AHMED lll
başı Mehmed Efendi ile diğer müslüman ve hıristiyan bazı doktorlar tedavi
etmişlerdi.

lll. Ahmed ayrıca. Saray-ı Hümayun'da, iç hazine ve Has Oda hazinesi ile Harem Dairesi'nde dağınık vaziyette bulunan kıymetli kitapları bir araya toplatarak bunları koymak üzere. Arz Odası'nın arkasındaki ll. Selim'e ait beyaz
mermer havuzlu bahçenin yerine müstakil bir kütüphane inşa ettirdi. Bundan
başka annesi Rabia Emetullah Gülnüş
Sultan için Üsküdar'da Yeni Valide Camii
ile bunun yanında bir sebil, çeşme. sıb
yan mektebi ve bir imarethane yaptırdı.
istanbul'da Bahçekapı'da Büyük Valide
Turhan Hatice Sultan Türbesi yanında
ikinci bir kütüphane. Ayasofya meydanında. bugün lll. Ahmed Çeşmesi diye
meşhur olan dört cepheli ve süslü çeş
meyi, Üsküdar'da iskele Meydanı' ndaki
büyük çeşmeyi ve Kağıthane'de Çağla
yan önünde, şair Nedim'in "Çeşme-i nevpeyda" adını verdiği üçüncü bir çeşme
yaptırdı. Ayrıca, Galata Sarayı'nın tamiri
ve vakıf şartlarının değiştirilmesiyle bu
sarayın dışında bir cami, Boğaziçi'nde
Bebek'te diğer bir cami ve altında bir
mektep ile çeşme. Hasköy- Kasımpaşa
arasında. Aynalıkavak'ta köprü başın
da ve annesine ait olan Galata Yenicamii'nin güney cephesindeki avlu kapısı
nın dışında yine bir çeşme yaptırdı . Okmeydanı'nda, Fatih Sultan Mehmed adı
na yapılmış olan caminin minberinin,
Kızkulesi fenerinin ve 1720'de yanan Cihangir Camii'nin tamirleri, Dolmabahçe'de sahil yolunun kapatı larak Fındıklı
Beşiktaş yolunun arkadan geçirilmesi
işleri de yine bu padişahın emriyle yapıl 
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AHMED lll ÇEŞMESİ
İstanbul'da
Bab-ı

Hümayun ile Ayasofya arasında
XVIII. yüzyıla ait
büyük meydan çeşmesi ve sebil.

L

Osmanlı padişahları arasında en fazla
evlenenlerden biri de III. Ahmed'dir.
Hanımlarından birçok oğlu olmuşsa da
bunların büyük bir kısmı küçük yaşta
ölmüştür. Oğullarından sadece Mustafa (ll l. Mustafa) ile Abdülhamid (1. Abdülhamid) padişah olmuşlardır. lll. Ahmed kızları vasıtasıyla Silahtar Ali Paşa,
Nevşehirli ibrahim Paşa, Şehid Ali Paşa,
Kaptanıderya Küçük Mustafa Paşa, istanbullu Mehmed Paşa, Sarı Mustafa
Paşa, Nevşehirlizade Mehmed Paşa gibi
vezirleriyle de akrabalık kurmuştur.
aynı

zamanda iyi bir

nişan

cı idi; seksen beş adımdan tek atışta bir
altın dinarı tüfekle vurduğu. dokuz yüz
geze (arşın) ok atıp Okmeydanı'nda adı 
na taş diktirdiği bilinmektedir.
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Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme
mimarisinde meydana getirdiği bir şa
heser olan bu abidevi çeşme, Sultan lll.
Ahmed tarafından yaptırı l mıştır. Kita -

mıştır.

