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MEHMED ALİ HİLMİ DEDEBABA--, 

(1842-1907) 

Son dönem Bektaşi şairlerinden. 
L ~ 

İstanbul'da Sultanahmet yakınlarında 
Göngörmez mahallesinde doğdu. Aynı 
mahallenin imamı olan Nuri Efendi ile 
Emine Bacı'nın oğludur. İlk eğitimini aile 
çevresinden aldı , daha sonra annesi ve 
babası gibi o da Aşçı Ali Baba'nın rehber
fiğinde Merdivenköy Şahkulu Sultan Der
gahı postnişini Hacı Hasan Baba'ya inti
sap ederek henüz on dört yaşında iken 
Bektaşiliğe girdi (I 856). 1858'de Hasan 
Baba'nın. ardından onun yerine geçen 
Hacı Ali Baba'nın vefatı üzerine 1863 yı
lında Şahkulu Sultan Dergahı postnişinli
ğine getirildi. Aynı yıl Hacı Bektaş-ı Veli 
Dergahı'na giderek postnişin Hacı Türabi 
Ali Dedebaba'nın rehberfiğiyle ikrar alıp 
Bektaşi geleneği üzere mücerred oldu . 
İstanbul'daki irşad vazifesini yürütürken 
1869'da tekrar Hacı Bektaş-ı Veli Derga
hı'na gitti. bu defa Türbedar Mehmed 
Yesarl Baba'nın rehberfiğinde Selanikli 
Hacı Hasan Dedebaba'dan hilafet aldı. Ta
rikat hayatındaki bu gelişmeleri kendisi 
bir manzumesinde, "Hamdü Iiilah devrim 
itmam eyleyip devraneden 1 Plrim ihsan 
etti doğdum Hilmi dört kez anadan" bey
tiyle dile getirmiştir (dünyaya gelişi , inti
sa bı. mücerretliği, halifeliği). 

Mehmed Ali Hilmi Baba, Perişan Hfıfız 
Ali Baba'nın dedebabalıktan uzaklaştırıl

ması üzerine üç yıl kadar Hacı Bektaş-ı 
Veli Dergahı'nda dedebabalıkyapmış. bir 
süre sonra geri dönerek Şahkulu Sultan 
Dergahı'nda postnişinliğini sürdürmüş

tür. Bu tarihten itibaren dedebaba ola
rak anılan Mehmed Ali Hilmi Baba Ana
dolu'nun çeşitli yerlerindeki muhip, der
viş ve babalardan toplattığı paralarla 
Şahkulu Sultan Dergahı ' nı yeniden inşa 
ettirmiş. dergahın çevresinde satın aldı
ğı geniş arazide bağ ve bahçeler kurdur
m uştur. Bundan dolayı kaynaklar kendi-
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sini Şahkulu Sultan Dergahı'nın ikinci ba
nisi olarak da zikreder. Nitekim dergah 
onun dedebabalığı sırasında mücerretlik 
erkanı da uygulanan önemli bir Bektaşi 
merkezi haline gelmiştir. 

21 Şubat 1907 tarihinde vefat eden 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba önce Şahku
lu Sultan Dergahı ' nın kış meydanı deni
len kısmına defnedilmiş, naaşı daha son
ra aynı semtte inşa ettirdiği Gözcü Baba 
Türbesi bahçesindeki safaya nakledilmiş
tir. Ölüm tarihi mezar taşında 22 Ocak 
1907 şeklinde yazılı olduğu halde matbu 
divanının başındaki biyografisinde 21 Şu

bat 1907 olarak kaydedilmişti r. 

Şiirlerinde Bektaşi şiiri geleneğini ön 
plana çıkaran Mehmed Ali Hilmi Dedeba
ba'nın "Hilmi" mahlasıyla yazdığı gazel, 
muaşşer, müseddes, muhammes, mu
rabba, tahmls, mersiye, nasihatname, 
tarih, kıta. müfred ve koşma tarzındaki 
manzumelerden meydana gelen müret
tep bir divanı vardır. Aruz vezniyle yaz
dıklarında büyük ölçüde Niyazi-i Mısrl ve 
Türab'i'den, koşmalarında ise XIX. yüzyı
lın bir kısım mutasawıf şairlerinden et
kilendiği görülmektedir. Divanını ölümün
den sonra, Şahkulu Dergahı 'nda aşçılık 

