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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 



anlaşılmaktadır. Çokgen gövdeli iki sü
tunçesi bulunan kapı nişi on bir, iki ya
nında yer alan hücreler ise beşer sıra 
mukarnaslıdır. Bugün tavanla örtülü olan 
harimin ana eksen üzerinde iki kubbeli, 
tamamen yıkılmış bulunan yan kanatla
rın da daire tonozlu oldukları yine mev
cut izlerden anlaşılmaktadır. Duvarlar 
üç sıra tuğla, bir sıra moloz taşla örül
müştür. 
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Kütahya'da 
muhtemelen XVIII. yüzyıla ait 

bir cami. 
_j 

Halk arasında Alo Paşa Camii adıyla 
da anılan ve Gazikemal (Şehreküstü) ma
hallesinde bulunan cami. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı'nın yayımladığı , fakat bugün 
mevcut olmayan kitabesine göre 1211 

Ali Pasa Camii · Küta hya 

Al i Paşa 
camii'nin 

yan cephesinden 
bir detay · 

Bursa 

(1796-97) yılında , Anadolu Valisi Seyyid 
Süleyman Ağa oğlu Ali Paşa tarafından 
"müceddeden cuma ve diğer namazla
rın kılınması için" yaptırılmıştır. Kitabe
deki bu ifadeden, yerinde daha eski bir 
caminin veya muhtemelen cuma nama
zı kılınınayan bir mahalle mescidinin bu
lunduğu anlaşılmakta ise de kaynaklar
da bu eski yapı hakkında herhangi bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Vakfiyesine 
ve kaynaklara göre bitişiğinde bulun
ması gereken kiremit örtülü medrese 
ile sıbyan m·ektebi ve-şadıı:van da halen 
mevcut değildir. 

Kagir, ahşap çatılı ve kiremit örtülü 
olan bugünkü cami, külliyenin XIX. yüz
yılın sonlarında geçirdiği büyük bir yan
gından sonra, 1897 yılında mütevellisi 
Hacı Ömer Efendi tarafından eski biçi
mine sadık kalınarak yaptırılmıştır. Ca
minin ana mekanı uzunlamasına dik
dörtgen olup minaresi batı duvarına bi
tişiktir ; güneyine de sonradan dar ve 
uzun bir Kur'an kursu binası eklenmiş
tir. Giriş cadde üzerindedir ve küçük bir 
kubbesi bulunmaktadır. İç mekanın ku
zeyini ahşap direkler üzerine oturtulan 
mahfi! kaplar; direkierin arasında ze
min hafifçe yükseltilmiştir. Güney du
varı çini kaplıdır ve mihrap nişininkiler 
kandil motifli aynı cins. diğerleri ise ka
rışık motifli toplama çinilerdir. Tavan ve 
minberde bulunan kalem işi buket mo
tifleri, aydınlık bir mekana sahip olan 
bol pencereli camiye canlılık vermekte
dir. 
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XVI. yüzyılda Macaristan'ın 
Sigetvar (Szigetvar) şehrinde 

inşa edilen cami. 
_j 

Şehrin en büyük ve kurşun kaplı kub
beli camii olan Ali Paşa Camii. 1689'da 
Leandro Anguissola tarafından çizilen 
Sigetvar'ın planında şehrin tam ortasın
da asli şekli ile işaretlenmiştir. 

Evliya Çelebi'nin nakl ettiği kitabesine 
göre bu cami 997 yılında Ali Paşa tara
fından veya onun adına yaptırılmıştır. 

Caminin banisi Ali Paşa'nın şahsiyeti ve 
Sigetvar ile ilgisi bilinm~mektedir. Aslı 
bugün mevcut olmayan kitabedeki ifa
deden anlaşıldığına göre cami Ali Pa
şa'nın ölümünden sonra tamamlanmış
tır. Sigetvar 1689'da Avusturyalılar ta
rafından alındığında bir süre mühim
mat anbarı olarak kullanılan cami 1712 
yılında Plebania adıyla kiliseye çevrilmiş
tir. Minaresi 1719'da yıldırım isabet ede
rek yıkılmıştır. 1789'da dış görünüşünü 
değiştiren barak üslüpta bir kılıf içine alı
nan caminin bitişiğine yine aynı üslüpta 
büyük bir çan kulesi eklenmiştir . Kub
benin iç sathına ise Stefan Dorfmeister 
(ö 1797) tarafından 1566 Sigetvar Sa
vaşı ' nı tasvir eden fresko resimler ya
pılmıştır. 191 O'da yeniden yapılan bazı 
değişiklik ve ilavelerle kıble duvarı yıkı

larak buraya dışarıya çıkıntılı bir koro 
kısmı eklenmiştir. 1960'tan sonra kili
se olarak ibadete kapatılan caminin mi
mari bakımdan incelenmesine girişilerek 
eski camiye ait bünyesi kısım kısım mey
dana çıkarılmaya başlanmıştır. 1980'de. 
caminin asli mimarisinden birçok unsur
lar veya bunların izleri bulunmuş, du
varların sıvaları raspa edilerek eski pen
cerelerin kemer ve çerçeveleri ortaya çı-
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