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Edirnekapý’ya giderken, Fatih ilçe-
sinde Karagümrük yakýnýnda eski adýyla 
Zincirlikuyu mevkiinde, Fevzi Paşa cad-
desi üzerindeki set üstündeki Vasat 
Atik Ali Paşa Camii’ne Karagümrük 
Camii, Semiz Ali Paşa Camii, Zincir-
likuyu Camii de denilmektedir. Camiin 
bulunduğu semt ayný zamanda Atik 
Ali olarak da bilinmektedir. Zincirlikuyu 
adýný, caminin yakýnýnda bulunan bir 
kuyudan almýştýr. Cami çevresinde, 
hattat Râkým Efendi’nin medresesi ve 
türbesi ile, günümüzde Sağlýk merkezi 
olarak kullanýlan eski Semiz Ali paşa 
medresesi bulunmaktadýr. 

Bânîs i ,  Ýk inci.Bâyezid dönemi 
H.1481/M.1512 ünlü sadrâzamlarýndan 

ve Cenberlitaş’taki Atik Ali Paşa Camii-
nin de bânîsi olan Gazi Hadým Ali 
Paşa’dýr. Edirnekapý’daki Khora Ma-
nastýrý kilisesini de Kariye (Kâhiriye) 
adýyla camiye çiviren Atik Ali Paşa’dýr. 

Hadikatü’l Cevâmî’de Zincirlikuyu 
camii ile ilgili aşağýdaki bilgiler yer 
almaktadýr:

“Zincirlikuyu camii derkurb-i cami-i 
nişancý Mehmed Paşa.

Bânîsi harfü’l ayýnda mezkûr Atik 
Ali Paşa’dýr üç kubbelidir mukabilinde 
abdest musluklarý ve mukabilinde çifte 
hamam vardýr ve karîbinde vakî medrese 
südûr-u âzamdan Eyüb’de medfûn Semiz 
Ali Paşa’nýndýr Ýstanbul’dan ma’zûlen 
vefat eden Kaba Halil Efendi’nin med-
resesi o civardadýr kendi dahi anda 
medfundur manallesi vardýr.”

Özetle: 
“Nişancý Mehmet Paşa Camii 

Yakýnýndaki Zincirlikuyu Camii.
Yaptýran ayýn harfi bölümündeki 

Atik Ali Paşa’dýr. Üç kubbelidir (burada 
Ayvansaraylý Hüseyin Efendi hatalý bilgi 
vermektedir. Çünkü Cami 6 kubbelidir.). 
Karşýsýnda abdest musluklarý ile çifte 
hamam vardýr. Yakýnýndaki medrese ise 
Eyüb’da kabri bulunan Sadrazam Semiz 
Ali Paşa’ya aittir. Ýstanbul’da vefat 
eden Kaba Halil Efendi’nin medresesi 
ile kabri o civardadýr. “ denilmektedir.

Kitabesi bulunmayan Camiin 
yapýlýş tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte Çenberlitaş’daki Atik Ali Paşa 
Camii’nin yapýmýndan yaklaşýk 3 yýl 
sonra, yani 1499-1502 yýllarý arasýnda 
inşa edildiği tahmin edilmektedir. Atik 
Ali Paşa’nýn 915/1509 tarihli vakfiyes-

Vasat Atik 
Ali Paşa 
Camii’nin 
yeni yapýlan 
avlu kapýsý ile 
restorasyonu 
sonunda 
yanlarý açýlan 
son cemaat 
yeri.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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ine göre Ýstanbul’da camileri, medresesi, 
imareti ve tekkesi, Edirne’de camii ve 
tekkesi bulunmaktadýr. Bu hayrat için 
Ýstanbul’da, Rumeli ve Anadolu’da 
bir çok köy, arazi, dükkan, bedesten, 
hamam, bahçe ve evler, fýrýn, bostan 
i le değirmenler býrakmýştýr. Ancak 
camiin halen gelir getirici hiç bir un-
suru kalmamýştýr. H.953/M.1546 tarihli 
Vakýflar Tahrîr Defteri’nde camiye ait 
vakfiyelerin kayýtlarýna rastlanýlmaktadýr.

