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HAMiDiYE KÜTÜPHANESi 

I. Abdülhamid'in 1780 yılında 
İstanbul Bahçekapı'daki 
külliyesi içinde kurduğu 

kütüphane. 
_j 

I. Abdülhamid külliyesinin temeli Şa
ban 1191 'de (Eylül 1777) atılarak aynı yı
lın zilkade (aralık) ayında bazı bölümleri 
tamamlanmış, medrese ve kütüphane
nin inşası ancak 1194'te (1780) bitirile
bilmiştir. Kütüphanenin işleyişi ve görev
li tayiniyle ilgili hususlar 1195 ( 1781) yılı 
başında hazırlanan vakfıye ile tesbit edil
miştir. 

Hamidiye Kütüphanesi'nin diğer padi
şah kütüphanelerine göre kuruluşunda 
hem personel hem de koleksiyon bakı
mından oldukça fakir olduğu görülmek
tedir. Kütüphaneye dört hatız-ı kütüb, 
bir mücellit. bir ferraş ve bir bewab ta
yin edilmiş, vakfıyede ayrıca hafız-ı kütüb
lerin tahsis edilecek evlerde oturacakları 
belirtilmiştir. Vakfıye hazırlandığında kü
tüphaneye konulacak kitap sayısı belirtil
meyip yeri boş bırakılmıştır. Daha sonra 
yapılan sayımlardan I. Abdülhamid tara
fından kütüphaneye 1552 kitabın vakfe
dildiği anlaşılmaktadır. Kütüphanenin ku
ruluşundan bir süre sonra Lala İsmail 
Efendi'nin vakfettiği 750 eserle Hamidi
ye koleksiyonu zenginleşmiş, dört hatız-ı 
kütübe ayrıca 5'er akçelik bir ek gelir sağ
lanmıştır. 

Kütüphanede bulunan kitaplar. külli
yenin genel olarak harap bir vaziyete düş
mesi ve medresenin de kadro dışı bıra
kılması üzerine, önce Sultan Selim ima
reti'nin yerinde Hamid-i Ewel Medresesi 
adıyla inşa edilen ve daha sonra Medre
setü'l-mütehassısin olarak açılan rnekte
bin kütüphanesine nakledilmiş. buranın 
kapatılmasının ardından 1924'te Murad 
Molla Kütüphanesi'ne, 1954 yılında da Sü
leymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. 
Kitaplar halen orada aynı adla müstakil 
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bir koleksiyon halinde korunmaktadır. Bu
gün kütüphanede 302'si Türkçe, 111 O'u 
Arapça. yetmiş sekizi Farsça olmak üzere 
1490 yazma eseri e onu Türkçe. yirmi biri 
Arapça otuz bir matbu eser mevcuttur. 
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~ İSMAİL E. ER ÜNSAL 

HAMİDİYE SlNU 

İstanbul'un 
Haliç'in kuzeyinden 

Ortaköy'e kadar olan bölgesine 
içme suyu sağlayan tesisler. 

ı 

_j 

II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve 
kendi adıyla anılan bu tesisler İstanbul'u 
besleyen H alkalı, Kırkçeşme ve Taksim su
larının dışında kalan küçük isale sistem
lerinden biridir. Tesisin büyük bölümü 
1 900 yılında tamamlanmış. suyun veril
mesi 26 Mayıs 1902 tarihinde gerçekleş
miştir. Haliç'in güneyindeki tarihi yarıma
danın içme suyunu temin eden Halkalı 
sularının sertlik derecesi oldukça yüksek 
menba suyu ve yine aynı yeri besleyen 
Kırkçeşme suları ile Haliç'in kuzeyini bes
leyen Taksim sularının ise bentlerde top
lanan sertlik derecesi düşük fakat kirlen
me ihtimali yüksek yüzeysel su olmaları

na karşılık Hamidiye suyu, sertliği Fran
sız ölçüsüyle 3 derece civarında bulunan 
temiz menba sularından meydana gelir. 
Bu sebeple İstanbul'un makbul suların
dan olup mevsim e göre değişen debisi or
talama olarak günde 1200 -1300 m3 ka
dardır. Hamidiye suyunun baş menbala
rı, Kırkçeşme tesislerinin doğu isale kolu 
üzerinde ve Kemerburgaz'ın 2,5 km. ka
dar güneyinde yer alan Karakemer civa
rındadır. Sular masiaklarda toplandıktan 
sonra Kurudere boyunca devam edip Ko
vukkemer'e doğru yeni menbalarla batı
dan gelen bir kolu alarak güneye yönelir 
ve böylece elli altı menbam suyunu yirmi 
maslakta toplayarak Cendere terfi istas
yonuna ulaşır. Buradan bir kol Kağıthane 
deresinin sol sahilini takiben Kağıthane'-
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ye ve oradan da Haliç'teki mezbahaya ka
dar uzanır. 

