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Mîmârî, süsleme
ve kitâbelerine göre

İstanbul çeşmelerinin 
dönemsel özellikleri
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İZA S başkentinin ’te 
smanlılar tarafından 

fethedilmesiyle bu güzel 
kent, ürk İslâm inanç 
ve hayat kültürüne âit 

mîmârî ile donatılmaya başlanır. Susuz 
bir yaşam mümkün olmadığından, 
vazgeçilmezimiz olan suyu insanla
ra birebir ulaştıran çeşme ve sebiller 
çok özel ve önemlidir. Sâdece insanlar 
değil, diğer canlıların da su ihtiyâcını 
giderebilmek için bâzı çeşmelere yalak 
eklenerek hayvanların su içebilmesine 
uygun tasarımlar yapılmıştır. İslâ
miyet’te en büyük sevapların başın
da, susuzlara içme suyu temîni gelir  
birçok âyet ve hadiste de suyun önemi 
vurgulanır. İstanbul’da pâdişahlar ve 
yakın çevresindekiler başta olmak üzere 
maddî gücü yeten herkes, su temîni 
için gerekli çeşme ve sebil gibi hayrat 
yapıları yaptırmaya çalışmış ve bunların 
onarımlarını, bakımlarını üstlenmiştir.

smanlıda çeşme terimiyle en öz 
şekilde, su akıtılan yapılar akla gel
melidir. eşmelerde, sürekli su akışını 
sağlayan lülelerin yerini, su isrâfını ön
lemek için zaman içerisinde suyun boşa 
akmasını engelleyecek burmalı lüle olan 
musluklar almıştır. Suyun aktığı lüle 
ya da musluğun yer aldığı taşa, musluk 
tablası denir. epsinde olmamakla 
birlikte, musluğun yanlarında veya üst 
kısmında, su içmek için kullanılan tas
ların konulduğu tas nişi maşrapa yuvası 
bulunur. eşme nişi, musluğun olduğu 
bölümü diğer alanlardan ayırır ve çeşme 
nişini çoğunlukla kesme taş, tuğla ya da 
mermer kemer belirler. eşme cephe
sinde, nişi belirleyen kemerin üzerin
deki bölümler köşelik olarak adlandırılır 
ve niş kemeri ile üzerindeki kitâbe 
bölümü arasında kalan köşelik bölüm
lerine bâzı örneklerde simetrik birer 
rozet yerleştirilmiş ve bâzıları dönemin 
zevkine uygun moti erle süslenmiş
tir. eşme nişinde iç yüzeyde, taş veya 
mermer kaplı olarak ayna taşı çeşme 
aynası vardır. eşme önlerinde, lüle 
veya musluktan akan suyun toplandığı 
alanlara, tekne, kurna, yalak gibi isim
ler verilir. Bu bölümlerin iki yanında, 
taş ya da mermerden oturmaya veya 
su kaplarını koymaya yarayan set seki 
taşı tekne seti yer alır. Bâzı örneklerde, 
çeşmenin iki tarafına dinlenme amaçlı 

nişler de yapılmıştır. Bâzı çeşmeler
de su depolanır ve suyun depolandığı 
bölüme hazne adı verilir. azne üzerini 
hazne örtüsü örter ve kapalı hazne bö
lümünün üzerinin çatısız düz tasarlanıp 
namazgâh olarak kullanılan örnekleri 
de vardır. Bâzı çeşmelerde, güneşten ya 
da yağmurdan korunma amacıyla üst 
örtü olarak çatının geniş saçak olarak 
devam ettiği görülür. Bâzı çeşmelerin, 
hazne köşelerine veya çeşme kemerinin 
iki yanına musluk seviyelerinden daha 
yukarıya, insanların rahat su içmelerini 
sağlayacak çeşmecik yerleştirilmiştir. 
Bu dekoratif çeşmeciklerin de önlerinde 
küçük kurna ya da tekne yer alır.

eşmelerde belgeleme amaçlı 
yerleştirilmiş olan kitâbeler oldukça 
önemlidir. Kitâbe, yapının bânîsi yap
tıran kişi , yapım târihi ve yapılış amacı 
gibi bilgileri veren yazılı levhalardır. 

oğunlukla nazım şiir ağırlıklı olup çok 

azında nesir görülebilir. Bâzı yapılar
da ayrıca, besmele, âyet ve duâ yazılı 
kitâbeler de bulunur. nbiyâ sûresinin 

. âyetinde geçen, e er anlı şeyi 
sudan yarattık ” ve İnsan sûresinin . 
âyetinde geçen a leri nlara terte i  

ir i e ek sunar ” ifâdeleri bâzı kitâbe
lere aktarılmıştır. Kitâbeler genellikle, 
kemer alınlığı olarak geçen kemerin üst 
kısmındaki bölümde ya da niş için
de ayna taşının üst kısmında yer alır. 

enellikle sülüs ya da tâlik yazı çeşitleri 
kullanılmıştır. Kabartma olarak yazılan 
bu kitâbeler, hat sanatının en güzel ör
nekleri arasında ayrıcalıklı bir yerde de
ğerlendirilmelidir. minönü Süleymâ
niye Kaptan aşa Mektebi sokağındaki 
çeşme . M.  ve Kasımpaşa 

ezâyirli azi asan aşa Kışla âmii  
eşmesi M.  örneklerinde 

görüleceği üzere,  çok az kitâbede çift ve 
karşılıklı yazılmış aynalı yazı biçimi ör

B

I. Mahmud'un yaptırdığı Tophâne Çeşmesi.

Esma Sultan Çeşmesi, Kadırga.
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neği olan müsennâ hat uygulanmıştır. 
Bâzı kitâbelerde kitâbeyi yazan hattatın 
ismine de ketebehû  kelimesiyle yer 
verilmiştir. Kitâbe metninin uzun ya 
da kısalığına göre yazılar kartuşlarla 
bölümlenir. Kitâbe kartuşları, genellikle 
oldukça sâde, yatay dikdörtgendir veya 
bu dikdörtgen kartuşların yatay olarak 
iki ucu sivri kemer, dilimli kemer gibi 
dekoratif kemerlere dönüşür. Dönemin 
süsleme anlayışına göre sâde ya da süs
lemeli olan bu kartuşların aralarına ve 
yazı kuşaklarına bâzı örneklerde çiçek, 
yıldız, ay yıldız, fener gibi moti er de 
işlenmiştir. 

Kitâbelerin bir kısmında yapı
nın inşâ ya da onarımına âit bilgiler 
verilirken târih açıkça yazıldığı gibi, 
bir kısmında ebced hesâbı ile târih 
düşürülmüştür. ârih düşürme, ayrı bir 
edebî alandır. Kitâbelerde, çeşmeyi yap
tıran ya da onartan kişinin adı, kişiliği 
vurgulanır ve yapının târihi edebî dille 
belirtilirken şâirin ismi ya da mahlası da 
burada ifâdelendirilir. İstanbul çeşme
lerinde manzum şiirle târih düşürme 
geleneği, V . yüzyıldan kalan örneklere 
kadar gider. Kitâbe şiirleri, V . yüzyı
la kadar fazla uzun değildir. . Ahmed 
devrinde, uzun kitâbe yazma eğilimi 
başlar, kitâbe şiirlerinin kalitesi artar ve 
âdeta dönemin şiir anlayışı ve beğenisi, 
yaşayan edebiyat olarak çeşme kitâbe
lerine de yansıtılır. Şiirle târih düşürme 
geleneği, kitâbe şâirlerinin önemini 
belirler. Sarayla bağlantılı kişilerin, 
devlet adamlarının yaptırdığı çeşmeler
de, kitâbeler daha da zenginleşir. Saray 
şâirleri, çeşme, sebil kitâbeleri için şi
irler hazırlamıştır. Dâmat İbrahim aşa 
ile başlayan çeşme yaptırma gayreti, 
kitâbe şâirlerinin popülerliğini  artı
rır. Şiirlerin gizini ve değerini artıran 
tâmiyeli târihler ve aynı yapı üzerinde 
farklı şâirlerin, farklı şiirlerinin olması 
bu dönemin ürk çeşme kitâbelerine 
kazandırılan yeniliklerindendir Ay
nur Karateke : . İstanbul’daki 