Câmiin Mîmârî  Yapýsý
Ana caddeden bir merdivenle 

doğrudan cami avlusuna girilmektedir. 
Camiin son cemaat yeri ve re-

vaký depremler ve yangýnlar nedeniyle 
tamamen yýkýlmýş olduğundan sonradan, 
buradaki kalmýş sütun temel yerlerinden 
yararlanýlarak, ilk inşasýndaki gibi son 
cemaat yeri, üç kubbeli bir revak ile 
birlikte yeniden inşâ edilmiştir. Kitabesi 
de bulunmadýğýndan hem inşâ tarihi 
ve hem de mimarý kesin olarak biline-
memektedir. 

Vasat Atik Ali Paşa (Zincirlikuyu) 
Camii Bursa uslubunda Osmanlý Mima-
rîsi özelliğini taşýmaktadýr. Bursa’daki 
Ulu Camii gibi dikdörtgen plânlý ve 
altý kubbelidir. 

Caminin haremi iki sýra halinde 
altý sağýr kubbeye saniptir. Bu kub-
beler iki fil ayağý ile dört duvar 
üstüne oturtulmuştur. 

Duvarlarý kesme taş ve tuğladan 
örülmüş olan cemiye ikisi yuvarlak 

Yukarýda, 
Vasat Atik 
Ali Paşa 
Camii’nin son 
cemaat yeri 
ve aşağýda 
yenilenen ve 
temizlenen 
yan 
görünümü.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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olmak üzere on sekiz pencereden ýşýk 
girmektedir. Kubbelerin sağýrlýğý ve 
pencerelerin azlýğý nedeniyle camiin 
içerisi karanlýğa yakýn bir loşluğa sa-
hiptir. Sağda tek şerefeli bir minaresi 
vardýr. Bursa uslubunda inşâ edilmiş 
olan bu câmînin mîmârîsi, mîmârî tari-
himizde farklý bir yer işgâl etmektedir.

Vasa t  A t i k  A l i  Pa şa  Cami i , 
Kasýmpaşa’daki Piyale Paşa Camiine az 
da olsa benzemektedir. Ancak, Piyale 
Paşa Camii’nin dýşýnda ve içerisinde çok 
sayýda mahfilleri, ortasýnda sütunlarý, 
kubbesinde pencereleri, yanlarýnda ve 
önünde revaklarý ve ayrýca saçaklarý 
vardýr. Halbuki Zincirlikuyu Camii’nde 
bunlarýn hiç birisi yoktur. 

Zincirlikuyu Camii, Ýstanbul’daki 
çeşitli dönemlerdeki zelzelerden önemli 
ölçüde hasar görmüş ve yapý birçok 
kez onarým görmüştür. Özellikle 1648 
depreminde iç avludaki üç adet kargir 
kemerle birlikte minaresi şerefeye ka-
dar tamamen yýkýlmýş, H.1058/M.1648 
yýlýndaki onarým kararlarýný içeren 
vesikaya göre, cami büyük ölçüde 
tâmirat geçirmiştir. 1960’lara kadar 
ahşap olarak kalan son cemaat yeri, 
temel izlerine göre yeniden yapýlmýştýr. 

Günümüzdeki görünümüyle Cami, 
iki sýra kesme taş, üç sýra tuğla ile 
inşâ edilmiştir. Plân olarak iki kare 
ayak üzerinde altý kubbelidir. Son ce-
maat yeri de kesme taştan kare dört 
ayak üstünde üç kubbe ile örtülüdür. 
Kemerlere isabet eden yerlerde, dýş 
duvarlarda istinat ayaklarý mevcuttur. 
Kemerler son tamirde dýşta taş, içeride 
tuğla ile örülmüştür. Altta ve üstte 
sekizer pencere vardýr. Ayrýca mihrap 
duvarýnda üstte iki yuvarlak pencere 
daha bulunmaktadýr. 

Tek şerefeli olan minaresinin giriş 
kapýsý dýşarýdadýr. Minarenin gövdesi 
kesme taştan yapýlmýştýr, kaide üç-
genlerinden sonra ve şerefe altýnda, 
dýşarýda birer simit kabartmalarý olup, 
şerefe korkuluklarý geometrik rölyefli 
ve şerefe altý helezon yivlidir. Min-

Camiin 
restoras-
yonundan 
önceki 
durumu. Son 
cemaat yeri 
camekanla 
kapalý 
durumda.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Camiin planý.

Kaynak: Türk 
Sanatý Tarihi.
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aresinin kaidesi cami ile birlikte ayný 
tarihte yapýlmýştýr. Pabucu kýsa, gövdesi 
kesme taştandýr. Şerefesi altý  adet 
helezon yivlidir. 

