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İslâm 
mîmârîsinde 

şadırvan 
N U R A N  K A R A  P İ L E H VA R İ A N
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U yapıları içerisinde yer 
alan şadırvanlar, genel
likle saray, câmi, medrese 
gibi anıtsal ölçekteki 
yapılar içerisinde anılır. 

Şadırvan şârbân, şâdurbân  sözcüğü 
Farsçada suyun aktığı, yukardan dökül
düğü anlamında kullanılan şadurvan  
kelimesinden gelmektedir.1 timolo ik 
kökenine bakıldığında neşeli, mutlu, 
sevinçli anlamlarına gelen şâd ile  
akan, yürüyen, ruh, can anlamlarına 
gelen revan sözcüklerinin birleşimin
den oluşur.2 Buna göre şâdurvan, ruh
can dinlendiren ya da mutluluk akan, 
sevinç akan anlamında kullanılan kül
türümüze mahsus kelimedir.  

Kâmûs ı ürkî3 ve Devellioğlu söz
lüğünde şadırvan şâdırvan şâdurvân  
genellikle câmi avlularında bulunan 
çok musluklu duvarlarla çevrili su haz
nesi olarak tanımlanmaktadır.4   

İşlevsel olarak rûha cana dinginlik, 
neşe vermesinin yanı sıra şadırvanlar, 
câmi, medrese vb kamusal alanlarda 
el yüz yıkama, su içme, abdest alma 
amaçlı da kullanılırlar. Şadırvanlar, üstü 
örtülü ya da açık bir su haznesinden, 
kimi örneklerde hazne üzerindeki bir 
fıskiye düzenlemesinden, su haznesini 
kir ve diğer etkilere karşı koruyan bir 
hazne kafesinden, musluklu ise akan su 
için bir su kanalı ve kimi örneklerde de 
oturma elemanlarından oluşmaktadır.

ârihî süreçte çeşitli İslâm devlet
lerinde şadırvanlar genellikle iç avlu
ların merkezinde kare, çokgen ya da 
dâire planlı olarak inşâ edilmişlerdir.5  

İlk İslâm devleti olan mevîlerin 
saraylarından ırbet el Mefcer 

’in ön avlusunda bulunan baldaken 
planlı üstü kubbe ile örtülü kare havuz, 
İslâm mîmarlığındaki ilk şadırvan 
örneği sayılabilir. 

st örtüsü olmayan açık havuzlu şa
dırvan tipine bilinen ilk örnek yyûbîler 
tarafından yapılmıştır. Mescid i Aksâ 
ile Kubbetü’s Sahrâ arasında yer alan 

birke  büyük havuz  şadırvan havuzu, 
 hicrî  mîlâdî yılında inşâ edilmiş 

Selçuklu alep emîri Seyfeddin engiz 
tarafından  hicrî  mîlâdî yeni
lenmiş . yüzyılda ise smanlı Devleti 
tarafından yeniden yapılmıştır.6

. yüzyılda yapılmış olan olunoğ
lu Ahmed âmii’nde yer alan dört ayak 

üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülü 
şadırvan, İslâm mîmârîsinde ürk etki
lerinin görülebildiği ilk şadırvan yapısı 
örneklerindendir.  yılında yanan 
şadırvanın, İbn Du ma ’ın tasvirlerin
den, revaklı olduğu, ahşap kubbesinin 
on adet sütûna oturduğu ve şadırvanı 
çevreleyen dâiresel planlı mermer kâi
deli onaltı mermer sütûnu, fıskiyesi ve 
mermer su lülesi olduğu bilinmektedir. 
Şadırvanın bütün yüzeyleri üzerinde 
pencereler ve çatısı üzerinde bir de gü
neş saati bulunmaktadır.7 Döneminde 
iki katlı bir yapıya sâhip olduğu bilinen 
şadırvanın üzerinde ezan okunduğu da 
söylenmektedir.

Şerife ali, smanlı Dönemi 
İstanbul âmilerinde Şadırvanlar  
başlıklı doktora tezinde8, beytülmal 9 
yapılarının şadırvanların gelişim süre
cine etkisi olduğundan söz etmektedir. 

