
mir edilmiş, ancak içinde pek çok tarihi 
şahsiyetin mezar taşları bulunan hazi
resi ortadan kaldırılmıştır. 

Ali Paşa Camii muntazam kesme taş
la inşa edilmiş büyük ve gösterişli bir 
yapıdır. Avlusu ortadan kalkmış, cami
nin mimarisine uymayan bir şadırvan 
yapılmıştır. Çok geniş olan son cemaat 
yeri bir kubbe ile örtülüdür. Caminin 
harimi kare bir plana göre yapılmış, fa
kat çok kalın olan duvarlarda nişler oyul
mak suretiyle mekan genişletilmiştir. 

Böylece elde edilen sekizgen destekierin 
üstüne sekizgen bir kasnak inşa oluna
rak bunun da üstüne esas kubbe ve kas
nağı yerleştirilmiştir. İçeride kubbeye 
geçiş, köşelerde tromplarla sağlanmış
tır. Sağdaki ince uzun taş minare kür
süsü ile cami beden duvarı arasında kü
çük bir ara mekan bulunmaktadır. Böy
lece son cemaat yerinin iki yandan taş
kın oluşu sağda bir dereceye kadar ör
tülmüş ise de solda bu taşkınlık gözü 
rahatsız edecek şekilde belirlidir. Mima
ri bakımından hoş olmayan bu aksaklık 
caminin ilk düşünülen planının tamam
lanmadan ka lmasına bağlanabilir. Belki 
harimin iki yanında tabhane* odaları 
yapılması veya son cemaat yerinin avlu
yu çeviren revaklar ve medrese odaları 
ile bağlanması tasarlanmış olabilir. 

Caminin minber ve mihrabı sade ol
makla 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 otu
ran 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 yap
tınldığı 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. 
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ALİ PAŞA CAMii ve TÜRBESi 

Romanya'nın Dobruca bölgesinde 
Babadağı kasabasında 

bir cami ve türbe. 
_j 

Bir vakfiyesi bulunmakla beraber ca
minin yapı ldığı tarih ve banisi kesin ola
rak belli değildir. Ekrem Hakkı Ayver
di'ye göre, Vakıflar Arşivi'ndeki vakfiye 
Sultan lll. Mehmed zamanında ( 1595-
1603) düzenlenmiş ve süreti 1019 Re
biülewelinde ( 161 O) arşiv kaydİna alın
mıştır. Yine Ayverdi'ye göre "gazi" laka
bı ile tanınan Ali Paşa, dört defa Budin 
beylerbeyi olan serhad gazilerinden Ka
dızade Ali Paşa'dır. Ancak bu Ali Pa
şa'nın Babadağı ile ne gibi bir ilgisi ol
duğu anlaşılmamaktadır. Romanya müf
tüsü Vakub Mehmed Efendi'nin yazdı
ğına göre ise cami 1 522 tarihine aittir. 
Halbuki türbenin köşesinde Ali Paşa'nın 
ölüm tarihi olarak 1029 (1620) yılı bu
lunduğu gibi vakfıye kaydı da bunu des
teklemektedir. Stanescu, caminin güzel 
bir vakfiyesi olduğunu. ancak bunun 
1938' den sonra kaybolduğunu, sade
ce 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 gör
müştür. 1966'daki ziyaretimizde çok ba
kımsız ve oldukça harap halde iken son
raları tamir edilerek müze haline geti
rilmiştir. 

Ali Paşa Camii kare bir plana göre 
taşlardan yapılmış olup üstü ahşap bir 
çatı ve kiremit örtülüdür. Girişte paye
lere oturan üç sivri kemerli bir son ce
maat yeri vardır. Sonradan yapıldığı an-

ALi PASA CAMii ve TÜRBESi 

laşılan minare kıble duvarının sağ köşe
sine bitişiktir. Esas cümle kapısından 

başka, 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 ay
yıldız süsler. Bu tavan. üslübundan açık
ça anlaşıldığı gibi, XIX. yüzyıldaki yan
gından sonra yapılan tamire aittir. Ca
minin içinde ve dışında herhangi bir mi
mari süsleme yoktur. 

