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Çeşme kelimesinin Farsça'da "göz" an
lamındaki çeşmden geldiği umumiyetle 
kabul edilir. Su çıkan kaynak, pınar ve 
gözlere çeşm denilmesi, bun l arın akıtı l 

dığı küçük yapılara çeşme adının veril
mesine sebep olmuştur. Nitekim bahçe 
ve bostan kuyuları yer a ltı sularından 

beslendiği takdirde bunlara su sağlayan 
delikiere de bugün göz denilir. Ancak 
XIII- XIV. yüzyıllarda çeşme yerine daha 
çok, Arapça'da yine "göz" anlamına ge
len ayn kelimesi kullanılmış ve bu ku lla
nım XVII. yüzyıl içlerine kadar devam et
miştir. Sivas'ta 1271 tarihli Gökmedre
se Çeşmesi ile Bolvadin'de 1278 tarihli 
Alaca Çeşme kitabelerinde ayn k~lime
sine rastlanmaktadır. Tokat- Pazar· yo
lunda Hatun Hanı'nın 1239 tarihli çeş

mesinde. Afyonkarahisar'da 1379 tarihli 
iki lüleli çeşmede (y ıkt ı rı l dı) ve Sinop'ta 
1429 tarihli Emir Şehfibeddin Çeşmesi'n
deki kitabelerde ise Arapça sikaye keli
mesiyle karşılaşılır. Ayrıca çeşme keli
mesi Osmanlı dönemi çeşme kitabele
rinde "çeşme-i ab-ı zülal", "çeşme-i kev
ser". "çeşme- i di l küşa" vb. terkipler ha
linde sık sık ku llanılmıştır . Türk mede
niyetinde önemli bir yeri olan çeşmenin 
önceki çağ ve medeniyetlerde de çok yay
gın olmamakla beraber varlığı bilinmek
tedir. Ancak öteden beri yaygın olarak 
ileri sürülen eski Mezopotamya mede
niyetlerinde çeşme olduğu yolundaki gö
rüş pek doğru sayılamaz. Kazılarda bu
lunanlar çeşme değil kuyudur (Aiman
ca'da her ikisine de Brunnen denir). 

İlkçağ'ın erken Yunan medeniyetine 
(m .ö. VII. yüzyı l) ait pişmiş topraktan ya 
pı l mış, Lemnos'ta bulunan düz damlı bir 
yapı modelinin belki bir çeşme olabile
ceği ileri sürülmüştür. Gerçekten bir çeş
meye Korinthos'ta rastlanmıştır. Bu çeş
me tonozlu dört hazne biçiminde olup 
her birinin önünde taştan birer cephesi 
vardı. Aynı şehirde ikinci bir çeşme da
ha bulunduktan başka Megara'da tiran 
Theagenes tarafından damı payelere otu
ran bir çeşme yaptırılmıştı. Atina akro
polünde de bir çeşmenin izleri bulunmuş
tur. Korinthas çarşı meydanındaki çeş
menin su akıtan bronz aslanlarından iki
si ele geçmiştir. İlkçağ'da abidevi çeşme 
binalarma nymphaeum (Gr. nymphaion) 
deniliyordu. Roma çağında Anadolu'nun 
bütün şehirlerinde bu çeşmelerden ya
pılmıştı. Dışarıdan su yolları ile getirilen 
akarsu. bu nymphaeumların haznesin-

Türk çesmeı erin i and ıran Pompei çesmeıerinden birinin 
ka l ı n tı l a rı (H. Tlı. Bassert- W. Zschietzschmann. Hel/as und Rom, 

Berlin 1936, s. 99) 

de toplanıyor, çeşme binasının ön cep
hesinde mermerden son derecede süs
lü çeşme gözlerinden akıtılıyordu. İstan
bul'un nymphaeumu Beyazıt Meydanı yö
resinde idi. Anadolu 'nun en büyük ve 
muhteşem çeşmelerinden biri Söke ci
varında Miletos şehrindedir, bir diğeri 
de Antalya yakınında Side'de bulunmak
tadır. 

Roma döneminde varlıklı kişilerin ev
lerinin bahçesinde çok zengin şekilde 

mozaiklerle süslenmiş, yuvarlak kemerli 
bir niş içinde bir oluktan suyu akan çeş
meler yapılmıştı. Bunlardan güzel örnek
ler Pompei'de bulunmuştur. Mimarisi ba
kımından Türk çeşmelerine bir derece
ye kadar benzemekle beraber bir bah
çe süsü karakterinde olan bu çeşmeler 
Türk medeniyetindeki selsebil* leri ha
tırlatır. Fakat Pompei şehrinde yapı lan 

kazılarda, herkesin faydalanması için 
devamlı akarsulu sokak çeşmeleri de 
bulunmuştur. Milartan sonra ll. yüzyıla 
ait bir sokak çeşmesi de Cezayir'de Ce
mile kazılarında meydana çıkmıştır. 

Bizans devrinde de daha küçük ölçüler
de umumi çeşmeler yapıldığı tesbit edil
mektedir. H ıristiyan alametleriyle süslü, 
mermer kaplı iki Bizans çeşmesi Ephe
sos harabelerinde bulunmuştur. Bu dev
re ait bazı çeşme kalıntılarına Side 'de 
rastlanmıştır. Kayadan oyulma hazneler
den suyunu alan. kayaya işlenerek yapıl
mış kitabel i bir Bizans · çeşmesi de Af
yonkarahisar Kalesi'nin içindedir. 

İslamiyet suya büyük önem vermiş ve 
insanlara su sağlamanın s·evabı çok olan 
hayır işlerinden biri olduğunu kabul et
miştir. Hz. Peygamber'e çeşitli zaman
larda sadakanın en faziletlisinin hangisi 
olduğu sorulduğunda muhatabın duru
mu ve toplumun ihtiyaçlarına göre fark
lı cevaplar verdiği ve bir defasında da, 
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"Sadakanın en faziletiisi su teminidir" 
(Ebü DavOd, "Zekat", 41 ; ibn Mace, "Edeb", 
8) dediği bilinmektedir. Resul-i Ekrem'in 
bu konudaki teşvikleri diğer birçok ha
diste de dile getirilmiş , ashaptan mali 
durumu iyi olanlar toplumun su ihtiya
cını karşılamak için kuyular vakfetmiş
lerdir. Bu sebeple çeşme yapım ı ve çeş
me vakfı bilhassa Türk topluluklarında 
ön planda gelen bir hayır sayılmıştır. 

İslam sanatında çeşme mimarisinin 
çeşitli ülkelerdeki özelliklerini tesbit için 
eldeki bilgiler yetersiz olduğundan sıh
hatli bir değerlendirme yapmak zordur. 
Ayrıca çeşme konusu incelenirken ge
nellikle Osmanlı döneminde bahçe süsü 
olarak kullanılan selsebillerle, abdest al
maya yarayan cami şadırvan larını ve ab
dest mus!uklarını ayırmak gerekir. Ay
rıca bazı dini yapıla rda, saray, konak, ya
lı, köşk gibi binaların avluları ile iç safa
larındaki fıskıyeli havuzlar da çeşmeler
den ayrı olarak ele alınmalıdır. Bunlar 
dışında bir veya birkaç çeşme ile bera
ber olan sebil de başlı başına ayrı bir mi
mari çeşit teşkil eder. 

ispanya'da Emeviler döneminde Ab
durrahman en-Nasır (912-961 ı tarafın

dan Kurtuba'nın batısında yaptırılan su 
yolunun ucunda Naüre Sarayı'ndaki çeş
me aslan biçiminde olup üstü altın kap
lanmıştı (veya al tın yaldızl ı idi). gözleri ise 
değerli taşlar çakılmak suretiyle belirtil
mişti. Tunus'ta Hafsiler döneminde çeş 

meler yapıldığı kaynaklardan öğrenilmek
tedir. Bunların bazıları su hazneleri (ma
eel). bazıları ise sikaye denilen çeşmeler
di. Bunlardan XIV. yüzyıl sonlarında EbQ 
Faris ( 1394-1434) tarafından yaptı rılan 

haznenin iki çeşmesinden birinde em
zik biçimindeki madeni bir borudan emii
rnek suretiyle su içilirdi. Diğerinden ise 
tulum veya testilere su doldurmak müm
kündü. Messase denilen ve insan ağzının 

Neccarin Hanı · nın girisi yan ındak i cesme- Merakes 1 Fas 
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Kasbe'de 

burmalı 

çifte 

sütun lu 

çeşme 

Cezayir 

erişebileceği bir yükseklikte bulunan bu 
emme çeşmelerine Tunus'ta hala rast
landığını G. Marçais bildirir. 

Fas'ta çeşmeler hayrat olarak genel
likle bir caminin müştemilatı şeklinde 

yapılmıştır. Merakeş'te Babü Dükkale 
ve Mevasfn camileri yanında birer çeşme 
vardır. Bunlardan ikincisi 970'te (1562-
63) yaptırılmış olup 4 X 5 m. ölçüsünde 
üç büyük hazneden ibaret kısmı hayvan
lara. dördüncüsü ise insanlara mahsus
tur. Üstü. geniş saçaklı ve kiremit kaplı 
stalaktitli konsollar tarafından taşınan 
bir çatı ile örtülmüştür. Saçağın dayan
dığı iki yan duvar arasında yine stalak
titli bir silme ve renkli. zengin bir süs
leme uzanır. 965 ( 1557 -58) tarihli Babü 
Dükkale Camii yanındaki çeşme de aynı 
döneme ait olarak kabul edilir. 15 x S m. 
ölçCısündeki haznenin üstünde üç kub
be bulunmaktadır. Neccarfn Hanı'nın gi
rişi yanında bulunan çeşme ise tek sivri 
kemerli bir niş halinde olup iki yanında 
yükselen plasterler stalal<titli konsolları 
taşır. Bunların üstlerine de kiremit ör
tülü bir saçak oturur. Bu çeşmenin en 
ilgi çekici tarafı bütün cephesinin. ön
deki yalağının dış yüzü de dahil olmak 
üzere. Kuzey Afrika mimarisinde çok se
vilen renkli taş kakmalarla süslü olu
şudur. 