Asıl isale hattını teşkil eden kol, Cen
dere'de terfi edilen suyu 225 mm. çapın
daki borularla güneye doğru yöneltir. Le
vent civarındaki teraziden sonra Zincirli
kuyu'da ayrılarak Mecidiyeköy'deki çeş
meye ve Balmumcu'dan da ikinci bir kol 
ile Şişli Etfal Hastahanesi'ndeki çeşmeye 
su verir. Daha sonra bugünkü Halaskar
gazi caddesinin güneyindeki yoldan Ni
şantaşı kavşağına gelir ve buradan bir kol 
Harbiye- Elmadağ yolu ile Thksim Mey
danı'na vardıktan sonra bir kol Gümüş
suyu caddesinden geçerek Alman Baş
konsolosluğu, Gümüşsuyu Askeri Hasta
hanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gü
müşsuyu binası önündeki çeşmelere. di
ğer bir kol da Firuz Ağa Mescidi'ndeki (Ci
hangir) çeşmeye su verir. Taksim'den ay
rılan üçüncü ve esas kol ise İstiklal cad
desini takiben Galatasaray Lisesi'ne ulaş
tıktan sonra Tünel'den önce ayrılan bir 
kolla Kasımpaşa Meydanı'ndaki çeşme
ye. Tünel'den sonra bir kolla Kuledibi'n
deki çeşmeye. diğer bir kolla Bankalar 
caddesinden aşağı inerek Arap Camii'n
deki çeşmeye ve küçük bir kolla da sahil
deki çeşmeye su verir. Nişantaşı'ndan Teş
vikiye yönünde devam eden kol burada 
bir çeşmeye, sonra istanbul Teknik Üni
versitesi Maçka binasının altındaki bir 
çeşmeye, daha sonra Daimabahçe'de İnö
nü Stadı önündeki iki çeşmeye ve Kaba
taş'ta da bir çeşmeye su vererek Topha
ne'ye kadar uzanır. 

Balmumcu'daki ana isale hattından 
bugünkü Barbaros bulvan yönünde de
vam eden ana kol Yıldız Sarayı'ndan önce 
birçok kola ayrılır. Batıdaki kol bugünkü 
yaya üst geçidinden önce batıya yönelir 
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HAMiDiYE SUYU iSALE HATTI ve ŞEBEKESi 

Menbalarla masiakiar arası 
Maslaklarla isale hattı arası 

5137 m. 
3765 m. 

Kemerburgaz (Karakemerı-cendere 12.900 m. 
Cendere (terfil-su terazisi arası 2260 m. 
Su terazisi-Balmumcu deposu arası 4000 m. 

T O P L A M 28.062 m. 

Şebeke hattı: 

Muhtelif çapta font boru 

TOPLAM 

Depolar: Cendere'de 
Balmumcu'da 

15.810 m. 
43.872 m. 

2 x 500 m' 
2 x 500 m' 

ve bir kol Ihlamur Kasrı'ndaki çeşmeye, 
bir kol Muradiye Çeşmesi 'ne ulaşır; bu 
iki kol un ayırım yerinde de bir çeşme var
dır. Batı koluna bağlı diğer bir kol Abbas 
Ağa Parkı yanında ve Sinan Paşa Camii 
civarında çeşitli yerlere su verir. Doğu ta
rafına ayrılan kollardan biri Yıldız Sarayı'n
da dallanarak saray içinde ve dışında bir
çok yere su dağıtır. Diğer iki kol Orhaniye 
Kışiası civarından birbirine paralel olarak 
geçip biri Yahya Efendi Dergahı'na, diğe
ri Ortaköy' e ve yine bunlardan bir kol sa
hil boyunca Bebek yönüne, bir diğeri de 
Beşiktaş yönüne gider. 