yapan Filibeli Ahmed Mehdi Baba Mer
hum Mehmed A li Hilmi D edebaba'
nın Divanı adıyla yayımiarnıştır (istan
bul 1327). Eser 1986'da Bedri Noyan ta
rafından, kütüphanesinde bulunan yaz
ma bir nüsha esas alınarak şiirlerin açık

lamalı ve mensur şekilleriyle birlikte 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı 
ismiyle İstanbul'da tekrar neşredilmiştir. 
Divanda yer alan iki Kerbela mersiyesin
den 1899'da, diğeri tarihsiz olmak üzere 
iki defa müstakil halde basılm ıştır. Meh
med Ali Hilmi'nin. yoğun Ehl-i beyt sevgi
siyle lirik bir söyleyiş tarzının hakim oldu
ğu bazı nefesleri bestelenerek uzun süre 
tekkelerde okunmuş, XIX. yüzyıl sonu ile 
XX. yüzyıl başlarına ait çeşitli yazma mec
mualarla cönklerde de birçok şiirine yer 
verilmiştir. 
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Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 
Kahire'de Osmanlı seliit in camileri 

L 
planında yaptırdığı cami. 

~ 

Şehrin bütününe hakim konumdaki Ka
hire Kalesi'nde (Kal 'atülcebel) yer alan ca
minin inşaatına, kuzeybatıda yer alan ha
rim giriş kapısı üzerinde mevcut manzum 
Osmanlıca kitabesine göre Mehmed Ali 
Paşa ' nın emriyle 1246'da ( 1830) başlan
mıştır. Mehmed Ali Paşa'nın vefat ettiği 
1849 yılına kadar ancak kaba inşaatı ta
mamlanabilen camide Hidiv I. Abbas Hil
mi tarafından mermer kaplamalar, kub
be içlerindeki kalem işleri ve Mehmed Ali 
Paşa 'nın kabrini kuşatan pirinç parmak
lıkyaptırılmıştır. 1863'te Hidiv İsmail Pa
şa bakır dökme kapıları yaptırmış . Sul
tan Abdülaziz'in Mısır' ı ziyareti sırasında 
minberin soluna bir maksüre ilave edi!-

. miştir. Hidiv Tevfik Paşa zamanında 
1879'da avlu merrnerieri yenilenmiş . 

kubbe kurşunları değiştirilmiştir. 1931-
1939 yıllarında caminin kubbe ve kemer
leri tamir görmüştür. 

İ stanbul'dan getirtilen Mimar Yusuf 
Boşnak başkanlığında bir usta ekibi tara
fından yapımı gerçekleştirilen cami kub
beli bir har imle şadırvanlı bir avludan 
meydana gelmektedir. Her kenan 41 m . 
ölçüsünde olan kare planlı harim, dört fil 
ayağına oturan 21 m . çapında ve zemin
den 52 m. yüksekliğinde bir merkezi ku b
be ile dört yarım kubbe tarafından örtü!-

Mehmed Ali Paşa Camii - Kahire 1 Mısır . 



Me h med Ali Paşa camii' nin plan ı 

müştür. Köşelerde ise dört küçük kubbe 
bu l unmaktadır. Geçişler pandantiflerle 
sağlanmıştır. Bu merkezi plan şeması ile 
Mehmed Ali Paşa Camii klasik Osmanlı 
mimarisinin Mısır'daki önemli temsilci
lerinden biridir. Eksedralara yer verilme
mesi bakımından Fethiye, Elbistan ve Hu
m us ulucamileriyle yakın benzerlik gös
teren cami. mihrap önü bölümünün ya
rım kubbeyle örtülü bir mekan halinde 
cepheden taşması bakımından bu tip ya
pılar arasında tek örnektir. Merkezi ku b
benin oturduğu karenin dışarıya sert bir 
şekilde yansıtılması ve şişkin yarım kub
beleriyle de Tunus Mehmed Bey ve Hu
mus ulucamiierine benzemektedir. 

