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Çemberlitaş’daki Gazi
Atik Ali Paşa
(Sedefçiler)
Camii.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.
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Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş
âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay
durağýnýn karşýsýnda cami, medrese,
türbe, imâret, kervansaray ve tekkeden
oluşan Atik Ali Paşa külliyesinden
günümüze yalnýzca cami, medrese ve
türbe gelebilmiştir. Medresesi camiin
karşý tarafýndadýr. Ýmâret, kervansaray
ve tekke ise Divanyolu (tramvay yolu)
açýldtýğýnda yýkýlmýşlardýr.
Ýkinci Bayezid’in vezir-i azamlarýndan Gazi Hadým Ali Paşa
tarafýndan 1496 (Hicrî 902) tarihinde
Çenberlitaş yanýnda inşâ ettirilmiş olan
bu camiye, eskiden sedefçiler çarşýsý
burada olduğundan, Sedefçiler Camii
de denildiği gibi Eski Ali Paşa Camii,
Çenberlitaş Camii, Dikilitaş Camii,
Vezirhaný Camii ve Sandýkçýlar Camii
de denilmektedir.
Hadikatü’l Cevâmî’de Atik Ali Paşa
Camii ile ilgili olarak aşağýdaki bilgiler
yer almaktadýr:

“Banisi Sadr-ý a’zâm Hadým Alî
Paşa’dýr ki iki defa sâhib-i mühr olub
mülâkat-ý merâkýd 917 târihinde Celâlî
Şahkulu ma’rekesinde Anadolu’da şehîd
olmuşdur müşârünileyhin bundan başka
Karagümrük civarýnda Zincirlikuyu Câmi’i
ve Edirnekapusý kurbünde Kahriyye
Câmi’i ve Yassýören’de bir câmi’i daha
vardýr bu câmi’-i şerîf Dikilitaş kurbünde
Sadefciler Câmi’i demekle ma’rufdur
medrese ve imâret ve tekye ve sâ’ir
hayrý vardýr ve tâk-ý dergâhýnda 902
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târihi olmak üzere yazýlmýşdýr cami’in
derûnunda Hýzýraleyhisselâm’ýn makamý
vardýr.”
Camiye ana cadde üzerindeki avlu
kapýsýndan girilmektedir. Avlu kapýsýnýn
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yanýnda ana cadde üzerinde bir duvar
çeşmesi yer almaktadýr.
Camiin son cemaat yerini altý
sütun üzerinde yükselen beş kubbeli
bir revak örtmektedir. Bu sütunlardan
dört tanesi mermerdir. Sütun başlýklarý
istelaktitlidir (sarkýtlý süslere sahiptir).
Camii cümle kapýsýnýn üzeri
istelaktitlidir ve beyaz mermerden
yapýlmýştýr. Cümle kapýsýnýn üzerinde
Hattat Sami Efendinin hattý ile Ankebût suresinden bir ayet yazýlýdýr. Levhanýn sol alt tarafýnda 902 ve 1314
rakamlarý yer almaktadýr. Buradaki
902 Camiin inşâ edildiği tarihi, yani
1497/1948’i göstermekte ve 1314 ise
camiin onarýldýğý tarihi göstermektedir.
Son cemaat yerinde sağlý sollu
birer mihrapçýk bulunmaktadýr. Camiin
plâný Bursa tipinde olup dikdörtgen
şeklindedir. Mihrabýn bulunduğu bölüm
Bursa camilerinde olduğu gibi ileriye
doğru bir çýkýntý oluşturmaktadýr. Bu
bölüm bir yarým kubbe ile örtülüdür.
Bursa camilerinde görülmeyen bu

Gazi Atik
Ali Paşa
Camii’nin
kubbesi ve
minaresi.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.

Gazi Atik
Ali Paşa
Camii’nin
dýş avlusu ve
son cemaat
yerinden bir
görünüm.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.
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Son cemaat
yeri.
Altta; cümle
kapýsýndaki
kitabe.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.
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yarým kubbe, klâsik üsluba bir başlangýç
olarak da düşünülebilir. Bu yarým kubbenin dayandýğý köşelerde de bingi
yerine, Bursa üslûbunda olduğu gibi,
yaygýn şekilli karnaslar kullanýlmýştýr.
Tek kubbeli olan camiin kubbesi 12,5
metre çapýndadýr.

Klâsik üslûbun başlangýcý sayýlan
Bayezid camiinden dört yýl önce inşâ
edilmiş olan Atik Ali Paşa Camii Bursa
üslûbu ile klasik uslûb arasýnda bir
geçit oluşturmaktadýr. Küçük farklýlýklarla ilk inşâ edilen Fatih Camii ile
ayný plânda inşâ edilmiş olduğu çeşitli
kaynaklarda belirtilmektedir.
Camiin kubbesi, yanlarda yýğma
sütunlardan oluşan iki fil ayağý
üzerine inşâ edilmiş olan kemerlere
bindirilmiştir. Kasnağý taştandýr ve
biraz yüksektir. Köşelerinde sekiz dayanak vardýr. Kubbenin çevresinde 16
adet pencere bulunmaktadýr. Mihrabýn
bulunduğu yarým kubbenin çevresinde
ise ikisi sağýr olmak üzere beş adet
pencere vardýr. Kubbenin iki yanýnda
ikişer küçük kubbe bulunmaktadýr.
Küçük kubbelerin bulunduğu alanda
altý sütunlu ve beş gözlü bir revak
vardýr ve bu gözlerin üzeri beş küçük
kubbe ile örtülmüştür.
Cümle kapýsýndan girince sağda
ve solda altýşar ağaç direğin üstünde
iki mahfil görülür.
Soldaki mahfilden bir merdivenle
kapýnýn üstündeki dar bir kata ve
oradan da ikinci bir kata çýkýlýr. Bu
kattan caminin kubbelerine iki kapý
açýlýr. Parmaklýklý bir mahya yeri
kubbe kasnağýnýn altýný dolaşmaktadýr.
Biraz aşağýda ikinci bir mahya yeri
daha vardýr.
Mihrap, cümle kapýsý gibi beyaz
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sývalýdýr. 1937’de yapýlan bir tamirle
eski kalem işi nakýşlar değiştirilmiştir.
Hadikatü’l Cevâmî’de Atik Ali
Paşa hakkýnda aşağýdaki bilgiler yer
almaktadýr:

