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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 

432 

Ali Paşa 
Carşısı'nın 

-. geriel 
görünüşü

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-



var örgüsü, aralara taş sıraları konulmuş 
tuğla hatıllardan meydana gelmiştir. Ali 
Paşa Çarşısı düz bir hat halinde olduğun
dan kapalı çarşı veya arastalarda usul
den olan dua yeri tam ortada bulunmak
tadır. Burada kare biçimli bir mekanın 

ortasına dört paye dikilerek dua mey
danı yapılmıştır. Edirne'deki Ali PaŞa 

Çarşısı, Osmanlı devri Türk mimarisinin 
ticaret yapılan çarşı türü içinde en baş
ta gelenlerindendir. 
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ALİ PAŞA HANI 

istanbul'da 
Küçükpazar semtinde 

XVIII. yüzyıla ait bir ticaret ham. 
_j 

Unkapanı caddesi kenarında bulunan 
hanı kimin yaptırdığı ve yapıldığı tarih 
bilinmemekte ise de duvar tekniği XVIII. 
yüzyılı göstermektedir. Büyük bir ihti
malle Çariulu Ali Paşa (ö 1711) tarafın

dan, çok sayıdaki hayratına vakıf geliri 
sağlanmak üzere yaptırılmıştır. istan
bul'un, ilk şekli fazla bozulmaksızın gü
nümüze kadar gelebilen sayılı hanların
dan biri olan Ali Paşa Hanı, şehrin yo
ğun ticaret bölgesinde hala esas göre
vini sürdürmektedir. 

Han dikdörtgen biçiminde olup orta
sında yamuk bir avlu vardır. Dış cephe
ler taş ve tuğla şeritler halinde örülmüş

tür. içeride revak kemerleri taş paye
lere oturur. Hanın en ilgi çekici tarafı, 
şehrin eski sokak dokusuna uydurulmuş 
olmasıdır. Bu yüzden Eminönü tarafın

daki bölümü cephenin diğer bölümün
den kırı larak dışarı taşar. Haliç'e bakan 
cephede köşelerde iki çıkma mevcut
tur. Burada üst katta güzel bir mima
ri çözüm ile bir pencere yerleştirilmiş

ti, ancak bitişiğine 1960'1ı yıllarda inşa 
edilen modern bir iş hanı bu pencere
·yi kapatmıştır. Giriş · cephesinde kapının 
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üstünde taş konsaliara dayanan bir çık
ma vardır. Alt katta kemerlerle dışarı 
açılan tonozlu dükkan gözleri, üst katta 
ise her biri dışarıdan iki pencereden ışık 
alan ocaklı odalar bulunur. 

Ali Paşa Hanı, Osmanlı devri Türk şe
hir içi ticaret hanlarının güzel ve nisbe
ten iyi korunmuş bir örneği olup şehrin 
ana caddelerinden birini bütün cephe
siyle süslemektedir. 

istanbul'da bundan başka. Kapalıçar
şı'da iki Ali Paşa Hanı daha vardır. Çok 
değişmiş durumda olan bu hanların han
gi Ali Paşa tarafından yaptınldığı bilin
memektedir. 
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ALİ PAŞA MÜBAREK 

( ı.!l.Ji.:-- ~~ ~ ) 

Ali b. Mübarek b. Mübarek 
b. Süleyman b. İbrahim 

(ö. 1311 / 1893) 

Mısırlı subay, 
ilim ve devlet adamı. 

_j 

1239 (1823-24) yılında Dekahliyye vila
yetinin Birinbal el-Cedide köyünde doğ
du. Büyük dedesi Şeyh İbrahim o köyün 
imamı, hatibi ve kadısı idi. Oğulları ve 
torunları da bu görevleri üstlenmişler, 
di. "Şeyhler ailesi" diye tanınan aile ev
lenme akidlerinin kaydı ile ölçü ve tartı 
aletlerini kontrol etmekle de görevlen
dirilmişti. 

ALi PAŞA MÜBAREK 

Ali Mübarek küçük yaşta okuma yaz
ma öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i ezberle
di. Babası aile geleneğine uyarak onun 
da fakih olmasını istiyordu. Fakat Ali 
Mübarek önce katipliğe heves etti; an
cak kısa süren katip yardımcılığı görevi 
sırasında karşılaştığı muameleler onda 
daha yüksek görevlere talip olma isteği 
uyandırdı. Kahire'ye giderek Münyetü'l
iz adındaki okula kaydoldu. Burada bü
yük başarı gösterince 1836'da Kasrü'I
Ayni Medresesi'ne parasız yatılı olarak 
kabul edildi. Bu okulun tıp fakültesi ha
line çevrilmesi üzerine Ebü Za'bel Med
resesi'ne nakledildL 1840'ta üstün de
rece ile mezun olunca öğrenci olarak 
Mühendishane'ye alındı. Burada da ba
şarısını sürdüren Ali Mübarek. 1844 yı
lında tahsil için Fransa'ya gönderilen ta
lebeler arasında yer aldı. Paris'te iki yıl 
kaldıktan sonra mülazim-i sani (teğmen ) 

rütbesiyle Metz'deki Askeri Mühendis
lik ve Topçuluk Akademisi'nde görevlen
dirildL Bu akademide iki yıl istihkam
cılık öğrendi. 

Vali Abbas Paşa'nın daveti üzerine 
memleketine dönen (ı 849) Ali Mübarek 
onun teveccühünü kazand ı ve çeşitli va
zifelere tayin edildi. Önce Mısır Askeri 
Topografya Dair~si'nde. daha sonra as
keri okulda öğretmen olarak görev yap
tı. Bu arada kendisinden Mısır'daki eği
tim ve öğretim konusunda bir rapor ha
zırlaması istendi. Hazırladığı rapor ka
rarname şeklinde neşredildi (29 Mayıs 
1850). Bir süre sonra Mühendishane'nin 
başına getirildi ve burada kaldığı dört yıl 
içinde bu müesseseyi ıslah etti. Vali Said 
Paşa devrinde gözden düştü. 1854'te 
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