Cezayir'de de pek çok vakıf çeşme bu
lunmaktad ı r. 1754-1766 yılları arasın

da Cezayir dayısı olan Ali Naksfs'in bir
kaç çeşmesi tesbit edilmiştir. Bunlar kü
çük ölçülerde yapılardır. Genellikle çeş
menin yüzünde kemerin içi bazan çini
lerle kaplanmıştır. Kasbe'deki küçük çeş
me iki yanında burmalı çifte sütunlara 
sahiptir. Bunların üzerine dışı kabartma
larta süslü yarım yuvarlak bir kemer otu
rur. Üstünde ise küçük bir kubbe vardır. 
Çeşmenin önünde çokgen şeklinde yon
tulmuş bir yalak bulunur. 
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Tunus'ta çeşmelerin bazan Mısır'daki 
sıbyan mektebiyle sebilin bir arada ol
ması gibi (sebilküttab) medreselere biti
ş ik oldukları tesbit edilmiştir. Çeşmele
rin diğer bir kısmı ise şehir ve kasaba
ların kapılarına komşudur. Vezir Yüsuf 
Sahibü't-taba' tarafından XIX. yüzyıl baş

larında yapıldığı bilinen bir çeşme çu
kurda olup üstünü boyalı bir tavan ör
ter. Sütunlara dayanan yuvarlak kemer
lerle dışarı açılır ve önünde üç yatak sıra
lanır. Duvarları ise mermer kaplıdır. Yi
ne Tunus'ta Bab-ı Sfdf Abdüsselam 'ın iç 
tarafındaki 1219 (1804-1805) tarihli ay
nı vezirin yaptırdığı çeşme Osmanlı mi
marisindeki açık türbeleri andırır. Dört 
payeye oturan dört kemerin üstünde so
ğan biçiminde bir kubbe bulunur. Ancak 
kemerierin ikisi dışarı açıktır. Roma dö
nemine ait iki lahit yalak olarak kullanıl
mıştır. 

Hayrat olarak Türkler'in yaptıkları çeş
meler şehir. kasaba ve yerleşme yerle
rinde olduğu gibi ana yolların kenarla
rında, açıklık ve kırlık yerlerde de inşa 
edilmiştir. Yerleşme yerleri arasındaki 

yollarda bulunan çeşmeler "menzil çeş
meleri" olarak adlandırılır. Bunların, in
sanların ihtiyacını karşılayan lüle veya 
musluklarından başka hayvanların su
lanması için ayrı lüleleri ve önlerinde ya
lakları vardır. Açık arazideki çeşmelere 
ise genellikle "çoban çeşmeleri" adı ve
rilir. Ağıllarına dönen hayvanlar için çok 
sayıda yalakları olan bu çeşmeler birçok 
hallerde yakındaki bir pınardan beslenir. 
Yerleşme yerlerinde yapılmış çeşmelerin 
suyu bazan kaynaklardan sağlanmış, bir
çok yerde ise uzak kaynaklardan su yol
ları ile getirilmiştir. Çeşmelerin bazıları
nın hazneleri vardır. bazıları doğrudan 

doğruya su yoluna bağlanmış olup bun~ 
lardan su ya devamlı akar veya musluk· 
takılarak ihtiyaca göre kullanılır. Su yol
larından beslenen çeşmelere verilen su 
masura. lüle ve çuvaldız birimleriyle öl
çülür. 
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Türk mimarisinde en eski çeşmeler
den biri . Mardin'de Artuklular'dan Nec
meddin il gazi tarafından 1109- 1122 yıl
ları arasında geniş bir külliyenin içinde 
yaptırılmıştır. Bugün pek az kısmı kalan 
hamamın avluya komşu olan cephesinin 
köşesinde yer alan çeşme. bir payenin 
desteklediği iki aynı yöne açılan çifte ke
merlidir. Çeşme binasının üstü bir çap
raz tonazla örtülüdür. 

Selçuklular döneminde Konya'da pek 
çok çeşme yapıldığı bilinirse de bunlar
dan günümüze bir şey kalmamıştır. Kon
yalı Vezir Sahib Ata. XIII. yüzyıl ortala
rında şehrin içinde birçok çeşme yaptır
dığı gibi Sadreddin Konevi de (ö 672 / 
1273-74) bir çeşme vakfetmiştir. Sahib 
Ata'nın 656 ( 1258) yılında yaptırdığı m es
ci d, hankah ve türbeden meydana ge
len külliyenin muhteşem cümle kapısın
daki çifte minarenin alt kısımlarında se
bil oldukları söylenen bir çift su alma 
hücresi vardır. Çeşme veya sebil sayılma
ları tartışmalı olmakla beraber etrafia
rında taşa işlenmiş girift bir sülüs hatla 
yazılmış kitabelerde hep su ile ilgili ayet
lerio bulunması (el-Enbiya 21 1 30; ei-Fur
kan 25 / 48-49: ez-Zümer 391 21 : el-insan 
76 / 5-6, 15-18: en-Nebe' 78/14-16) dik
kat çekmektedir. 

Selçuklu dönemine ait bir çeşme Amas
ya- Tokat yolu üzerinde, Sultan ı. Alaed
din Keykubad'ın ölümünden sonra zev
cesi Mahperi Hatun tarafından 636 'da 
( 1238-39) yaptırılan Ha tu n H anı denilen 
kervansarayın girişinin sol duvarında bu
lunmaktadır. Çok sade bir görünüşü olan, 
üç uçlu yıldız tepelikli bir kemerden iba
ret çeşmenin su akıtan iki lülesi tunç-



tan olup ejder ağzı biçimindedir. Ejder 
başlı diğer bir çeşme Jülesi. XVI. yüzyıla 
tarihlendirilen Ayaş'ın Karakaya Kapil
cası yanında klasik üslüptaki Osmanlı 
dönemi çeşmesinde de görülür. Kitabe
sinden. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Key
husrev b. Kılıcarslan zamanında Sahib 
Ata Fahreddin Ali'nin kölesi Bayram b. 
Abdullah tarafından 677 Muharremin
de (Haziran 1278) yapıldığı öğrenilen Bol
vadin'deki Alaca Çeşme. Selçuklu çeşme 
mimarisinin güzel bir örneği idi. Aşağı
dan başlayan iç içe çifte sivri kemerin 
içinde üç satırlık kitabesi ve üç Jüle yer 
alıyordu. istasyon caddesinin genişletil
mesi sırasında yolun ortasında kaldığı 

için maalesef belediye tarafından 1973'
te tamamen yıkılan bu çeşmenin cephe
si Selçuklu eserlerinde sık rastlanan ya
rım sekizgen yıldız ve üçgenlerle geomet
rik motiflerden ibaret üç sıra kademeli 
silmelerle çerçevelenmişti. 

Selçuklu çeşmelerinin hiç şüphe yok 
ki en muhteşem örneği, Sivas'ta 670'te 
(1271-72) Sultan lll. Gıyaseddin Keyhus
rev'in veziri Şemseddin Mehmed'in yap
tırdığı Gökmedrese'nin cephesinde bulu
nanıdır. Burada iki ayrı cinsten taş kul
l anılmak suretiyle renkli bir ifade elde 
edilmiştir. Çeşme üç dilimli, iç içe iki kat
lı bir kemer içindedir. Kemerin üstünde 
uzun bir kitabe yer alır. Yapının bütünü 
iki kat silmelerle çerçeve içine alınmış
tır. Bu silmeler de kabartmatarla doldu
rulmuştur. Dilimli kemerle kitabe ara
sında kalan üçgen şeklindeki iki boşluk, 
koyu zemin üzerine açık renkte zikzaklı 
kordonlarla bezenmiştir. 

Kayseri'de lll. Gıyaseddin Keyhusrev 
zamanında Vezir Sahib Ata tarafından 
666 ( 1267 -68) yılında yaptırılan Sahibi
ye Medresesi bitişiğİndeki çeşme Safer 

Kayseri· nin en eski cesmesi olan 
Sahibiye Medresesi Çesmesi 

Kayseri 
Kad ı 

cesmesi' nin 
kesiti 

(Yörükoglu , s. 71) 

665 (Kasım 1266) tarihlidir. Bu çeşme 
ewelce medresenin karşısında iken ya
kın tarihlerde sökülerek şimdiki yerine 
taşınmıştır (A Keınaleddin, Erciyes Kay· 
seri'si, s. 77 ) İl k biçimi bozulduğu için 
eski şekli bil inmeyen çeşme tek kemer
li olup kitabesinin altında, aslında yapı
nın neresine ait olduğu aniaşılmayan iş

Jemeli iki mermer parçası yer alır. 

