
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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ALİ PAŞA CAMii 

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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karılmıştı. Müzedeki bir makete göre 
restorasyon işleri tamamlandığında, bü
tünüyle olmasa da cami belli başlı par
çaları ile asli şekline dönmüş olacaktır. 
Kiliseden ise, sadece son cemaat yeri 
revakı önünde bulunan kilisenin barok 
üslüptaki giriş holü ile bunun üstünde 
yükselen çan kulesi kalacaktır. Ancak 
çalışmaların bugün ne kadar ileriediği 

bilinmemektedir. 
Ali Paşa Camii, Türk mimarisinin kla

sik üsiObunda, kubbeli, üç bÖiümlü bir 
son cemaat yerini takip eden kare bi
çimli bir iç mekana sahip tuğladan inşa 

.edilmiş büyük bir yapıdır. Yapılan araş
tırmalar neticesinde caminin bataklık 

bir arazi üzerine oturduğu tesbit edil
miş ve temellerinin kazıklar üstüne ku
rulduğu anlaşılmıştır. Caminin üstünü, 
çapı 13 m. kadar olan bir kubbe örter. 
Burası kilise olduğunda bu büyük kub
be, ortasında yüksek bir fener olan bir 
çatı içine alınmıştır. Kubbeye geçiş üçer 
dilimli tromplar ile sağlanmış olup bun
ların başlangıç konsolları ve köşe geçiş
leri mukarnaslarla süslenmiştir. 

Evliya Çelebi caminin yakınında, ku
rucusu Ali Paşa'nın kiremit örtülü tür-
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besinin yer aldığını bildirmekteyse de 
daha sonraları yıkılan bu türbenin bu 
restorasyon sırasında temel izleri orta
ya çıkarılmıştır. Ali Paşa'nın yaptırdığı 

ve hamam ile hamamın · köşesinde yer 
alan çeşmeden de hiçbir iz kalmamıştır. 
Hamama ait olması muhtemel iki mer
mer kurna ise kilisenin içindedir. Asli 
şekline uygun biçimde restorasyonu ya
pılıp tamamlandığında Ali Paşa Camii, 
Avrupa'nın ortasında Türk sanatının gös
terişli ve güzel bir eseri olarak o döne
min tarihini yaşatan bir yapı olacaktır. 
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To kat'ta bulunan 
XVI. yüzyıla ait bir cami. 

Mahalli bir yayında caminin Tokat Va
kıflar İdaresi'nde otuz beş sayfalık alt 
tarafı eksik Arapça vakfiyesi bulundu
ğu ve bunun 980 ( 1572-73) tarihli oldu
ğu yazılıdır. Bu bilginin kaynağı. Tokat 
Müzesi'nde bulunan 1930 yıllarında son 
derece dikkatli ve gayretli Tokatlı bir 
araştırıcı tarafından yazılmış eski eser
ler defterlerindeki etraflı nottur. Bura
da bazı satırları aynen istinsah edilmiş 
bu vakfiyede caminin kurucusunun Ali 
Paşa olduğu açık olarak anlatılmakta-

dır. Ancak Tokat'ta Osmanlı devrinin 
en önemli eserlerinden olan bu caminin 
hangi Ali Paşa tarafından yaptınldığı 

bilinmemektedir. Evliya Çelebi burayı 

Koca Ali Paşa Camii olarak adlandıra
rak. "gayet mükellef ve süslü ve marnur 
olup seliitin camii gibi büyük kubbe ve 
yüksek sütuntarla donanmış ... " oldu
ğunu bildirir. Halil Edhem, Ali Paşa'nın 
Eretna (Ertena) oğulları soyundan geldi
ğini iddia etmişse de bu da inandırıcı 

görülmemiştir. Caminin yanındaki tama
men kesme taştan yapılmış türbede üç 
mezar bulunmaktadır. Kitabelerine göre 
bunların ilk ikisinde. 980'de ( 1572 -73) 
ölen Ali Paşa (halk Mustafa Bey'in mezar 
kitabesindeki " ... kim Ali Paşa" ibaresinin 
yanlış okunmasından dolayı buna Kemer 
Ali Paşa der) ile 972'de (1564-65) ölen 
oğlu Mustafa Bey yatmaktadır. Üçüncü 
mezar ise kitabesiz olup paşanın zevce
si veya kızına ait olduğu kabul edilmek
tedir. Buna göre caminin yapıtışı mezar 
taşlarındaki bu tarihler civarında olma
lıdır. Ali Paşa'nın Sultan ll. Bayezid'in 
damadı olduğu yolundaki söylenti de 
Inandırıcı değildir. Ancak Mustafa Bey'in 
mezar taşındaki " ... nesi-i Sultan Baye
zid ... " sözünden, Ali Paşa'nın Kananı Sul
tan Süleyman'ın oğlu olup isyan eden 
ve sonunda iran'a sığınmışken 969'da 
(1561-62) orada katledilen Şehzade Ba
yezid'in damadı olabileceği ileri sürül
müştür. Yine tahminlere göre Ali Paşa 
Tokat'a sürgün edilmiş ve ll. Selim · za
manında Şehzade Bayezid'in taraftarla
_rı bertaraf edilirken .. o da öldürülmüş
tür. Fakat bütün bu iddialar henüz sağ
lam bir dayanağa sahip değildir. Ali Pa
şa Camii 1939 yılındaki zelzelede hayli 
zarar görmüş, 1943 zelzelesinde hasar
lar büyümüş, 194S'te ise son cemaat 
yeri kısmen yıkılmıştır. Cami 1953'te .ta-