lll. Ahmed

MüNİR AKTEPE

Ayasofva
Meydanı'ndaki

lll. Ahmed
Cesmesi

besinde belirtildiğine göre 1141 ( 172829) yılında inşa edilmiş olup on dört kı
talık uzun tarih manzumesi Seyyid Vehbf'nindir. Ta'lik hatla yazılan bu uzun kaside her cephede çeşmelerin üzerine ve
sebillerin yukarıianna işlenmiştir. Marmara'ya bakan taraftaki kitabeden öğ 
renildiğine göre bu eşsiz eserin yaptın l 
masını Sadrazam Nevşehirli Damad ibrahim Paşa tavsiye ederek gerçekleş
mesine ön ayak olmuştur. Bu manwmenin son tarih beyti bizzat lll. Ahmed
tarafından söylendiği gibi yine onun ta rafından çeşmenin Ayasofya'ya bakan
esas cephesinde boydan boya tek satır
halinde celf-sülüs hat ile yazılmıştır. Bu
husus. beytin altındaki ketebeden açık
ça an l aşılmaktadır. Çeşmenin 1141 Ramazanında (Nisan 1729) henüz bitmediği, "saf, beyaz ve damarsız" merrnerIerin acele olarak gönderilmesi isteğiyle
Marmara naibine yollanan bir belgeden
öğrenilmektedir. Fakat Sultan lll. Ahmed bu muhteşem eserin her bakı m
dan tamamlandığını göremeden. 1730
Eylülü sonunda Patrona Halil ayaklanması ile tahtını kaybet miştir. Çeşmenin
mimarının kim olduğu bilinmemektedir.
Pek çok yerde eserin, lll. Ahmed döneminde Hassa başmimarı Kayserili Mehmed Ağa'ya ait olduğu yazılmış ise de
bu iddiayı destekleyen hiçbir kayda rastlanmamıştır. Sadece kısa bir arşiv kaydı, Mehmed Ağa'nın çeşmenin alem ve
şebekelerinin yaldızlanması işini üstlendiğini bildirmektedir. ilk yapıldığından
günümüze gelinceye kadar lll. Ahmed
çeşme ve sebilleri büyük bir değişikliğe
uğrarnamakla beraber. yakından ince-
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lendiğinde bazı yerlerinde geç tarihlerde yapılmış ufak tamirierin yamaları ve
izleri görülmektedir.

tunlar ve

lll. Ahmed Çeşmesi dört cepheli bir
meydan çeşmesi olarak tasarlanmıştır.
Kare biçimli planında dört köşede , dışa
rı yarım yuvarlak çıkıntılar halinde taşan üçer şebekeli sebilleri vardır. Her
cephenin ortasında ise birer çeşme bulunmaktadır. Çeşmelerin iki tarafında
mihrap biçiminde birer niş vardır. Yalnı z bir cephede bu nişlerin yerine birer
kapı açılmıştır. Bu kapılardan girildiğin
de ortadaki sekizgen hazne ile dış duvarlar arasında çepeçevre bir dehlizin
dolaştığı gör ülür. Bu dehliz vasıtasıyla
sebilciler köşelerdeki sebillere ulaşarak
buradan gerekli hizmeti veriyorlardı.
Çeşmenin üstü çok geniş saçaklı ve dı
şı kurşun kaplı ahşap bir çatı ile örtülüdür. Bu çatının ortasında sekiz cepheli bir kasnak üstünde dilimli bir kubbecik yükselir. Dört sebilin üstüne isabet eden yerlerde aynı biçimde fakat
biraz daha ufak ve alçak dört kubbecik vardır. Yine kurşun kaplı olan bu beş
kubbenin de tepelerinde, içlerinde oyma yazı olan a ltın yaldızlı tunç alemler
yer alır .

lll. Ahmed Çeşmesi, Türk sanatına Basanat üs!Obunun sızmağa başladığı
bir dönemin eseridir. Bu bakımdan onda klasik çağın sadeliği yoktur. Bütün
satıhlar hiçbir boş yer bırakılmadan tezyin edilmiş olup bu bezemelerin bir kıs
mının Türk süsleme sanatına ait olmasına karşılık aralarında Batı Avrupa sanatından alınmış motifler de görülür.
Bu motifterin tamamen hakim olduğu
yer. geniş saçağın alt yüzü ile çeşmele
rin etrafını çeviren dal kıvrımlarıyla bezenmiş çerçeve şeritleridir. Cephelerde
yatay şeritler halinde uzanan süsleme
arasında ise Türk sanatının mukarnasları, şemseleri görülür. Süslemenin bir
kısmı mermer üzerine kabartma şek
linde yapılarak altın varakla yaldızlan
mıştır. Diğer bir kısmı ise çinidir. Bunlar
teknik kaliteleri bakımından XVI. yüzyılın İznik çinileri ayarında değildirler.
Çeşmelerin ayna taşının iki yanına çiçek kabartmaları işlenmiş, Ayasofya'ya
bakan esas cephede musluğun üstüne
bir madalyon halinde "maşallah" yazıl
mıştır. Sebillerin altın yaldızlı tunç şe
bekelerinde !ale motifinin tekrarlandı
ğı görülür.