çeşme kitâbelerinde kullanılan târihler, 
hicrî takvime göredir. 

eşmelerde belgesel unsur olarak 
yer alan kitâbe gibi, bâzı örneklerde 
yine belgeleme açısından önemli olarak 
çeşmeyi yaptıran sultânın imzâsı olan 
tuğra bulunur. eşmelerde, V . 
yüzyılda yapılan örneklerde tuğra 
görülmeye başlanır ve . yüzyılda 
yaygınlık kazanır. eşmeyi yaptıran 
veya onartan pâdişâhın tuğrası, mermer 
kartuş ya da madalyon içine dekoratif 
olarak işlenmiştir. Dönemin ünlü hattat 
veya tuğrakeşlerinin elinden çıkan bu 
dekoratif tuğralar, kitâbeler gibi hat 
sanatı açısından güzel örnek oluştu
rur. eşmelerdeki kitâbe ve tuğralar, 
belgeleme işlevi yanında, aynı zamanda 
yapıyı süsleyici unsurlardır.

eşmeler, konumlarına, yapılış 
amaçlarına, mîmârî ve inşâ edildikleri 
dönemin estetiğini yansıtan üslûp özel
liklerine göre farklılık gösterirler. 

KONUMLARINA GÖRE ÇEŞMELER

enzil eşmeleri Şehirler arası yollar, 
kervan yolları ve diğer konaklama 
yerlerinde yer alan, yolcuların ve hay
vanların su ihtiyâcını karşılamak üzere, 
lülelerinden sürekli su akan ve önünde 
ya da yanlarında hayvanların sulanması 
için yalak bulunan çeşmelerdir. 

oban eşmeleri enellikle açık 
arazideki çeşmelere verilen isimdir ve 
hayvanların su ihtiyâcını gidermek için 
yalakları vardır.

amazgâhlı eşmeler amaz
gâh ile çeşmenin birlikte tasarlandığı 
örneklerdir. eşmenin hazne üzeri düz 
bırakılıp namazgâh olarak kullanılmış
tır ya da çeşmenin ön yüzü çeşme, arka 
yüzü namazgâh taşı işlevi görmüştür. 

uvar ephe eşmeleri Sıbyan 
mektebi, kütüphâne, câmi avlusu, tekke 
avlusu, türbe, hazîre duvarı gibi önemli 
yapıların duvarlarında örnekleri görüle
bilir. Ayrıca, köşe çeşmeleri bulunmak
tadır ve iki ya da üç cepheli olanlarına 

çatal çeşme ismi verilir. Bulundukları 
yer îtibâriyle çevrelerine göre zemin 
seviyesinin altında kalan ve basamak
larla inilen, çukurda kalan çeşmelere 
ise çukur çeşme  denilmiştir. sküdar 
Bulgurlu’daki Demirci eşme, yol sevi
yesinin çok altında, basamaklarla inilen 
çukur çeşmelere güzel bir örnektir.

eydan eşmeleri Şehirlerde, 
önemli merkezlerde, çarşı ya da iskele 
meydanlarında yer alan, serbest ko
numda inşâ edilmiş, anıtsal çeşmeler
dir. sküdar Sultan . Ahmed Meydan 

eşmesi, Kabataş ekimoğlu Ali aşa 
Meydan eşmesi, ophâne . Mahmud  
Meydan eşmesi gibi, V . yüzyılda 
özellikle âle Devri ve sonrasında ör
nekleri yapılmaya başlanmıştır. Meydan 
çeşmelerinin bir kısmı, opkapı Sarayı 
girişindeki Sultan . Ahmed Meydan 

eşmesi ve Sebîli ile Azapkapı Sâliha 
Sultan Meydan eşmesi ve Sebîli’nde 
olduğu gibi görkemli örnekler sunan se
bil ve çeşme birlikteliğinde sebilli çeşme 
olarak tasarlanmıştır. Meydan çeşmesi 
tasarımı dışında, V . yüzyılda mi
nönü’nde atice urhan Vâlide Sultan 

eşmesi ve Sebîli  V . yüzyılda Şeh
zâdebaşı’nda evşehirli Dâmat İbrahim 

aşa eşmesi ve Sebîli, Vezneciler’de 
asan aşa eşmesi ve Sebîli, yüp’te 

Mihrişah Vâlide Sultan eşmesi ve Sebîli 
gibi pek çok örnekte, çeşme ve sebil 
birlikte veya yan yana planlanmıştır. 

nceleri sebilhâne olarak adlandırılan 
ve sonra kısaca sebil adı verilen eserler, 
halka parasız içilecek su dağıtılan hayır 
yapılarıdır. Mecâzî anlamda Allah 
yolunda anlamına gelen Fi sebîlillâh , 
Allah rızâsı için başka hiçbir karşılık 
beklemeden yapılan hayır anlamı taşır 
ve sebil, bu amaca hizmet eder. Sebil
lerden mutlaka içilebilecek nitelikte su 
ve diğer meşrûbatlar verilirken çeşme
lerden akan suyun kalitesi ve soğukluğu 
yerine göre değişebilir. Sebillerde su, 
sebilci tarafından özel taslarla insanlara 
sunulur Sarıdikmen : .

Mîmârîsine, süsleme ve kitâbelerine göre İstanbul çeşmelerinin,
içinde bulundukları dönemin karakteristiğini, teknik, estetik 

ve edebî bakımdan yansıttığı görülür.
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ütun eşmeler Sütun biçimli 
çeşmelerdir. V . yüzyıldan îtibâren 
örnekleri görülen sütun çeşmelerde, su 
haznesi yoktur. eknolo inin imkân
larından yararlanılarak boru sistemle
riyle ince, uzun, yuvarlak ya da dörtgen 
çeşme gövdesinden bir lüle veya musluk 
aracılığıyla şebeke suyu öndeki küçük 
tekne kurnaya akıtılır. Kocamustafa
paşa âmii avlusundaki acı Beşir Ağa 

eşmesi, arabya parkındaki Sultan 
. Mahmud eşmesi, engelköy’de 

karakol önündeki ahana eşmesi, bu 
çeşme türünün örnekleridir.

da eşmeleri Saraylarda, köşk
lerde, konutlarda, oda, sofa, mutfak, 
helâ gibi iç mekânlarda yer alan küçük 
çeşmelerdir. opkapı Sarayı’nda olduğu 
gibi iç mekânlarda, içerideki konuşma
ların dışarıdan duyulmasını engellemek 
gibi ayrı bir fonksiyonu da vardır. 

adırvan eşmeleri avuz 
ortasında, su akan lüleli taş örnekleri 
vardır. Ayrıca, câmi avlularında abdest 
almak için kullanılan şadırvanların da 
çeşmeleri bulunur. Ancak, şadırvan 
çeşme ile karıştırılmamalıdır. Şadırvan, 
câmi avlularında yer alan, abdest almak 
için kullanılan üzeri açık ya da kapalı 
hazneli ve cephelerinde musluk yer alan 
yapılardır.