Ali Paşa Türbesi ise muntazam kes
me taştan altı köşeli kubbeli bir yapı
dır. Köşeleri pahlı olarak yapılmıştır. Me
b us George Lamandi tarafından 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 sa
dece tahta bir sanduka bulunur. 1966'da
ki ziyaretimizde hazirede 1232 ( 1816-17), 
1266 ( 1849-50) ve 1283 ( 1866-67) tarih
li mezar taşları görülmüştür. Caminin 
önünde avlu etrafında ewelce bir med
rese 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 muslukla
rı" olarak bahseder. Ali Paşa evkafından 
olan hamamdan da hiçbir iz kalmamış, 

son kalıntıları 19SS'te yok edilmiştir. 

Ali Paşa Camii bugün Romanya sınırla

rı içinde bulunan en büyük Osmanlı dev
ri eseri olarak özel bir değere sahiptir. 

431 



ALi PAŞA CAMii ve TÜRBESi 

BİBLİYOGRAFYA: 

Evliya Çelebi, Seyahatname, lll, 364·365; 
a.e. (haz. ZuhurT Danışman), istanbul 1969-71, 
V, 247; Jacub Mehmet, Prezente musulmane 
in Romania-Muslims in Romania, Bucureşti 
1976; Ayverdi, Avrupa 'da Osmanlı Mi'marf 
Eserleri 1, s. 11-18 ; H. St.anescu. "Monuments 
d'art Turc en Dobroudja", SAO, lll ( 1960). s. 
180-182. r:;:ı 

~ SEMAVİ EYİCE 

L 

ALİ PAŞA ÇARŞISI 

Edirne' de XVI. yüzyıla ait arasta 
veya kapalı çarşı . 

968'den 972 sonuna kadar (1561-1565) 
veziriazam olan Semiz Ali Paşa'nın Ba
baeski'deki hayratına vakıf geliri sağla
mak üzere yaptırılmış bir çarşıdır. Tezki
retü'l-ebniye'den mimarının Mimar Si
nan olduğu anlaşılmaktadır. Burada ya
pı "Edirne'de Ali Paşa Çarşısı ve Ker
vansarayı· olarak kayıtlıdır. 976 ( 1568-
69) tarihli Edirne Evkaf Defteri'nde bu 
çarşının dükkan adedi 211 + 25 olarak 
belirtilmiştir. Mimar Sinan'ın eserlerinin 
listesi bulunan Tezkire'de burası çarşı 
ve kervansaray diye zikredilmekte. hal
buki buna benzer diğer eserleri ise sa
dece kervansaray olarak bildirilmekte
dir. Ancak ortada bir kervansaraya işa
ret eden kısım bulunmadığı için bu du
rum oldukça şaşırtıcı.dır. Acaba ilk ya
pıldığında çarşının bir uzantısının ker
vansar'ay olması mı düşünülmüştü so
rusuna şimdilik bir cevap verilememek
tedir. 

Ali Paşa Çarşısı esasında iki taraflı 

dükkaniarı ile tam bir arasta • dır. O. Nu
ri Peremeci'nin tarifine göre, "Kule Kapı
sı'nın dışından başlayarak İğneciler Ka
pısı yahut Balıkpazarı Kapısı yanındaki 
Direk Çarşısı'na kadar uzanır. Çarşının 

altı kapısı olup üçü şarka caddeye, iki-

Ali Paşa 
Carsısı ' nın 

tali 
kapı larından 

biri 
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Edirne 

si çarşının iki ucuna. biri de garba yani 
kalenin orta kapısı uğruna açılır." Ali Pa
şa Çarşısı'nın yapılış tarihi, Tigi mahlaslı 
Edirneli bir şairin Ş\J dörtlüğünden öğ

renilmektedir: "Asaf-ı a'zam Ali Paşa-yı 
has/Yaptı çün bir çarşU-yı bf-bedei/Tf
giya tarihini eylersen sual 1 SGk-i ra 'na-yi 
Ali Paşa'ya gel" (97611568-691). 

