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HEKiMBAŞI ÖMER EFENDi 
KÜLLİYESİ 

İstanbul Çapa civarında 
XVIII. yüzyıl başlarında inşa edilen 

ve yakın geçmişte 
ortadan kaldırılan külliye. 

_j 

1079 Ramazanında (Şubat 1669) istan
bul'da doğan. ilmiyeden yetişerek çeşitli 
yerlerde kadılık yaptıktan sonra relsüle
tıbbalığa yükselen Kazasker Ömer Efen
di tarafından 1127 (1715) yılında inşa et
tirilen külliye, Çapa'da Aksaray'dan Top
kapı 'ya uzanan caddenin sağ tarafında 
yer almaktaydı. Medrese, sebil, çeşme 
ve sıbyan mektebinden oluşan bu küçük 
külliyenin yakınında, vakfına gelir temini 
için yaptırılmış Şifa Hamarnı denilen bir 
de hamam vardı. Hekimbaşı Ömer Efen
di. sekiz yıldan fazla süren bu görevinin 
sonunda Cemaziyelahir 1136'da (Mart 
1724) vefat ederek buradaki hazireye gö
mülmüştür. Damadı. tarihçi ve şeyhülis
lam Küçük Çelebizade Asım Efendi de bu 
hazireye defnedilmiştir. 

13 Rebiülewel 1136 ( 11 Aralık 1723) 
tarihli vakfiyesinde Kıblelizade Mehmed 
Bey'den satın alınan konakla bahçeye 
komşu olduğu kaydedilen medrese, 
1251'de (1835) Şeyhülislam Mekkizade 
Mustafa Asım Efendi tarafından tamir 
ettirilmiştir. Vakıf kaydında ve istanbul'
daki medreseleri e ilgili olarak 1914 yılın
da hazırlanan raporda medresenin bir 
dershane-mescidden başka dokuz hüc
resi olduğu. helaları, su haznesi. çamaşır-

Hekimbaşı ömer Efendi Külliyesi'nin planı 

hane ve gusülhanesi de bulunduğu bildi
rilmiştir. 1914'te iki harap baraka ile çok 
rutubetli ve karanlık dokuz hücreden olu
şan medresenin içinde yaşanmaz durum
da olduğu belirtilmiş . yerinin havadar ve 
arsasının geniş olduğu göz önünde tutu
larak burada yeni bir medrese yapılması 
teklif edilmişse de 1918 yangınının ardın
dan bina tamamen harap olmaya bıra
kılmıştır. Bu yıllardan itibaren yangında 
evleri yanan ailelerin barındığı medrese 
çok bakımsız halde uzun süre ayakta kal
mış. 1956 yılında cadde gen işletilirken 
hiçbir iz kalmayacak şekilde yıktırılmıştır. 

Bu arada haziresinde uzun süre dağınık 
halde kalan mezar taşlarından bir kısmı 
caddenin karşı tarafındaki Molla Gürani 
Camii haziresine taşınmıştır. 

Ali Saim Ülgen ve Ahmet Süheyl Ünver 
medresenin içinden ve dışından bazı fo
toğraflarını çekmişlerdi. DarüşŞafaka Li
sesi resim öğretmenlerinden Agah Bey 
medrese ve sebilin bir tablosunu yapa
rak 1940'ta Galatasaray'da açılan resim 
sergisinde sergiiemiş ve Ünver bunun bir 
kopyasını çıkararak yayımlamıştır. Eski 
bir fotoğrafından , şimdi adı Vatan cadde
si olan Bayrampaşa deresi vadisine inen 
yamaçta. taş tuğla tekniğindeki yüksek 
cephesiyle heybetli bir görünüme sahip 
olduğu anlaşılan medresenin altında pen
cereli mekanlar bulunmaktaydı. Bina te
miz bir işçilikle taş ve tuğla dizileri halin
de yapılmış. avlusunun etrafı m ermer sü
tunlara dayanan kubbeli revaklarla çev

rilmişti. 