Bu çeşmelerin dışında, İstanbul’da 
çok sayıda örneğine rastlanan mus
luklu taş tekneler, taşınabilir düzen
lemeleriyle diğer örneklerden farklılık 
gösterirler. Ayrıca, selsebil olarak 
düzenlenmiş, genellikle bahçeler için 
tasarlanmış çeşme sayılabilecek deko
ratif örnekler vardır.

lasik sl ptaki eşmeler İstan
bul’un fethiyle birlikte, V. V . yüz
yıllardan kalan örneklerde görüleceği 
üzere, sâde tasarımlarıyla dikkat çeker
ler. Kesme taş ya da mermerden yapılan 
bu çeşmelerde, genellikle cephede sivri 
kemer ya da kaş kemer kullanılmış
tır. oğunluğu oldukça sâde olan bu 
çeşmelerin süslemelerinde, rozet, rûmî, 
palmet, mukarnas gibi moti ere yer 
verilmiştir. Kemerli niş içinde, kitâbe, 
tas nişi ve dikdörtgen çerçeve içinde 
içi boş kartuş moti , Bursa kemeri ya 
da kaş kemer moti , rozet ile bitkisel 
moti erle süslü musluk tablası ve ayna 
taşı yaygındır. Kesme küfeki taştan tek 
cepheli ve sivri kemerli nişe sâhip yalın 

tasarımdaki Kocamustafapaşa’daki 
Davutpaşa eşmesi ve umelihisarı’nın 
deniz tarafındaki umelihisarı eşmesi 
gibi V. yüzyıldan günümüze ulaşan 
çeşme sayısı çok az olup V . ve V . 
yüzyıldan çok sayıda kitâbeli ve kitâbe
siz çeşme günümüze ulaşmıştır. Kitâbe 
olan çeşmelerde, kitâbeler genelde kısa 
olup birçoğunda celî sülüs yazı tercih 
edilmiş, bâzılarında tâlik yazı kullanıl
mıştır.

umelihisarı sur dibindeki ume
lihisarı eşmesi, piramidal taş çatılı 
ve kesme taştan silmelerle belirlenen 
dikdörtgen cephede sivri kemerli nişe 
sâhip, klasik üslûpta oldukça sâde ve 
küçük bir çeşme örneğidir. İstanbul’un 
en erken târihli çeşmelerinden olan 
yapının ayna taşında kitâbe yeri boştur. 
Basit lülesinin üst iki yanında küçük 
kaş kemerli simetrik birer tas yuvasına 
sâhiptir.

Kocamustafapaşa da Davutpaşa 
âmii avlu kapısı önünde, duvara bitişik 

tek cepheli bir çeşme olan Davutpaşa 
eşmesi, kitâbeli olarak İstanbul’daki 

en eski târihli klasik üslûptaki çeş
medir. Kesme küfeki taşından yapılan 

çeşmenin basık sivri kemerli nişteki 
dikdörtgen çerçeve içinde, i-

ü l ayr t er  avud aşa  sene 
” yazılı kitâbesi vardır.
. M.  târihini veren kırık 

durumdaki mermer kitâbedeki yazılar, 
kabartma olarak yazılmıştır. stteki 
satırdaki i ü l ayr t” yazısında iki 
uca kabartma olarak sağda dal ve yap
rakları sümbül olması muhtemel bir çi
çek, sola ise dal ve yapraklarıyla bir gül 
moti  işlenmiştir. Kitâbedeki merhum 
tâbirinden anlaşılacağı üzere, kitâbe, 
bânîsi Davud aşa nın ölümünden 
sonra konulmuş olmalıdır. ’te Fâtih 
Sultan Mehmed’in vezîriâzamı görevine 
getirilen ve ’de emekli olan Davud 

aşa, ’da ölmüştür. Kitâbenin alt 
kısmında, sonradan konulduğu anlaşı
lan mermerden kabartma deniz kabuğu, 
akantus yapraklı S ve  kıvrımlı, rokoko 
süslemeli ayna taşı yer alır. nünde, 
mermer teknesi vardır.

Klasik üslûptaki V . ve V . yüzyıl 
çeşmelerinin çoğunluğu, genellikle tek 
yüzlü duvar çeşmesi veya köşe çeşmesi 
örneğidir. Menzil çeşmesi, namazgâh 
çeşmesi, tek yüzlü meydan çeşmesi ile 

Rumelihisarı Çeşmesi.
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çeşme ve sebil birlikteliğinde örnekler 
de görülür. 

yüp’teki Semiz Ali aşa eşmesi 
. M. ,  iki cepheli köşe çeşme

sidir. Klasik üslûptaki kesme taş çeşme
nin cephelerinden biri daha alçaktır. n 
üstte palmet bordürlü korniş cepheleri 
taçlandırır. azneli çeşmenin üzeri çatı 
örtülüdür. üksek olan dörtgen cep
hesinde çeşme nişini oluşturan sivri 
kemerin kilit taşında rozet kabartması 
ve niş içindeki mermer kitâbe, oldukça 
sâde olan çeşmenin süslemesine katkı 
sağlar. Sivri kemerli niş içinde dikdört
gen panoda üç sıra uçları dilimli kemerli 
altı kartuş içinde kitâbe ve yatay dilimli 
kemer biçimli kartuşların arasında 
ortada  târihi vardır. Kitâbenin târih 
beyti, in nü de ilü  aslını didi  ül ül  
t ri   ökü  li u  eş eyi ya dın 

li aşa  ” şeklindedir.  
Fatih Karagümrük’teki Kalın Ali 

aşa eşmesi . M.  ve dir
nekapı’daki akub Kethüdâ eşmesi 

ınarlı eşme  . M.  gibi ör
neklerde silmelerle belirlenen dörtgen 
çeşme cephesindeki sivri kemerli nişte, 
sivri kemerin iç çizgisi dilimli olarak 
tasarlanmıştır.

Büyükçekmece’deki Kânûnî Sultan 
Süleyman eşmesi . M. , 
yan cepheler ortadakine göre biraz 
açılı yerleştirilmiş olarak sivri kemerli, 
üç cepheli çeşme örneği olup skü
dar’da Dârüssaâde Ağası Mehmed 
Ağa tarafından yaptırılan Mehmed 
Ağa eşmesi  gibi yan yana sivri 

kemerli üç cepheli planlanmış örnek
ler de vardır. Büyükçekmece’deki üç 
cepheli meydan çeşmesi olan Kânûnî 
Sultan Süleyman eşmesi’nde ortadaki 
geniş cephede, çeşme nişini oluşturan 
basık sivri kemerin alt kısmında, kilit 
taşının alt hizâsında kabartma bir rozet 
ile dikdörtgen çerçeve içinde iki satırlık 
kitâbe yer alır. İkili kartuşlar hâlindeki 
kitâbe, iki yandan ve üstten dalgalı kaş 
kemer moti yle süslenmiştir. Kitâbenin 
târih beyti, edi t r in anın e l i t r  
 ine aktı i na ı evser  sene ” 

şeklindedir.
sküdar’da Dârüssaâde Ağası Meh

med Ağa tarafından yaptırılan l ac 
Mehmed Ağa eşmesi . M.  
ve Kadıköy’de Mısırlı sman Ağa’nın 
yaptırdığı Mısırlı sman Ağa eşmesi 

. M. , kesme taştan basık 
sivri kemerli niş, oldukça sâde mus
luk tablası ile klasik üslûbun sâdeli
ğini yansıtan örneklerdir. Silmelerle 
çerçevelenen dörtgen cephede, sivri 
kemer nişi üzerindeki alanda yer alan 
mermer kitâbeleri bu yalın cephe 
tasarımına dekoratif olarak zengin
lik katar. Dârüssaâde Ağası Mehmed 
tarafından . M. ’da yaptırılan 
klasik üslûbun sâdeliğindeki çeşme
de, dörtgen hazne önündeki ön yüze, 
silmelerle çerçevelenen dörtgen alana, 
iki satırlık kitâbe ve basık sivri kemerli 
niş yerleştirilmiştir. aznesinin üzeri 
piramidal çatı örtülü olan kesme taş 
çeşmede, kabartma olarak üstte palmet 
bordür ve sivri kemerin kilit taşında 
rozet moti  vardır. Dikdörtgen mer
mer musluk tablasına ise Bursa kemeri 
moti  işlenmiştir. Dikdörtgen mermer 
levha hâlindeki sülüs hatlı kitâbe, yatay 
olarak uçları kaş kemerle sonlanan iki 
kartuş içine yazılmıştır. Kitâbesi, i-

ü l ayr t rü s sa de ası er  ve 
a r  e ed a nın s r ı el lesidir  

sene ” şeklindedir.
Kadıköy’deki Mısırlı sman Ağa 

eşmesi . M. , klasik üslûp
ta, tek yüzlü duvar çeşmesidir. Kesme 
taştan yapılmış olan çeşmenin dikdört
gen cephesi, pahlı iki köşede ince birer 
sütunla belirlenir. aznesi düz çatılı 
olan çeşmenin silmelerle çerçevelenen 
dikdörtgen cephesinde, ortada ikili kar
tuş içinde iki satırlık sülüs hatlı kitâbe 
ve basık sivri kemerli nişe sâhiptir. 

