
AHMED lll ÇEŞMESi 

sinde bunun iki yanında mihrap biçimin
de birer niş daha vardır. İki yanların
da burmalı sütunçeler oliın köşe pahla
rında, normal insan yüksekliğinde bi
rer musluk ile altlarına çıkıntı halinde 
yataklar konulmuştur. Nişlerin etrafın

da, pahlardaki muslukların ayna taşla
rında, çeşme kemerlerinin alınlıkları ve 
taçlarında rumi kabartma tezyinat iş

lenmiştir. 

Çeşmenin üstünde geniş saçaklı dört 
meyilli ahşap bir çatı vardır. XIX. yüzyıl
da yapılan gravürlerde bu çatının orta
sının bir fener gibi yüksek olduğu gö
rülür. Sonraları bu iki kademeli çatı bo
zularak şimdi görülen sade örtü yapıl
mıştır . Saçak kenarları da ewelce işle
meli iken daha sonra düz bırakılmıştır. 
Çeşme 1932'de bir tamir görmüş, ancak 
meydanın 1943-1945'te düzenlenmesi 
sırasında çukurda kaldığından, 1955'te 
Sular İdaresi tarafından bütün dış kap
lamalar sökülmüş ve özü teşkil eden iç 
kagir duvarları 150 cm. yükseltildikten 
sonra cephe unsurları yeniden yapıştı
rılmıştır; ahşap çatı da hiç değiştirilme
den olduğu gibi yukarı kaldırılmıştır. Bu 
arada çatının eski biçimine getirilmeyişi 
bir kayıptır. 1987 yılındaki restorasyon
da çeşmenin cephelerinde temizlik yapı
larak saçak altlarına yeni nakışlar işlen
miştir. Sultan lll. Ahmed Çeşmesi, Türk 
sanatının klasik döneminin sonunu teş
kil eden ve Lale Devri'nin Bab-ı Hüma
yun önündeki kadar olmasa bile güzel 
ve zarif eserlerinden biridir. 
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AHMED lll KÜTÜPHANESi 

Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda 
Arz Odası arkasında 

XVIII. yüzyıla ait kütüphane. 
_j 

Daha önce aynı yerde, ll. Selim ıçın 

Mimar Sinan tarafından yapılan Havuz
lubahçe Köşkü bulunuyordu. Fındıklılı 

Silahtar Mehmed Ağa'nın ifadesine gö
re, Havuz Bahçesi denilen bahçe içinde 
olan bu köşkün ortasında mermer bir 
havuz ile on iki somaki sutuna oturan 
bir kubbesi vardı. Köşkün basit bir şe
ması Hünemame'nin bir minyatürün
de yer almaktadır. Cami ve kasırlarda 

kitap dotapiarı yerine başlı başına kü
tüphane binası kurmanın tercih edildiği 
Lale Devri'nde Sultan lll. Ahmed, Saray-ı 
Cedid denilen Yenisaray'daki dağınık 

kitapları bir yerde toplamayı uygun bu
larak ll. Selim'in zaten bakımsız bir hal
de olan köşkünü yıktırıp yerinde, kendi 
adıyla anılan veya Enderun Kütüphane
si de denilen yeni bir kütüphane bina
sı yaptırmıştır. İnşaata 27 Rebiülewel 
1131'de ( 17 Şubat 1719) başlanmıştır. 
Yine Fındıklılı'nın yazdığına göre, lll. Ah
med kütüphanenin temelini atmak 
üzere, dedesi Sultan 1. Ahmed'in büyük 
camiini yaptınrken kullandığı ve Has 
Oda hazinesinde saklanan altın kazma
yı kullanmıştır. Yapımı kısa sürede ta
mamlanan binanın kapısının üstündeki 
Arapça kitabeden 1131'de (1719) ya
pıldığı öğrenilmekte. açılış töreninin ise 
1 O Muharrem 1132 (23 Kasım 1719) gü
nü olduğu bilinmektedir. Safer 1132 
(Aralık 1719) tarihli bir kayda göre kü
tüphanenin yapımı 19.570 kuruşa mal 
olmuştur (TSMA. nr. D 2363/10. vr. 2b) 
Aynı zamanda kütüphanenin niçin ku
rulduğunu. içindeki kitapların nereler-

