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Hekimoğlu Ali Paşa'nın 1147'de 
(1734-35) 

tamamlanan külliyesi içinde 

L 
kurdurduğu kütüphane. 
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Hekimoğlu Ali Paşa'nın istanbul Davut
paşa'da yaptırdığı kendi adıyla anılan kül
liyesinin kuzeydeki giriş kısmının üzerin
de bulunan kütüphane müstakil bir yapı
ya sahip olup tek mekandan ibarettir_ Ca
mi ve kütüphanenin 1151'de (1738) dü
zenlenen vaktiyesinden oldukça geniş bir 
personel kadrosu bulunduğu anlaşılmak
tadır. Vakfiyede üç hafız-ı kütübün gün
de 1 O, m üceilidin 3, bewabın ise 4 akçe 

Hekimoğlu 

Ali Paşa 
Kütüphanesi 

ücret alacakları belirtilmiştir. Kadroya da
hil edilen dersiam kütüphanenin işleyişi

ni kontrol ederek nazırlık işini de yapmak
ta, günlük 30 akçe olan dersiam ücreti
ne ilave olarak 20 akçe de nazırlık ücreti 
almaktaydı. 

Hekimoğlu Ali Paşa'nın kütüphanesi
ne kuruluş sırasında kaç kitap vakfettiği 
vakfiyede belirtilmemiştir. Ancak perso
nel kadrosuna bakılarak kütüphanenin ol
dukça zengin bir koleksiyana sahip oldu
ğu söylenebilir. Şeyh Mehmed Rıza Efen
di. Cemaziyelahir 1153 (Eylül 1740) tari
hinde zengin bir koleksiyonu bu kütüp
haneye bağışlamış ve kitaplarının bakımı 
için ek personel tayin etmiştir. Kütüpha
nede 928 yazma, on beş basma eser bu
lunmakta olup kütüphanenin ll. Abdül
hamid döneminde yapılmış bir katalogu 
mevcuttur (İstanbul 13 ı ı). 

Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi Cum
huriyet döneminde önce Millet Kütüpha
nesi'ne, 18 Aralık 1962 tarihinde de Sü
leymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiş
tir ( mimarisi için bk. HEKİMOGLU ALİ PA

ŞA KÜLLİYESİ). 
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Divan şairi. 
_j 

Asıl adı Mahmud'dur. Şuara tezkirele
rinde Karamanlı olduğu kaydedilmekte
dir. Helakl müstaidlik seviyesine ulaştık
tan sonra medreseden ayrılarak imam
lıkyapmaya başladı. istanbul'da ve daha 
sonra gidip yerleştiği Bursa Yarhisarı'n
da ölümüne kadar imamlık görevini sür
dürdü. 

Helaki. gözleri iyi görmediğinden çev
resindekilerce Selman-ı Saveel'ye ve TI
murlu Hükümdan Şahruh devri şairlerin
den Arifi'ye benzetilmiştir (Aşık Çelebi , 
vr. 75'-b). Gözlerinin iyi görmediğini bazı 
rubailerinde kendisi de dile getirir (Dr

uan, s. 206). Farsça öğretmekte devrinde 
bir üstat sayılan ve görme zaafına rağ
men Farsça divanları elinden düşürme-
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yen Helakl zamanının Farsça bilen birçok 
alimine hocalık yapmıştır. 

Şiirlerinde sık sık fakirlikten şikayet 
eden Helakl'nin bu ifadelerinden pek ra
hat bir hayat sürmediği anlaşılmaktadır. 
Güzellere aşırı derecede düşkün olup on
ların aşkı yüzünden perişan olduğu için 
Helakl mahlasını aldığı rivayet edilen şai
rin bu hükmü doğrulayacak çeşitli şiirleri 
vardır. Ancak kendisini imamlığa ada
mış bir kimsenin böyle zevk ve eğlence 
alemlerini terennüm eden şiirlerinin ger
çeği ne ölçüde yansıttığı şüphelidir. Bu
rada, divan şiirinin belli estetik gelenek
lerinin belirlediği bir çerçevenin söz konu
su olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

Helakl yalın, akıcı, pürüzsüz bir dil kul
lanmış. atasözü ve deyimlerle Türkçe'nin 
inceliklerinden ustaca faydalanarak gü
zel şiirler yazmaya muvaffak olmuştur. 
Zati, Hayali, Yahya Bey ve Emri gibi şiiri 
Acem taklitçiliğinden kurtarma yolunda 
yazdığı manzumelerine birçok eski şiir 
mecmualarında rastlanmaktadır. Bu du
rum Helaki'nin onlar kadar olmasa bile 
sevilerek okunduğunu göstermektedir. 

Helakl divanının tenkitli neşri, yurt dı
şında bulunan iki nüshasına şiir ve nazi
re mecmualarındaki diğer manzumeleri 
de ilave edilmek suretiyle Mehmed Çavu
şoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir (bk. 
bibl.). Helakl mahlası ile Hatız-ı Şirazi'ye 
yapılmış tahmislerin ona ait olduğu tah
min edilmektedir. Ancak bu konuda ke
sin bilgi olmadığı için Çavuşoğlu bunları 
divana almamıştır. XVI. yüzyılda yaşamış 
aynı adı taşıyan bir başka divan şairi de 
Dobrucalı Helakl'dir (bk. LatlfT, s. 364) . 
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Yapılması dinen serbest olan fiil. 
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Sözlükte masdar olarak "mubah, caiz 
ve serbest olmak, ruhsat vermek, Ha
rem'den veya ihramdan çıkmak" anlam
larına gelen heliii kelimesi isim olarak 
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