âmi avlularında yer alan beytülmalin 
yerden sütunlar üzerinde yükseltilmiş 
bir yapı olduğunu, altında da bir havuz 
bulunduğunu belirten ali, günümüze 
ulaşmış olan Ma’arrat an uman ve 

ama lu âmii beytülmal yapılarının 
bu mîmârî düzende inşâ edildiklerin
den bahsetmektedir. okgen plana 
sâhip olup altında havuzlu fıskiyesi 
Arapçası fevvare  olan beytülmal 

yapılarının bir diğer önemli örneği de 
Fâtımî halîfesi el Azîz’in emîri vezir 
Abu’l Fara  İbn i Kilis’in  târihli 
Amr âmii’dir. 

 târihli Kurtuba âmii’nin por
takal bahçesi olarak bilinen avlusunda, 
abdest almaya mahsus bir şadırvanın 
olduğundan kaynaklarda bahsedilmek

tedir. 
Büyük Selçuklu Devleti ve onların 

geleneklerini devam ettiren Safevî 
Devleti’nde, şadırvan öğesi yerine, 
câmi avlularında yer alan süs havuzları 
kullanılmıştır. İsfahan uma âmii’n
de benzer bir havuz mevcuttur.10 

ndülüs mevî dönemine âit l
hamra sarayında . yüzyıldan kalma 
olan arslanlı avluda yer alan çeşme 
öncül bir şadırvan örneği olarak düşü
nülebilir. 

eometrik veya poligonal planlara 
sâhip olan Selçuklu şadırvanları, orta
sında fıskiyesiyle havuzlu ve herkesin 
rahatça görebileceği bir yapıya sâhiptir. 
Mukarnas dilimlerle süslenmiş olan 
Sivas ök Medrese şadırvanı, Selçuklu 
dönemi şadırvanlarına örnek olarak 
gösterilmektedir.11

Musul’da Atabekler döneminde 
inşâ edilen hemen her câmide şadır
van mevcuttu. Seyfettin azi  
tarafından onarılan Şam meviye 

âmii’nin avlusuna bu esnâda bir şa
dırvan eklemiştir. 

Anadolu’da bilinen en eski şadır
van örneği, arran lu âmii’nde inşâ 
edilen sekizgen planlı şadırvandır.12 
Diyarbakır lu âmii’nde günümüz
de yer alan şadırvanın yerinde insan 
büyüklüğünde yuvarlak bir havuzun 
olduğu, . yüzyılda İranlı seyyah olan 

âsır ı üsrev in Sefernâme’sinde 
belirtilmiştir. 

Anadolu’da avlusu olmayan câmi
lerde şadırvan iç mekânda konumlan
dırılmıştır, Divriği lu âmii  
ve iğde Alâddin âmii  şadır

S

Şam Ulu Câmii şadırvanı.

Ayasofya Câmii şadırvanı.
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vanları bu tipe örnektir. ünümüzdeki 
şadırvan örneklerine benzeyen ortası 
fıskiyeli, havuzlu, musluklu abdest 
şadırvanları Beylikler Dönemi  yapı
larında görülmektedir. Saruhan Beyliği 
döneminde yapılan Manisa lu âmii 
şadırvanı , Aydınoğlu Beyliği 
döneminde yapılan acı İsa Bey âmii 
şadırvanı  bu örneklerdendir.13 

Baldaken plana sâhip şadırvan 
örnekleri daha çok smanlı mîmârî

sinde yaygın bir şekilde kullanılmış ve 
geleneksel bir şadırvan formu olarak 
tekrar etmiştir. Bu şadırvan formu iki 
ana bölümü olup ilk bölüm kare veya 
çokgen plana sâhip olan ve ortada yer 
alan hazneyi14 örten dış örtü, ikinci 
bölüm ise abdest almak için kullanılan 
havuz bölümüdür. smanlı mîmârîsin
de şadırvan diye adlandırılan ilk yapı 
Fatih âmii’nde  bulup vak ye
sinde şadırvan ı hurşîd nişan  diye 
bahsedilen sekizgen baldaken plana 
sâhip şadırvandır.15 

EYÜP SULTAN CÂMİİ ŞADIRVANI

 depreminden sonra zarar gören 
yüp Sultan âmii alid bin Velid 
âmii . Selim döneminde  hic

rî  mîlâdî yeniden inşâ edilmiştir. 
ünümüzde dış avluda bulunan şadır

van bu dönemde inşâ edilmiştir. 
Şadırvan sekizgen plana sâhip 

olup mermer malzeme kullanılmıştır. 
Şadırvan sekiz sütunlu, revaklı, kub
beli bir yapı ile örtülmüştür. Süsleme 
açısından şadırvan smanlı baroğu 
özelliği taşımaktadır.16 

CEZERÎ KASIM PAŞA CÂMİİ ŞADIRVANI

 yılında ezerî Kasım aşa tara
fından yaptırılan câminin avlusunda 
yer almaktadır. Şadırvan üzerinde 

 mîlâdî  Şevval  hicrî târihli 
onarım kitâbesi bulunmaktadır. Se
mavi yice’ye göre onarım işi atice 
Sultân’ın kethüdâsı Mehmed fendi 
tarafından yaptırılmıştır.