Caminin duvarları altta 2,20 m. kalınlı
ğında olup yukarıya çıktıkça 1,90 metreye 
kadar düşmektedir. Duvarlar ve filayak
ları 11 m. yüksekliğe kadar Mısır'ın güne
yindeki Beni Süveyften getirilen beyaz 
renkli albaster merrneriyle kaplanmış. 
bunun üzerindeki kısım beyaz zemin üze
rine yaldızlı motifleri e süslenmiştir. Kub
beler radyal çerçeveler içine alınmış renkli 
ve altın yaldızlı rokoko tarzında asma sal
kımları, akant yaprakları, yelpazeler ve çi
çek desenleriyle bezenmiştir. Yüzeylerin
deki madalyanlar içinde "bismillah, ma
şaallah, tebarekallah" ibarelerine, mih
rap önündeki yarım kubbe altında bulu
nan iki pandantifınde Allah ve Muham
med, büyük pandantiflerde ise dört hali
fenin isimlerine yer verilmiştir. 

Güneydoğu cephesinde tamamen mer
merden yapılmış . yuvarlak kemerli niş 
şeklindeki yaldızlı mihrabın alt kısmında 
caminin beden duvarlarını boydan boya 
kateden üzüm salkımı, yaprağı ve asma 
dallarından oluşan gerdanlık motifi mev
cuttur. Mısır camilerindeki en büyük ah
şap örnek olan ve mihrap çıkıntısının batı 
köşesinde altın yaldızlı süslemeleriyle dik
kat çeken orijinal minberin aynalığında 
Mehmed Ali Paşa'nın hanedanlık arması 

olan "güneş ışını" yerleştirilmiştir. Ancak 
bu minber mihraba uzak kaldığından Kral 
Faruk zamanında 1939'da pirinç kapılı . 

altın yaldızlı beyaz mermer üzerine kır
mızı m ermer kakmalı olarak yapılan ye
n isi daha yakına m ihrabın sağına yerleş
tirilmiştir. Caminin kuzeybatı duvarında 
sekiz sütun üzerine oturmuş pirinç kor
kuluklu müezzin mahfili bulunmaktadır 
Minare kapılarından merdivenlerle ulaşı
lan bu mahfi! Anadolu'daki benzerlerine 
uygun biçimde inşa edilmiştir. 

Yapının 84 m. yüksekliğindeki iki mina
resi cephe boyunca uzanan kare kaideler 
üzerinde yükselmektedir. Pabuç kısmı 
köşeleri kademeli üçgen şeklinde yumu
şatılmış ve üstüne taş silmeler bindiril
miş olup sekizgen gövdeli ve yivlidir. Üst 
üste bindirilmiş silmelere oturan iki şere
fesi de taş korkulukludur. Sekizgen pe
tekle kurşunla kaplı külah arasında ger
danlık şeklinde bitkisel süslemeye yer ve
rilmiştir. 

Caminin batı köşesinde yer alan. kü
çük kubbelerle örtülü mekan pirinç par
maklıklarla çevrilerek buraya Mehmed 
Ali Paşa'nın mezarı yerleştirilmiştir. Par
maklığın güneydoğu yüzünde üç beyitlik 
Osmanlıca kitabe mevcuttur. İçinde de 
büyük mermer sanduka vardır. 

54 x 53 m. ölçülerinde yaklaşık kare 
planlı, altında büyük bir sarnıç bulunan 
avlu, kırk beş mermer sütuna oturan kırk 
beş yuvarlak kemerin taşıdığı kırk yedi 
adet kubbeyle örtülü revaklarla dört yön
den kuşatılmıştır. Kuzeybatı revakının 

ortasında yer alan iki birime 1848 yılın
da Fransa Kralı Luis Philip'in hediye et
tiği saat kulesi yerleştirilmiştir. Girişle

