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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-



heler tamamen süslemesiz bırakılmış. 
sadece köşelere ince sütunçeler yerleşti

rilmiştir ; en üstte ise mukarnas ve pal
metlerden oluşan bir korniş saçak altını 
çepeçevre dolanmaktadır. 

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, Taksim 
Suyu Tesisleri'nden beslenen hayrat çeş
melerin en güzellerinden biri olup Azap
kapı'daki Valide Saliha Sultan ( Azapkapı 

Çeşmesi ve Sebili). Tophane Meydanı 'n

daki Sultan 1. Mahmud ve Kuledibi'nde
ki Bereketzade çeşmeleri gibi, Osmanlı
Türk sanatının XVIII. yüzyılda başlayan 
yeni akımına öncülükyapmış eserlerden
dir. Türk barakuna geçiş dönemini işaret 
eden çeşme merdivenli set üzerinde iken 
bilinmeyen bir tarihte geniş saçaklı çatı
sını kaybetmiş ve üstü. Tophane Çeşme
si'nde de olduğu gibi parmaklıklarla çev
rili bir teras şekline sokulmuştu (Tan ı ş ık . 

ll , 86, 88) . 1958 yılında şimdiki yerine in
dirildiğinde bugün görülen geniş saçaklı 
çatı örtüsü i h ya edilmiş. 1986-1987 yıl 

larında gerçekleştirilen onarım sırasında 

da kırmızı. mavi kalem işi süslemelerle 
bezenmiştir. 
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İstanbul'da 
XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait külliye. 

L ~ 

Fatih ilçesi Davutpaşa mahallesinde 
yer alan ve cami, tekke, kütüphane. tür
be, se bil ile dört çeşmeden meydana ge
len külliye, ı. Mahmud'un sadrazamların
dan Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1147 
(1734-35) yılında Çuhadar ömer Ağa ve 
Hacı Mustafa Ağa adında iki mimara yap
tırılmıştır. İsmail Ziyaeddin'inMetdliu'J
dJiye ii gurreti'l-gö.liye adlı eserinde ca
mini n inşasına ait bilgiler bulunmaktadır 
(bk. iü Ktp., TY, nr. ı 207). Zaman içerisin
de çeşitli onarımlar gören külliyeden, ca
miye bağlı olan ahşap hünkar kasrı ile Ko
camustafapaşa caddesindeki çeşme ve 
güneydeki kapı kısmı hariç dış avlu duvar
ları günümüze ulaşmamıştır. 

Hekimoğlu Ali Pasa camii - Fat ih 1 Istanbul 

Külliye kuzeyden Hekimoğlualipaşa ve 
güneyden Kocamustafapaşa caddeleri 
nin sınırladığı geniş bir arazi içinde yer 
almaktadır. Doğu yönünde bulunan Ab
dal Ya ku b Tekkesi'ne ait yapılar Esekapı
sı sokağı ile camiden ayrılmıştır. Caminin 
iç avlusu büyük bir bahçe şeklinde dü
zenlenmiş . içine kuzeyindeki caddeye pa
ralel olarak se bil. türbe. çeşme ve kütüp
hane yerleştirilmiştir. Caminin güneydo
ğu köşesinde hünkar kasrından geriye ka
lan rampa göze çarpar. Avlunun kuzeyba
tısında türbe ile kütüphane arasında ve 
batıda avlu duvarı önünde zamanla olu
şan bir hazlre vardır. 

Cami. Kesme köfeki taşından inşa edi
len caminin harimi, mihrap bölümü dışa 
çıkintılı kareye yakın enine dikdörtgen bir 
alana sahiptir ve kuzeyinde beş birimli 
bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Yapı 
ikisi mihrap çıkıntısının köşelerinde , dör
dü serbest halde onikigen kesitli altı pa
yenin taşıdığı sivri kemeriere oturan pan
dantif geçişli bir kubbe ve mihrap yönün
deki daha derin olmak üzere mukarnas
larla geçilen altı yarım kubbe ile örtül
müştür. Payelerden dördünün serbest 
olarak ele alınması harimin doğu, batı ve 
kuzey yönlerinde yaniara doğru genişle
tilmesine imkan sağlamıştır. Serbest pa
yeler daha alt kadernede sivri kemerler
le duvarlara bağlanmış durumdadır. Ku
zeyde iki köşede oluşan dikdörtgen alan
ların üzerleri, pandantiflerle geçişi sağ
lanan ikişer küçük kubbe ile örtülmüş
tür. 

Yapı dış köşelerinden ve yanlarda pa
yelerin hizasına gelecek şekilde duvar pa
yandaları ile desteklenmiştir. Ana kub
beyi taşıyan ?ayeler. dışta yarım kubbe
lerin arasından yukarı doğru sekizgen ke-
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sitli ve dilim li kubbeciklerle örtülü ağırlık 
kuleleri olarak yükselmekte ve payanda 
kemerleriyle kubbe eteğine bağlanmak
tadır. Payandalar da aynı şekildeki ağır
lık kuleleriyle sonuçlanmıştır. 

Pencereler beş sıra halindedir. Alttan 
ilk iki sıra , sivri hafifletme kemerleri al
tında dikdörtgen açıklıklı ve mermer sö
veli olup içlerinde yalnız mihrap bölümü
nün ikinci sırasındakiler sivri kemerlidir. 
Üçüncü sıra kuzey hariç diğer cepheler
de, her birinde ortada sivri kemerli , yan
larında birer yuvarlak pencere bulunan 
üçlü gruplar halinde düzenlenmiştir. Son 
cemaat yerinin yapı ile birleşmesinden 
dolayı kuzey cephede sadece sivri kemer
li tepe pencereleri tercih edilmiş. yal nız 

eksende kapı üzerine rastlayanın iki ya
nına birer kare tepe penceresi daha ko
nulmuştur. Aynı düzenleme mihrap üze
rinde de yapılmış . fakat buradaki kare 
pencereler daha sonra içten kapatılmış
tır. Yarım ku b belerin eteklerinde yer alan 
dördüncü sıra pencereler sivri , ana kub
benin eteğinde bulunan ve beşinci sı rayı 

teşkil edenler ise yuvarlak kemerlidir. 

İçeride payelerin arasında mukarnaslı 
başlıklara sahip sütunlar üzerinde sivri 
kemerlerle taşınan mahfi!, mihrap yönün
deki çıkıntı hariç harimi üç yönden çevre
I em ektedir. Kuzeyde cümle kapısı önüne 
gelen kısımda daralan mahfile, kapının iki 
yanındaki yuvarlak kemerli küçük kapılar
dan girilen döner merdivenlerle çıkılmak
tadır. Kemer kilit taşları birer rozetle süs
lenmiş olan mahfilin mermer korkuluk
ları. onikigenlerin kesişmesinden meyda
na gelen geometrik bir kompozisyona sa
hiptir. 

Hekimoğlu Ali Pasa camii 'nin icinden bir görünüş 
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