Evliya Çelebi Ali Paşa Çarşısı'nın iki 
başında kale kapıları gibi kapıları bu
lunduğunu. uzunluğunun 1000 adım ol
duğunu, iki tarafında da 360 dükkanın 
yer aldığını bildirir. Üstü kagir tonoz 
örtülü olup kurşun kaplıdır. Yine Evli
ya Çelebi'nin ifadesine göre burada çok 
değerli eşya vardır ve bunların fiyatları 
da yüksektir. Evliya Çelebi de bu çarşı
nın Mimar Sinan tarafından yapılmış ol
duğunu yazar. Çarşı, Sinan'ın eserleri
nin yer aldığı tezkirelerin sadece birinde 
(Tezkiretü 'l -ebniye) kayıtlıdır. XVII. yüz
yıl müelliflerinden Hıbrf Abdurrahman 
Efendi, Enisü '1 -müsc'imirin adlı eserine 
eklenen bir derkenar• da, Edirne'de ab
dest almak için tesis olunan altı sıcak 

su muslı..ığundan iki tanesinin bu çarşı
da olduğunu kaydetmiştir. 1718 yılında 
Edirne'den yazdığı mektupların birinde 
Lady Wortley Montague "Borsa· (New 
Exchange) dediği bir çarşıdan bahseder 
ki bunun Ali Paşa Çarşısı olduğuna ihti
mal verilir: "Üstü kagir tonozlu olan çar
şı yarım mil uzunluğunda olup son dere
ce temiz ve bakımlıdır. İçinde 365 dük
kan vardır. Bunlarda her çeşit değerli 
mallar olup Londra'nın New Exchange'in
de olduğu gibi satışa arzedilmiştir. Fa
kat kaldırım o kadar bakımlı ve dükkan
lar o kadar temizdir ki adeta yeni bo
yanmış gibidirler." 

Ali Paşa Çarşısı, XIX. yüzyılda Edirne'
nin karşılaştığı felaketiere paralel olarak 

bu parlak durumunu kaybetmiş, dük
kanlar ayrı ayrı özel mülkiyete geçmiş, 
eski düzenli idare ortadan kalkmıştır. 

1284'te ( 1867 -68) bir tamir gören çar- . 
şının Trakya ·genel valisi General Kazım 
Dirik tarafından kurtarılması için kamu
laştırılmasına girişilmişti. 1947'de bü
yük ölçüde bir tamir daha gören çarşı 
uzun yıllar yarı boş bir halde kalmış, an
cak 1960 yıllarından itibaren Edirne'nin 
yeniden canlanmaya başlaması ile ha
reketlenmiştir. 

Ali Paşa Çarşısı tipik bir arasta olup 
300 m. kadar uzunluktaki üstü tonazla 
örtülü bir yolun iki tarafında sıralanan, 
yine tonozlu dükkan gözlerinden mey
dana gelmiştir. Ortadaki uzun tonoz ke
merlerle takviye edilmiş olup her dük-· 
kan orta yola bir kemer halinde açılır. 

Vakıf kaydında çarşıda 211 göz ve yirmi 
beş hücre bulunduğu bildirilmektedir. 
Evliya Çelebi 360, Lady Montague ise 
365 dükkanın varlığını ileri sürerler. Bu
gün mimari çerçevenin içindeki dükkan 
sayısı ancak 100-11 O kadardır. 300 sa
yısının nereden çıktığı da anlaşılama

maktadır. Bir ihtimal olarak, çarşının iki 
yan duvarının dışlarında da bu duvarla
ra yaslanmış ahşap dükkaniarın mevcut 
olduğu düşünülebilir. Çarşının iki ucun
daki iki kapıdan (Kule Kapısı , Balıkhane 

Kapısı) başka, aralarda yan sokaklar
dan giriş sağlayan dört kapı daha var
dır. Bunlardan gerek Kule Kapısı gerek 
yanlardaki üç kapı tam eksen üstünde 
olmayıp yamuk yerleştirilmiş mekanla
rın içindedir. Bu intizamsızlık şehrin o 
zamanki sokak düzeni sebebiyle doğ
muştur ki bu da eski Osmanlı şehireilik 
anlayışının bir özelliğidir. Çarşının baş 

kapılarının kemerleri renkli geçmeli taş
tan. çerçeveleri ise kesme köfeki taşın
dandır. Binanın diğer kısımlarında du-


