
HEKiMBAŞI ÖMER EFENDi KÜLLiYESi 

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-



nı yıl içinde tekrar Bosna valiliğine tayin 
edildi ( 14 Zilkade 11 59/28 Kas ım 1746) 
ve Hersek'in idaresi de ona bağlandı . Da
ha yüksek bir görev bekleyen Ali Paşa bu
raya gitmek istemediyse de Sadrazam 
Tiryakl Mehmed Paşa'nın kıskançlığını 
üzerine çektiğinden zorla yeni görev ye
rine gönderildi. Şahsi düşmanı olduğu an
laşılan Tiryakl Mehmed Paşa'nın sactareti 
döneminde birkaç defa idam edilmek is
tendiyse de 1. Mahmud buna daima 
karşı çıkmış ve hatta Mehmed Paşa'yı 
aziederken onun devlete büyük hizmeti 
dokunmuş Ali Paşa ile "iddia -yı akraniy
yet" peşine düştüğünü belirtmiştir. 

Ali Paşa 1161'de (1748) Tırhala sancak 
beyiliği. Bender muhafızlığı ve Özi valiliği 
yaptı: Silistre ve dolaylarında eşkıya te'di
biyle meşgul oldu. 1163'te (1750) Vidin 
muhafızlığına nakledildi; Niğbolu ve İlba
san sancakları kendisine dirlik olarak ve
rildi. Ertesi yıl Trabzen ve yöresinde ayan 
ve derebeylerinin ıslahı ile uğraştı. lll. Os
man'ın cüiGsundan sonra 17SS'te tekrar 
Anadolu beylerbeyi, bir ay sonra da üçün
cü defa sadrazam oldu (3 Cemaziyelev
vel ı ı68/ı 5 Şubat ı 755). 1. Mahmud dö
neminde serbest olarak idare etmeye 
alışmış olan Ali Paşa kendisine yapılan 
muamelelere ve müdahalelere karşı çık
tı. Bazı sözleri mübalağalı şekilde lll. Os
man'a aktanldı ve asabi mizaçlı padişa
hın kızgınlığına yol açtı. Hatta padişah 
onu huzuruna çağırarak tehdit etmiş, 
Ali Paşa da buna karşı çıkarak sert sözler 
söylemiş ve padişahı daha da kızdırmıştı. 
Bu tartışmadan sonra üç ay kalabildiği 
sactaretten aziedildi (6 Şaban ı ı68/ı8 

Mayıs ı 755). Bu azilde. Silahdar Bıyıklı 
Ali Ağa'nın rolü bulunduğu: ayrıca Ayvan
saray'da çıkan bir yangından padişahtan 
önce dönmesinin ve şehzadeleri öldürt
mek isteyen lll. Osman'a karşı çıkmasının 
etkili olduğu belirtilir. 

Katiedilmek üzere Kızkulesi'ne hapse
dilen Ali Paşa valide su ıtanın araya girme
siyle ölümden kurtuldu, fakat Kıbrıs'a sü
rüldü. Ada halkı tarafından iyi karşılandı: 
burada iken gerek konsoloslar gerekse 
himaye ettiği vezir ve devlet adamların
dan pek çok hediye ve para yardımı aldı : 

toplanan paralarla Kıbrıs fukatasına üç 
ayda 1 00.000 kuruştan fazla sadaka da
ğıttı. Beş ay kadar sonra Rodos'a nakle
diidiyse de çok geçmeden rakibi Silahdar 
Ali Paşa'nın sactaretten uzaklaştırılmasın
dan sonra üçüncü defa Mısır valiliğine, 
Safer 1171'de (Ekim 1757) beşinci defa 
Anadolu valiliğine getirildi. Bu sırada Ay-

Hekimoğlu Ali Paşa'nın türbesiyle yapının kitabesi 

dın'da güvenliği sağladı . Kendi yetiştirdi

ği Koca Ragıb Paşa'nın sadrazamlığı dö
neminde nisbeten serbest hareket edip 
eyaleti bir süre İzmir'den yönettiyse de 
daha sonra tekrar Kütahya'ya döndü. 9 
Zilhicce 1171 (14 Ağustos 1758) tarihinde 
burada vefat etti. Dilaverzade adamları 
tarafından zehirlendiğini öne sürerse de 
(Zeyl-i Hadfka, s. 5 ı) oğlu İsmail Ziyaed
din Bey'e göre mesane hastalığından öl
müştür (ITEM, XVI/93, s. 205). Naaşı ön
ce geçici olarak Kütahya'da defnedildi, 
daha sonra vasiyeti ve ailesinin müraca
atı üzerine istanbul'a götürülerek ilk sad
razamlığı sırasında yaptırdığı caminin ya
nındaki türbesine gömüldü. 