mermerden yapýlmýştýr. Minber de
somaki mermerden oymalý ve ince
kabartmalý olarak yapýlmýştýr. Ayný
mozayikle minberin külah mesnedine
çerçeve ve kemerleri üzerine de süs
yapýlmýştýr.
Minaresi sağ tarafta olan cami,
küfeki taşýndandýr ve taşlarýn arasý
ince derzlidir. Camiin duvarlarýnýn içi

“Hüseyin Paşa (esas metinde Atik
Ali Paşa yerine hatalý olarak Hüseyin
Paşa yazýlmýştýr) devir-i Bâyezid Hâni’de
Mesih Paşa üzerine 907 senesi sadr-ý
âzâm olub iki sene mürurunda azl ve
makâmýyla Hersek Ahmed Paşa sâniyen
mükerrem kýlýnub ve ma’zûl-i mezbûr
bi’l-iktizâ teb’id olunub 912’de tekrar

Camiin cümle
kapýsý.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.

Gazi Atik
Ali Paşa
Camii’nin
planlarý.
Kaynak:
Ýstanbul
Camileri.
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etdiğinden, cülûs-ý Selîm Hânî’de Koca
Mustafâ Paşa vezîr-i a’zâm oldu. Lâkin
Alî Paşa-yý mezbûr ibtidâ Rumeli vâlîsi
olub, ba’de rütbe-i vezâretle dilşâd kýlmub, devr-i menâsýb ederek ol esnada
mülûk-i Mýsýr zabtýnda olan Payas ve
Garûr ve Melvan ve Sis gibi kal’alarý
feth ve asker-i Mýsýr ve Şam’ý münhezim eylemişdir.”
Özetle;
"Paşa, Ýkinci Bayezit zamanýnda
907 (1507) senesinde Mesih Paşadan
sonda sadrazam oldu. Ýki yýl sonda
sadrazamlýktan azl edilerek yerine
Hersekzade Ahmet Paşa geçti. 912

Üstte,
Camii’nin
mihrabý.
Sağda,
minber.
Altta;
Camiin
içinden bir
göranam.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.

vezir oldukda selefi kabudan-ý derya
olub 917’de Gökçay nâm mahalde
Şeytankulu nâm haricînin muharebesinde şehîd ve yerine Hersekzâde def’a-i
sâlise olarak nasb olundu. Lâkin Bâyezid
Hân’ýn evâhir-i saltanatlarýnda mizâc-ý
devlete fesâd-ý küllî gelmekle bir kaç ay
mürurunda Hersekzâde dahi gâretkârân-ý
Bektâşiyye ile sarayý yağma “kendi ihfâ”

(1506) senesinde tekrar vezir oldu.
Ahmet Paşa ise Kaptan-ý Derya tayin
edildi. 917 (1511) senesinde Gökçay
denilen yerde, Şeytankulu muharebesinde
şehid oldu. Öte yandan, Bayezit Han’ýn
saltanatýnda çok büyük olaylar oldu.
Hersekzade, Bektaşilerle birlikte sarayý
yağma etti. Selim Han zamanýnda Koca
Mustafa Paşa Vezir-i Azam oldu. Ancak
adý geçen eski Rumeli Valisi Ahmet
Paşa Vezir rütbesine getirilerek Mýsýr’ýn
işgalinde olan Payas, Garur, Melvan
ve Sis gibi kaleleri feth ederek Mýsýr
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askeri ile Şam’ý hezimete uğratmýştýr.”
Hadikatü’l Vüzerâ’nýn birinci
cildinin 20. sayfasýnda “Hadým Ali
Paşa”
olarak verilen Atik Ali Paşa
hakkýnda yukarýdakine benzer bir anlatým yer almaktadýr.
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Camiin Haziresi
Camiin haziresinde, Zaviyede Şeyh
olan Kasým Efendi ile Şeyh Ramazan
Efendi, Seyyid Musa Kelim Efendi,
Şeyh-ül Ýslam Çelebizade Ýsmail Asým

Gazi Atik Ali
Paşa Camii
kubbesinin
içeriden
görünümü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.

Gazi Atik
Ali Paşa
Camii’nin
içeriesinden iki
görünüm.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.
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Camiin avlu
duvarýndaki
çeşme ve
kitabesi.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.

Âbideler Þehri Ýstanbul

efendinin babasý Reisülküttap Küçük
Çelebi Mehmet Efendi, Ayasofya Vaizi
Yoluk Şeyh-i Halvet-i, Sadýrazam Lefkeli
Mustafa Paşa, Hamid vilayetinden
Sadrazam Kemankeş Ali Paşa, Derviş

Mehmet Paşa-yý Sani, Siyavuş Paşa,
Boynu eğri Mehmet Paşa, Hüseyin
Paşa, Mekke’den bir kişi ve diğer
birçok devlet adamlarý ile ulemanýn
kabirleri bulunmaktadýr.

