehl ülkedeki karışıklıkları ha
lifeden gizliyordu. Bütün bunların farkın
da olan Herseme, o sırada Suriye ve Ara
bistan valiliğine tayin edilmesine ve Me
cusl dediği F'azl b. Sehl'in kendisini engel
leyebileceğinden endişe duymasına rağ

men Me'mun'a gerçekleri açıklamak üze
re Merv'e gitti ve ona olup biteni anlattı. 
Ancak F'azl b. Sehl'in etkisi altında bulu
nan halife tarafından iyi karşılanmadı ve 
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