Osmanlı dönemi çeşmeleri için Cela l 
Esat Arseven tarafından yapılan. ma
halle çeşmesi . cami çeşmesi, şadırvan. 
oda çeşmesi , musluklar. abidevi çeşme
Jer şeklindeki tasnif pek isabetli sayı l

maz. Şadırva n . oda çeşmesi ve musluk
lar Türk mimarisindeki çeşme tarifinin 
dışında kalan su tesisleridir. Osmanlı dö
neminde yerleşim yerlerinin içinde yapı
Jan ve hepsi de hayrat olan çeşmeleri 
şadırvan çeşmeler, sütun çeşmeler. mey
dan ve iskele çeşmeleri, duvar çeşmele
ri şeklinde ayırmak mümkündür. Yapıl
dıkları yer. çevrelerinin zemin kotu altın
da olduğu için çukurda kalan çukur çeş
meler aslında duvar çeşmelerinin bir çe
şididir (bk. ÇUKUR ÇEŞMELER) . İki veya üç 
cepheli çeşmelere çatal çeşme denilmek
te olup bunlar da duvar veya meydan 
çeşmelerinin bir~çeşidini teşkil eder (bk. 
ÇATAL ÇEŞMELER). Çok nadir olmakla be
raber bir de üstünde minare şerefesi 
olan çeşmeler vardır. Bunlardan üç ör
nek Kayseri'de bulunmaktadır. Kadı Çeş
mesi'nin üstünde bir minber köşkünü 
andıran. dört sütuna oturan sivri külah
lı zarif bir şerefe yer alır (XVIII yüzyıl 1?1 ) 
Aynı biçimde şerefeli iki çeşme, Hacı Ka
sım ile Seyyid Gazi mahallesi camileri 
(1904) yanında bulunmaktadır. Kayseri'
de ewelce bu çeşit on kadar şerefeli çeş
me olduğu bilinir. İstanbul'da ise üze
rinde şerefesi olan iki çeşme bulunuyor
du. Bunlardan biri , Yenibahçe'de ( ş imdi 

Vatan caddesi) surlara yakın bir yerde 
olan Attar Halil Mescidi'nin !XVI yüzy ıl). 

d i ğeri ise eski Halıcılar semtinde 1625 
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tarihli Gürcü Mehmed Paşa Çeşmesi'nin 
üstünde bulunuyordu. Bu ikincisi kom
şusu Öksüzce (Daye Hatun) Mescidi'ne ait
ti. Bugün bunların ikisi de yok edilmiştir. 

Şadırvan çeşmelerin , abdest almak 
için kullanılan cami şadırvanları ile bir 
ilgisi olmayıp şadırvan adını bunlara halk 
vermiştir. Bu çeşit çeşmeler, bir havuz
la ortasında su akıtan Jüleleri olan taş 
bir direkten ibarettir ve halk suyu ha
vuzdan alır. Şadırvan çeşmelerin istan
bul ve Anadolu'da örneğine rastlanma
yışına karşılık bunların Rumeli yakasın
da yaygın olduğu günümüze kadar ge
len örneklerden anlaşılmaktadır. Bu çeş
meler. Batı'da şehir ve kasaba meydan
larında görülen, ortadaki bir mermer pa
ye veya sütundan etrafındaki havuza su 
akıtılan çeşmeler tipindedir. Avrupa ül
kelerinde pek çok örneğ i olan bu şadır
van çeşmelerden biri, Türk idaresi sıra 

sında Macaristan'da Peçuy'da (Peç) yapı 

lan Kadı Çeşmesi 'dir. Bu eser 1892'de 
yıktırılmıştır. Bir fotoğrafından öğrenil
diğine göre sekiz köşeli havuzun orta
sında bir taş direkten önce bir çanağa . 

sonra oradan da havuza su akmakta
dır. Rumeli'de ikinci bir örneğin de Bul
garistan'da Tuna kıyısında, Vidin'in do
ğusunda Lama'da (Loın) ewelce bulun
duğunu eski bir gravürden öğrenmek 
mümkün olmaktadır (Kani tz, 1, 89) Bu
rada şadırvanın ortasındaki yuvarlak bir 
çanaktan yukarıya su fışkırmakta ve bu 
çanağın dört tarafındaki aslan başlarının 
ağızlarından aşağıdaki havuza dökülmek
tedir. Resimde görülen testili küçük kız. 
bu şadırvanın normal bir çeşme hizmeti 
gördüğüne işarettir. Bu tip şadırvan çeş
melerden bugün Trakya 'da beş tane tes
bit edilmiştir. Bunların aslında daha çok 
sayıda oldukları, fakat zamanla tahrip 
edildikleri anlaşılmaktadır. Keşan'da Her
sekzade Ahmed Paşa Camii yanındaki 
şadırvan çeşme bunların en es~çisi. en 
sade ve gösterişsiz alanıdır. Ortadaki sü-
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tunun üstünde bir besmele ve bundan 
sonra da, "Şüphe yok ki iyiler, kafür ka
tılmış dolu bir kadehten içerler" mealin
deki ayet (el -insan 76 / 5) işlenmiştir. Ay
rıca ortadaki direğin her bir yüzüne As
hab-ı Kehf'in adları yazılmıştır. Tekir
dağ'da Cigalazade (Cağalazade) İbrahim 
Bey Şadırvanı 1948 ·de bulunduğu yer
den sökülerek başka yere taşınmış, bu 
arada kitabesi de kazınmıştır. Ancak Hik
met Çevik tarafından kopyası alınan ki
tabesi doğru olarak okunamamaktaysa 
da Cigalazade İbrahim Bey tarafından 
Ahmed Bey için yapıldığı anlaşılmakta
dır. XVII. yüzyıl sonlarına ait olduğu tah
min edilen şadırvanın kare şeklindeki 

havuzu ortasında dört köşe bir direk bu
lunur. Bu direk zengin kabartmalarla 
süslenmiştiL Uzunköprü'de XVIII. yüzyı
lın ilk yarısına ait Telliçeşme denilen şa
dırvan çeşmenin de bütün yazıları 1940 
yılına doğru bir kaymakam tarafından 
kazıtılarak yok edilmiştir. Çok zengin ve 
zarif kabartmalarla süslü olan orta di
rekteki bu bezernenin üslübu, tahribe 
uğrayan eserin XVllL yüzyılda Lale Dev
ri'ne ait olduğunu açıkça belli eder. Şa
dırvan çeşmelerden geçen yüzyıla ait iki 
tanesi de Tekirdağ 'da bulunmaktadır. 

İskele şadırvanı olarak adlandırılan çeş
me, manzum kitabesine göre 1247 Re
blülewelinde ( Ağustos 1831) serbostan
cılardan Hacı Süleymanzade Hacı Seyyid 
Said Bey tarafından ölen hanımı için yap
tırılmıştır. Orta direği kabartmalarla süs
lü olan bu şadırvan da yerinden sökül
müş ve havuzu yok edilmiştir. Yine Te
kirdağ'da ewelce küçük bir meydanı süs
leyen şadırvan çeşme yerinden söküle
rek parçalanmış ve kalan parçaları bir 
kısmı kaybolduktan sonra müzeye kal
dırılmıştır. Bu şadırvanın orta direği , XIX. 
yüzyılda Türk sanatına hakim olan Batı 
Avrupa sanatı üslübunda çok zengin be
zemelerle kaplanmıştır. Hacı Halil Ağa'
nın hayratı olan şadırvanın 1273 ( 1856-

57) yı l ında Rüstem Efendi adında bir ha-
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yır sahibi tarafından ihya ettirildiği kita
besinde anlatılmaktadır. 

Sütun Şeklindeki çeşmelerde mermer 
direğin içine bir su kanalı oyulmuş, önü
ne de musluk veya lüle konularak bura
dan su alınması sağlanmıştır. Sütunun 
gövdesinin yukarı kısmına kitabe işlen
miştir. Böyle bir çeşme İstanbul'da Koca 
Mustafa Paşa Camii (Sünbül Efendi Camii) 
avlusunda olup 11SO'de (1737-38) Hacı 
Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır. Üskü
dar- Kadıköy arasında Selimiye ·de 1227 
( 1812) tarihli Nevnihai Kadın (son yıll a r

da yok edildi), Tarabya'da 1247 (1831-
32) tarihli Sultan IL Mahmud çeşmeleri 
bu tip sütun çeşmelerin başlıca örnek
leridiL Bu çeşmelerin bir başka çeşidi de 
mermerden küçük ölçüde bir obelisk bi
çiminde yontulmuş olan, Beykoz çayı

rında gümrük emini İshak Ağa Çeşme
si'dir. ön yüzünde kitabesi ve lülesi var
dır. Arka yüzünde ise mermere bir mih
rap şeklinin çizi:Ji halinde işlenmiş olma
sı, çayırda narriaz kılındığında çeşmenin 
kıble taşı hizmetini gördüğünü belli eder. 

Meydan ve iskelebaşı çeşmeleri, küçük 
meydanların ve iskeieierin karşılarında 

inşa edilmiş olup bir kısmı abidevi bir 
görünüme sahiptir. Bunların bazan sa
dece tek yüzlerinde, bazılarında ise iki 
veya dört yüzlerinde de çeşmeler ve süs
leme vardır. İstanbul'da meydan çeşme
lerinin çok değişik mimarili bir örneği 
Eğrikapı civarında, İvaz Efendi Camii'nin 
yakınındaki küçük meydanda bulunmak
tadır. Küfeki taşından inşa edilen ve her
halde XVL yüzyıl sonlarına ait bu çeşme
nin planı altıgen biçiminde olup her cep
hesinde sivri kemerli gözler (nişler) vardır. 
Klasik döneme ait eski bir meydan çeş
mesi, Kumkapı Nişancısı 'nda 999 ( 1590-
91) tarihinde Halil Çevkan tarafından 