Kânûnî Sultan Süleyman Çeşmesi, Büyükçekmece.

Semiz Ali Paşa Çeşmesi'nin kitâbesi, Eyüp.
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Ayna taşında, mermerden dikdörtgen 
çerçeve içinde boş bir kartuş ve kaş 
kemer kabartma olarak yer alır. nünde 
teknesi ve setleri vardır. Kitâbesi, ı-
sırlı s an a ayra il   ya dı ak 
i ün u eş e s rı  e ü  n ş eyleyen er 
teşne ne  in ndan  kevser vire ri  

” şeklindedir.
V . yüzyılda, Küçük amlı

ca’da Sultan V. Mehmed eşmesi 
. M.  ve Fatih’te Mustafa 

Ağa eşmesi . M.  gibi tek 
yüzlü meydan çeşmesi ile minönü’nde 

atice urhan Vâlide Sultan eni â
mii  eşmesi ve Sebîli . M.  
örneğinde olduğu gibi, çeşme ve sebil 
birlikteliğinde tasarlanmış örnekler 
görülmeye başlanır. atice urhan 
Vâlide Sultan eşmesi . M.  
ve Bayezit’te Köprülü Mehmed aşa 
Medresesi duvarındaki Köprülü Meh
med aşa eşmesi . M.  
örneklerinde süsleme çoğalmıştır. İki 
renkli basık sivri kemerli mermer nişin 
içindeki alanda ve kemer üst kısmında
ki köşeliklerde simetrik birer kabartma 
rozet ve yoğun bitkisel süsleme vardır. 

enellikle, palmet, rûmî, kıvrık dallar, 
rozet gibi moti er süslemede kulla
nılmıştır. Klasik üslûptaki mermer 
duvar çeşmesi olan Köprülü Mehmed 

aşa eşmesi’nin tâlik hat ile yazılmış 
târihsiz kitâbesi, i ü l ayr t sadr ı 
es ak er  ö rülü e ed aşa ” 
şeklindedir.

Klasik dönemin anıtsal çeşme ör
neklerinden olan ve atice urhan Vâ
lide Sultan tarafından . M. ’te 
yaptırılan atice urhan Vâlide Sultan 

eni âmii  eşmesi, sebil ile birlikte 
geniş bir saçak altında yer alır. Duvara 
bitişik olan çeşme, klasik üslûptadır. 
Saçak altına kadar devam eden dikdört
gen cephede, pahlı iki uçta gövdeleri 
burmalı ince birer sütun vardır. Silme
lerle çerçevelenen dörtgen yüzeyde, 
üstte dikdörtgen kitâbe panosunda üç 
satır dört sütun olarak on iki kartuş 
içinde hattat Sâmi fendi’nin hattıyla 
celî sülüs kitâbe yer alır. Sebîlin kitâbe
si, çeşmenin üst kısmında yer alır. 

. yüzyıl başındaki yangında harap 
olan kitâbeyi,  yılında Sâmi fendi 
yeniden yazmıştır Derman : .
Kitâbenin târih beyti, nın it ın 
görü  t r  i ün  edi ti   k ne ayren  

se l  ” şeklindedir.
V . yüzyıl başlarında, çeşme 

cephesinde tüm yüzeye yayılan yoğun 
süsleme başlar. ephede kullanılan 
kemerlerde çeşitlilik ve farklılıklar 
görülür. sküdar’da, ülnûş metullah 
Vâlide Sultan eşmesi . M. , 

âle Devri’nde de sküdar’da Ahme
diye eşmesi . M. , rta
köy’de Dâmat İbrahim aşa eşmesi 

. M.  örneklerinde olduğu 
gibi yarım yuvarlak formda ışınsal 
olarak gelişen istiridye kabuğu biçi
minde belirlenen niş kullanılmıştır. 

V . yüzyılda hem önceki yüzyıllardaki 

gibi klasik üslûp sâdeliğinde çeşmeler 
yapılmış, hem de çoğunlukla boyut ve 
süsleme açısından oldukça gösterişli, 
süslü çeşmeler inşâ edilmiştir. Batı
lılaşma etkisiyle smanlı mîmârî ve 
süslemesini etkileyen tüm yenilikler, 

âle Devri’nin ardından Barok okoko 
üslûptaki çeşmelerde kendini gösterir. 
Bu yüzyılda, ayrıca sütun çeşmeler ya
pılmaya başlanır. nceki döneme göre 
daha uzun olan V . yüzyıl kitâbeleri, 
genellikle tâlik hatla yazılmıştır, celî 
sülüs daha azdır.

âle evri eşmeleri V . 
yüzyılda âle Devri’nde , 

(sol) Beşiktaş Maçka’daki Bezmiâlem Vâlide 
Sultan Çeşmesi.

(alt) Köprülü Mehmed Paşa Çeşmesi, Bayezit.
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klasik üslûpta inşâ edilen çeşmelerin 
yanında, boyut ve süsleme açısından 
daha gösterişli çeşmeler inşâ edilmiştir. 
Mermer kaplı cephelerde lâle, gül gibi 
çiçekler başta olmak üzere çeşitli çiçek 
aran manları, sehpa üzerinde vazolarda 
çiçekler, kâseler içinde meyveler, saksı
larda ağaç gibi natüralist çiçek ve meyve 
moti i kabartmalar dikkat çekicidir. Bu 
dönemde genelde sivri kemer, dilimli 
kemer, dalgalı kaş kemer ve yuvarlak 
kemer içinde ışınsal istiridye kabuğu 
kemerler kullanılmıştır. âle Devri’nde 
yapılan çeşmelerde genelde kitâbeler 
uzun yazılmıştır. Bu dönemde, kitâbe 
yazılarında celî sülüs yerine, tâlik daha 
çok kullanılmıştır. Kısa metinli olanlar
da sülüs, uzun ve zor metinli şiirlerde 
ise tâlik tercih edilmiştir Aynur Kara
teke : .

rtaköy âmii yakınında, mey
danda yer alan Dâmat İbrahim aşa 

ibetullah anım  eşmesi, Sultan . 
Ahmed’in sadrâzamı Dâmat İbrahim 

aşa’nın hazînedârı ve dâmâdı Kethüdâ 
Mehmed Ağa ile eşi ibetullah anım 
tarafından . M. ’te yaptırıl
mıştır. Kesme taştan dörtgen su hazneli 
meydan çeşmesinin, denize bakan mer
mer kaplı ön cephesi çeşme olarak ta
sarlanmıştır. apının mermer cephesi, 
mukarnaslı bordür ve palmet dizisinden 
oluşan tepelikle taçlandırılır ve ön 
cephe kenarları, kum saati biçimli ince, 
zarif sütunçelerle yuvarlatılmıştır. Sil
melerle çerçevelenen dikdörtgen alanda 
yedi satırlık kitâbe ve yarım yuvarlak 

içinde istiridye kabuğu kemerli çeşme 
nişi vardır. nünde tekne ve setleri olan 
çeşmenin dışa taşan orta bölümünün iki 
yanında, önlerinde kurnası olan küçük 
birer çeşmecik vardır. eşmenin üç sü
tun altı satır ve yedinci satırda iki sütun 
olan tâlik hatlı uzun kitâbesi, rabzonlu 
Şâkir Ahmed aşa’ya âittir anışık 

: . Alttaki yedinci satırda târih 
veren son iki kartuşun iki ucundaki kar
tuşların içlerine palmet moti i dekora
tif süsleme yapılmıştır.