den toplandığını. kütüphaneden hangi 
günler istifade edileceğini bildiren, dı

şarı kitap çıkarılmasını yasaklayan ve 
hizmetiilerde aranacak şartlarta bunla
ra verilecek ücreti gösteren bir de vak
fiye düzenlenmiştir. Yalnız saray men
suplarına açık olan kütüphanenin açılış 
tarihini taşıyan mükemmel bir de kata
logu hazırlanmıştı. Bu kütüphaneye. 
Fatih devrinden beri toplanmış olan Hı
ristiyanlık'la ilgili bazı el yazmaları ile 
matbu kitaplar da konulmuştur. 

İçindeki kitapların rutubetten zarar 
görmemesi için Türk kütüphane mima
risinde daima dikkat edilen bir özellik 
burada da uygulanarak binanın altında 
pencereli yüksek bir bodrum yapılmış, 
ayrıca etrafının açık olmasına itina gös
terilmiştir. Bütün cepheler mermer kap
lıdır. Cephenin ortasında üç sivri ke
merli ve dört sütunlu bir giriş mekanı 
vardır. Üstü üç kubbe ile örtülü olan bu 
sahanlığa iki tarafından merdivenlerle 
çıkılır. Dışta ortada zengin rumi kabart
malarta süslü bir tacı olan. iki tarafında 
zarif su içme musluklarına sahip ve 
mihrap biçiminde 1131 ( 1719) tarih li 
bir çeşme bulunmaktadır. İçeride, baş
ka bir benzeri olmayan bu çeşmenin 

arkasında ikinci bir çeşme daha vardır. 
Esas mekan enine bir dikdörtgen biçi
minde olup kapının tam karşısında, biz
zat Sultan Ahmed tarafından yazılan 

manzum bir levhadan anlaşıldığına gö
re, hadis-i şerif okunmasına mahsus 
bir çıkıntı yer almaktadır. Orta bölümü 
büyük bir kubbe, ikişer sütunla ayrılan 
orta çıkıntı ve yan kanatları oymalı to
nozlar örter. Bunlar dıştan kurşun kap
lıdır. Altlı üstlü çok sayıda pencere 
içeriye bol ışık girmesini sağlar. Üst sı
radakilerde renkli camlı alçı pencereler 
(revzen) vardır. 

Kubbe ve tonaziarın iç yüzleri çok 
zengin biçimde renkli malakari tezyinat 

lll. Ahmed Kütüphanesi'nin eski bir gravürü 



ile süslüdür. Duvarlar ise kısmen çını 

kaplıdır. Bunların bir kısmı XVI. yüzyıla 
ait olup Boğaziçi'nde Kara Mustafa Pa
şa Yalısı'ndan sökülerek burada tekrar 
kullanılmıştır. Esas kapı ile alt sıra pen
cerelerin kanatları da fildişi ve bağa 

kakmalarla çok zengin biçimde yapıl

mıştır . lll. Ahmed Kütüphanesi'nin için
deki kitap dalapiarı geçen yüzyıl işidir 

ve binanın iç süslemesine ters düşmek
tedir. Herhalde ilk yapıldığında kitaplar, 
yirmi yıl sonra yapılmış olan Ayasofya 
Kütüphanesi'ndeki gibi renkli ve altın 

yaldızlı motiflerle bezenmiş tel kafesli 
dalapiarda muhafaza ediliyordu (kütüp
hanenin bugünkü durumu için bk. TOPKA

PI SARAYI MÜZESi KÜTÜPHANESi). 
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Karamanoğulları döneminde yaşayan 

L 
mimar ve çini ustası. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleriyle memle
keti bilinmemektedir. Eserlerinden bu
güne sadece yenilediği iki yapı gelebil
miştir. Bunların ilki Konya'daki Mevla-