Hamidiye suyu ile beslenen resmi bi
nalar şunlardır: Dördüncü Levent iETT 
Garajı , Balmumcu Askeri Garnizonu, Şişli 
Etfal Hastahanesi, Harbiye Orduevi, Not
re Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, Gala
tasaray Lisesi, istanbul Teknik Üniversi
tesi (Gümüşsuyu), Gümüşsuyu Askeri Has
tahanesi, ilkYardım Hastahanesi (bugün 
Taksim HastahanesiL Sular İdaresi, Ku
ledibi Belediye Hastahanesi, Kasımpaşa 
Deniz Hastahanesi, Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üni
versitesi), Atatürk Kız Lisesi, Dikilitaş İl
kokulu, Beşiktaş Resim ve Heykel Müze
si, Daimabahçe Sar ayı , Beşiktaş Askerlik 
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Şubesi, Yıldız Camii, Şale Köşkü, Yıldız 
Teknik Okulu (Yıldız Üniversitesi), Yıldız Es
ki Polis Okulu, Harp Akademisi, Palanga 
caddesindeki askeri tamirhane. Orhani
ye Kışlası, Yıldız Çini Fabrikası (Yıldız Çini 
ve Porselen Sanayii Müessesesi), Yahya Efen
di Dergahı, Kabataş Lisesi, Galatasaray 
Lisesi (ilkokul kısmı; bugün Galatasaray 
Üniversitesi), Yüksek Denizcilik Okulu, Şe
ref Stadyumu (bugün Çırağan-Kempins
ki Oteli), Kızılay Deposu, Şeker Deposu, 
Beşiktaş Kız Ortaokulu (Beşiktaş Kız Lise
si), Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Durakreis 
İlkokulu, İbrahim Paşa Camii, Teşvikiye 
Işık Lisesi, Maçka Kız Ortaokulu (Nişantaşı 
Kız Lisesi), Maçka Teknik Okulu (istanbul 
Teknik Üniversitesi işletme Fakültesi), Yıldız 
Sağır ve Dilsizler Okulu, lhlamur Kasrı, 
Eski Mabeyn Okulu. 

Hamidiye Çeşmeleri. Resmi kayıt ve 
planlara göre Hamidiye şebekesine bağlı 
halka açık çeşmelerin yedi tanesi isale 
hattı üzerinde olup Beşiktaş Sarayı'ndaki 
on, Yıldız Sarayı'ndaki otuz ve Daimabah
çe Sarayı'ndaki on beş çeşme ile birlikte 
toplam çeşme sayısı 148'dir. Bu çeşmeler 
Hamidiye çeşmeleri ve Hamidiye suyun
dan beslenen çeşmeler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Birinci gruptakiler birkaç tanesi ha
riç şebekeyle birlikte yapılmış ve aynı ta
rihte hizmete girmiş, ikinci gruptakiler ise 
daha önce yine Il. Abdülhamid veya baş
ka kişiler tarafından yaptırılmış ve sonra
dan bu şebekeye bağlanmıştır. Hamidiye 
çeşmelerinin genelde aynı standartta ve 
nisbeten sade oldukları, ancak bazılarının 
bulundukları yere göre farklı biçimlerde 
ve daha süslü yapıldıkları görülür. 

Hamidiye çeşmelerinden ve Hamidiye 
suyundan beslenen çeşmelerden 1992 yı
lında tesbit edilenler şunlardır (suyu akan
Iara +işareti konulmuştur): 1. Esentepe 

Omaniye 
K ı şias ı 

bahçesindeki 
Hamidiye 
Çeşmesi ile 
Yıldız 

Saray ı 'ndaki 

Hamidiye 
Çeşmesi

Beşiktaş 1 

istanbul 

Ertuğrul sitesindeki Hamidiye Çeşmesi -
Beşiktaş 1 istanbul 

Yazarlar sokağındaki çeşme tamir gör
müş olmakla birlikte orüinal durumunu 
korumuştur. Mermer üzerinde tuğra ile 
"Hamidiye Çeşmesi" yazısı ve 1318 (1900) 
tarihi bulunmaktadır ( +). z. Esentepe 
Nimet Abla Camii yanındaki çeşme yeni
den yapılmış ve mermer plakalarla kap
Ianmıştır ( +). 3. Balmumcu Kışiası'nın 
bahçesinde mermer, kitabesiz küçük çeş
me. 4. Balmumcu deposu önündeki ye
niden yapılmış betondan küçük bir çeş
me ( +). 5. Erdoğan Özkardeşler sokağın
da bulunan çeşme de betondan yeniden 
yapılmıştır (+). 6. Teşvikiye Camii yanın
da Hamidiye suyundan beslenen mer
mer kaplamalı Said Bey Çeşmesi. 7. Spor 
caddesinde, Abdülmecid'in annesi Bez
mialem Valide Sultan tarafından 1839 
yılında yaptırılan çeşmeye de sonradan 
Hamidiye suyu bağlanmıştır. 8. Nusreti
ye Camii'nin yanında iken istanbul Teknik 
Üniversitesi Maçka binasının karşısına 
getirilen Raimondo d'Aranco'nun eseri 
ll. Abdülhamid Çeşmesi. 9. Tophane'de I. 
Mahmud tarafından 1 732 yılında yaptırı
Ian çeşme önceleri Taksim suyundan bes
Ienirken sonradan Hamidiye suyu bağlan
mıştır. 1 o. Askeri M üze bahçesindeki font 
Hamidiye Çeşmesi. 11. Askeri M üze müş
temilat binası içerisindeki kitabesiz mer
mer çeşme. 1 Z. istanbul Teknik Üniversi
tesi Taşkışla binası içerisinde Aslanit Çeş
me ( Hamidiye suyundan beslenmiş ola
bilir). 13. Alman Konsolosluğu bahçesin
de; kitabeli, üzerinde hicrl 1324 ve mila
di 1906 tarihleri yazılı olan Avrupa! üslup
ta çeşme. 14. Sıraselviler kolundan bes
lenen Flruz Ağa Mescidi yanındaki font 
Hamidiye Çeşmesi. 15. Yeniçarşı cadde
sinde, Boğazkesen caddesine doğru gi
derken Galatasaray Lisesi'nin duvarı üze-