Ali Paşa Batı kaynaklarında son derece 
nazik, diplomasinin inceliklerini çok iyi 
bilen: Osmanlı kaynaklarında ise hak ve 
adalete riayet eden bilgili. cömert, dü
rüst. iş bilir. hayır sever bir kişi . fakat ge
rektiğinde devletin menfaati için kan dö
kebilen, halka karşı yapılan zulmü affet
meyen ciddi bir devlet adamı olarak ta
nıtılır. ı. Mahmud ile çok iyi aniaşan ve 
onun daima takdirine mazhar olan Ali Pa
şa lll. Osman ile pek geçinememiş. padi
şahın isteklerine karşı çıkmış, hayatının · 
en sıkıntılı döneminin üçüncü defaki sa
dareti oldugunu söylemiştir ( a.g.e., XVII 
93, s. 200). Kendisini öldürtmeyi dahi dü
şünen lll. Osman bile onun devlet tec
rübesi ve görgüsüne hayranlığını ifade 
etmiştir. Ali Paşa. başta Koca Ragıb Pa
şa olmak üzere, yetişmelerini sağladığı, 
çoğu vezirlik makamına kadar yükselen 
devlet adamlarından daima saygı gör
müştür. 

HEKiMOGLU ALi PASA 

Uzak görüşlü bir devlet adamı olan He
kimoğlu Ali Paşa. özellikle ilk sactareti ve 
daha sonraki Bosna valiliği sırasında Avru
pa ahvalini yakından takip etmiştir. 1736 
savaşı öncesinde Leh veraset savaşlarını 
dikkatle takip ederek. Rusya ve Avustur
ya'ya karşı Fransa siyasetine taraftar bir 
politika oluşturmuş . Fransız elçisi Mar
quis de Villeneuve ile sık sık görüşerek 
Avrupa meseleleri hakkında bilgi almış. 
Fransız asıllı Humbaracı Ahmed Paşa' 

dan da (Alexandre de Bonnevaı) istifade 
etmiş, onu himayesi altına alıp Humba
racı Ocağı'nın faaliyete geçmesini sağla
dığı gibi kendisinden Avrupa siyasetiyle 
ilgili raporlar da istemiştir (Cassels, s. 84-
85, 90-92). idareciliğinin yanı sıra iyi bir 
asker olduğunu İran ve özellikle Bosna 
cephelerinde göstermiş , 1739 antlaşma
sının akdi esnasında usta bir diplomat 
olarak ön plana çıkmıştır. Kısa süreli sa
daretleri dolayısıyla çok önem verdiği 
Avrupa'ya yönelik siyasetini etkili ve sis
temli bir şekilde sürdürememiş; İran me
selesi. iç bunalım, iktidar çekişmeleri onu 
oldukça meşgul etmiştir. Eyaletlerdeki 
valilikleri sırasında ise en çok önem ver
diği husus asayişin temini olmuştur. Ali 
Paşa'nın All mahlası ile şiir yazdığı da bi
linmektedir. 

Hollanda sefareti tercümanlarından 
Petrös Baromian'ın 1146'da (1733-34) 
Fransızca'dan Fennüma-yı Cam-ı Cem- · 
ayin ez-Fenn-i Coğrdtiya adıyla Türk
çe'ye çevirdiği eser Ali Paşa'ya ithafen 
basıldığı gibi, Tebriz'in fethine ve İran'
daki faaliyetlerine dair şair ve münşl Ab
dürrezzak Nevres Efendi Tebriziyye -i 
Hekimoğlu Ali Paşa adıyla manzum bir 
eser kaleme almış (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 2252). Bosna'daki gaza
ları da yine müstakil bazı eseriere konu 
olmuş (mesela Ömer Efendi, Ta.rfh ·i Bos
na der Zaman-ı Hekimzade Ali Paşa, is
tanbul ı 293). oğlu İsmail Ziyaeddin Bey 
de hayat hikayesini yazmıştır (Meta/i u'/
aliye ff gurreti 'L-galiye, iü Ktp., TY, nr. 
2486) . 

Hayır sever bir kişi olan Hekimoğlu Ali 
Paşa'nın istanbul'da Davutpaşa mahalle
sinde (Kocamustafapaşa) cami, sebil, çeşme, 
kütüphane ve tekkeden oluşan bir külli
yesi vardır. Ayrıca Kabataş'ta set üstün
de 1145 (1732) tarihli bir çeşmesi, Çem
berlitaş'ta Atik Ali Paşa Camii'nin avlu du
varında bir başka çeşmesi daha mevcut
tur. Üsküdar'da Bandırmalızacte Tekke
si'ni de Ali Paşa yaptırmış ve cami vakfın
dan buraya vazife* tayin ettirmiştir. 