Cümle kapýsý da kesme taştan 
dýşarý çýkýk, üstte sivri kemerli, sade 
silmelidir. Kitabe yeri boştur. Kapýnýn 
iç tarafýnda, hattat M.Rakým Efendi’ye 
ait bir kitabe bulunmaktadýr. Alçýdan 
yapýlmýş olan Mihrap sade görünüm-
lüdür. Minber, taştandýr. Alt kýsmý 
sadedir ve külahýný tutan ayaklar 
istalaktitlidir.

2012 yýlýnýn Ağustos ayýnda gez-
erek fotograflarýný çektiğim caminin 
Mihrabýnýn etrafýnda yağlý boya ile 
yapýlmýş süsler ve Minberinin iki yanýn-
da  yağlýboya ile boyanmýş, desenler 
vardý. Sahýnda ahşaptan yapýlmýş bir 
müezzin mahfili ile gene ahşaptan 
yapýlmýş bir kürsüsü bulunmaktaydý. Son 
cemaat yeri camekânla kaplý ve halý 
döşeliydi. Ýçerisinde ahşaptan yapýlmýş 
bir imam odasý ve merdivenle çýkýlan 
üst katýnda ise kadýnlar için bir namaz 
kýlma bölümü bulunmaktaydý.  

2014 yýlýnýn Ocak ayýnda bitirilen 
onarýmda yapýlan değişikilkler sonu-
cunda, son cemaat yerindeki camekan, 
halý ve hanýmlar için namaz kýlma 

yeri kaldýrýlmýştýr. Caminin içerisinde 
ise Mihrap ve Minberdeki yağlý boya 
süsler silinmiş ve buradaki ahşap mahfel 
de kaldýrýlmýştýr. Cami bu haliyle çok 

Cümle 
kapýsýnýn iç 
tarafýndaki 
Hattat 
M.Rakým 
Efendiye ait 
kitabe.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Cümle kapýsý.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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sade bir görünüm almýştýr. Fatih Altay 
Camii Ýmamý Murat Kurt, camiin ilk 
halinin tamamen sada bir görünümde 

olduğunu ve bundan 15-20 yýl kadar 
önce yağlýboya süslerin yapýldýğýný. Bu 
sýrada ihtiyaç nedeni ile son cemaat 
yerinin camekanla kapatýlarak halý 
döşenip, ahşap imam odasý ile kadýn-
lar için namaz kýlma yeri yapýldýğýný 
ve cami içerisine bir ahşap müezzin 
mahfili inşâ edildiğini anlatmýştýr. 
Böylece 2014 yýlýndaki onarýmla cami 
ilk görünümüne kavuşmuş olmaktadýr.

Son cemaat yeri i le birl ikte 
camiin tümü 300 metre karedir. 

Eskiden açýkta olduğu için çevresi 
demir parmaklýklarla kapalý durumdaki 
şadýrvaný yýkýlýp, yerin altýna tuvalet 
yapýldýktan sonra üzerine modarn üs-
lupta  yeni bir şadýrvan inşa edilmiştir. 

Avlu duvarý ayný yerde yükseltilip 
yeni bir avlu kapýsý eklendiğinden, 
eskiden olduğu gibi, şadýrvaný avlunun 
dýşýnda kalmýş bulunmaktadýr.

ATÝK ALÝ PAÞA MEDRESESÝ
Camiin dýşýnda Edirnekapý tarafýna 

doğru, halen restore edilmiş olarak 
kullanýlan Atik Ali Paşa Medresesi, 
Atik Ali Paşa Hamamý bulunmaktadýr. 
Camiin kapý içindeki kitabesini yazmýş 
olan Hattat Rakým Efendi’nin türbesi 
de buradadýr. 

Yeni şekliyle 
camiin 
mimberi. 

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Yeni şekliyle 
camiin 
mihrabý. 

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Sağda 
Camiin 
kürsüsü.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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KAHÝRÝYYE (KA’RÝYE) CAMÝÝ
Vasat Atik Ali Paşa Camii ile il-

gili olmamasýna rağmen, Sultan Ýkinci 
Bayezit’in Sadrazamý Atik Ali Paşa 
tarafýndan kiliseden camiye çevrilmiş 

olduğundan, bu bölümde Ka’riye 
(Kahiriyye) Camii ile ilgili biraz bilgi 
venmekte yarar görmekteyim. 