Adeta muhteşem bir köşk görünümünde olan lll. Ahmed çeşme ve sebillerinin dış mimarisi, köşelerde yarım
yuvarlak çıkıntılar teşkil eden sebiller
ile hareketlendirilmiş, sebillerin şebeke
aralarındaki sütunların üstlerinde duvar satıhları . sütunları yukarı devam ettirircesine yarım yuvarlak olarak yapıl
mıştır. Böylece. çeşmenin dış yüzeylerinde hakim olan yatay çizgiler, bu sü-

111. Ahmed Cesmesi'nin köse sebili

bunları

lar"ın yarattığı

devam ettiren "çubukdikey çizgilerle denge-
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lenmiştir.

L

Üsküdar'da İskele Meydanı'nda
XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.

~

tı

lll. Ahmed Çeşmesi, meydan çeşme
lerinin bütün Türk sanatı tarihi içinde
ortaya konulmuş en göz kamaştırıcı örneğidir. Avrupa'dan gelen ve Türk sanatına XVIII. yüzyıl başlarından itibaren
sızan tesirler. burada henüz sadece
süslemenin çokluğunda ve bazı kısım 
larda kendisini belli eder. Bu anıt, çeş
me mimarisinde XVIII. yüzyılda başla
yan zengin bezemeli yeni akımın da
temsilcisi olup bütün benzer lerini aşan
bir güzelliğe sahiptir. Bu yüzdendir ki
İstanbul'a gelmiş ve bu şehir hakkın
daki görüşlerini yazılı olarak anlatmış
olan yabancı seyyahların hepsi tarafın
dan hayranlık ifade eden sözlerle tasvir

Şehrin Anadolu tarafındaki ana kervan yolunun ve İstanbul Bağazı'nın iki
yakası

arasındaki

bağiantıyı

sağlayan

iskelenin başında olan bu abidevi çeş
me, Sultan lll. Ahmed'in emriyle 1141 ·de ( 1728-29). annesi Rabia Emetullah
GülnOş Sultan'ın (ö . 1715) hayratı olarak
Sadrazam Damad İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin az ötesinde GülnOş Sultan'ın türbesi ile kendi
hayratı olan büyük Valide-i Cedfd (Yeni
Va lide) Camii bulunmaktadır. Çeşmenin
suyu, Merdivenköy civarındaki Karaman
çiftliğiyle Sazlıdere'deki kaynaklardan
alınmış ve İbrahim Paşa Su Yolu olarak
adlandırılan kanalla Şerefabad Sarayı'na
verilmiş, ayrıca daha başka birçok çeş
menin de beslenmesi sağlanmıştır. Çeş
menin üzerinde, üç şair tarafından düzenlenm iş ta'lik hatla işlenen üç tarih
manzumesi vardır. Bunlardan kuzey
cephede olanı Nedfm'in. doğudaki Rahmf'nin. güneydeki ise Şakir'indir. Denize
bakan cephesinde çeşmenin lll. Ahmed
ve İbrahim Paşa tarafından yaptınldığı
bildirilen celf-sülüs hatla yazılı tek satır
halindeki beytin altında görülen çok girift imza. Sultan lll. Ahmed'in bu kitabenin hattatı olduğunu ispatlamaktadır.
Çeşme dört yüzlü bir meydan çeşme
si olmakla beraber denize bakan yüzün
diğerlerine göre daha zengin tezyinata
sahip olmasından ve padişahın hattı ile
kitabenin de bu tarafta bulunmasından
esas cephenin bu taraf olduğu anlaşıl
maktadır. Köşeleri pahlı bir kare biçiminde olan çeşmenin her bir yüzünde
ortada sivri kemerli bir çeşme nişi bulunmaktadır. Yalnız deniz tarafı cephe-

edilmiştir.
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