rinde yer alan bazı kısımları kırık, mer
merden yapılmış orüinal çeşme; üzerin
de tuğra ile "Hamidiye Çeşmesi" yazısı 
ve 1318 (1900) tarihi yer almaktadır. 16. 
Kasımpaşa'daki nişan taşları gibi sütun 
şeklinde olan ve üzerinde "Hamidiye Çeş

mesi" yazısı ile 1306 (1889) tarihi bulu
nan çeşme ( Hamidiye suyunun daha son
ra bağlandığı anlaşılmaktadır). 17. Arap 
Camii'nin şadırvanı (veya çeşmeler; han
gisi olduğu kesin belli değildir) 18. Darp
hfıne'nin bahçesindeki font Hamidiye Çeş
mesi ( +) . 19. Darphane'nin arkasında bu
lunan yeniden yapılmış beton çe ş me ( +). 
zo. Dikilitaş'ta Dikilitaş caddesinin köşe
sinde Hoca Çeşmesi denilen, mermer pla
kalarla kaplı yeniden yapılmış çeşme ( +). 
Z1. Dikilitaş'ta H ara sokağının başında ye
niden yapılmış. mermer plakalarla kaplı 
çeşme ( + ). ZZ. Dikilitaş'ta Emirhan soka
ğında bulunan yeniden yapılmış (ayna 
taşı eski). mermer plakalarla kaplı çeş
me (+). Z3. Beşiktaş Balmumcu'da Ertuğ
rul Sitesi'ndeki 1306 ( 1889) tarihli dört 
yüzlü meydan çeşmesi (Hamidiye suyu 
şebekenin yap ılı ş ı s ırasında bağlanmış

tır) (+). Z4. Ortaköy Camii'nin yanındaki 
font Hamidiye Çeşmesi (halen sağlam 
durumdadır)(+) . ZS. Çırağan Sarayı'nın 
karşısında Yıldız Parkı' nın girişindeki çeş

me (yalnız teknesine rastlanmıştır) . Z6. 
Yıldız Çini Fabrikası civarında itfaiyeye ya
kın bir yerde bulunan dört yüzlü meydan 
çeşmesi (Hamidiye suyu sonradan bağ
lanmışt ır) . Z7. Çırağan'da Yahya Efendi 
çıkmazı üzerindeki 1321 ( 1903) tarihli 
mermer çeşme. zs. Yahya Efendi Derga
hı'ndaki 1324 ( 1906) tarihli m ermer çeş
me. Z9. Yıldız Camii'nin bahçesinde üze
rinde 1258 (1842). 1293 (1876) ve 1318 
(1900) tarihli levhalar bulunan font çeş
me. 30. Eğriçınar sokağı ile Asariye cad
desinin kesiştiği yerdeki m ermer çeşme; 
üzerinde tuğra ile "Hamidiye Çeşmesi" 
yazısı ve 1318 (1900) tarihi yer almakta
dır. 31. Yıldız Posta caddesiyle Yıldız cad-

Yazarlar 
sokağındaki 

Hamidiye 
cesmesi
Esentepe 1 

Istanbul 

Askeri 
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dökmedemir 
Hamidiye 