vakfedilmiştir. Ahenkli nisbetlere sahip 
sade cephelerin her birinde sivri kemerli 
birer çeşme nişi vardır. Taştan sivri bir 
külah üstünü örter. Mahmud Paşa Ca
mii avlusu dışında küçük bir meydanın 
ortasında yer alan Güzelce Mahmud Pa- · 
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şa Çeşmesi 1031 'de (1621-22) yapılmış, 
sonraları birkaç defa tamir görmüştür. 
Sade bir mimarisi olan bu çeşmenin de 
süslemesi yoktur. Yalnız bir yüzünde ke
meri olan Silivrikapı'da Valide Saliha Sul
tan Çeşmesi, 1138 ( 1725 -26) tarihli ol-· 
masına ve Türk sanatında aşırı süsleme~ 
nin yaygınlaştığı bir döneme ait bulun
masına rağmen klasik üslüpta sade bir 
yapıdır. Halbuki ondan sadece birkaç yıl 
sonra 1141'de (1728-29) Sultan llL Ah
med tarafından Topkapı Sarayı ' nın esas 
girişi Bab-ı Hümayun önünde inşa etti
rilen dört cepheli ve köşeleri sebilli muh
teşem meydan çeşmesi, süslemenin zen
ginliği bakımından en son dereceye ulaş
mıştır. Her cephesi, ortada bir çeşme, 
yanlarında mihrap biçiminde oturma hüc
releri ve köşelerde sebiller olarak dü
zenlenmiş, binanın bütünü çok geniş sa
çaklı, beş küçük kubbeli sivri bir çatı al
tına alınmıştır. Türk sanatının klasik ça~ 
ğı sadeliğinin yerini burada aşırı ve çe
şitli bir süsleme almış olup aralarında 
Batı Avrupa sanatından sızmış motifler 
de görülür (bk. AHMED lll ÇEŞMESİ). Sultan 
llL Ahmed'in aynı tarihlerde yaptırdığı 
ikinci abidevi meydan çeşmesi Üsküdar'
da iskele meydanını süslemektedir. Bu 
da öncekine benzemekle beraber köşe
lerde sebiller yoktur. Buna karşılık in
san boyu yüksekliğinde su içme musluk-



ları vardır. Süsleme ise daha ölçülüdür. 
Çatı, eski resimlerden anlaşıldığına gö
re sonraki tamirlerde esas biçimini kay
betmiştir. istanbul'un en işlek iskele 
başlarını gösterişli meydan çeşmeleriy
le süslemek eğilimi bundan sonra da de
vam etmiştir. Tophane iskelesi başında, 
1732' de Sultan ı. Mahmud tarafından 
yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi de 
dört cephesinin mermer kaplamasının 
işlenmesi suretiyle zengin biçimde be
zenmiştir. Öncekine çok benzeyen bu 
meydan çeşmesinin de köşelerinde se
biller yoktur. Ewelce XIX. yüzyıl içinde 
ahşap çatısını kaybeden çeşme, 1957'
de eski gravürlerin yardımıyla ihya edi
lerek geniş saçaklı çatısına tekrar ka
vuşturulmuştur. Plan bakımından çok 
değişik bir meydan ve iskele çeşmesi ise 
Galata'da Azapkapı ' da Sultan I. Mah
mud'un annesi Saliha Sultan tarafından 
1145'te ( 1732-33) bir sıbyan mektebinin 
bitişiğinde yaptırılan çeşmedir. Burada 
ortada ileri taşkın bir sebil bulunmak
ta, iki yanında çeşmeler yer almaktadır. 
Çeşmenin diğer yüzleri düz olduğu hal
de sebilli ön cephe bütünüyle nakışlarla 
bezenmiştir. Bu çeşme de 1954'te çatı
sı yeniden yapılarak ihya edilmiş, fakat 
yanındaki sıbyan mektebi 1957'de yık
tırılıp ortadan kaldırılmıştır. Meydan ve 
iskele çeşmelerinin sanat bakımından 
en ilgi çekici ve sanat değeri en yüksek 
olanlarından biri, çeşmeleri bir sakıf al
tında bulunan Beykoz'da 1159 (1746) 
tarihli ishak Ağa Çeşmesi'dir. Başta Kırk
lareli olmak üzere çeşitli yerlerde, hatta 
Kuzey Afrika'da bu şekilde üzerinde bir 
sundurma bulunan çeşmeler olmakla be
raber ishak Ağa çeşmeleri. bugün hala 
lülelerinden gürül gürül su akan yapısı 
ve kalem işi nakışlarla bezenmiş çatısı 

ile benzersiz güzellikte bir örnek olarak 
Türk su mimarisinde yer alır. Güzel bir 
meydan çeşmesi, Bulgaristan· da Samo
kov' da nasılsa henüz ortadan kaldırıl

mamış olarak 1960'larda mevcuttu. · 

Aynı yıllarda yapılan diğer bazı mey
dan çeşmeleri de daha küçük ölçüde ol
makla beraber iddialı ve gösterişli bir 
süslemeye sahiptirler. Kabataş'ta yük
sekte bir set üzerinde iken 1956'da de
niz kıyısına taşınan. 1145 ( 1732-33) yı

lında yapılmış Hekimoğlu Ali Paşa Çeş
mesi bu hususta bir örnek teşkil eder. 
Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulu
nan meydan çeşmesi ise 1207 ( 1792-93) 
yılı na ait olduğuna göre külliyeden çok 
sonra yapılmıştır. Kesme taştan inşa edi
len, üstünü çadır biçiminde bir külahın 
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örttüğü bu çeşme çok sade ve bezeme
sizdir. Yalnız barok üslübun işareti olan 
yassı plasterler cephelere biraz hareket 
verir. Meydan çeşmeleri arasında, Ka
dırga semtinde 1196 ( 1782) tarihli lll. 
Ahmed'in kızı Esma Sultan Çeşmesi özel 
bir durum gösterir. Bu kare biçimli mer
mer çeşmenin yanından çıkan merdiven. 
su haznesi üstündeki etrafı korkuluklu 
taraçaya ulaşmayı sağlar. Burası namaz
gah olarak tasarlanmıştır. Böylece mey
dan çeşmesiyle namazgah bir yapıda kay
naşmış olmaktadır. Unkapanı ·nda 1233 
(1817-18) tarihli Kapani Hacı Ahmed Ağa 
Çeşmesi de aynı üslüptadır. Ancak bu
rada çeşmenin üzerini geniş saçaklı bir 
çatının örtmesi gerekirken son restaras
yanda bu yapılmamıştır. Benzeri bir mey
dan çeşmesi de Galata'da Perşembepa
zarı içinde bulunmaktadır. Kethüda Yah
ya Ağa tarafından 1145 ( 1732-33) yılın
da yapılan bu meydan ve iskele çeşme
si kesme taştan bir yapıya sahiptir. Bo
ğaziçi'nde Küçüksu mesiresinde Mihri
şah Valide Sultan vakfı olarak 1221 'de 
( 1806-1807) yapılan çeşme, iskele- mey
dan ve mesire yeri- çayır çeşmelerinin 
güzel bir örneğidir. işlemeli ayna taşları 
ile barok üslübun aşırı bezemeli olma
yan iyi bir örneğidir. Eski gravür ve re
simlerden öğrenildiğine göre bu çeşme 
taş duvarlı bir sofa üzerinde yer alıyor 
ve iki tarafında birer namazgah Kıble 
taşı bulunuyordu. Son dönemin bir de-
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receye kadar gösterişli bu meydan çeş
meleri karşısında Üsküdar' da Duvardi
bi'nde Sultan lll. Selim Çeşmesi, abidevi 
haznesinin taş ve tuğla dizileriyle renkli 
bir görünüme sahip olması yanında, bir 
köşesine yerleştirilen 1217 (1802-1803) 
tarihli mermer tek çeşmeden anlaşıldı
ğına göre daha çok bir cephe- köşe çeş
mesi olarak tasarlanmıştır. Boğaziçi'n

de Boyacıköy'de Sultan ll. Mahmud'un 
1254'te ( 1838-39) babası ı. Abdülhamid 
için yaptırdığı çeşme sade, mermerden 
bir eserdir. Beşiktaş ile Maçka arasında 
Bezmialem Valide Sultan için 1255'te 
( 1839) inşa edilen dört cephe li mermer 
meydan çeşmesinin dört cephesi, Batı 

sanatının empire üslübunda olarak mer
merden işlenmiştir. Selimiye'de 1257'de 
( 1841 -42) yapılan Sultan Abdülmecid 
Çeşmesi, çok büyük bir su haznesiyle 
etrafını dolanan yalaklara göre bir mey
dan çeşmesinden çok yakınındaki kışla
nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa 

edilmiş olmalıdır. Çengelköy'de Kavasba
şı Ahmed Ağa ' nın 1270 (1853-54) yılın
da yapılan dört cepheli meydan çeşme
si, sanat bakımından dikkate değer bir 
eser olmamakla birlikte üzerinde taşa iş
lenmiş mensur vakfiyesi bulunduğundan 
özel bir değere sahiptir. Sultan ll. Ab
dülhamid'in Kağıthane çayırındaki 131 O 
(1892-93) yılına ait meydan çeşmesi ise 
geniş saçaklı , barok üslüplu bir çeşme 
idi (yıktırılmıştır) Tophane'de Nusretiye 
Camii önünde iken 1957'de Maçka'ya gö
türülen, 1319 (1901 ) yılında italyan mi
mar Dareneo tarafından yapılan meydan 
çeşmesinin bu yüzyıl başlarında Avrupa'
da moda olan "art- nouveau" üslübunun 
istanbul' daki uygulayıcısı olan yabancı 
mimarı, herhalde komşu caminin üslü
buna uydurmak için burada barak üslü
bu tercih etmiştir . Ayrıca Il. Abdülhamid 
döneminde doğan neo- klasik Türk üs
lübu bazı meydan çeşmelerinde de ken
disini göstermiştir. Yıldız- Balmumcu Kış
Iası çevresinde 1306 ( 1888-89) tarihli iki 
çeşmede Türk klasik devir mimarisinin 
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kemer. niş , tezyinat gibi unsurları kul
lanılmıştır. Böylece Türk meydan çeş

melerinin yükseliş ve yok oluşunun son 
halkası bu çeşmelerle temsil edilmiştir. 
Meydan çeşmelerinin sonuncusu ise özel 
bir tarihi mahiyeti olan Sultanahmet 
Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'dir. Mi
mar M. Spitta'nın projesine göre yapıla
rak imparator ll. Wilhelm tarafından - Sul
tan ll. Abdülhamid'e hediye edilen ve 27 
Ocak 1901 'de törenle açılan çeşme. bü
tün mimari ve süsleme unsurları ile Bi
zans sanatından ilham alınarak meyda
na getirilmiştir. Altın yaldızlı mozaikler
le süslü kubbesinin içinde iki hükümda
rm armaları mozaik olarak işlenmiştir 
(bk. ALMAN ÇEŞMESİ). italyan mimar P. 
Canonica tarafından yapılarak 1928'de 
açılan Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nın 
da bir meydan çeşmesi gibi düşünüldü 

ğünü. içinde heykellerio buiUI'ıduğu bü
yük sivri kemerlerle bilhassa yan dar 

· .. cephelerdeki su akıtma ağızları ve önle
rindeki yalaklar belli eder. 