Caddeden demir parmaklıklı pencere
li, kesme taştan bir duvarla ayrılan med
rese, önündeki cadde yüzünden yamuk 
bir hat üzerinde uzanıyordu. Ortada ise 
medrese avlusuna geçit sağlayan yayvan 
kemerli yüksek bir kapı vardı . ünver'in, 
Hekimbaşı Ömer Efendi'ye dair küçük ki
tabında yayımlanan ve tarafımızdan da 
bazı d üzeitmeler yapılan medresenin pla
nı tam doğru olmamalıdır. Burada hücre 
sayısı fazla gösterilen eser tamamıyla 
yok edildiğinden bu hususta artık gerçe
ği tesbit çok zorlaşmıştır. 

Avlu girişinin sol tarafında türbe ile ha
zi re, sağında sebil bulunuyordu . Agah 
Bey'in tablosunda, medresenin yıkılına
sından çok daha önce harap bir halde bu
lunan bu kubbeli ve geniş saçaklı sebili 
görmek mümkündür. Sebilin 1934'te çe
kilen fotoğraftayeri boştur. Girişin solun
da. haziren in cadde duvarına bitişik olan 
çeşme hakkında da fazla bilgi yoktur. i b-
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Hekimbaşı ömer Efendi Medresesi'nin avlu revakı ile sa· 
dırva~ını. gösteren eski bir fotoğraf (Eyice. rs. 4) 

rahim Hilmi Tanışık, tarihinin 1127 (1715) 
olduğunu ve kitabesinde "sahibü'l-hay
rat seretıbba ömer Efendi" ibaresinin 
bulunduğunu bildirir. Çok karanlık ve kö
tü resminden anlaşıldığı kadarı ile çeşme 
sanat değeri taşımıyordu . 

Ayvansarayi'nin eserinde adı geçen sı b
yan mektebi pek çok benzerinde olduğu 
gibi medrese ile birleşikti ve muhteme
len köşelerden birinde, belki de sebilin 
üstünde bulunuyordu. Sıbyan mekteple
rine dair 1923-1924 yıllarında hazırlanan 
listede sadece adı ve yeri belirtilmiştir. 

Avlunun, Topkapı tarafındaki ucunda 
hazirenin duvardaki pencerelerden çok 
daha büyük ve yarım yuvarlak kemerli, 
demir şebekeli penceresi vardı. Bunun 
yanında çeşme bulunuyordu. Yok edilen 
mezar taşlarından sadece caddenin kar
şı tarafına taşınanların bir kısmının kim
lere ait olduğu Ünver tarafından kayde
dilmiştir : Şeyhülislam Çelebizade ismail 
Asım Efendi, tarunu Şeyhülislam Çele
bizade Hafidi diye bilinen Zeynelabidin 
Efendi, onun oğlu Üsküdar Kadısı Seyyid 
Mehmed Arif Molla, Anadolu muhasebe
cisi Çelebizade Ali Efendi, dersiam Da
ğıstan! İbrahim Efendi, Çelebizade Asım 
Efendi'nin kız kardeşi. Asım Efendi'nin 
kızı Hibetullah Hanım ile oğlu Mehmed 
Arif Efendi, Asım Efendi'nin torun u mü
derris Mehmed Efendi, Eğriboz muhafı
zı tezkireci İbrahim Paşa'nın kızı Fatma 
Hanım. Seyyid Mehmed Emin Ağa, Şey
hülislam Seyyid Mehmed Zeynelabidin 
Efendi'nin kızı ve Hekimbaşı Ömer Efen

di. 