Cesmesi
Harbiye 1 
Istanbul 

desinin kesiştiği yerde bulunan nisbeten 
az hasar görmüş m ermer çeşme; üzerin
de tuğra ile "Hamidiye Çeşmesi" yazısı 
ve 1318 ( 1900) tarihi görülür ( +). 3Z. Ab
bas Ağa Parkı'nın alt başında Şehid Ka
zım sokağı ile Selamlık caddesinin kesiş

tiği yerdeki mermer çeşme ; üzerinde 
tuğra ile "Hamidiye Çeşmesi " yazısı ve 
1318 ( 1900) tarihi bulunmaktadır ( +) . 
33. Yıldız Sarayı'nın Barbaros bulvan ta
rafındaki girişinin karşısında yer alan üç 
musluklu çeşme; üzerinde tuğra ile "el
Gazi". "Hamidiye Çeşmesi" yazıları. bes
ınele ve. "ve sekahüm rabbühüm şara
ben tahüren" ibaresi yer almaktadır; sa
rayçlaki diğer çeşmelerde olduğu gibi ta
rihi yoktur. 34. Orhaniye Kışiası'nın avlu
sundaki meydan çeşmesi; dört yüzünde 
Osmanlı arması ile ll. Abdülhamid'in tuğ
rası , yalnız bir yüzünde de besmele var
dır. 35. Şeyh ZMir Türbesi yanındaki Rai
mondo d'Aranco'nun eseri olan çeşme 
(sağlam durumdadır). 
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HAMTDOGULLARI 

HAMİDOGULLARI 

XIII. yüzyılın sonlarına doğru 
Isparta, Burdur 

ve Eğridir yöresinde kurulan 
Türkmen beyliği. 

~ 

Beyliğin adı, Anadolu Selçuklu Sultanı 
ı. Alaeddin Keykubad'ın hizmetine gir
mek üzere aşiretiyle birlikte Kuzey Suri
ye'yi terkederek Anadolu'ya geldiği, uzun 
süre sultanın çocuklarına ve askerlerine 
silah talimi yaptırdığı, Alaeddin'in ölü
münden sonra yerine geçen oğlu ll. Gı
yaseddin Keyhusrev tarafından başarılı 
hizmetleri sebebiyle mükafatlandırılarak 
638'de (1240) Isparta ve Burdur yöresi
ne uç kumandanı olduğu rivayet edilen 
Hamld Bey'den gelir. 

Hamld Bey, ilk defa 1291 yılında Moğol 
zulmüne karşı uçlarda başlayan Türk
men ayaklanmaları sırasında Isparta ve 
Burdur yöresinde kendine bağlı Türkmen
ler ile birlikte harekete geçerek merkezi 
yönetime isyan etti ve Isparta merkez ol
mak üzere bağımsız bir beylik kurmaya 
çalıştı. Fakat Selçuklu-Sultanı ll. Mesud. 
Karaınanlılar'ın başı çektiği bu Türkmen 
ayaklanmalarını önleyemeyince İlhanlı Hü
kümdarı Geyhatu Han'dan yardım istedi. 
Bunun üzerine büyük bir ordu ile Anado
lu'ya gelen Geyhatu önce Karaman top
raklarında. ardından Eşrefoğulları bölge
sinde Beyşehir ve yöresiyle Eğridir, Ispar
ta ve kısmen de Burdur'da tahribat ve 
katliamda bulundu. Hamld Bey, bu Mo
ğol saldırısından kurtulabilmek için Dav
ras dağlarının sarp kısımlarına çekilmek 
zorunda kaldı. İlhanlı Hükümdan Gazan 
Han'ın Selçuklu Sultanı Il. Mesud'u aziet
mesi sebebiyle ( 1296) doğan otorite boş
luğundan faydalanan Hamld Bey, muh
temelen 1297 yılında müstahkem bir yer 
olan Uluborlu'yu hükümet merkezi yaptı 
ve Isparta, Burdur. Eğridir. Ağros (günü
müzde Atabey). Gönen, Barla, Keçiborlu 
yöresinde Hamidoğuilan Beyliği'ni kura
rak bağımsızlığını ilan etti. Beyliğin adı 
bazı çağdaş kaynaklarda. sonradan Os
manlı hakimiyeti dönemine bir sancak 
adı olarak intikal eden Hamld- ili şeklinde 
de geçer. 

Beyliğin sınırlarını Yalvaç. Şarkikaraa
ğaç. Avşar. Sütçüler. İncirli ve Ağlasun 
gibi yerleşim merkezlerini içine alacak de
recede genişleten Hamld Bey, ailenin en 
yaşlı üyesi olarak eski Türk geleneğine uy
gun bir şekilde hükümet merkezi Ulubor
lu'da "ulu bey" sıfatıyla hüküm sürdü. 
Onun 702 (1302-1303) yılında hayatta ol-
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