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ALİ PAŞA, Sünneli 

(ö. 1106/ 1695) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Dimetoka'da doğdu. Sokulluzacteler'den 
İbrahim Han kethüdası Osman Ağa'nın 
yanında yetişti. Resmi görevlerinde sü
ratle yükselerek önce arpa emini*, ar
kasından da Tersane-i Amire emini ol
du. 16 Aralık 1688'de başdefterdarlığa 
getirildi, 13 Ocak 1690'da aziedildL Az

linden sonra defterdar vekilliğinde bu
lundu; 31 Ağustos 1691'de tekrar baş
defterdar oldu. Bu görevi sırasında ken
disine vezirlik payesi verildi. 1692'de ön
ce Kıbrıs eyaJetine tayin olundu, kısa sü
re sonr.a da Trablusşam eyaJetine nak
ledildL Ali Paşa bu valiliği sırasında. o 
bölgelerde isyan eden Serhanoğulları'nın 
isyanını bastırmakla görevlendirildi ve bu 
görevinde başarılı oldu. 12 Mart 1694'te 
Mustafa Paşa'nın yerine sadrazamlığa 
getirildi. 22 Nisan 1694'te Edirne'ye gi
derek ll. Ahmed'in huzuruna çıktı ve pa
dişah tarafından ordunun başında se
fere çıkmak üzere serdar-ı ekrem tayin 
edildi. 

Ali Paşa başarısızlıkla sonuçlanan ve 
oldukça meşakkatli geçen Varadin Se
feri'nden döndükten sonra idareyi tek 
başına ele almak istedi ve bunun ancak 
padişahın çevresindeki nüfuzlu kimse
lerin uzaklaştırılmasıyla mümkün olabi
leceğini anladı. Bunlardan Şeyhülislam 
Ebüsaidzade Feyzullah · Efendi, Reisül
küttab Ebübekir Efendi ve Rumeli ka
zaskeri Yahya Efendi gibi bazı nüfuz sa
hibi kimseleri çeşitli isnatlarla uzakı"aş
tırmaya muvaffak oldu. Böylece tesir ve 
nüfuzu artan Ali Paşa önemli memuri
yetlere kendi yakınlarını tayin ettirerek 
çevresini güçlendirmeye çalıştı. Fakat ll. 
Ahmed'in ölümü ve yerine ll. Mustafa'nın 
geçmesi onun için bir dönüm noktası ol
du. ll. Mustafa'nın bizzat sefere çıkma 
isteğine çeşitli bahaneler ileri sürerek 
engel olmaya çalışması padişahın mem
nuniyetsizliğine yol açtı. Ayrıca yeni pa
dişahın vaktiyle Ali Paşa tarafından 

uzaklaştırılan bazı kimseleri eski görev
lerine iadesi. bu arada hacası Erzurum
lu Seyyid Feyzullah Efendi'yi davet et
mesi, Ali Paşa'nın mukadder akıbetini 
hazırladı. Feyzullah Efendi'nin şeyhülis
lamlığa tayininin kendisi için iyi olmaya
cağını düşünen Ali Paşa, Sadık Mehmed 
Efendi'yi şeyhülislam tayin ettirdi; an-
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cak bu siyasi manevra Feyzullah Efen
di'nin kendisine kin beslemesine yol aç
tı. Nihayet, Cisr-i Mustafa Paşa mevki
inde yeniçerilerin çıkardıkları isyanda 
parmağı olduğu, askeri seferden alıkoy
maya çalıştığı ve Anadolu'daki bazı ser
vet sahiplerinden zorla para toplattığı 
gibi isnatlarla. fakat gerçekte Feyzullah 
Efendi'nin tesiriyle 1 Mayıs 1695 'te az
ledilerek 300 akçe emeklilik maaşı ile 
Çeşme'ye sürüldü. Ancak daha Çeşme'ye 
varmadan geri çağrılıp 28 Mayıs'ta Edir
ne'ye getirtildi ve ertesi sabah idam 
edildi. Cesedi iki gün kadar teşhir edil
dikten sonra Tunca kenarındaki Kasım 
Çelebi Camii haziresine defnedildi. Mal
larının , eşya ve nakit parasının tesbiti 
sırasında epeyce borcu olduğu ortaya 
çıkmış, hatta malının borcunu karşıla

madığı görülmüştür. 

Bir yıl iki ay kadar sadaret makamın
da bulunan ve öldürüldüğü sırada elli 
yaşını geçmiş olan Ali Paşa, gözlerine 
sürme çektiği için Sürmeli lakabı ile şöh
ret l<azanmıştır. Devlet işlerinde kabili
yetli, akıllı ve tedbirli bir kişi idi. Divan-ı 
Hümayun toplantıları onun sactareti za
manında iki günden eskisi gibi dört gü
ne çıkarılmıştı (bk Defterdar Mehmed Pa
şa, 11. 686-687; Raşid, 11. 287 -288) Bir
takım hayratı da bulunan Ali Paşa'nın 
Kadıköy'de iki, Galata'da da bir çeşme

sinin halen mevcut olduğu tesbit edil
miştir. 