Çok yaygın olan cephe çeşmelerinin 

binlerce örneği. başta istanbul olmak 
üzere Osmanlı Devleti'nin irili ufaklı bü
tün yerleşme yerlerinde yapılarak vakfe
dilmiştir. Her dönemin sanat üslubunun 
özelliklerine sahip olan. bazıları çok mü
tevazi, bazıları muhteşem ve iddialı olan 
bu küçük sanat eserlerinin çoğu kitabeli 
olmakla beraber kitabesiz olanları da 
vard ı r. Ayrıca bu kitabelerden manzum 
olanların çeşmenin yapıldığı dönemin ta
nınmış şairleri tarafından hazırlandığı. 

yazılarının da devrin tanınmış hattatla
rının kaleminden çıktığı bilinmektedir. 
Bir mahallenin. bir sokağın su ihtiyacını 
karşılamak üzere hayır sahipleri tara
fından yaptınlarak vakfedilen bu küçük 
çeşmelerden çoğu bir duvara bitişik ola
rak inşa edilmiş tek bir yüzden ibaret
tir. Bundan dolayı cephe çeşmeleri ola
rak adlandırılmaları mümkündür. Bazı
ları ise bir sokağın köşesinde iki cepheli 
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biçimde yapılmış olduğundan çatal çeş

me olarak ad landırılır. 

Bazı çeşmeler, başta sebiller olmak 
üzere başka hayır binaları ile birleştiri
Ierek bir mimari tertip meydana getiril
miştir. Sebil dışında genellikle çeşme
nin beraberinde bilhassa sıbyan rnekte
bi yapıldığı görülmektedir. Ayrıca cami, 
mescid. hazire. hatta hamam ve han bi
tişiğinde çeşmeler yapılmıştır. Bazı çeş

melerin namazgahla birleştirildiği de gö
rülür. 

Cephe çeşmesi, birçok hallerde kes
me taştan fakat bezernesiz bir hazne bi
nası önüne yapılmış, önceleri sivri, son
raları barok üslupta kemerli bir niş ha
lindedir. Kemerin dilimli biçimde oldu
ğu da görülür. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin 
Fatih Sultan Mehmed dönemine ait ol
duğunu ileri sürdüğü Vefa'da Molla Hüs
rev Camii yanındaki kitabesiz çeşmenin 
dilimli bir sivri kemeri vardır. Böyle ke
merlere daha geç devirlerin çeşmelerin
de rastlandığına göre belki bu da daha 
sonraki yüzyıllara aittir. Bu tip kemer
ler Fatih 'te Haydarpaşa (977 1 ı 569-70), 
Karagümrük'te Hacı Bekir (ı 148/ ı 735 -
36). Fındıklı'da Sadullah Efendi (ı 145 / 
1732-33 ; !956'da yıktırıldı) çeşmelerinde 
de görülmüştür. Az derin olan bu nişin 
iç yüzünde. hayır sahibinin adını ve ya
pıldığı tarihi bildiren kitabe bulunur. Bu
nun altına bezemeli. mermerden bir ay
na taşı yapıştırılmış olup ortasında mer
merden bir su akıtma çörteni, tunç Iüle 
veya musluk vardır. Ayna taşının biraz 
yukarısında iki tarafta birer tas koyma 
yuvası oyulmuştur. Zincirle tutturulmuş 
kalaylı bir tas bu yuvaların içinde durur
du. Kemerin iki yanındaki ayakların ön
lerinde çıkıntı halinde iki testi koyma 
seti yapılırdı. Bazan bu setierin arkala
rında kemeri taşıyan paye küçük birer 
mihrap biçiminde niş halinde oyulmuş
tur. Çeşmelerin çoğuna. su alanları yağ
murdan korumak üzere iki demir des
teğe dayanan ahşap bir saçak eklenmiş
tir. Türk sanatının tarih içindeki geliş
mesine göre cephe çeşmeleri değişik üs
Iuplardaki tezyinatla kaplanmıştır. 

En basit şekliyle çeşme ler kesme taş
tan yapılmış olmakla beraber mermer 
malzeme kulianılması, kemer, ayna taş
ları. hatta diğer yüzeylerin zengin suret
te işlenmesiyle gösterişli bir görünüm 
alabilmiştir. Türk yapı sanatının nisbet
lerdeki ahenge ve ölçülü süslemeye dik
kat eden klasik dönemi. XVIII. yüzyıldan 
itibaren Batı'dan gelen yabancı üslüpla
rın tesiri ile aşırı süslemeli çeşme mi-

marisini meydana getirmiştir. Önce yal
nız süslemede görülen ve XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında Lale Devri 'nde kendisini gös
teren bu yeni akım az sonra Türk baro
ğu ile bütünüyle yabancılaşmıştır. Fakat 
Lale Devri ve barak üsluplu çeşmelerin 
bu çeşit yapılar arasında cazip görünüş
lü oldukları da inkar edilemez. Fransa'
da Napolyon zamanında ortaya çıkan ve 
bir çeşit neo-klasik olan empire üslubu, 
XIX. yüzyılda büyük yapılar gibi Türk çeş
me mimarisinde kendisini göstermiştir. 
Bu yüzyılın sonlarına doğru ise sanatta
ki bocalamalara uygun olarak belirli bir 
üslubu temsil etmeyen, genellikle de
ğişik üsluplardan alınan unsurlarla fark
lı sanat akımlarının toplandığı karma 
(eklektik) yapıda bazıları oldukça başarı
lı, bazıları hayli zevksiz çeşmeler yapıl

mıştır. Osmanlı Devleti'nin son yılların

da eski Türk sanatına dönüş için gayret 
gösterildiğinde ortaya çıkan Türk neo
klasiği üslubunun çeşme mimarisinde 
uygulandığı dikkati çeker. Cumhuriyet 
döneminde vakıf çeşme geleneği tarna
men terkedilmiş, şehir akarsu şebeke
sinden beslenen, hiçbir sanat değeri ol
mayan çimentodan basit ve çok çirkin 
birkaç çeşme yapılmıştır. Vakıf suları

nın belediyeye devredilmesi ve tarihi çeş
melerin hemen hepsinin kurutu lması ile 
Türk çeşmeleri de ölüme mahkum edil
miştir. 

Fatih Sultan Mehmed tarafından yap
tırılan. şehrin ilk akarsu tesislerinin un
suru olarak inşa edildiği tahmin edilen 
Kırkçeşme denilen yarım yuvarlak ke-

Çeşmen i n kısım la rın ı gösteren şematik bir çiz i nı 
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merlerden meydana gelmiş kitabesiz sı
ra çeşmeler Bozdoğan Kemeri yakınında. 
Gazanfer Ağa Medresesi karşısında bu
lunuyordu. Bunların aslında bir Bizans 
çeşmesi olduğu yolundaki hiçbir esasa 
dayanmayan iddia. çeşmelerden sadece 
birinin yüzeyine ayna taşı olarak süsle
me gayesiyle yerleştirilmiş, karşılıklı bir 
çift tavus kabartması ile bezenmiş mer
mer bir Bizans levhasından kaynaklan
mıştır. Bu çeşmeler. Atatürk bulvan açı
lırken başka yerde aynen tekrar kurula
cağı bildirilerek 1942'de yıktırılmış, lev
hası da Ayasofya Müzesi'ne konulmuştur. 

Sokak çeşmeleri vakıf olarak halkın 

hizmetinde bulunmakla beraber bunlar
dan bazıları gedik veya saka çeşmeleri 
olarak da aracı la r vasıtasıy l a hizmet edi
yorlardı. Çeşmelerden doldurdukları su
ları evlere dağıtan sakaların dışında bir
çok çeşmeden halk doğrudan doğruya 
testilerini kendileri daldurarak faydala
nıyordu . Kanünf Sultan Süleyman. şehrin 
su ihtiyacını karşılamak üzere yeni su 
yolu yapılmasını emrederken zayıfların. 
dul ve yaşlı kadınların. çocukların kolay
ca testilerini doldurma ların ı ve hayır dua 
etmelerini istemişti (SaT. s. 561 

Fethin arkasından )0.!. yüzyıl sonun
dan itibaren yapılan çeşmeler. bir sivri 
kemerden ibaret sade mimarili basit ya
pılardır. istanbul'un en eski kitabeli çeş
mesi. Haseki'deki Davud Paşa Camii ya
nında 890 ( 1485) yılına ait olup son de
rece mütevazi bir mimariye sahiptir. Ha
liç'in karşı yakasında yine basit mimari
li kesme taştan eski bir çeşme Hasköy'
de bulunuyordu. Kitabesine göre 931 'de 
( 1524 -25) Mehlisedek oğlu Yasef adın
da bir Müsevf' nin yaptırdığı bu küçük 
eser istanbul'un en eski kitabeli çeşme
lerindendi. Erken Osmanlı döneminin gü
nümüze kadar hiç bozulmadan gelebil
miş en eski ve çok güzel bir çeşmesi Kü
çükçekmece gölünün kuzeyinde bulun
maktadır. Kemeri çift renkli taşlardan 

Kethüda 
Mustafa Ağa 
Çeşmesi'nin 

eski durumu • 
Küçükçekmece 1 
istanbul 

kurulan bu ahenkli nisbetli çok değerli 
çeşme, Farsça kitabesine göre 945'te 
( 1538-39) Ayas Paşa'nın kethüdası Mus
tafa Ağa tarafından yaptınlarak vakfedil
miştir 1 bu önem 1 i eser ı 991 'de Karayolla
rı tarafından yarıs ın a kadar toprağa gö
mülmüş, kitabesi de inşaatç ı lar tarafı ndan 

sökülmüştür) istanbul'un en eski çeşme
lerinden biri. Yedikule dışında 953 ( 1546-
47) yılında yapılmış olan ve bir semte 
adını veren Kazlıçeşme'dir. Üzerinde ka
zı andıran (kuğu [?] ) Bizans işi kabartma 
bir levha bulunan bu çeşme de tek ke
meriyle basit mimarili bir Osmanlı- Türk 
çeşmesidir. 