Hekimbaşı Ömer Efendi Külliyesi. şeh
rin kuzey rüzgarlarını aldığı için beğeni
len bir bölgesinde kurulmuştu. Çevre
sinde ileri gelenlerin konakları bulunuyor
du. Ancak kuzey rüzgariarına açık olması 
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Hekimbaşı ömer Efendi Sebili'nin Süheyl ünver tarafın

dan yapılan resmi (A. Süheyl Ün ver'in lsıanbulu {haz. i. 
Kara - S. Puleu), istanbul 1996, s. 63) 

yangınların kolayca yayılmasına yol açı
yordu. Derviş Paşa'nın 1918 yangınında 
yok olan ve daha sonra yerine Çapa Kız 
Enstitüsü yapılan muazzam konağı da 
külliyenin az ilerisindeydi. 

Külliyeye gelir sağlamak üzere yapılan 
Şifa Hamarnı'nın izi bile tesbit edileriıe-

. miştir. A. Süheyl Ünver, 1942yılında bu 
hamamın başka bir ad altında mevcut 
olabileceğini yazmıştır (VD, Il 119421, s. 
249). 
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HEKİMOGLU ALİ PAŞA 
(ö. 1171/1758) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

15 Şaban 1100 (4 Haziran 1689) tari
hinde İstanbul'da doğdu. Babası aslen 
Giritti olan Hekimbaşı Nuh Efendi'dir. Ço
cukluğunda ve gençliğinde iyi bir tahsil 
gördü. Kabiliyeti sayesinde lll . Ahmed dö
neminde ( 1703-1730) silahşorlukla sara
ya girdi ve dergah-ı all kapıcıbaşılığına 
yükseldi. 1127'de (1715) bu sıfatla Kızlar 
Ağası Süleyman Ağa'nın öldürülmesi ve 
metrOkatının ele geçirilmesiyle görevlen
dirildL Şehid Ali Paşa'nın sadrazamlığı za
manında Zile kazası voyvodalığı ile İstan
bul'dan uzaklaştırıldı. Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa döneminde Türkmen ağa
lığı ile taltif edildi. 1722 yılında mlr-i mi
ranlık payesiyle Adana valiliğine getirildi. 
Bu görevde iken Adana ve Kilis dolayiarı
nın asayişini sağlamaya çalıştı. Bölgede
ki bazı Türkmen aşiretlerini itaat altına 
aldı.1137Saferinde (Ekim-Kasım 1724) · 
Yeni İl voyvodalığı üzerinde kalmak şar
tıyla Halep valisi olarak Köprülüzade Ab
dullah Paşa'nın maiyetinde İran seferine 
gitti. 

Tebriz'in fethi sırasındaki başarıların
dan dolayı3 Safer 1138'de (11 Ekim 1725) 
vezirlikle Anadolu beylerbeyiliğine getiri
len Ali Paşa ertesi yıl. hastalanan Abdul
lah Paşc;ı'nın yerine Şark seraskeri ve Teb
riz muhafızı oldu. 1727'de Afgan Şahı Eş
ref Han'a karşı Rusya'dan gelecekyardım 
meselesiyle ilgili olarak Rus Generali Dul
goroki ile görüştü ve Hemedan müsala
hasında ( 4 Ekim) büyük gayreti görüldü. 
Fakat başta kethüdası olmak üzere bazı 
adamlarının halka zulmetmesi yüzünden 
buradan uzaklaştırılarak önce Şehrizol, 
hemen ardından da Sivas valiliğine tayin 
edildi. Nadir Şah zamanında İran savaş
larının tekrar başlaması üzerine Diyar
bekir valiliğine nakl edildi. Şewal1142'de 
(Nisan 1730) Bağdat Valisi Ahmed Paşa'
nın maiyetinde Hemedan muhafızlığı ile 
görevlendirHdL Fakat bu sırada İstanbul'
da çıkan Patrona İsyanı yüzünden devlet 
Şark seteriyle yeterince ilgilenemediği için 
Tebriz tekrar İranlılar'a geçti; Ali Paşa da 
Erzurum valiliğiyle Revan bölgesi seras
kerliğine getirildi (Aralık 1730) . 