Ali Paşa'nın türbesi içinde zevcesi Muh
sine Hanım ile eski zaviyenin banisi Ab-

167 



HEKiMOGLU ALi PAŞA 

Hekimoğlu 

Ali Paşa'nın 
mührü 

dal Yakub ve diğer bazı kişiler de yatmak
tadır. Türbe kapısı dışında saçak altında 
ise oğlu ismail Ziyaeddin Bey'in mezarı 
bulunmaktadır. Ölümünden sonra Hasan 
ve Süleyman adlarındaki oğulları Koca Ra
gıb Paşa tarafından himaye edilmiştir. 

Kardeşlerinden Feyzullah Efendi rCıznam
çe-i ewelliğe kadar yükselmiş ve Kasım

paşa'da bir çeşme yaptırmıştır. 
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HEKİMOGLU 
ALİ PAŞA ÇEŞMESİ 

İstanbul Kabataş'ta 
L XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi. _j 

Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa (ö. 1171/ 
ı 758) tarafından. Sultan I. Mahmud'un 
kurduğu Beyoğlu , Galata. Tophane ve Fın
dıklı semtlerinin ihtiyacını karşılayan Tak
sim Suyu Tesisleri'ne bağlı olarak 1145 
( 1732) yılında yaptırılmıştır; Meclis-i Meb
'Cısan caddesinin Kabataş iskele Meyda
nı'na açıldığı kesimde ve Kabataş Parkı'
nın önündedir. Vaktiyle, iskelenin. karşı
sında yer alan merdivenli set üzerinde 
iken 19S8'de bugünkü yerine nakledilen 
çeşmenin biri deniz yönünde. diğeri cad
cteye bakan yüzde olmak üzere iki kita
besi vardır. Deniz yönündeki Seyyid Veh
bi'ye ait üç kıtalık ta'lik kitabenin, yedin
cisi hariç on bir mısraının her birinde eb
ced hesabı ile 1145 tarihini vermesi çeş
meye ayrı bir özellik katar. Caddeye ba
kan yüzdeki aynı tarihi taşıyan altı kıtalık 
kitabenin şairi ise Sursalı müderris Vakıf 
Mahmud Efendi'dir. 

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, iskele 
başlarında yapılması adet haline gelen 
dört cepheli meydan çeşmelerinden biri
dir. Cadde ve denize bakan cephelerinde 
muslukların yer aldığı ayna taşları, tek
neler ve oturma yerleri bulunmakta, yan 
cephelerin ise boş ve süslemesiz bırakıl
dığı görülmektedir. Kübik gövdeli hazne 
mermer levhalarla kaplanmıştır. Musluk
lu cephelerin süslemeleri benzer kompo
zisyon i udur; ancak denize bakanı daha 
dikkat çekicidir. Bu cephelerdeki b urma
lı ince sütunçeleİ'Ie sınırlandırılmış olan 
asıl çeşme kısımları ana kütleden dışa 
doğru çıkintılı yapılmış ve nisbeten sade 
bezemelerle süslenmiştir. Nişi çevreleyen 
sivri kemerin kilit taşında bir rozet. üs
tünde de geçmeli örgü motifi göze çar
par. Dikdörtgen çerçeveli ayna taşında di
lim li dekoratif bir kemer içinde, yanlar-
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da uçları birbirine dönük iki servi ağacı 
ve aralarında da bir rozet vardır. Dilimli 
kemerin köşelerinde kalan üçgen alanlar 
kıvrık dal ve yaprak motifleriyle süslen
miştir. Palmetlerden meydana gelen bor
dürün üstüne, yarım palmetle sonuçla
nan dilimli kemerle oluşturulmuş bir te
pelik ve köşe boşlukianna da birer rozet 
kondurulmuştur; tepeliğin içi kıvrık dal 
dolguludur. Bu merkezi panonun yan
larına, dikdörtgen çerçevelere alınmış 
uzun boyunlu vazolar içinde gül ve !ale-

. lerden oluşan birer natürmort yerleşti
rilmiştir: çiçekler farklı açılardan resme
dilrnek suretiyle perspektif denemesi ya
pıldığı görülür. Dilimli bir kemerle örtü
len bu üç mermer panonun üstünde, ke
mer ayaklarının iç kısımlarında da devam 
eden bir sıra mukarnasla ona oturan pal
met, rumi ve kıvrık dallardan bir bordür 
yer almaktadır. Sivri kemerin içi ve kö
şelerde kalan üçgen boşluklar kıvrık dal. 
yaprak ve çiçeklerden meydana gelen 
bir kompozisyon la dolgulan mıştır. Keme
ri n üstüne oturtulan yazı ve kartuşları 
yaldızlanmış kitabenin ve dışa taşkın asıl 
çeşme kısmının etrafı bitkisel bezemeli 
bir bordürle çerçevelenmiştir. Bu kısım
daki mermer kaplamalar silmelerle kare 
ve dikdörtgen alanlara ayrılırken yan cep-


