ALi PAŞA CAMii
karılmıştı. Müzedeki bir makete göre
restorasyon işleri tamamlandığında, bütünüyle olmasa da cami belli başlı parçaları 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 klasik üsiObunda, kubbeli, üç bÖiümlü bir
son cemaat yerini takip eden kare biçimli bir iç mekana sahip tuğladan inşa
.edilmiş büyük bir yapıdır. Yapılan araş
tırmalar neticesinde caminin bataklık
bir arazi üzerine oturduğu tesbit edilmiş ve temellerinin kazıklar üstüne kurulduğu anlaşılmıştır. Caminin üstünü,
çapı 13 m. kadar olan bir kubbe örter.
Burası kilise olduğunda bu büyük kubbe, ortasında yüksek bir fener olan bir
çatı içine alınmıştır. Kubbeye geçiş üçer
dilimli tromplar ile sağlanmış olup bunların başlangıç konsolları ve köşe geçiş
leri mukarnaslarla süslenmiştir.
Evliya Çelebi caminin yakınında, kurucusu 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 ortaya çıkarılmıştır. Ali Paşa'nın yaptırdığı
ve hamam ile hamamın · köşesinde yer
alan çeşmeden de hiçbir iz kalmamıştır.
Hamama ait olması muhtemel iki mermer kurna ise kilisenin içindedir. Asli
şekline uygun biçimde restorasyonu yapılıp tamamlandığında Ali Paşa Camii,
Avrupa'nın ortasında Türk sanatının gösterişli ve güzel bir eseri olarak o dönemin tarihini yaşatan bir yapı olacaktır.
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ALİ PAŞA CAMii

To kat'ta bulunan
XVI. yüzyıla ait bir cami.

L

Mahalli bir yayında caminin Tokat Vakıflar İdaresi'nde otuz beş sayfalık alt
tarafı

eksik Arapça vakfiyesi bulunduve bunun 980 ( 1572-73) tarihli olduğu yazılıdır. Bu bilginin kaynağı. Tokat
Müzesi'nde bulunan 1930 yıllarında son
derece dikkatli ve gayretli Tokatlı bir
araştırıcı tarafından yazılmış eski eserler defterlerindeki etraflı nottur. Burada bazı satırları aynen istinsah edilmiş
bu vakfiyede caminin kurucusunun Ali
Paşa olduğu açık olarak anlatı lmaktağu
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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 ... " olduğunu bildirir. Halil Edhem, Ali Paşa'nın
Eretna (Ertena) oğulları soyundan geldiğini iddia etmişse de bu da inandırıcı
görülmemiştir. Caminin yanındaki tamamen 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 zevcesi veya kızına ait olduğu kabul edilmektedir. Buna göre caminin yapıtışı mezar
taşlarındaki bu tarihler civarında olmalıdır. Ali Paşa'nın Sultan ll. Bayezid'in
damadı olduğu yolundaki söylenti de
Inandırıcı değildir. Ancak Mustafa Bey'in
mezar taşındaki " ...nesi-i Sultan Bayezid ... " sözünden, Ali Paşa'nın Kananı Sultan Süleyman'ın oğlu olup isyan eden
ve sonunda iran'a sığınmışken 969'da
(1561-62) orada katledilen Şehzade Bayezid'in damadı olabileceği ileri sürülmüştür. Yine tahminlere göre Ali Paşa
Tokat'a sürgün edilmiş ve ll. Selim ·zamanında Şehzade Bayezid'in taraftarla_rı bertaraf edilirken ..o da öldürülmüş
tür. Fakat bütün bu iddialar henüz sağ
lam bir dayanağa sahip değildir. Ali Paşa Camii 1939 yılındaki zelzelede hayli
zarar görmüş, 1943 zelzelesinde hasarlar büyümüş, 194S'te ise son cemaat
yeri kısmen yıkılmıştır. Cami 1953'te .ta-
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ancak içinde pek çok tarihi
mezar taşları bulunan haziresi ortadan kaldırılmıştır.
Ali Paşa Camii muntazam kesme taş
la inşa edilmiş büyük ve gösterişli bir
yapıdır. Avlusu ortadan kalkmış, caminin mimarisine uymayan bir şadırvan
yapılmıştır. Çok geniş olan son cemaat
yeri bir kubbe ile örtülüdür. Caminin
harimi kare bir plana göre yapılmış, fakat çok kalın olan duvarlarda nişler oyulmak suretiyle mekan genişletilmiştir.
Böylece elde edilen sekizgen destekierin
üstüne sekizgen bir kasnak inşa olunarak bunun da üstüne esas kubbe ve kasnağı yerleştirilmiştir. İçeride kubbeye
geçiş, köşelerde tromplarla sağlanmış
tır. Sağdaki ince uzun taş minare kürsüsü ile cami beden duvarı arasında kü çük bir ara mekan bulunmaktadır. Böylece son cemaat yerinin iki yandan taş
kın oluşu sağda bir dereceye kadar örtülmüş ise de solda bu taşkınlık gözü
rahatsız edecek şekilde belirlidir. Mimari bakımından hoş olmayan bu aksaklık
caminin ilk düşünülen planının tamamlanmadan ka l masına bağlanabilir. Belki
harimin iki yanında t abh ane* odaları
yapılması veya son cemaat yerinin avluyu çeviren revaklar ve medrese odaları
ile bağlanması tasarlanmış olabilir.
Caminin minber ve mihrabı sade olmakla beraber iki renkli mermerden
zarif bir biçimde itinalı bir işçilikle iş 
lenmiştir. Evliya Çelebi, muhtemelen bu
caminin evkafından olan büyük bir Ali
Paşa çifte hamamını da anar. Türbenin
üstü. sekizgen bir kasnak üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Geniş iki
payeye oturan bir kubbe ile örtülü bir
ön mekan vardır. Bu kısmın Sivas valisi
olan başka bir Ali Paşa tarafından yaptınldığı ileri sürülür. Ali Paşa Camii'nin
çok değerli Kafkas halıları ile döşenmiş
olduğu da tesbit edi l mişti r. XVII-XVIII.
yüzyıllara ait olan on dokuz kadar halı
dan bazıları müzeye kaldırılmış , bazıları
ise yerinde bırakılmıştır.
edilmiş,