ALi PAŞA CAMii 
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ALİ PAŞA, Tepedelenli 

(bk. TEPEDELENLi ALİ PAŞA). 

ALİ PAŞA CAMii 

Babaeski'de 
XVI. yüzyıla ait cami. 

_j 

_j 

Üzerinde inşa kita.besi olmamakla be
raber 1 561 -1 565 yılları arasında veziri
azamlık yapan Semiz Ali Paşa tarafın
dan hassa mimarı Koca Sinan'a yaptırıl
mış olduğu bilinmektedir. Cedid Ali Pa
şa Camii olarak da anılan külliyenin 982 
( 1574-75) tarihli vakıf muhasebe kaydın
da hamam, kervansaray ve dükkania
rından da bahsedilmektedir. Edirne'de 
bulunan Ali Paşa Çarşısı da yine Mimar 
Sinan'a yaptınlarak geliri Babaeski'deki 
bu camiye vakfedilmişti r. Hüseyin Ay
vansarayi Vefeyat-ı Selôtin 'inde (s 24) 
Semiz Ali Paşa 'nın hayratını, " ... Baba- yı 
atik kasabasında bir kebir camii ve bir 
çifte hamam ve çarşıda bir ma-i leziz 
çeşmesi caridir" şeklinde kaydettiğine 

göre, belki XVIII. yüzyıl sonlarında med
rese ve hanı harap olmuş, fakat çifte 
hamam ile çeşmesi mevcuttu. Sinan'ın 
eserlerine ait listelerde cami ile medre
se anılmakta fakat kervansaray ile ha
mamın adları geçmemektedir. 982 ta
rihli muhasebe evrakında bunlar "ha
mam-ı cedid • ve • karbansaray-ı cedid " 
olarak kaydedildiklerine göre sonradan 
yapılmış olmalıdır. Avlu kapılarından ba
tıdaki üstüne yerleştirilmiş beş beyitlik 
manzum kitabe. 1248 (1832-33) yılında 
caminin Sultan Il. Mahmud tarafından 
tamir ettirildiğini bildirir. Trakya'nın XIX. 
yüzyıl boyunca yaşadığı istilalar ve tah
ribat sonunda bu büyük külliyenin med-
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rese, kervansaray ve dükkaniarı (aras
ta) hiçbir iz kalmayacak surette ortadan 
kalkmıştır. Balkan Savaşı'nda da cami 
büyük ölçüde zarar görmesine, hatta 
minaresinin yıktınlmasına rağmen son
raları tamir edilmiş ve günümüze sade
ce cami gelebilmiştir. 

Caminin önünde üç taraftan girişi olan 
pencereli duvarla çevrili büyük bir avlu 
bulunur. Ortadaki esas kapı diğerlerin
den daha gösterişli bir mimariye sahip
tir. Bu kapının avluya bakan tarafında 
görülen bazı izlerden, girişin üstünde 
ewelce sütunlara oturan köşk biçimin-

. de bir oda bulunduğu tahmin edilebilir. 
· Ancak burada kanaatimizce sundurma 
şeklinde sadece bir sakıf olabileceği de 
düşünülmelidir. Mehmet Tuncel'in ev
velce burada bir kütüphane olduğu hak
kındaki görüşüne katılmak mümkün de
ğildir. Cami dışında kütüphane binaları 
ancak XVII. yüzyılda başlamaktadır. Av
lunun ortasında on iki kenarlı bir şadır
van mevcuttur. Avlu ile esas son cema
at yeri arasında sekiz mermer sütuna 
oturan yedi sivri kemerli ikinci son ce
maat yeri vardır. Yanlarda çıkıntı teşkil 
eden ve gerek avlu gerek cami duvarla
rına organik biçimde bağlanan bu dış 

revak, diğer bazı benzerlerinde sanıldı
ğı ve hatta iddia edildiği gibi sonradan 
ilave olmayıp esas plana aittir. Bu dış 

revak üstündeki sütun başlıkları bakla
valıdır. Yalnız esas girişin iki yanında bu
lunan sütunların gövdelerinin alt kısım 

ları daha kalın olup, başlıkları da daha 
zengin biçimde mukarnaslıdır (stalaktit
li) . Dış revakın üstünü üç taraftan tek 
meyilli ahşap bir çatı örter. 