Klasik üslüptaki çeşmelerin istanbul'
da bulunan sade ve gösterişsiz örnekle
ri arasında, Fatih'te Aşıkpaşa Camii ya
kınında Şahruh 19671 1559-601 ve Aşık
paşazade 1972 / ı 564-65), Altımermer'de 

Fatma Sultan (981 1 1573-74), Haseki'de 
Kethüda Ali Ağa 11045 / 1635-36), Süley
maniye· de Kara Mustafa Paşa 11 088/ 

1677-78), Ayvansaray'da Şatır Hasan Ağa 
[ı ı 04 1 1692-93), Süleymaniye'de Deveoğ
lu Ali Ağa 11 ı 08 / 1696-97). Fatih'te Fey
zullah Efendi 1 I 1 ı 2/ ı 700-170 ı 1 çeşme

leri gösterilebilir. Klasik üslüpta, sade 
tek kemerden ibaret olmakla beraber 
çeşme mimarisinde en büyük ölçülere 
sahip eser olma niteliği taşıyan Kaba
taş 'ta Kazasker Esad Efendi Çeşmesi . 

Türk sanatında başka bir benzeri bulun
mamasına. yaptıranın Osmanlı tarihin
deki şahsiyetine ve üzerinde banisinin 
manzum tarihiyle Sultan lll. Selim'in ta
mir kitabelerinin olmasına rağmen bu
rada 1956'da önüne bir set duvarının in 
şa edilmesi suretiyle yok edilmiştir. is
tanbul'un en eski çeşmelerinden biri. tek 
kemerli sade mimarisini, yerinin değiş
tirilmesine rağmen güzel orantıları ile 
koruyabilmiş olan Bestancı'daki menzil 
çeşmesidir. Klasik üslupta. tek sivri ke
merli ve Bizans dönemine ait devşirme 
parçatarla süslenmiş bir )0.!1. yüzyıl çeş

mesi Yunanistan'da Korinthas Kalesi ete
ğinde 1960'1arda hala suyu akar durum
daydı. 

Klasik üslüptaki çeşmelerin daha zen
gin ve iddialı örnekleri arasında Kara
gümrük'te Semiz Ali Paşa 1973 / 1565-
66), Kağıthane çayırında Mfrahur Nuh 
Ağa 1998/ i 589-90), Şehzadebaşı'nda İb
rahim Paşa ll O 12/ ı 603- 16041 çeşmeleri 
sayılabilir. Bu sonuncuda mermer kemer 
içinin istiridye kabuğu biçiminde kabart
ma bir bezerne ile süslendiği görülür ki 
bu şekil. Türk sanatının başta çeşmeler 
olmak üzere mezar taşları gibi başka 

ÇEŞME 

yerlerde de kullandığı bir süs unsuru ol
muştur. Tek kemerli. zarif kabartma süs
lemeli mermerden güzel bir çeşme, Çem
berlitaş'ta Köprülü Camii'nin duvarına bi
tişik olarak halen ayaktad ır. 1 072 ( 1661 -
62) yılına ait bu çeşmenin esas yerinde 
olmadığ ı, medresenin yarısının kesilme
siyle buraya taşındığına ihtimal verilmek
tedir. Klasik üslüplu çeşmelerin güzel bir 
örneği de Fatih Sultan Mehmed'in bir 
sefere çıkmak üzere iken öldüğü yerde, 
ordugahının toplandığı Gebze yakının

daki Sultan çayırında bulunmaktadır. 

Batı Avrupa'dan gelen değişik bir sa
nat zevkiyle. Türk sanatında zengin be
zemelerle yüzeylerin kaplanması sure
tinde yeni bir üslübun doğduğu Lale Dev
ri'nde ( 17 ı 8- ı 730) çeşmeler daha zarif 
ve zengin şekiller almıştır. Cepheler ge
nellikle mermer kaplanarak kemeriere 
değişik biçimler verilmiş, bazılarında yü
zeylere de çiçek ve meyveler esas olmak 
üzere çok zengin kabartmalar işlenmiştir. 
Sultan lll. Ahmed'in Kağıthane'de eski 
Sadabad Kasrı önündeki çeşmesi 11135/ 
1722-23). Fatih'te Orta Cami yanında Nev
şehirl i Damad İbrahim Paşa ( 11 43 / 17301 

ve Eminönü'nde Yenicami haziresi du
varında lll. Ahmed'in kızı Hatice Sultan 
(ı ı 5 ı 1 1738-391 çeşmeleri bu dönemin 
sanat zevkini aksettiren örneklerdir. Bun
l arın son ikisinde istiridye kabuğu biçi
minde kemer içi süslemesi görülür. So
nuncuda ise esas testi doldurma çeşme
sinin simetriğinde insan boyu yüksekli
ğinde ötekinin benzeri küçük bir su iç
me çeşmesi bulunur. Aynı sanat akımı 

nın cephe çeşme mimarisinde uygulanı
şı, Galata'da Fatih Sultan Mehmed dev
r ine ait bir çeşmenin yerinde 1145 'te 
(1732 -33) Defterdar Mehmed Efendi'
nin yaptırdığı Bereketzade Çeşmesi'nde 
görülür. Eski yerinden sökülerek Galata 
Kulesi dibindeki sur duvarına yerleştiri
len bu mermer cephe çeşmesi tamamen 
kabartmatarla bezenmiş. alt kenan bon
cuklarla süslü, dilimli esas kemerinin iki 
yanında yüksekte bir çift su içme çeş
mesi yapılmıştır (bk. BEREKETZADE ÇEŞ

MESİ). Aynı üslupta olmakla beraber çok 
daha sade örnekler arasında. Tophane 
sırtındaki Kadirfhane avlusu girişindeki 
Sali ha Sultan (ı ı 441 ı 73 ı - 321, Şişhane 

Yokuşu alt tarafında, şimdi köprülü yo
lun altında kalmış olan Hacı Mehmed 
Ağa (ı 145 1 ı 732-33), Kasımpaşa'da Hacı 

Hüseyin Paşa lı ı 45 1 ı 732- 33) çeşmeleri 

gösterilebilir. La le Devri· nde yüzeyler i 
kabartmatarla süslü çeşmelerin yapıl

masına rağmen klasik üslüpta sivri ke-
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merli, bazan mermer cepheli, fakat yü
zeyleri işlemesiz çeşmelerin de inşasına 
devam edilmiştir. Mevlanakapı civarın

da Emine Sultan (ı ı 5 ı 1 ı 738-391. Fatih 
Külliyesi'nin iki medresesi arasındaki ge
çitte yer alan Hacı Mehmed Emin Ağa 
( 1154/ 174 ı -42 ) çeşmeleri bu eski gele
neği sürdüren örnekler olarak gösteri
lebilir. 

Türk sanatında Batı Avrupa'nın barak 
üslubunun yerleşmesiyle sivri kemerin 
yerini yarım yuvarlak kavislerden oluşan 
kemer şekli aldığında n, artık iddiasız mü
tevazi cephe çeşmelerinde bile böyle bir 
kemerin hakim olduğu görülür. Eyüp'te 
Mustafa Ağa ( 11691 ı 755-561, Vatan cad
desi kenarında Safiye Sultan ( 11631 ı 7 49-
501, Sirkeci'de şimdi bir evin duvarına 
bitiştirilmiş olan Zeynep Sultan ( 11 841 
ı 770-71) çeşmeleri bu biçimde barok ke
merli sade örneklerdir. Fatih'te külliye 
sınırları içinde yer alan Hacı Ahmed Pa
şa (1154/ 1741 -42) çeşmeleri de basit ba
rak mimari üzerinde henüz kısıtlı süsle
me ile geçiş dönemine işaret eden eser
lerdir. Fakat aradan az bir zaman geç
tikten sonra bu fazla gösterişli olmayan 
örneklere karşılık barak üsiObun hakimi
yeti altında. mermer yüzeyleri eski Türk 
sanatında bulunmayan kabartma kıvrım
larla bezenmiş, sütunçeler. iç içe kemer
Ierle hareketlendirilmiş, daha iddialı. ba
rok üslubun gerek mimari gerekse tez
yinatta geniş ölçüde uygulanması ile ba
zı abidevi çeşmeler de yapı l mıştır. Bun
lardan biri Fatih'te Kıztaşı'nda Sultan I. 
Mahmud Çeşmesi'dir ( 1161 / 1748) . Cep
hesi tamamen kabartmalarla süslü, sü
tunçelerle zenginleştirilen ve şair Ney
li' nin manzum tarihi Darüssaade ağası 
hattat Moralı Beşir Ağa tarafından ya
zılan bu çok değerli sanat eseri 198S'te 
yerinden sökülmüş ve bir daha yapılma
mıştır. Nuruosmaniye Camii avlu kapısı 
yanındaki Sultan lll. Osman (ı I 70 / 1756-
57) ve Fatih'te Yusuf Efendi (!!7ı / 1757-
58) çeşmeleri eski Türk sanatına bütü
nüyle yabancı. fakat hatları ve süsleme-
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Sultan ı. Mahmud 
Çeşmesi 

