
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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Iii S EMA Yİ EYİCE 

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 

All Paşa 
Hanı

Küçükpazar 1 

Istanbul 

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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Iii SEMAVİ EY İ CE 

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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