Esas son cemaat yeri ~ltı sütun la beş 
bölüm halinde inşa edilırniştir. Bunlar
dan ortadaki çapraz tohozla diğerleri 
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kubbelerle örtülüdür. Revak başlıkları 

mukarnaslıdır. Cami harimine mermer 
kaplı, nişi mukarnaslı, iki yanı mihrabi
yeli muhteşem bir cümle kapısından gi
rilir. Harim bir dikdörtgen içine yerleş
tirilmiş altıgen sisteme göre yapılmış
tır. Dışarı taşkın mihrap kısmının üstü
nü bir yarım kubbe örter; içeride altı

genin dört kenan da yarım kubbelerle 
örtülmüştür. İçeride taşıyıcı duvar pa
yeleri arasında kalan boşluklara ise sü
tunlara oturan mahfiller yerleştirilmiş
tir. Ali Paşa Camii, Mimar Sinan'ın İs
tanbul'da birkaç eserde değişik biçim
lerde uyguladığı ve sonraki mimarların 
da kullandıkları (Beşiktaş 'ta Sinan Paşa 
ve Ahmed Paşa, Kadırga 'da Sokullu Meh
med Paşa, Üsküdar Atik Valide, Fındıklı 'da 
Molla Çelebi, Cerrah Mehmed Paşa, Heki
moğlu Ali Paşa cami leri) altı destekli sis
temin şimdiye kadar bilindiği kadarı ile 
taşradaki tek örneğidir. Bilhassa bura
da bu sistemin en mükemmel ve den
geli biçimde ortaya konulduğu görülür. 
Harim bütün mekana hakim olan ana 
kubbe ile örtülmüş, yanlardaki mahfil
ler taşıyıcı payelerin gizlenmesini sağla
mış. iç mimariye hareketlilik vermiştir. 
Bütün geçiş unsurlarının. pandantifle
rin içieri mukarnaslarla hafifletilmiştir. 

Alt sıra pencerelerin boşaltma (tahfif) 
kemerlerinin içierini m ermer · şebeke
ler doldurur. Caminin bütün üst sıra ve 
kubbe pencereleri Bulgarlar tarafından 
dağıtıldığından. ancak Cumhuriyet yılla
rında bugün görülen alçı dışlıklar yapıl
mıştır. Herhalde aslında üst sıra pence
relerde renkli revzenler vardı ve cami
nin aydınlık olan mekanı bunlardan sü
zülen renkli ışİklarla aydınlanıyordu. 

Muntazam işlenmiş kesme taşlardan 
yapılmış olan Ali Paşa Camii'nin eski mi-

naresinin pabuç kısmına kadar Şulgar
lar tarafından yıkıldığını gösteren fo
toğraflar vardır. Bugün görülen ve mu
karnaslı şerefe çıkması ile cami mima
risine tam uygunluk gösteren minare 
yenidir. Minarenin simetriğindeki oda
nın ise niçin yapıldığı bilinmemektedir. 
İçeride duvar ve kubbede görülen ka
lem işi nakışlar, ll. Mahmud devrindeki 
tamirden kalmıştır. Ali Paşa Camii. Ba
baeski Köprüsü başında İstanbul'dan 
Edirne'ye. oradan da Rumeli içlerine 
uzanan büyük kervan ve sefer yolu üze
rindeki menzil külliyelerinden biridir. 
Bu bakımdan Osmanlı devri Türk me
deniyetinin adeta işaret taşlarından bi
rini teşkil eder. Ayrıca Mimar Sinan ' ın 

en güzel eserlerinden biri olarak Türk 
mimarlık tarihinde önemli bir yer alır. 

Rumeli'nin kaybının yarattığı faciaların 
izlerini taşıyan bu muhteşem sanat anı
tı itina ile korunması gerekli bir yapı 
oluşundan başka, Babaeski'nin ufak bir 
Bizans köyünden bir Türk kasabası ha
line gelmesine yardımcı olmuş bir sa
nat eseri olarak benimsenmesi ve ba
kımına dikkat edilmesi gerekli bir abi
dedir. 
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Bursa'da 
erken Osmanlı dönemine ait 

bir cami. 
.J 

Alipaşa mahallesi Eski Sokak'ta bulu
nan cami Yıldırım Bayezid'in veziri Çan
ctarlı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Kesin inşa tarihi bilinmemekte. ancak 
vakfiyesinin 796 ( 1394) tarihli olmasın

dan daha önceki bir tarihte yapıldığı an
laşılmaktadır. Zaviye•li cami tipindedir. 
1854'teki büyük zelzelede kubbeleriyle 
taphane odaları olan yan kanatiari ve 
orUinal minaresi yıkılmış, mihrap tara
fında da gözle görülür bir çarpılma mey
dana gelmiştir. Cami bugünkü şeklini 

depremden sonra geçirdiği büyük ona
rım sırasında almıştır. 

Son cemaat yeri beş kemerlidir ve 
mevcut izlerden. kemerierin meydana 
getirdiği bölümlerin kubbeli oldukları 