şahsiyetin
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bir cami ve türbe.
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Bir vakfiyesi bulunmakla beraber caminin yapı l dığı tarih ve banisi kesin olarak belli değildir. Ekrem Hakkı Ayverdi'ye göre, Vakıflar Arşivi'ndeki vakfiye
Sultan lll. Mehmed zamanında ( 15951603) düzenlenmiş ve süreti 1019 Rebiülewelinde ( 161 O) arşiv kaydİna alın
mıştır. Yine Ayverdi'ye göre "gazi" lakabı ile tanınan Ali Paşa, dört defa Budin
beylerbeyi olan serhad gazilerinden Ka dızade Ali Paşa'dır. Ancak bu Ali Paşa'nın Babadağı ile ne gibi bir ilgisi olduğu anlaşılmamaktadır. Romanya müftüsü Vakub Mehmed Efendi'nin yazdı
ğına göre ise cami 1522 tarihine aittir.
Halbuki türbenin köşesinde Ali Paşa'nın
ölüm tarihi olarak 1029 (1620) yılı bulunduğu gibi vakfıye kaydı da bunu desteklemektedir. Stanescu, caminin güzel
bir vakfiyesi olduğunu. ancak bunun
1938' den sonra kaybolduğunu , sadece fotokopisinin kaldığını bildirir. Cami
XVIII. yüzyıldaki Türk-Ruş savaşlarında
tahribe uğramış, XIX. yüzyılda yanmış
fakat daha sonra tekrar ihya edilmiştir.
1907-191 O yıllarında bir tamir daha görmüştür. 1966'daki ziyaretimizde çok bakımsız ve oldukça harap halde iken sonraları tamir edilerek müze haline getirilmiştir.

Ali

Paşa

Camii kare bir plana göre
olup üstü ahşap bir
çatı ve kiremit örtülüdür. Girişte payelere oturan üç sivri kemerli bir son cemaat yeri vardır. Sonradan yapıldığı an-

taşlardan yapılmış

kıble duvarının sağ köşe

bitişiktir.

başka,

Dobruca bölgesinde

Babadağı kasabasında

L

minare

Esas cümle kapısından
camiye sonradan açıldıkları an- laşılan iki ;yan kapıdan da girilir. Cami
içinde üç duvar boyunca U biçiminde
ahşap bir mahfi! bulunmaktadır. Ahşap
kaplanmış olan tavanın ortasında bir
şemse vardır. Bunun içini de bir dizi ayyıldız süsler. Bu tavan. üslübundan açık
ça anlaşıldığı gibi, XIX. yüzyıldaki yangından sonra yapılan tamire aittir. Caminin içinde ve dışında herhangi bir mimari süsleme yoktur.
Ali Paşa Türbesi ise muntazam kesme taştan altı köşeli kubbeli bir yapı
dır. Köşeleri pahlı olarak yapılmıştır. Meb us George Lamandi ta rafından yazdı
rılarak bir köşeye yapıştırılan Türkçe ve
Ramence bir kitabede Ali Paşa'nın ölüm
tarihi verilmekte ve 1910'da yapılmış bir
tamir anılmaktadır. Türbenin içinde sadece tahta bir sanduka bulunur. 1966'daki ziyaretimizde hazirede 1232 ( 1816-17),
1266 ( 1849-50) ve 1283 ( 1866-67) tarihli mezar taşları görülmüştür. Caminin
önünde avlu etrafınd a ewelce bir medrese bulunduğu ve 1880-1901 yılların 
da İslam Semineri (müslüman çocukları
nın islami eğitim gördükleri bir nevi med. rese) olarakbir süre kullanılan bu yapı
nın son izlerinin 1964-196S'te kaldırıldığı
bilinmektedir. Son cemaat yerine bitişik
olarak içine merdivenle inilen bir de pı
nar vardır ki Evliya Çelebi buradan "yirmi
ayak merdivenle inilen abdest muslukları" olarak bahseder. Ali Paşa evkafından
olan hamamdan da hiçbir iz kalmamış ,
son kalıntıları 19SS'te yok edilmiştir.
sine

Ali Paşa Camii bugün Romanya sınırla 
içinde bulunan en büyük Osmanlı devri eseri olarak özel bir değere sahiptir.
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