Kitâbenin târih beyti, kir  didi  
le i d  ile t r ini   u  eş eden 
ayn ı ay t ı an e   şeklindedir. 

V . yüzyılda, özellikle âle Devri 
ve sonrasında anıtsal, gösterişli meydan 
çeşmeleri yapılmıştır. sküdar iskele 
meydanındaki Sultan . Ahmed Mey
dan eşmesi, . M. ’de, Sultan 

. Ahmed tarafından, annesi ülnûş 
metullah Vâlide Sultan için yaptırıl

mıştır. âle Devri’nin bu mermer kap
lamalı dört yüzlü anıtsal yapısının her 
yüzünde, sivri kemerli nişli, bezemeli ve 
önlerinde tekne olan birer çeşme vardır. 

ahlı köşelerdeki burmalı sütunlar 
arasına küçük birer çeşmecik yerleşti
rilmiştir. âle Devri’nin diğer meydan 
çeşmelerindeki gibi bütün yüzeyi be
zenmemiş  sâdece cephelerde, ortadaki 
sivri kemerli nişlerde, kemerlerin kilit 
taşlarına birer kabara ve mukarnaslı 
bordür altında dikdörtgen içine alınan 
ayna taşlarına yaprak, dalgalı kemer, 
çiçek ve rozet işlenmiştir. ephelerde, 
sivri kemerli nişlerin yan tara arı, düz 
mermer levhalarla kaplıdır. eşmenin 
denize bakan cephesindeki tek satırlık 
kitâbe, Sultan . Ahmed hattıyla celî 
sülüs olup diğer üç cephedekiler dik
dörtgen içinde üç sütun altı satır olarak 
tâlik hatla yazılmıştır. Kuzey cephesinde 

edim, güney cephesinde Şâkir, doğu 
cephesinde ahmî tarafından söylenmiş 
üç kasîdede Sultan . Ahmed’i öven 
mısrâların dışında, sadrâzam Dâmat 
İbrahim aşa tarafından sküdar’da 
Şerefâbâd Kasrı’nın ve sküdar’a bol 
su temin etmek amacıyla bu çeşme
nin yaptırıldığı bilgisi de yer almakta 
ve .  târihi verilmektedir. Denize 
bakan cephede, bir satır hâlinde köşeleri 
çiçeklerle bezeli iki kartuş içinde, Sultan 

. Ahmed hattıyla yazılan ve Sultan 

. Ahmed ile Dâmat İbrahim aşa’nın 

birlikte söylediği iki mısrâlı bir târih 
beyti ve bu târih beytinin altında, “Ah-

ed n i e ed an” olarak Sultan . 
Ahmed’in imzâsı yer alır. 

idi n ed ile ile ra i  t r -
in  uvardı le i dest i u a ed ile 
ev dulla  ”

Şâir Şâkir’in kitâbesinin târih beyti:
a  ldukda atş ne didi t r ini 

kir  el i  i ay tı eş e i ultan 
ed den   Şâir edim’in kitâbe

sinin târih beyti: u ısra la ed  
söyledi t r i it ın  u şe ri  ile 

ultan ed eyledi s r  ”
Şâir ahmi’nin kitâbesinin târih 

beyti: kir  a  i ü  ın didi t r ini 
 ük i ultan ed i r  itdi el k 
e e i  ”

. M. ’de Sultan . Mah
mud tarafından yaptırılan ophâne . 
Mahmud an  Meydan eşmesi’nde de 
Sultan . Ahmed Meydan eşmesi ve 
Sebîli’ndekine benzer süsleme zengin
liğine rastlanır. ûmî, palmet, kabara, 
rozet, kıvrım dallar, çiçekler, meyveler 
gibi pek çok moti e birlikte, hat sanatı
nın muhteşem örnekleri olan kitâbeler 
de bu kompozisyona ayrı renk katar. 
Dört cephede de sivri kemerli çeşme 
nişi ve iki yanında birer niş düzenle
mesi vardır. ephelerde, üstte ikişer 
satır olarak celî sülüsle yazılmış kırk 
mısrâlık târih kasîdesi, ahîfî Süleyman 

fendi’nindir. ahîfî’ye âit kasîde
nin hattatı kitâbenin altına ete e  

usta a k ti i sırr sa ık ” olarak kendini 
belirtmiştir. eşme cephesindeki nişler 
üzerinde yer alan birer beyitlik onaltı 
mısrâlık tâlik hatla yazılmış ikinci târih 
kasîdesi, anif İbrahim fendi’nindir. 

attatı, ete e  li e i er y ı 
ed d” olarak kendini belirtmiştir. Dört

gen çeşmenin pahlı köşelerindeki tâlik 
hatla yazılmış dörder satırlık, onaltı 
mısrâlık târih kasîdesi ise şâir ahmî 
Mustafa fendi’nindir.

Şâir Süleyman ahîfî’nin kitâbe
sinin târih beyti: edi u eş e i  

a  t r   ı akk ta asen t eyledi 
ultan a d    ete e  usta a 

ti i sırr sa ık  ”
Şâir ahmi Mustafa fendi’nin 

kitâbesinin târih beyti: eşneg ne 
a ya t r in işr  eyledi   a yedi  
ult n a d etti i r  e e i  ”

anif İbrahim fendi’nin kitâbe

Dâmat İbrahim Paşa Çeşmesi, Ortaköy.
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sinin târih beyti: ed  an  keri 
t r i ayn ı enver    ı n ı kevseri 

e  ayn ı dil dan e n  ete e u li 
e i er y ı ed d  ”
Barok ve okoko sl ptaki eş-

meler V . yüzyıl ortalarına doğru, 
âle Devri’nin natüralist çiçek ve meyve 

moti erinin yerini, akant yaprağı, isti
ridye gibi deniz kabuğu ve S   kıvrımlı 
moti er almış, kartuşlar ve dekoratif, 
kademeli kemerler kullanılmıştır. 
Mîmârîde Antik unan sanatından kay
nağını alan korint sütun başlığı gibi Ba
tılı mîmârî elemanlara yer verilmiştir. 
Avrupa’da V . yüzyılda görülen barok 
üslûbuyla V . yüzyılda iç dekorasyon
da ortaya çıkan rokoko üslûbu, smanlı 
mîmârî ve süslemesinde sevilerek 
uygulanmıştır. Barok ve rokoko üslûp
taki çeşme ve sebillerde hat sanatının 
muhteşem örneklerini sunan kitâbeler, 
S ve  kıvrımları, deniz kabuğu, yaprak 
moti erinden oluşan rokoko kartuş
lar içinde verilir. ephe süslemesi ve 
kitâbesi açısından sâde tasarımda olan 
çeşme örnekleri de vardır.

Ayasofya’nın karşısında, su terâ
zisinin önündeki Beşir Ağa eşmesi 

.  M. , oldukça sâdedir. 
Mermerden sâde olan cephede,  ve S 
kıvrımlarından oluşan kemer ve üzerin

deki iki sütun altı satır hâlindeki uzun 
dikdörtgen kitâbe, çeşme dekorasyo
nunda öne çıkar. Kitâbede, şâir ahmi 
tarafından kaleme alınan ve Beşir 
Ağa’nın kendisi tarafından sülüs hatla 
bizzat yazdığı târih manzûmesi vardır: 

ur i nukatla a iy  t r in işr  
et  uvardı de ri akka ayr i riyle eşir 

a  ”  anışık :  gemen 
: 
ünümüzde Alemdar caddesindeki 

amîdiye Sebîli ve iki yanındaki çeşme
leri . M. , yüp’te Mihrişah 
Vâlide Sultan Sebîli ve iki yanındaki 
çeşmelerinde . M.  ve mir
gan’da mirgan . Abdülhamid  Mey
dan eşmesi . M.  gibi pek 
çok örnekte görülen S ve  kıvrımları ve 
deniz kabuğu moti erinden oluşan de
koratif rokay kemerler, kademeli olarak 
cephe tasarımlarında kullanılmıştır.  
Sultan . Abdülhamid tarafından .
M. ’de yaptırılan mirgan Meydan 

eşmesi, rokoko üslûptadır. Dörtgenin 
kenarlarının kesilmesinden oluşan 
sekizgen plandaki çeşmenin sülüs 
yazılarının hattatı, âcegân ı Dîvân ı 

ümâyun’dan Mehmed min’dir. 
Musluksuz olan dört cephedeki tâlik 
hatlı kıtalar şâir ev k’e âittir, bunların 
hattatı ise Mehmed s’ad el esârî’dir. 

