
ridir. Derviş Mehmed Paşa, Siyavuş Pa
şa, Boynueğri Mehmed Paşa, Hasan Pa
şa, Küçük Çelebi, Şeyh Kasım ve Rama
zan efendilerin mezarlarının da burada 
olduğu biliniyorsa da bugün bunların ço
ğu kaybolmuştur. 1741'de İtalya'ya elçi 
olarak gönderilen ve yağlı boya bir port
resi Napali Sarayı'nın bir duvarını süsle
yen cizye muhasebecisi Küçük Hüseyin 
Efendi (Ö 1742) ile oğlu Sadullah Efen
di'nin (Ö. 1794) kabirieri de buradadır. 

Kuzey tarafından ilk yapısına müda
hale edilerek şekli bozulan cami avlu
sunun esas biçiminin nasıl olduğu anla
şılmamaktadır. Avlu kenarında olan ve 
üzerinde yakın tarihe ait bir kitabe bu
lunan sıbyan mektebi de Atik Ali Paşa 
manzumesinin bir parçası olmalıdır. Av
luda bulunması gereken şadırvan ise 
yoktur. Yalnız Nuruosmaniye Camii ta
rafında eski bir su haznesi bulunmak
tadır. Ana cadde kenarında. hazfre du
varına bitişik barak üslübundaki çeşme 
ise Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa tara
fından 1168'de ( 1754-55) yaptırılmıştır. 
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ATİKALİ PAŞA CAMii 

İstanbul'un Karagümrük semtinde, 
bir cami. 

_j 

Kurucusunun Çemberlitaş'taki aynı ad
la anılan diğer camiinden ayırt etmek 
için buraya önceleri Vasat Ali Paşa veya 
Zincirlikuyu Camii de denilirdi. Cami, ll. 
Bayezid devri vezfriazamlarından Atik 
Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1 OSB 
( 1648) zelzelesinde minaresinin bir kıs
mı ile son cemaat yeri yıkılmış, ahşap 
olarak yapılan bu kısım son yıllarda, es-
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ki izlere göre dört payeye dayanan ke
merler üzerine oturan üç kubbeli bir re
vak halinde yeniden inşa edilmiştir. Ca
mi. erken Osmanlı devrinde yaygın olan 
çok kubbeli camiler tipinin küçültülmüş 
bir benzeridir. Dikdörtgen mekan, iki 
kalın payenin yardımıyla altı bölüme ay
rılarak bunların üzerieri kubbelerle ör
tülmüş, duvarlar bir sıra kesme taş, üç 
sıra tuğladan şeritler halinde örülmüş
tür. Fazla süslü olmamakla beraber gü
zel bir mermer minberi vardır. Yakının

daki medrese Sadrazam Semiz Ali Pa
şa'nın vakfıdır. Karşısındaki hazfrede ise 
hattat Mustafa Rakım Efendi'nin tür
besi bulunmaktadır. Yine yakınında in
şa edilmiş olan hamam bugün ortadan 
kalkmıştır. 
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ATİK MUSTAFA PAŞA CAMii 

İstanbul'da Ayvansaray semtinde 
kiliseden çevrilme cami. 

_j 

İçinde Ebü Eyyüb el-Ensarfnin alem
darı olduğu kabul edilen Cabir b. Abdul
lah (veya Cabir b. Semüre) el-Ensarf'nin 
makamı bulunduğundan buraya Hazre-

ATİK MUSTAFA PAŞA CAMii 

ti Cabir Camii de denilmektedir. Aslının. 

önceleri havarilerden Markos ve Petros·a 
ithaf edilerek V. yüzyılda yapılmış bir 
kilise olduğu sanılırken sonraları bura
nın IX. yüzyılda İ m paratar Theophilos'un 
(829-842) kızı Tekla'nın Azize Tekla adı
na yaptırdığı kilise ile aynı olduğu ileri 
sürülmüştür. 1 OS9'da İmparator ll. İsa
akios Komnenos tarafından muhteşem 
surette tamir ve tezyin ettirilen mabedi 
fetihten bir süre sonra Sadrazam Koca 
Mustafa Paşa camiye çevirmişse de, 953 
( 1546) tarihli İstanbul Vakıflan Tahrir 
Defteri'nde genellikle büyükçe her hay
rat ayrı olarak yer alırken bu cami, Mus
tafa Paşa'nın İstanbul'un başka bir sem
tindeki diğer camii (Koca Mustafa Paşa Ca
mii) ile birlikte kaydedilmiştir. Türk dev
rinde binanın örtü sistemi değiştirile

rek bütünüyle yeniden düzenlenmiş, bu 
arada Türk mimari üslübundaki şimdiki 
basık kubbe yapılmış ve yeni pencereler 
açılmıştır. 1729 Balat yangınında ne de
recede zarar gördüğü bilinmeyen cami
nin avlusu yoktur. Girişi karşısında Sa
tır Hasan Ağa tarafından 11 04'te ( 1692-
93) bir çeşme yaptırılmıştır. Geç bir de
virde inşa edilen ahşap son cemaat ye
rinden geçilen esas mekan ise bir haç 
biçimindedir. Kilise apsis çıkıntısının sa
ğındaki hücre, Hz. Cabir makam-türbe
si olmuştur. 1894 zelzelesinde kısmen 
yıkılan minaresi sonraki yıllarda taş kü
lahlı olarak yenilenmiştir. Klasik üslüp
taki mihrap apsis eksenine eklenmiştir. 

Geç devirde yapılan minber, kürsü, mah
fi! gibi ahşap kısımlar ise herhangi bir 
sanat değerine sahip değildir. 
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