Önce ROmiye'yi (Urmiye). ardından da 15 
Cemaziyelewel1144'te (15 Kasım 1731) 
boşaltılan Tebriz'i alan Ali Paşa. Darüssa
ade Ağası Hacı Beşir Ağa'nın girişimiyle 
başarılarının mükatatı olarak sadrazam-

lığa getirildi ( 15 Ramazan 1144/12 Mart 
1732) . 1. Mahmud da bu zafer üzerine 
gazi unvanını almıştır. Üç yılı aşan bu ilk 
sadrazamlığı sırasında özellikle Avrupa'
daki gelişmeleri yakından takip etti. Le
histan veraset savaşları dolayısıyla Rus 
tehdidinin artması üzerine, Bağdat, Van 
ve Revan taraflarını baskı altında tutan 
ve Hint seferine çıkmak için hazırlık ya
pan Nadir Şah'ın barış teklifini olumlu 
karşıladı. Avusturya ile ortak hareket 
eden Rusya ile savaşın kaçınılmaz oldu
ğunu düşündüğü için doğu cephesinden 
emin olmak istiyordu. İran'la barış yapıi
masına karşı çıkan doğu cephesi seras
keri Köprülüzade Abdullah Paşa'nın etki
siyle bu isteğini gerçekleştiremediği gibi 
tahmin ettiği üzere Avusturya ve Rusya 
müttefik güçlerine karşı 1736'da başla
yacak olan savaştan önce İran mesele
si yüzünden sadrazamlıktan aziedildi ve 
mecburi ikametle Midilli adasına gönde
rildi (23 Safer 1148/15 Temmuz 1735). Er
tesi yıl Kandiye muhafızı ve ardından Bos
na valisi oldu. Üç yıl kadar süren bu valili
ği sırasında Ruslar'la birleşerek savaşa 
giren Avusturyalılar'a karşı başarılı mü
cadeleler yaptı ve büyük şöhret kazandı. 
Belgrad'ın işgalden kurtarılmasında ya
rarlılık gösterdi; Belgrad'ın Osmanlılar'a 
iadesiyle sonuçlanan Belgrad Antiaş
ması (ı 739) görüşmelerine bizzat katıl
dı. 1740'ta Mısır'da Kölemenler'in olay çı
karmaları ve Mısır hazinesini gönderme
meleri üzerine Mısır valiliğine tayin edil
di. Bir yıl içinde Mısır' ı kontrol altına aldı . 

17 41 yılında kısa sürelerle Adana ve 
Anadolu valiliklerine getirilen Hekimoğlu 
Ali Paşa. 15 Safer 1155'te (21 Nisan 1742) 
ikinci defa sadrazam oldu. Bir buçukyıla 
yakın süren bu dönem Kerkük, Musul. 
Diyarbekir, Rakka, Azerbaycan ve Kars ta
rafların da İran savaşları hazırlıkları için
de geçti. Sadrazarnın tam yetkiyle bizzat 
sefere çıkma isteği. bunun için Nadir 
Şah'ın faaliyetlerine göre uygun bir mev
sim beklenınesi amacıyla sefer hazırlıkla
rını uzatması, Diyarbekir seraskerine za
manında gerekli yardımı yapmaması 1. 
Mahmud'un kızgınlığına yol açtı . 4 Şa
ban 1156'da (23 Eylül 1743) sadaretten 
alınarak Midilli'ye sürüldü. İki ay kadar 
sonra Girit. 1157 Ramazanında (Ekim 
1744) Bosna valiliğine getirildi. İran sa
vaşları sırasında H alep, ardından Anado
lu valiliği ve Kars ciheti seraskeri oldu. 
1746'da imzalanan barış antiaşmasından 
sonra şark seferleri sırasında başkaldı
ran levent eşkıyasının te'dibiyle meşgul 
oldu; bunların elebaşılarını öldürttü. Ay-