(S. Eyice arşiv i) 

leriyle göze hoş gelen küçük eserlerdir. 
Yusuf Efendi Çeşmesi öne doğru hafif
çe kavisli olup ortadaki büyük kemerli 
esas bölümün iki yanında testi doldur
ma sırası bekleyenler için birer oturma 
nişine sahiptir. Saraçhanebaşı'nda Dül
gerzade Camii avlusu duvarına bitişik 

çeşme ise (ı I 95 1 I 781) öncekine çok ben
zemektedir. Yalnız burada nişli yan ka
natlar öne doğru değil arkaya doğru ka
vislidir. Bu da barok üsluplu çeşmeler

de bazı kaidelere bağlı kalınmayıp de
ğişikliklere. mimari oyunlara önem ve
rildiğini gösterir. Fındıklı ' da sıbyan mek
tebi altındaki Zevki Kadın Çeşmesi ' nin 

(1169/1755 -5 6) sadece çeşme kısmını 

çerçeveleyen ve fazla yüklü olmayan mer
mer cephesine karşılık ewelce Fındıklı 

Molla Çelebi Camii önünde iken 1956'da 
Kabataş'a taşınan Sadrazam Koca Yusuf 
Paşa se bil ve çeşmeleriyle ( 120 ı 1 1786-
87) Kabataş'ta set üzerinde bulunan Si
lahdar Yahya Efendi'nin ( 12031 1788-89) 
üç cepheli muhteşem çeşmesi ( 1956' da 
y1ktırıld1), barok üsluplu çeşmelerin zen
gin mimarili örnekleridir. Yine Silahdar 
Yahya Efendi'nin Hasköy'deki üçlü çeş
mesi de ( 1203/ 1788-89) barok mimari 
özelliklerini taşımakla beraber önceki 
kadar zengin tezyinatlı olmayıp çok da
ha sadedir. Aksaray- Yedikule caddesi 
üzerinde Haznedar Usta Çeşmesi ( 12071 
1792-93) aynı üslubun temsilcisi olup bu
rada da ana kitlenin iki yanında zarif bir 

Davutpaşa 

Haznedar 
Usta Çeşmesi ile 

zevki Kadın 
Çeşmesi 

biçimde yerleştirilmiş küçük su içme çeş
meleri vardır. Boğaziçi'nde Akıntıbur

nu ·nda Beyhan Sultan Çeşmesi ( 12191 
1804-1805), m ermer cephelerinde ka vis
li hatların çokluğu ile barak üslübun son 
ve güçlü temsilcisiydi (bk. BEYHAN SUL

TAN ÇEŞMESİ). Eminönü'nde Mısır Çarşı
sı Tahmis Kapısı karşısında bulunan. Sul
tan lll. Selim'in kızkardeşi Hatice Sultan 
Çeşmesi ( 1221 1 1806- 1807) zarif mima
risi, dilimli geniş saçağı ve altın yaldızlı 

zengin süslemesiyle barok üsluplu çeş
melerin, çevresinin bütün ilgisizliğine 

rağmen günümüze kadar bütün unsur
ları ile kalabilmiş son ve çok değerli bir 
temsilcisidir. 

Sultan ll. Mahmud devrinden itibaren 
Fransız empire üslubunun Türk sanatı
na sızdığı ve büyük yapılarda olduğu gi
bi çeşmelerde de uygulandığı görülür. 
Bu üslubun çeşme mimarisindeki ilk de
nemelerinden biri olarak Selimiye'de Sul
tan lll. Selim Çeşmesi ( 12171 1802) gös
terilebilir. Bu yeni sanat akımının daha 
sonraki bir örneği, Sultanahmet'te Cev
ri Kalfa Sıbyan Mektebi'nin altındaki çeş
me ve sebillerdir (1235 / ı819- 20). Gure
ba Hastahanesi'nde Bezmialem Valide 
Sultan Çeşmesi'nin ( 1261 1 1845) m ermer 
cephesini hareketlendiren yivli çifte plas
terleri, yelpaze biçimindeki ayna taşı ve 
kitabesini taçlandıran tuğrası. ll. Mah
mud devrinde çok yaygın şua kabart
maları ile süslenmiştir. Topkapı dışında 
1942'de sökülerek yok edilen Hüseyin 
Bey Çeşmesi de ( 12671 1850-51 ı empire 
üslubunun sade bir örneğiydi. Eyüp'te 
Defterdar iskelesi'nde Pertevniyal Ka
dın Çeşmesi'nde (1273/ 1856-57) bu üs
lup daha kuwetle kendini gösterir. Yu
varlak kemer. iki yanda yivli ve iyon baş
lıklı bir çift plasterle sınırlanmış, keme
rin içi girlandlı bir rozetle bezenmiştir. 
Lüle ise bir vazo içindedir. Aksaray'da 
Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin avlu 
kapısı dışındaki çeşme ler ( 1288/ 1871-
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72), bu üslübun uygulandığı en zengin 
süslemeli örneklerdir. Bu dört çeşme 
avlu kapısı ile birleşik bir düzen göste
rir, her biri sütunlarla diğerinden ayrıl
mıştır. Yine Aksaray'da 1956'da söküle
rek 196S'te bazı parçaları Murad Paşa 
Camii arkasında tekrar kurulan Oğlan
lar Tekkesi Çeşmesi de (1291 / 1874-75) 

önceki gibi iyon başlıklı sütunlarla ayrıl
mış daha sade bir eserdi. Fakat bu üs
lübun en güzel ve en abidevi örneği , yu
karıda meydan çeşmeleri bölümünde adı 
geçmiş olan Maçka· daki Valide Sultan 
Çeşmesi'dir. İlkçağ'ın Yunan mimarisin
deki "akroter"in tezyinat olarak kullanıl
dığı Kad ıköy -Acıbadem yolunda Darüs
saade ağası Tayfur Ağa ile sermusahip 
Sesim Ağa'nın Baba-oğul Çeşmesi ( 1260/ 

1844). Türk çeşme mimarisinin eski ge
leneklerinden ne derecede uzaklaşıldığı
nı gösterir. Çengelköy'de Yüsuf Ziya Pa
şa Çeşmesi 'nde ise ( 12791 1862-63) empi
re üslüp kanalıyla gelen İlkçağ sanatının 
üçgen alınlığı çeşmenin tacı olmuştur. 

Yabancı sanat akımlarının hakimiye
tinden kurtulmak için XIX. yüzyıl sonla
rında Türk neo- klasiği adı verilen eski 
Türk sanatı unsurlarının kullanılmasına 
gidildiğinde çeşme mimarisi de bu ce
reyanı takip etmiş ve hepsi başarılı ol
masa da bazı güzel eserler verilmiştir. 
Çok karışık bir üslüpta olmakla beraber 
eski Türk sanatından ilham alınmış kı

sımları bulunan Aksaray'da Pertevniyal 
Valide çeşmeleri bu hususta bir dene
me olarak gösterilebilir. 

Sultan ll. Abdülhamid devrinde yapı
lan Balmumcu Meydan Çeşmesi ile Or
haniye Kışiası önündeki çeşme ( 1306/ 

1888-89). tamamen eski Türk sanat ge
leneğine dönüşün işaretleridir. Bunlar
da istiridye kabuğu biçiminde çeşme niş
leri, konsaliara dayanan geniş saçaklar, 
stalaktitli silmeler ve mukarnaslı mih
rap biçiminde oturma hücreleri görül
mektedir. ll. Abdülhamid, Beyoğlu tara
fına yeni bir su yolu yaptırarak iyi vasıf
ta bir su getirttikten sonra şehrin bu 
yakasında vakıf mahalle çeşmeleri de 
yaptırmıştır. Bunlardan bir kısmı. mer
merden Türk neo- klasiği üslübunda bir 
ayna taşı ile altında bir çanaktan ibaret 
küçük çeşmelerdi. Son yıllarda her ikisi 
de kurutuldu. Bu çeşmelerden bir tane
si Galatasaray Lisesi yanındaki Yeniçar
şı Yokuşu'nda, diğeri Yüksekkaldırım'da 

Galata Kulesi yakınında yakın zamana 
gelinceye kadar kullanılırdı. Ayrıca bu 
çeşmelerden Zincirlikuyu'da Yazarlar so
kağında, Beşiktaş'ta Asariye caddesin
de, Yıldız'da Posta caddesinde, Şehit Ka
zım sokağında da mevcuttu. Bunun dı 

şında. Paris bulvarlarında yüzyıl başla

rında yerleştirilen dökme demir küçük 
çeşmelerin benzeri olarak yine dökme 
demirden çeşmeler yapılmış ve istan
bul'un çeşitli yerlerine konulmuştur. Yal
nız bu küçük eserlerin Paris 'teki ben
zerlerinden farklı ve eski Türk sanatına 
uygun biçimde dökülmelerine özen gös
terilmiştir. Bunlardan bir tanesi yakın 
yıllara kadar Galatasaray Lisesi avlusun
da, bir diğeri (herhalde istanbu l· dan ta
ş ınmış olarak) Göztepe'de Ziver Bey yolu 
ile Ethem Efendi caddesi köşesinde hiz
met ediyordu. Bu dökme demir çeşme
ler 1328 ( 191 O) yılında yapılmış olup Or
taköy' de Yıldız Camii avlusunda başka 
benzerleri de vardır. 