111. Ahmed 
Kütüphanesi
Topkapı Sa ra yıl 

istanbul 

na Kümbeti olup 1273'te yapılan eser. 
1379 yılında Karamanoğlu Alaeddin Ali 
Bey tarafından bu mimara yenilettiril
miştir. Diğer yapı ise 1268 yılında inşa 
edilmiş olan Akşehir'deki Seyyid Mah
mud Hayranı Kümbeti'dir ve 1409'da 
yenilenmiştir. Yenileme sırasında Ah
med b. Abdullah b. Asli'nin koyduğu ve 
yakın tarihlere kadar kümbette bulu
nan çini bir kitabede adının kabartma 
olarak yazılı bulunduğu bilinmektedir. 
Ancak. kitabedeki Asli kelimesi önce-

Ahmed b. Abdu llah b. Asli tarafından i n şa edilm iş olan 
Seyyid Mahmud Hayran i Türbesi-Aksehir/Konya 

AHM ED AGA, Vardakosta 

leri Musli şeklinde okunduğu için sa
natkarın uzun zaman Musullu olduğu 
sanılmış, sonradan bu kelimenin sanat
karın dedesinin adı olduğu tesbit edil
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

i. Hakkı Konyalı, Akşehir, istanbul 1945, s. 
417-426 ; L. A. Mayer. lslamic Architects and 
The ir Works, Geneve 1 956, s . 40; Zeki Sön
mez. Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anado
lu 'daki İsiilm ve Türk Devri Yapılarında Çalı· 
şan Sanatkarlar (doktora tezi. ı 98 ı ). iü Ed. 
Fak., s. 217-220; C. Huart. "Epigraphie Arabe 
d 'Asie Mineure" , RS, ll ( 1 894). s. 237. 

li! ZEKi SöNMEZ 

AHMED b. ABDULlAH 
1 

ei-MERVEZİ 

L 
(bk. HABEŞÜLHASiB ei-MERVEZİ). 

_j 

ı 
AHMED AGA, Dalgıç 

1 

L 
(bk. DALGlÇ AHMED ACiA). 

_j 

ı 
AHMED AGA, Vardakosta 
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(ö. 12091 ı 794) 

Türk bestekarı, hanende ve icracı. 
L _j 

Türk müsiki kaynaklarında , Enderun 
ağalarından ve ayrıca padişahın yanın
da bulunarak sohbetlerine katılmakla 

görevlendiritmiş kişilerden olduğu için, 
Musahib Ahmed Ağa ve boylu boslu ol
duğu için de Vardakosta Ahmed Ağa 
lakaplarıyla anılmaktadır. Vardakosta 
kelimesi İtalyanca guardacostadan bo
zulmadır. Osmanlıca metinlerde bir de
nizcilik terimi olarak "korsan gemisi, 
sahil muhafaza gemisi ve sahil muhafı
zı" manalarında kullanılmış, iriyarı , güç
lü kuwetli kadın ve erkeklere de halk 
arasında vardakosta denilmiştir. Ahmed 
Ağa. Enderun ağalarından ve devrinin 
önde gelen müsikişinaslarından biri ol-

. duğuna göre denizeilikle ilgili bir göre
vi bulunması uzak ihtimaldir. Bu lakabı 
alması boylu boslu, güçlü kuwetli ol
masıyla izah edilebilir. 

Amasya'ya bağlı bir kasabada doğdu. 
Küçük yaşta istanbul'a gitti ve saraya 
alındı. Müsikideki temel bilgileri Ende
run'da edindiği anlaşılmaktadır. Mev
leviyye tarikatına intisap etti. Galata ve 
Yenikapı mevlevihanelerine devam ede
rek tarikat terbiyesi aldı. Burada bilhas
sa Abdürrahim Künhi Dede'den istifade 
etti. Galata Mevlevihanesi'nde Şeyh Ga
lib' in dostluğunu kazanarak onun bazı 
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