Sekizgen plana sâhip olup mermer 
malzemeden inşâ edilmiştir. Şadırvan 
Kırkçeşme Suları ile beslenmiş olup 
mermer haznesi onikigen plana sâhip
tir. Süsleme açısından smanlı klasik 
dönem özellikleri gösteren şadırvanın 
sekiz ahşap direk üzerine oturan üst 
örtüsü de mevcuttur.17 

ZAL MAHMUD PAŞA CÂMİİ ŞADIRVANI

Kânûnî Sultan Süleyman’ın dâmâdı 
olan Zal Mahmud aşa’nın zevcesi 
Şah Sultan için  mîlâdî  hicrî 
târihinde yapılmıştır. âminin mîmârı 
Sinan’dır.  târihleri arasında 
külliye ile berâber şadırvan da resto
re edilmiştir. Klasik dönem süsleme 
özelliği gösteren şadırvan sekizgen 

(üst) Tolunoğlu Câmii şadırvanı, Kahire.
(alt) Harran Ulu Câmii kalıntıları.

Anadolu’da bilinen 
en eski şadırvan örneği,
Harran Ulu Câmii’nde

inşâ edilen sekizgen planlı 
şadırvandır.
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plana sâhiptir.  Mermer haznesi oniki
gen plana sâhip olup hazne içerisinde 
silindirik bir kâide üzerine oturan tek 
çanaklı su lülesi bulunur. Şadırvan üst 
örtüsü üstünde alemi bulunup sekiz 
sütun üzerine oturtulmuştur. 

ŞEYH MURAD EFENDİ TEKKESİ 
ŞADIRVANI

ekke, yüp’te işancı Mustafa aşa 
caddesi ile Davutağa caddesinin 
kesişim noktasında yer almaktadır. 

akınında Mîmar Sinan eseri olan 
işancı Mustafa aşa âmii bulun

maktadır. ekkenin bânîsi Minkârizâde 
ahya fendinin dâmâdı Anadolu’da 

vefat eden Kangırlı ankırılı  Mustafa 
fendi’dir.18 Vakıf, Mustafa fendi’nin 

mahlası  âsih Mustafa fendi’ye 
âittir. Mustafa fendi’nin oğlu Ahmed 

fendi  mîlâdî  hîcrî tarafından 
Buhâralı Şeyh Murad fendi vefat edin
ce adına tekkeyi yaptırmıştır. Murad 

fendi’nin vefâtından sonra akşiben
dî zâviyesi âmzavî Melâmî tekkesi 
olarak kullanılmıştır. ekke, Kırkçeş
me isâle hattı ile beslenmiştir. Zaman 
içinde bakımsızlık yüzünden harap 
duruma gelmiş, son yıllarda restoras
yon işleri tekrardan başlamıştır. ekke 
içerisinde mescit, semâhâne, türbe ve 
medrese ve şadırvanı bulunmaktadır.19 

Şadırvana düşürülen târih, Suyol
cuzâ de Mehmed ecib yyû bî’nindir. 
Bir beyitten iki târih ç ıkar:

Eyledi Pîri Murâd ü zre Mehmed-i 
mü kerrem / Tekye’de ehl-i dili şâd-ı revâ n 
eyledi â b, 1143 H. (1730).20 

KAŞGARÎ MURTAZÂ EFENDİ TEKKESİ 
ŞADIRVANI

ekke, iyer oti Kahvesi’ne giden 
İdris Köşkü caddesi ile üsam fen
di sokağı arasında yer alır. adîka
tü’l evâmî’de bânîsini kibar hâce
gâ ndan ve Devlet i liyye’den olup 

ersâne mâneti ve sâir hizmetlerde 
kullanılarak Büyük uznâmecilikten 
ayrıldıktan sonra vefat eden ekç eşm 

el ac Murtazâ fendi olarak belirtil
miştir. akşibendî tarîkatından Kaş
garî Şeyh Abdullah fendi’ye münte
siptir.  senesinde yapılan tekkenin 
avlusunda kitâbesiz ongen plana sâhip 
bir şadırvan bulunmaktadır.21 Mevcut 
durumunda şadırvan etrâfı altıgen 
ahşap bir kulübe ile örtülmüştür.
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