Ayasofya'da cadde kenarındaki üçüz 
çeşme, bu yeni akımın iyi malzeme ve 
itinalı işçilikle meydana getirilm i ş güzel 
bir örneğidir. Son yıllarda büyük ölçüde 
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Kadın Çesmesi. 
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Üç yüzlü çesmelerden Kanüni Su ltan Süleyman Cesmesi · 
Büyükcekmece 1 Istanbul 

tahrip edilen Kağıthane'de Poligon Kasrı 
önündeki çeşme ise (1332 / 1913-14) ucuz 
malzeme kullanılarak yapılmıştır. Bu neo
klasik üstübunun başlıca örnekleri ola
rak Beşiktaş'ta Yahya Efendi ( 1321 1 1903-

1904). Erenköy'de Maliye Nazırı Ahmed 
Reşad Paşa ( 1321 1 1903, Kozyatağı Çeş

mesi). Kısıklı'da Abdullah Ağa Camii kö
şesinde üzerinde sadece ayet yazılı olan 
mermer çeşme (1333 / 1914- 15), Erenköy 
istasyonu yakınında, Fahir ve Fatma ad
larındaki çocukları adına anneleri tara
fından yaptırılan çok zarif mermer çifte 
çeşme ( 1340/ 1921-22) gösterilebilir. Bun
lar. çeşme mimarisinde eski Türk sanat 
unsurlarına dönüşü gösteren gerçekten 
güzel sanat eserleridir. 

Son yüzyıl içinde birkaç değişik dene
me de yapılmış olup bunlardan biri, Ga
lata'da Yüksekkaldırım yakınında bulu
nan Laleli Çeşme ' dir. Kitabesi ve tarihi 
olmayan bu çeşme. XIX. yüzyıl başında 
Avrupa'da çok moda olan "art-nouve
au" üslübunun çeşme mimarisine uygu
lanışına ait ilgi çekici bir örnektir. Bir di
ğeri ise İtalyan mimar Dareneo tarafın
dan Yıldız Yokuşu'nda yapılan Şeyh Za
fir Külliyesi'nde, bu üslübun oldukça de
ğişik ve dikkate değer bir örneği olan 
çeşmedir. Bir üçüncüsü, Yanya'yı Kahra
manca müdafaa eden Esad (Bulkat) Pa-
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Kozyatağ ı Ahmed Reşad Paşa Ceşmes i. B eşiktaş Yalıva Efendi Dergahı ' nın duvarına b it i ş ik Türk neo- kl a siği üslübundaki 
cesme ve ·art- nouveau· üslübunda ya pılm ış i< öşe çeşmelerinden Laleli C eş me - Galata 1 istanbul 

şa'nın Acıbadem'de köşkü yakınında yap
tırdığı Nürıayn Çeşmesi'dir (ı 336/ ı 9 ı 7-
ı 81. Çimento sıva lı olmakla beraber bu
rada değişik ve modern bir mimari üs
lüp uygulanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde sanat değeri 

ne sahip önemli çeşmeler yapılmamış
tır. istanbul'da vakıf suların belediyeye 
devredilmesi ve arkasından da bunların 
hemen hepsinin körletilmesi sebebiyle 
çeşme vakfedilmesi geleneği tamamen 
durmuştur. Bazan evlerinin bahçe du
varına yaptırdıkları hayrat çeşmelere ku
rucuları şebekeden su vermişlerse de 
sonraları bunlar da kurumuştur. Üzücü 
ve hazin olan husus şudur ki bazı ma
hallelerde suyu akmayan tarihi çeşme
ler varken aynı yerde betondan basit bir 
kitle üzerine bir şebeke suyu musluğu 
takılarak mahallenin ihtiyacı karşılanmış
tır. Kazancı Yokuşu'nun alt tarafında or
taokul duvarına bitişik. o yılların modern 
üslübunda küçük bir çeşme 1934'te ya
pılmıştır. Ayrıca yine 1930'1u yıllarda, Ka
dıköy tarafında Kayışdağı suyu getirile
Tek burada üzerinde sadece "Kayışdağı 
suyu· yazısı bulunan küçük çeşmeler ya
pılmıştı. Bunlardan biri. Mısırlıoğlu sem
tinde (Kad ı köy -Acıbadem yolu arasıl or
taokulun bahçe duvarı köşesindeki dört 
yol ağzında bulunuyordu. 

Şehir halkının su alması maksadıyla 
vakıf olarak kurulan çeşmeler dışmda 
nadir de olsa süs için yapılan çeşmeler 
de vardır. Eski bir Bizans çeşmesinden 
büyük ölçüde değişiklik yapılarak mey
dana getiri l miş mermerden bir Türk çeş
mesi istanbul Arkeoloji Müzesi'nin bah
çesindediL Nerede bulunduğu kayda geç
meyen bu eser, üzerindeki mermer işçi
liğinin zenginliğine bakılacak olursa bü-
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yük ihtimalle bir köşk, bir kasır veya ko
nağın bahçesini süslüyordu. Bundan baş
ka pek çok yerde Bizans veya daha eski 
ilkçağ'ın lahit ve mimari parçalarmdan 
yapılmış Türk çeşmeleri de vardır. Bun
larda eski devşirme parçalar süs unsu
ru olarak kullanılmıştır. 1957'de yıktırı
lan Beyazıt'ta Hasan Paşa Hanı'nın giri
şinin iki yanındaki çeşmeler ancak su iç
meye yarardı. Böyle yalnız su içmeye 
mahsus lüleleri ve önlerinde küçük ça 
nakları olan zengin surette bezenmiş 
klasik üslüpta bir .çift çeşme. Şehzade 
Camii'nin cadde üzerindeki hazTre du
varında da görülür. Galatasaray Lisesi'
nin kapısı yanındaki çeşme ile Sultan ll. 
Mahmud Türbesi köşesindeki küre ile 
bağlantılı çeşme de sadece süs çeşme

leridir. 
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İzmir iline bağlı ilçe merkezi_ 
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Urla yarımadasının batı ucunda bu ya
rımadanın karşısındaki Sakız adasına en 
fazla yaklaşmış olduğu kesimde bulun
maktadır. 

Eskiçağ'da Cyssus adıyla bilinen Çeşme, 
iyonya'nın başlıca şehirlerinden Erythrai'
nin (günümüzdeki lldır ı köyünün bulundu
ğu yerdel iskelesiydi. Milattan önce 190 
yılında Suriye Kralı lll. Antiokhos'un do
nanmasını Çeşme önlerinde mağlüp eden 
Romalılar Küçük Asya fütuhatını bura
dan başlattılar. Çeşme imparatorluğun 

ikiye ayrılmasından sonra Bizans haki
miyetinde kaldı. 

XIV. yüzyılın başlarında Menteşe Bey'in 
damadı Sasa Bey tarafından Bizanslı

lar'dan alınan Çeşme Türk topraklarına 
katıldı. Daha sonra Sasa Bey'le Aydınoğ
lu Mübarizüddin Mehmed Bey arasın
daki mücadeleler sırasında Aydınoğulla
rı'nın eline geçti (ı 307) ve Gazi Um ur Bey 
zamanında (ı 334-13481 Sakız ile diğer 

Ege adalarına yapılan seferlerde üs ola
rak kullanıldı. Kasaba, Yıldırım Bayezid'in 
Batı Anadolu harekatında Osman lı ha
kimiyetine girdiyse de Ankara Savaşı'n
dan ( 1402) sonra Timur tarafından tek
rar Aydınoğulları'na verildi. 1426'da ll. 
Murad zamanında Aydınoğulları ' nın son 
beyi Cüneyd' in ortadan kaldırılması ile 
kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. 

Çeşme, Fatih devri tahrir defterlerin
de Aydın sancağ ı içinde ve izmir'e bağlı 
padişah has* l arı arasında bir köy ola
rak yer alıyordu. XVI. yüzyılın başların
da ll. Bayezid, Cenevizliler'den kalan Çeş
me Kalesi 'ni bir kule ilave ederek yeni-
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den yaptırdı; böylece kasaba denizden 
gelecek tehlikelere karşı korunmuş ol
du. 935 ( 1528-29) yılında KanünT Sultan 
Süleyman. Mimar Ömer b. Ali Pabuççu'
ya inşa ettirdiği kervansaray ile Çeşme·
nin ticarT hayatına canlılık getirdi. Mah
fuz bir limana sahip olan Çeşme zaman 
zaman Osmanlı donanmasına üs vazife
si de gördü. Katib Çelebi, Piyale Paşa'
nın 1566'daki Akdeniz seferi sırasında 
donanmayı Çeşme'de demirleyip Sakız 
beylerini buraya çağırtarak tevkif etti
ğini ve arkasından adayı ele geçirdiğini 
yazıyorsa da (Tuh{etü ' l·kibar, s. 81-82) 
bu bilgiler bugün hatalı bulunmakta ve 
donanmanın doğrudan doğruya Sakız' 

da demiriediği kabul edilmektedir (bk 
Turan, s. 173-1991. 

XV ve XVI. yüzyıllarda Aydın sancağı
na bağ lı bir kaza merkezi olan Çeşme, 
işlek iskelesi sebebiyle iktisadi bakım
dan önem kazandı. 1547-1553 yıllarında 
Çeşme iskelesi gümrük gelirleri 600.000 
akçeye ulaşmıştı. Zira Sakız adasındaki 
Cenevizliler' in ticaret maksadıyla Ege 
sahillerine gönderdikleri gemiler Çeşme 
iskelesi 'ne yanaşırlar ve gümrük vergi
lerini de burada öderlerdi. Ancak muh
temelen Sakız'ın ele geçirilmesinden son
ra Çeşme Limanı yavaş yavaş önemini 
kaybetmeye başladı. Nitekim 1565-1571 
yılları arasında Çeşme gümrüğü için ve
rilen mukataa* tekliflerinin giderek da
ha da düştüğü görülmektedir (Faroq hi. 
s. 313!. Bu sıra larda Çeşme yeni teşkil 
edilen Sığla (Suğla) sancağına bağlandı ve 
Cezayir-i Bahr-i SetTd eyaleti içine alındı. 

XVII. yüzyılın orta larında Sığla sanca
ğına bağlı 150 akçelik bir kaza olan ve 
izmir Limanı'nın gelişmesiyle ticarT fonk
siyonunu iyice kaybeden Çeşme'de Evli-
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