Hadikatü’l Cevâmî’de Kahiriyye 
camii ile ilgili aşağýdaki bilgiler yer 
almaktadýr:

Camiin restorasyondan önce, son cemaat yerinin 
durumu ile mihrabý ve minberinin durumunu gösteren 
üç fotograf.
Fotograflar: H.Veysel Güleryüz.
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“Kahiriye camii der kurb-i Tekfur 
sarayý

Câmi’-i mezbûr kilisadan münkalibdir 
harfü’l-ayýnda mezkûr atîk alî paşa’nýn 
hayrýdýr ittisalinde medresesi vardýr ve 

Vasat Atik 
Ali Paşa 
tarafýndan 
cami 
çevrilerek 
müslüman-
larýn 
ibadetine 
açýlan ve 
Kariye adý 
verilen 
camiin planý 
ve çeşitli 
görünümleri.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Vasat Atik 
Ali Paşa 
Medresesi.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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medrese kapusý dâhilinde eshâbdan Ebû 
Sa’îdü’l-Hudrî -radýyallahu anh- med-
fûndur sâhib-i dîvân mustafâ şânî-i 
Mevludi bu cami’in imâmlarýndandýr ki, 
Edirnekapusý hâricinde medfûndur rýhle-
tine iki kerre mustafâ şânî târih vâkî 
olmuşdur 1180 kurbünde bir imaret ve 
mekteb, ağa-yý dârü’s-sa’âde el-hâcc 
Beşîr Ağa’nýn hayrýdýr ki, Ebû Eyyûb 
Ensârî civarýnda medfûn olub vefatýna 
bu mýsra’ târihdir: *beşîr’e zîr-i livâ-yý 
resûl ola me’vî* 1159 mahallesi vardýr.” 

Kahiriyye (Kariye) Camii (Müzesi) 
küçük bir manastýr olarak Konstantin 
tarafýndan yaptýrýlmýş ve sonra Ra-
hip Teodor ve Ýmparator Jüstinyen 
tarafýndan genişletilerek büyütülmüş 
ve çeşitli zamanlarda tamir ve tadilat 
görmüştür. Son şeklini 14. yüzyýlda 
almýştýr. Ýlk yapýmý sýrasýnda Ýstanbul’un 
surlarý daha içeride kaldýğýndan kale 
dýşý anlamýna gelen Hora Manastýrý 
adýný almýştýr. Daha sonralarý surlar 
genişletildiğinde sur içinde kalmýştýr. 
Bu nedenle Ýstanbul’un fethinden 
sonra camiye dönüştürüldüğünde, 

Osmanlýca’da “köylü, şehir dýşýnda” 
anlamýna gelen “Ka’riye” adýný almýştýr.

Bu yapý halen 27,5 X 27 metre-

Kariye 
Camii’nin 
dýş ve iç 
görünümleri.
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lik dikdörtgen bir alaný kapsamaktadýr. 
Binanýn altý kubbesi vardýr ve merkez 
kubbesi 7,70 metre çapýndadýr. 

Yapýnýn çeşitli yerleri, mozayik ve 

fresklerle bezelidir ki son zamanlarda 
bunlar hem onarýlmýş ve hem de 
daha önce sýva ve badana ile ka-
planan kýsýmlarýndaki sýva veya bada-
nalarý kazýnarak ortaya çýkarýlartýlmýştýr. 
Binada yer alan pa-nolarýn sayýsý 
50’ye yakýndýr. 

Bina bir sanat müzesi halin-
dedir. Kariye Müzesi  2014 yýlýnda 
Vakýflar Ýdaresi tarafýndan tekrar ona-
rýma alýndýğýndan cami kýsmý onurým 
tamamlanana kadar ziyarete kapalý 
tutulmaktadýr. 

Ýstanbul’un fethi sýrasýnda bu bina 
metrûk ve bakýmsýz bir halde iken 
Sultan Ýkinci Bayezit’in Sadrâzamý Atik 
Ali Paşa tarafýndan 1500’lerin başýnda 
camiye çevrilerek, bir mihrap ile min-
ber ve bir de minare yaptýrýlmýştýr. 

Hadatü’l Cevami’ye göre bir med-
resesi, bir imareti ve bir de mektebi 
bulunmaktaydý. 

Ancak Medresesi dahil imaret 
ve mektebinden eser kalmayan cami 
Müze olarak kullanýlmaktadýr.

Camii’in 
iki ayrý 
görünümü.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.


