ALi PAŞA CAMii
anlaşılmaktadır. Çokgen gövdeli iki sütunçesi bulunan kapı nişi on bir, iki yanında yer alan hücreler ise beşer sıra
mukarnaslıdır. Bugün tavanla örtülü olan
harimin ana eksen üzerinde iki kubbeli,
tamamen yıkılmış bulunan yan kanatların da daire tonozlu oldukları yine mevcut izlerden anlaşılmaktadır . Duvarlar
üç sıra tuğla , bir sıra moloz taşla örülmüştür.
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Kütahya'da
muhtemelen XVIII. yüzyıla ait
bir cami.
_j

Halk arasında Alo Paşa Camii adıyla
da anılan ve Gazikemal (Şehreküstü) mahallesinde bulunan cami. İsmail Hakkı
Uzunçarşılı'nın yayımladığı , fakat bugün
mevcut olmayan kitabesine göre 1211
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(1796-97) yılında , Anadolu Valisi Seyyid
Süleyman Ağa oğlu Ali Paşa tarafından
"müceddeden cuma ve diğer namazların kılınması için" yaptırılmıştır. Kitabedeki bu ifadeden, yerinde daha eski bir
caminin veya muhtemelen cuma namazı kılınınayan bir mahalle mescidinin bulunduğu anlaşılmakta ise de kaynaklarda bu eski yapı hakkında herhangi bir
bilgiye rastlanmamaktadır. Vakfiyesine
ve kaynaklara göre bitişiğinde bulunması 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. yüzyılın sonlarında geçirdiği büyük bir yangından sonra, 1897 yılında mütevellisi
Hacı Ömer Efendi tarafından eski biçimine sadık kalınarak yaptırılmıştır. Caminin ana mekanı uzunlamasına dikdörtgen olup minaresi batı duvarına bitişiktir ; güneyine de sonradan dar ve
uzun bir Kur'an kursu binası eklenmiş
tir. Giriş cadde üzerindedir ve küçük bir
kubbesi bulunmaktadır. İç mekanın kuzeyini ahşap direkler üzerine oturtulan
mahfi! kaplar; direkierin arasında zemin hafifçe yükseltilmiştir. Güney duvarı çini kaplıdır ve mihrap nişininkiler
kandil motifli aynı cins. diğerleri ise karışık motifli toplama çinilerdir. Tavan ve
minberde bulunan kalem işi buket motifleri, aydınlık bir mekana sahip olan
bol pencereli camiye canlılık vermektedir.
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L

yüzyılda Macaristan'ın

Sigetvar (Szigetvar) şehrinde
inşa edilen cami.

_j

Şehrin en büyük ve kurşun kaplı kubbeli 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 tarafından veya onun adına yaptırılmıştır.
Caminin banisi Ali Paşa'nın şahsiyeti ve
Sigetvar ile ilgisi bilinm~mektedir. Aslı
bugün mevcut olmayan kitabedeki ifadeden anlaşıldığına göre cami Ali Paşa'nın ölümünden sonra tamamlanmış
tır. Sigetvar 1689'da Avusturyalılar tarafından alındığında bir süre mühimmat anbarı olarak kullanılan cami 1712
yılında Plebania adıyla kiliseye çevrilmiş
tir. Minaresi 1719'da yıldırım isabet ederek yıkılmıştır. 1789'da dış görünüşünü
değiştiren barak üslüpta bir kılıf içine alı
nan caminin bitişiğine yine aynı üslüpta
büyük bir çan kulesi eklenmiştir . Kubbenin iç sathına ise Stefan Dorfmeister
(ö 1797) tarafından 1566 Sigetvar Savaşı ' nı tasvir eden fresko resimler yapılmıştır. 191 O'da yeniden yapılan bazı
değişiklik ve ilavelerle kıble duvarı yıkı 
larak buraya dışarıya çıkıntılı bir koro
kısmı eklenmiştir. 1960'tan sonra kilise olarak ibadete kapatılan caminin mimari bakımdan incelenmesine girişilerek
eski camiye ait bünyesi kısım kısım meydana çıkarılmaya başlanmıştır. 1980'de.
caminin asli mimarisinden birçok unsurlar veya bunların izleri bulunmuş, duvarların sıvaları raspa edilerek eski pencerelerin kemer ve çerçeveleri ortaya çı-
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