rin önündeki birimler diğerlerinden daha 
büyük tutulmuş. pandantiflerle geçilen 
kubbelerin içieri barak ve rokoko tarzın
da kalem işleriyle süslenmiştir. Dıştan 
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kurşunla örtülen kubbelerin üzerinde bir 
pirinç alem yükselmektedir. Avlu duvar
ları içten ve dıştan albaster merrneriyle 
kaplanmış olup saat kulesinin bulundu
ğu iki birim ve kapılar dışında revakların 
yuvarlak kemerli alınlıklı, dikdörtgen açık
lıklı ve bronz parmaklıklı birer penceresi 
mevcuttur. Revakların zemini avlu zemi
ninden daha yüksek olup tamamı mer
merle kaplanmıştır. Avlunun ortasındaki 
şadırvan 1263 ( 1847) tarihlidir. Sekiz di
limli m ermer sütuna oturan sekiz yuvar
lak kemeri n taşıdığı ahşap ku b be içten 
bitkisel motifli kalem işleriyle tezyin edil
miş. dıştan ise kurşunla kaplanmıştır. Ah
şap saçak da zengin bitkisel süslemeye 
sahiptir. Daha içte yer alan ve mermerle 
kaplı her yüzünde ikişer abdest musluğu 
bulunan sekizgen su havuzunun üzerini 
rokoko üslübunda bitkisel süslemeli kub
be örtmektedir. Burada abdestle ilgili 
ayet ve hadisler yazılmıştır. Avlunun gü
neydoğu revakı aynı zamanda caminin 
son cemaat yerini meydana getirmekte
dir. Harime açılan kapı ve pencere açıklık
larının üzerindeki kuşakta Feth süresin
den ayetler bulunmaktadır. Kapı keme
rinin köşeliklerinde ay yıldız motifine ve 
daha üstte dönemin padişahı Sultan Ab
dülmecid'in ismin e yer verilmiş olması il
gi çekicidir. Son cemaat yerinin üstündeki 
kuzeybatı cephesi, her dizide dikdörtgen 
m ermer çerçeve içine alınmış dokuz pen
cere yer alan iki katlı pencerelerle hare
ketlendirilmiştir. Bunlardan alttakiler dik
dörtgen, üsttekiler yuvarlak kemerli olup 
tamamı Batı üslübunda bronz parmak
lıklıdır. İki uçtan minarelerle kuşatılmış 
olan cephe üst üste bindirilmiş silmeler
den müteşekkil bir kornişle nihayetlen
mektedir. 

Düzenleme bakımından kuzeybatı cep
hesinin tekranndan ibaret olan kuzeydo-
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ğu ve güneybatı cephelerinin önünde on 
bir mermer sütuna oturan on bir yuvarlak 
kemerin taşıdığı küçük kubbelerle örtü
lü birer revak vardır. Caminin yan girişle
rinin önündeki revak kemeriyle kubbeler 
diğerlerine nazaran daha yüksek tutul
muştur. 

İki köşesi payandatarla sınırlandırılmış 
olan güneydoğu cephesinin ortasında yer 
alan mihrap kısmı yarım kubbeyle örtülü 
bir mekan olarak dışarıya taşmaktadır. 
M ihrabın üzerinde bir yuvarlak ve üç yön
de iki katlı ikişer dikdörtgen pencere ile 
harekettendirilmiş olan bu cephe mer
merle kaplanmıştır. Güneydoğu cephesi
nin yan bölümlerinde üç kat halindeki 
ikişer pencereden alttakiler yuvarlak ke
merli alınlıklı ve dikdörtgen, ortadakiler 
dikdörtgen. üsttekiler ise yuvarlak ke
merlidir. Cephenin alt bölümü yan revak
ların seviyesine kadar mermerle kaplan
mıştır. Kuzeybatı cephesinin iki ucundaki 
minaretere karşılık güneydoğu cephesi
nin iki köşesine yerleştirilen payandalar 
üstte küçük kubbeyle örtülü birer kule 
olarak devam etmektedir. Merkezi kub
beyi taşıyan ayaklar da benzer biçimde 
dışa yansıtılmıştır. 

Osmanlı selatin camileri tipinde Kahire 
şehrinin silüetine hakim vaziyette inşa 
edilen Mehmed Ali Paşa Camii, plan dü
zeniyle Osmanlı mimarisinin bu ülkedeki 
canlanışını gösterirken süslemeleriyle de 
barak ve rokoko gibi Batılı üsiOpların ter
cih edildiği önemli bir örnek durumun
dadır. 
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XVIII. yüzyılın 
sonlarında görev yapan 

Osmanlı Hassa başmimarı. 
_j 

İlki 1791-1793, ikincisi 1796-1800 yılla
rı arasında olmak üzere iki dönem Hassa 
başmimarlığı yapan Mehmed Arif Ağa'
nın doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Bir süre kendinden önce görevde 
bulunan Hacı Ebubekir Efendi'nin kethü
dalığını yaptı. Bu dönemde 22 Cemaziye
tahir 120S'te (26 Şubat 1791) Tophane'de 
mühimmat arnbarı (BA. Cevdet-Aske
ri. nr. 14822) ve8 Safer 1206'da (7 Ekim 
1 791 ) Ayasofya karşısında matbah-ı ami
re sakaları karhanesi ahır ve odalarının 
( BA, Cevdet- Saray, nr. 4 7 46) tamiratını 

yaptı . 