Sekiz cephesinden birer atlamalı olarak 
dördü üzerinde, dörder mısrâlı beyitler 
hâlinde, târih beytinin ikinci bendi ba
şına Sultan . Abdülhamid’in bir tuğrası, 
diğer bentlerin başına ise celî sülüs hat
la birer âyet i kerîme işlenmiştir. eş
menin deniz tarafına bakan cephesin
deki  ve akantus kabartmalı madalyon 
içinde, Sultan . Abdülhamid’in tuğrası, 
karan l ve gül kabartması ile .  
târihi vardır. Madalyon, üst kısmında 

rekalla ” yazısı olan deniz kabuğu ile 
taçlandırılmıştır.Kitâbenin târih beyti, 

e n ı lülesi atş na  der t r ini ev k  
u a ed aşkına  i  su u nev ayn ı 

s den  ” şeklindedir.
Kadırga’daki üstü namazgâh olarak 

yapılan smâ Sultan Meydan eşmesi 
. M.   gibi bâzı örnekler

de, rokoko moti er ve kemerler daha 
yalın ve az kullanılmıştır. Kitâbeler, 
daha sâde kartuşlar içinde verilmiş ve 
çeşme dekorasyonunu zenginleştir
miştir. . Ahmed’in kızı ve sadrâzam 
Muhsinzâde Mehmed aşa’nın eşi olan 

smâ Sultân’ın yaptırdığı namazgâhlı 
çeşmedeki sülüs hatlı kitâbelerdeki 
mısrâlar şâir ev k fendi’nin, yazılar 
ise Mehmet Şevki fendi’nindir. 

Batı cephesindeki kitâbenin târih 
beyti: edi ev k ın n ş edi  atş na 

 Sultan III. Ahmed Çeşmesi. 
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t r in  u  eş eden i  es eleyle 
yet d  

Doğu cephesindeki kitâbenin târih 
beyti: edi it ına ev k i du g  
t r   il küş  kıldı u nev eş eyi s  

ult n   ete e  e et evki 
gu rale

mpir sl ptaki eşmeler . 
yüzyıl başında, Fransız ampir üslûbu 
özellikleri taşıyan çeşme ve sebiller 
yapılmaya başlanır. Fransızca impara
torluk anlamına gelen Ampir mpire , 

sanat alanında anıtsal Antik unan ve 
oma mîmârîsini temel alarak 

 arasında yaygınlık kazanan bir 
üslûptur. eoklasik akımın bir evresi 
olan ampir, Fransa’da apol on’un 
imparatorluk sürecinde  
görülür. Barok üslûbun abartılı çizgi 
ve formlarına karşı çıkan ampir üslûp, 
Fransa ile yakın ilişkiler içinde bulunan 

smanlı’da Sultan . Mahmud’un salta
nat yıllarında  benimsenmiş 
ve âdeta millî bir karakter kazanarak 

mîmarlık örneklerinde uygulanmıştır. 
Sultan Abdülmecid  döne
minde de ampir üslûpta yapılar inşâ 
edilmiştir. zellikle . yüzyıl başla
rında görülen ampir üslûptaki çeşme
lerde, cephe süslemelerinde akantus 
yaprağı, vazo, çiçek, çelenk, girland, 
madalyon, rozet, tuğra, ay yıldız, 
perde, püskül ve . Mahmud güneşi 
gibi ışınsal moti er ile meşale, kılıç gibi 
silâh moti eri kullanılmıştır. Dekoratif 
barok rokoko kemerlerin yerini, yuvar
lak ve basık kemerler almıştır. eşme 
cephelerinde, Antik unan mîmârîsin
deki üçgen alınlık, akroter ile dor, iyon, 
korint düzenindeki sütunlara benzer 
sütunlar, pilastrlar kullanılmıştır. . 
yüzyıl kitâbelerinde, tâlik ve sülüs yazı 
kullanımı sürer ve sülüs yazıda önceki 
yüzyıla göre artış görülür. Bâzı çeşmeler 
oldukça zengin süslemeye sâhipken 
bâzı çeşmelerde sâdece kitâbe ve tuğra 
süsleme olarak öne çıkar.

ubuklu Kanlıca yolunda, Seyir ve 
idrogra  Dâiresi yanındaki Berber

başı Ali Ağa eşmesi, Sultan . Mah
mud’un berberbaşısı Ali Ağa tarafın
dan . M. ’de yaptırılmıştır. 

aznesi taş tuğla örgülü olan çeşmenin 
denize bakan ön cephesi mermer kap
lıdır. ldukça sâde olan çeşme cephesi, 
üçe bölünmüş ve iki yanı düz mermer 
panolarla kaplanmıştır. ldukça yalın 
tasarlanan çeşme cephesinde, süsleme 
olarak kitâbe ve tuğra öne çıkar. Düşey 
eksende iki pilastr arasında düz ayna 
taşı ve pilastrları kesen iki silme kuşak 
arasında, Keçecizâde İzzet Mehmed 

fendi’ye âit beş satırlık tâlik hatlı 
kitâbe yer alır. apının üst kısmı, içinde 
Sultan . Mahmud’un tuğrası olan oval 
madalyonun olduğu yarım yuvarlak 
kemerle taçlandırılır. Kitâbenin târih 
beyti, il  de il i t r i et  yn ı 

li den e u evser   şeklindedir.
nceden Bostancı’da karakol yanın

daki meydanda iken buradaki namaz
gâhın mihrap taşıyla birlikte ’de 
Bağdat addesi’ndeki meydana taşınan 
Sultan . Mahmud eşmesi,  .
M. ’de Sultan . Mahmud tarafından 
yaptırılmıştır. Ayna taşında kitâbenin 
üst kısmına, tepesi yonklu kabartma 
çerçeve oval madalyonda Sultan . 
Mahmud’un dl ” unvânı ve tuğrası ile 
iki yanında simetrik olarak oval madal

Yerebatan Sarnıcı su terâzisinin önünde,
Beşir Ağa Çeşmesi, Sultanahmet.
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yonlarda hilâl ve çiçek görünümlü yıldız 
kabartması vardır. Altta dikdörtgen 
panoda kartuşlar içinde şâir ıfat’ın beş 
satırlık kitâbe kuşağı yer alır. 

stteki kitâbe: n si a d ı adl  
 n  endesi in i şere  kıl i yed i 

i s n  
Kitâbenin târih beyti: ev er n 

t r i dil  ya dı i at endesi  ıldı 
n ı a d ı adl  eş eden dun 

rev n  sene 
arabya’daki nişan taşı görünümün

deki sütun çeşme örneği olan Sultan 
. Mahmud eşmesi . M. , 

Sultan . Mahmud tarafından yaptırıl
mıştır. Ampir üslûptaki sütun çeşmenin 
gövdesi dörtgendir ve iki cephede mus
luk ve kurna vardır. stte, dört cephede 
de iki satır hâlinde şâir ıfat’ın şiiri, 
kartuşlar içinde sâde gövdeye dekoratif 
özellik katar. âlik hatlı kitâbe üzerinde 
sütun başlığı niteliğinde akantus yap
raklı kabartma dekoratif tepelik yer alır. 