11 Safer 1206'da (ı o Ekim ı 791) Mi'
maran-ı Hassa kethüdalığından Hassa 
mimarbaşılığına liyakatinden övgüyle 
bahsedilerek tayin edildi ( BA. Cevdet- Sa
ray, n r. 40 1 5) . 1793 yılına kadar sürecek 
ilk başmimarlığında 29 Zilhicce 1206'da 
( 18 Ağustos 1792) yeniçeri kışialarının ya
nan bölümlerinin ( BA. Cevdet- Askeri. nr. 
15642). 12 Muharrem 1207'de (30 Ağus

tos 1792) Küçüksu Kasrı'nın (BA, Cev
det-Saray, nr. 4068). 26 Reblülewel1207'-

de (ll Kasım 1792) Tersane-i Amire'
de bulunan Emin Köşkü ve Esir Zindam'
nın (BA, Cevdet- Bahriye, nr. 51 71) tami
ratlarıyla 9 Zilkade 1 ZOTde ( 18 Haziran 
1793) Beşiktaş Sahilsarayı Kayıkhane

si inşasını gerçekleştirdi (BA, Cevdet
Saray, nr. 3071). 8Safer 1208'de ( 15 Ey
lül 1793) Sadabad Sarayı'nın selden 
zarar gören kısımlarını onarıp yanında 
bulunan boş arazide muhtemel sel ha
sarlarını önlemek amacıyla su bentte
ri inşa etti (BA, Cevdet-Saray, nr. ı 558). 

Hasköy Humbaracı ve Lağımcı Kışiası ara
sında kurulan mühendishanede Safer 
1207 (Ekim 1792) tarihinden itibaren as
keri yapıların inşası, yol ve köprüterin ya
pımına yönelik olarak hendese ve usQI-i 
mi'marl derslerinin okututmaya başlan
ması da Mehmed Arif Ağa'nın ilk başmi
marlık döneminde gerçekleşmiştir (BA, 
Cevdet-Askeri. nr. 3875). 

Mehmed Arif Ağa 1 S Şaban 1 21 o· da 
(24 Şubat 1796) ikinci defa Hassa başmi
marlığına tayin edildi (BA. Cevdet-Maarif. 
nr. 2938). 1800 yılı sonlarına kadar süre
cek olan bu dönemde 28 Zilkade 121 O' 
da (4 Haziran ı 796) Vefa Meydanı'n
dan Atpazarı kulluğuna varıncaya ka
dar harap olan kaldırımların tamiratını 
(BA, Cevdet- Belediye, nr. 2291). 16 Eylül 
1800'de Azattı Baruthanesi'nde Arakil 
Usta'nın yeni icadı bir çark için bina ve 
kömür deposu inşasını (BA, Cevdet-As
keri, nr. 32054), 28Aralık 1800'de Has
köy Tophanesi'nde büyük topların dökül
düğü bölüm ün tamiratını yaptı (BA. Cev
det-Asker!. nr. 43461). MehmedArif Ağa'
nın en önemli eseri Üsküdar'da KavakSa
rayı yerinde inşa edilen ilk Selimiye Kışla
sı'dır. Kışlaya ait zabitan konakları, çavuş 
dükkanları, değirmen, kagir hamam, tab
hane, hastahane, talim meydanı, tulum
bacı binaları, su haznesi, çeşme, su tera
zileri, iskele ve timanın yapımını 1 O Tem
muz 1803'te tamamlamıştır (BA. Cevdet
Saray. nr. ı ı 64). 

Kendisinden sonra göreve gelen Ah
med N Oruilah Ağa döneminde hazırlanan 
2 Ocak 1 802 tarihli Hassa Mimarlar Ocağı 
listesinde sabık başmimar olarak Meh
med Arif Ağa'nın 80 akçe yevmiye aldığı 
kayıtlıdır (BA, Cevdet- Maarif. nr. 5481 ). 
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