Şâir ıfat’ın elinden kitâbenin târih 
beyti, ende i at görü  t r i dil  
söyledi  n ı a d a  eş e 

üny d eyledi   şeklindedir.
Sultan . Mahmud tarafından 

Sarıyer Boyacıköy’de yaptırılan Sultan 
. Mahmud an Meydan eşme

si . M. , dörtgen hazneli 
mermer kaplamalı anıtsal bir çeşme 
örneğidir. ldukça sâde olan çeşme
nin ön cephesindeki tuğra ve kitâbe 
cephenin süslemesinde öne çıkar. deta 
heykelsi nitelikte trompet, silâh, kılıç 
gibi moti erin olduğu arma biçimindeki 
mermer kabartma oval madalyonda, 
Sultan . Mahmud tuğrası vardır. uğ
ranın alt kısmında, dikdörtgen kartuş 
içindeki beş satırlık uzun kitâbe Akif 
Mehmed aşa’ya âittir ve esârîzâde 
Mustafa İzzet fendi tarafından tâlik 
hatla yazılmıştır. İki taraftan pilastrlar
la belirlenen dikdörtgen çeşme aynası 
düz mermer levha hâlindedir.

Kitâbenin târih beyti, u gi i ir 
ısr ı er este akdı edan  a dı u 

nev eş e i k eyi a d n   
şeklindedir.

Ampir üslûptaki meydan çeşmeler
den biri olan Beşiktaş Maçka’daki Bez
miâlem Vâlide Sultan Meydan eşmesi 

. M. , diğer örneklere göre 
süsleme açısından oldukça zengin
dir. Anıtsal dörtgen çeşmenin, dört 

cephesinde yivli pilastrlar arasında dik
dörtgen çeşme nişinde meşale, kurdele, 
girland, çiçek ve yaprak moti eriyle 
süslü ayna taşı vardır. st kısımda, 
dörtgen çerçeveli beş satırlık kitâbe ku
şağı bulunur. Sultan Abdülmecid tuğra
sı bulunan cephelerdeki celî tâlik hat ile 
yazılmış olan ve Sultan Abdülmecid’in 
annesi Bezmiâlem Vâlide Sultân’ı öven 
manzum kitâbelerden güney cephedeki 
Şükrü ve batı cephesindeki Zîver tara
fından yazılmıştır. Diğer iki cephede 
tek satır olarak yer alan kitâbelerde 
âyet yazılıdır. Doğu cephede, lell u 

e l ” yazılı yapraklı çelenk biçimin
de oval madalyon ve altta dikdörtgen 
çerçevede nbiyâ sûresinin . âyetinde 
geçen, e ealn  inel i külle şey in 

ayy”  kuzey cephedeki oval madal
yonda al aley i s sel ” ve altta 
dikdörtgen çerçevede ise ayrü l l 

 ün ka  se lill ” yazılıdır.
Ampir üslûpta tek yüzlü bir du

var çeşmesi olan Fındıkzâde Vakıf 
urebâ’daki Bezmiâlem Vâlide Sul

tan için yaptırılan Bezmiâlem Vâlide 
Sultan Abdülmecid an  eşmesi 

. M. , cephe tasarımı olarak 
Antik ağ esinlidir. Mermer kaplamalı 
cephede, en üstteki dikdörtgen alınlık
ta, kabartma çiçeklerden oluşan oval 
çerçeveli madalyon içinde Sultan Ab
dülmecid tuğrası ile  târihi vardır ve 
madalyon kabartma ışınsal olarak geli

şen üçgen alınlık oluşturan bir düzenle
me sunar. Altında kornişlerle belirlenen 
dikdörtgen alanda, dört satır üç sütun 
hâlinde kartuşlar içinde kitâbe yer alır. 
Zîver tarafından hazırlanan kitâbede 
târih beyti, iki yanda yaprak kabart
malarıyla süslü kartuşların olduğu son 
satırda, ortadaki kartuşta verilmiştir. 

ivli pilastrlarla belirlenen dikdörtgen 
ayna taşına kabartma olarak Antik ağ 

oma palmeti moti  işlenmiştir. eş
menin mermer tekne ve iki yandaki set 
yüzeyinde kabartma olarak ışınsal birer 
güneş ve yıldız moti  vardır.  

Ampir üslûpta, hazneli duvar 
çeşmesi olarak ertevniyal Vâlide 
Sultan tarafından yaptırılan yüp’te
ki ertevniyal Vâlide Sultan eşmesi 

. M. , oldukça yüksek ka
bartmalarıyla dikkat çeker. n üstteki, 
ışınsal üçgen alınlıkta çiçekler, üzüm 
salkımı, kıvrımlı akantus moti eri ve 
oval madalyon kabartmaları bulunur. 

emen altında dikdörtgen panodaki tek 
satırlık kitâbe kuşağında besmele ve 
âyet yazılıdır. Kornişlerle belirlenen alt 
kısımdaki dikdörtgen kitâbe kuşağı, beş 
satır üç sütun hâlinde kartuşlardan olu
şur. Kitâbe metni, Şeyh Ahmed Muhtar 

fendi’nindir. Kitâbe, hattat hâfız 
Mehmed min el yvânî’nin yazdığı 
güzel bir hat örneği sunar. İki yandan 
iyon başlıklı ve yivli gövdeli pilastrlarla 
belirlenen dikdörtgen alana yuvarlak 

I. Abdülhamid Han Çeşmesi, Emirgan.
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kemerli niş görüntüsü verilmiştir. 
Köşeliklere kıvrımlı yapraklar ve kemer 
kilit taşı gibi içine şalla ” yazılı olan 
küçük dekoratif kartuş yerleştirilmiş
tir. uvarlak kemerle belirlenen ayna 
taşında akantus, girland ve çiçekler 
yüksek kabartma olarak işlenmiştir. 

içeklerden oluşan girland moti  ve 
akantus yapraklarıyla çevrili yuvarlak 
madalyon içine ise bir hadis yazılmıştır. 

sküdar Bulgurlu’da, eberdar 
Mehmed Ağa eşmesi askan : 

.  olarak da adlandırılan Bulgurlu 
Köyü eşmesi, . M. ’te inşâ 
edilmiştir. Ampir üslûptaki çeşmenin 
bânîsi bilinmemektedir. Kesme taştan 
yapılan çeşmenin arkasında, taş ve tuğ
la hatıllı haznesi vardır. n cephede iki 
yanda başlıklı yarım sütunlar ve üst kıs
mında sütun başlıkları üzerinde çıkıntı 
yapan kornişler üzerinde düz alınlıklı 
ikinci bir kornişle taçlandırılır. Dik
dörtgen mermer kitâbesinde tâlik hatla 
âyet ve târih yazılıdır. ldukça sâde olan 
yapının ayna taşı, uçları kıvrımlı sırt 
sırta  moti eriyle süslüdür. Kitâbe, 

l ll u te l  ve sek ü  a ü ü  
şar en ta r  sene  şeklindedir.

iğer eç önem eşmeleri . 
yüzyılın ikinci yarısında, smanlı 
mîmârîsini etkileyen yeni sanat akımla
rının etkisi, çeşmelerde de görülür. e
şitli târihsel üslûpları bünyesinde barın
dıran eklektik üslûp başta olmak üzere, 
yeniden canlandırmacı üslûplar olarak  

neogotik, neorönesans, neobizans gibi 
akımların etkisi çeşme mîmârîsinde 
görülmüştür. . yüzyıl sonu ve . 
yüzyıl başında  Avrupa’da 
moda olan art nouveau akımı, sman
lı çeşme mîmârîsini etkilemiş ve . 
yüzyıl başında İtalyan mîmar aimondo 
D’aronco art nouveau etkili çeşmeler 
yapmıştır. Ayrıca, . yüzyıl başında, 
klasik smanlı mîmârîsi esinli . lusal 
Mîmarlık dönemi çeşmeleri görülür.

amîdiye Suyu esisleri’ni yaptıran 
Sultan . Abdülhamid, birbirinin eşi ya 
da benzeri nitelikte çok sayıda çeşme 
yaptırmıştır. Sultan . Abdülhamid’in 
Beşiktaş Asariye caddesi, ğriçınar 
sokağındaki tek yüzlü duvar çeşme
si, . M.  târihlidir. Mermer 

amîdiye eşmesi, üstte klasik dönem 
çeşmelerine benzer palmet tepelikle 
taçlandırılır. İki köşede yüzeyi rûmî 
moti i birer palmet ve ortada üst 
kısmı dalgalı kemer oluşturan kıvrımlı 
düzenlemeye sâhip alınlıkta kabartma 
yuvarlak madalyon içinde Sultan . 
Abdülhamid’in tuğrası vardır ve  
târihi ile madalyonun iki alt yanında 

a diye eş esi” yazılıdır. Kabartma 
süslemeli korniş altındaki dikdörtgen 
alanda etrâfı klasik dönem rûmîleri 
benzeri rûmî moti i kabartmalı dalgalı 
kemerli niş düzenlemesi vardır. Ayna 
taşı düz olup önüne kabartma süslemeli 
dekoratif kurna yerleştirilmiştir. sen
ler, Küçükçekmece, Beyoğlu ve Beşik
taş gibi birçok yerde benzer örnekleri 
vardır. amîdiye eşmeleri ile birlikte, 
Batı etkili barok, rokoko üslûpları ile 
ampir ve art nouveau gibi akımların 
sonrasında, smanlı klasik dönemin
de ve âle Devri çeşmelerinde görülen 
moti er, çeşme mîmârîsinde yeniden 
kullanılmaya başlanmıştır. Sultan . 
Abdülhamid tarafından meydan çeşmesi 
olarak döküm çeşmeler de yaptırılmıştır 
Sarıdikmen : .

Son dönem smanlı çeşmeleri 
içinde farklı bir örnek olarak ’le
rin başında yapılmış olan ve D’Aronco 

eşmesi olarak da tanınan âleli eşme, 
art nouveau akımın etkilerini taşıyan, 
iki cepheli köşe çeşmesidir. uvarlak 
kemer düzenlemesi ve niş içindeki ayna 
taşı, kabartma süslemelerle hareket
lendirilmiştir. ozet görünümünde 
helezonik tasarımda akantus yaprakları 

moti  vardır. Sultan . Abdülhamid 
tarafından İstanbul’a çağrılan D’Aron
co, Maçka arkı’ndaki . M.  
târihli Sultan . Abdülhamid Meydan 

eşmesi’nin de mîmârıdır. İlk yapıl
dığında ophâne’deki usretiye âmii 
önünde olan mermer çeşme, ’de yol 
çalışmaları sırasında sökülerek Maçka 

arkı’na yerleştirilmiştir. Art nouveau 
ve rokoko süslemeleriyle eklektik üs
lûpta dört cepheli bir meydan çeşmesi
dir. D’Aronco, Beşiktaş’taki Şeyh Za r 
Külliyesi önüne de iki yüzlü bir duvar 
çeşmesi tasarlamıştır. Art nouve
au etkili Şeyh Za r ürbesi eşmesi, 

. M.  târihlidir.
. M. ’de yaptırılan ve 

bânîsi belli olmayan İstinye İskele 
eşmesi, beton sıvalı çokgen haznelidir 

ve mermer kaplamalı çeşme bölümü, iki 
mermer sütûna oturan iki renkli sivri 
kemerlidir. Klasik üslûpta sivri ke
mer ile kabartmalarda rûmî ve palmet 
moti eri dikkat çeker. Sivri kemerin 
köşelik kısımları, simetrik olarak iki 
yanda birer kabara ve rûmî moti eri 
ile bezenmiştir. eşme aynası, rûmî ve 
palmet moti erinden oluşan kabartma 
süslemelere sâhiptir. ymalı mermer 
saçağı ve küçük kubbe örtüsü vardır. 
İstinye İskelesi’nde eniköy caddesi 
köşesindeki mezarlık duvarında yer 
alan çeşme, ’de taşları numaralan
dırılarak sökülmüş ve şimdiki yerinde 
yeniden kurulmuştur. Sivri kemerli niş 
içinde palmet tepelikli kartuş içinde
ki tek satır kitâbeye, İnsan sûresinin 

. âyetinden, e sek ü  a ü ü  
şar en ta r ” kısmı ve ” târihi 
celî sülüs hat ile yazılmıştır.

erebatan Sarnıcı’nın karşı
sındaki Ayasofya ç üzlü eşme, 

. M. ’de Sultan V. Mehmed 
eşad tarafından yaptırılmıştır. . 
lusal Mîmarlık döneminin etkileri 

görülen mermer çeşme, üç yüzlü bir 
köşe çeşmesidir. rtadaki bölüm iki 
yan cepheden daha yüksek ve geniş 
olup üst kısmı kubbeyle sonlanan yük
sek birer pâye ile iki yandaki alçak ve 
geride açılı olarak konumlandırılan yan 
bölümlere bağlanır. Mermer alınlığı
na, yedi tâne sekiz kollu yıldız oyma 
olarak işlenmiştir. ç yüzü de iki renkli 
mermerden basık sivri kemerli nişe 
sâhiptir. rtada dikdörtgen çerçeveyle 

Sultan II. Mahmud Çeşmesi’nin kitâbesi, Tarabya.
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belirlenen ayna taşında, tek satırlık 
kitâbe kartuşu altında küçük birer 
kurnası olan iki niş, tas yuvası olarak 
tasarlanmıştır ve aradaki alan kabart
ma kemerli moti erle süslenmiştir. 
İki yan cephede de benzer düzenleme 
görülür, bu bölümlerde sivri kemerin 
üst kısmında birer satırlık kartuşlarda 
kitâbe yer alır. eşmedeki kitâbeler
de, besmele ve çeşitli âyetler yazılıdır. 

ârih kitâbesi, ynen  tüse  
selse l   şeklindedir.

sküdar Kısıklı’daki . M.  
târihli Kısıklı eşmesi, sivri kemeri ve 
süsleme özelikleriyle klasik üslûba dö
nüş yapan son dönem smanlı çeşme
lerindendir. . lusal Mîmarlık dönemi 
örneğidir ve klasik smanlı üslûbunu 
yeniden yaşatma isteğini doğrudan yan
sıtır dekan :  ilehvarian r
falıoğlu azıcıoğlu : . Kitâbede
ki târih, çeşmenin yenilenme târihidir. 
Mermerden kırma çatı olarak eğimli 
küçük bir çatısı olan tek yüzlü mermer 
çeşmenin dikdörtgen cephesinde, üstte 
oymalı tepelikli ve mukarnaslı korniş 
altındaki alınlıkta, üç kabartma rozet 
yer alır. İki renkli mermerden çeşme 
nişi, basık sivri kemerlidir ve köşelikte 
birer kabara vardır. Silmelerle çevrele
nen dikdörtgen alanda, dekoratif kartuş 
içinde İnsan sûresinin . âyeti, mer 
Vas  tarafından sülüs hatla yazılmıştır.  
Düz çeşme aynasında süsleme yoktur ve 
önündeki mermer teknesi günümüzde 
yol seviyesinin altında kalır. Kitâbesi, 

e ealn  inel i külle şey in ayy  
 ete e  er as  şeklindedir.
aliç Ayakapı’daki umhûriyet 

eşmesi, mermer bir duvar çeşmesidir. 
Dikdörtgen cephenin iki köşesine ince 
birer sütun yerleştirilmiş olan yapıda, 
pro lli saçak altında, yüzeyi kabart
ma süslemeli pilastrlara oturan Bursa 
kemeri formunun büyük kilit taşında 
kabartma olarak  târihi yazılıdır. 
İki yanda kabartma birer rozet vardır. 
Bursa kemerli niş içindeki ayna taşı, 
dikdörtgen olarak belirir ve üstte tek 
kartuş içinde kitâbe ve altında kemer 
moti i çeşme aynası yer alır. nünde 
çokgen olarak dışa taşan teknesinin 
yüzeyine, kabartma aylama askı ve oval 
güneş moti  işlenmiştir. klektik üs
lûptaki çeşmenin kitâbesi, u riyet 

eş esi  ” şeklindedir.

Pertevniyal Vâlide Sultan Çeşmesi.
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