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Hatice Sultan Ve Hatice Sultan Çeşmesi  
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Hatice Sultan Kimdir? 
 

Hatice Sultan 1766 yılında III. Mustafa'nın eşlerinden biri olan 

Âdilşah Kadın'dan dünyaya geldi. III. Selim'le babaları bir, 

anneleri ayrıdır. 1787 yılında Hotin muhafızı Nakîb-zâde es-

Seyyid Ahmed Paşa'yla evlendi. 

Hatice Sultan kardeşi III. Selim'e çok yakındı. III. Selim'in 1789-

1807 yılları arasındaki padişahlığı sırasında İstanbul'un en 

önemli kişiliklerinden biri haline geldi. İstanbul'da yaşayan 

Mimar-Ressam Antoine Ignace Melling ile yakınlık kurdu. 

Melling 1804 yılında Hatice Sultan'a ait Ortaköy-Kuruçeşme 

arasındaki Neşetâbâd Sarayı’nın kısmi onarım ve iç 

dekorasyonunu yaptı. 1809 yılında Arnavutköy’de bir arazi 

satın alarak kız kardeşi Beyhan Sultan ve amcasının kızı Esma 

Sultan (1778-1848) gibi adını taşıyan sahil sarayını Melling'e 

inşa ettirdi. Bu saray İstanbul halkı ve Avrupalılar arasında çok 

ün kazandı. Bir yandan da eleştirilere neden oldu. III. Selim sık 

sık kız kardeşinin sarayına uğramaktan büyük zevk alırdı.  

Hatice Sultan 1821 yılında öldü ve Eyüp'teki Mihrişah Sultan 

Türbesi'ne gömüldü.  
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Hatice Sultan Çeşmesi’ndeki Tuğra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selim Hân bin Mustafa el-muzaffer dâima / Mustafa’nın oğlu 

Selim Han daima muzaffer olsun 

 
Hatice Sultan Çeşmesi Nerededir? 
 
Hatice Sultan saraylarının yanı sıra 1806 yılında bir çeşme 

yaptırmıştır. Bu çeşme İstanbul’un Fatih İlçesi’nde bulunan 

Eminönü Mısır Çarşısı Rüstem Paşa Mahallesi Tahmis Caddesi 

ile Kalçın Sokağı kesişiminde olup suyu akar durumdadır. 

Bu güzel çeşmenin kitabe fotoğrafını gördüğümde hayran 

kaldım. Çeşmeyi mutlaka bulmalıydım ama adını bile 

bilmiyordum. Kitabesinden adını bulmaya çalıştım. Çeşmenin 

adını bulmuştum. Hatice Sultan çeşmesiydi adı. Adresini de 

bulup fotoğrafını çekmeye gittim. Meğer benim önceden kaç 

kere gittiğim Mısır Çarşı’nın dibinde imiş çeşme. Çeşmeyi 
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gördüğümde güzellik ve ihtişamı beni çok etkiledi. Çok 

kalabalık bir caddedeydi çeşme. Önü hep insan seliydi. 

Neredeyse hiç boşalmıyordu. Fotoğraf makinası elimde çok 

uzun bir süre deklanşöre basmak için bekledim, ben beklerken 

bu arada önünde durduğum peynirci beni oradan çekilmem 

için uyardı. Bense fotoğraf çekeceğimi ve gidemeyeceğimi 

ilettim. Sonunda fotoğrafı çekebildim. Çok mutlu olmuştum. 

 

Hatice Sultan Çeşme Kitabesi  
 
Allah rızâsı içün hemşîre-i Selim Hân 
İtdi bu şâh-râha icrâ-yı cûy-ı ihsân 
 
Oldu bu gûne hayra sa‘y-i kerîmesinden 
Sultân Mustafâ’nın rûh-ı şerîfi şâdân 
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Çünkim rızâ-yı Hakdır dil-hâh-ı bu eserden              
Nezd-i Hüdâ’da olsun hüsn-i kabûle şâyan              
 
Ol hayr-pîşe zâtı ‘ömr ü se‘âdet ile 
İtsün hemîşe dâim Rabb-i Kerîm ü Mennân              
 
Vehbî su gibi dil-cû târîhin itdi inşâd 
Âb-ı zülâli cârî kıldı Hadîce Sultân 
                                                      1221 
 
Kitabenin Günümüz Türkçesine Yaklaşık Olarak Dil İçi Çevirisi  
 
Allah rızası için Selim Han’ın kız kardeşi  
Bu ana yola iyilik ırmağını akıttı 
 
Kızının gayretinden oldu bu çeşit bir hayır 
Sultan Mustafa’nın şerefli ruhu oldu bahtiyar 
 
Çünkü Allah rızasıdır gönlün arzuladığı bu eserde 
Allah nazarında layık olsun güzel bir kabule  
 
O iyilik yapmayı huy edinmiş kişinin ömrü saadetle geçsin 
Hayırlarını ihsanı bol, ikram sahibi Allah her zaman daim etsin  
 
Vehbi su gibi gönlün aradığı şu tarihi söyledi 
Hatice Sultan tatlı suyu akıttı  
                                            H.1221- M.(1805-1806) 
 
Kelimeler 
cûy: Nehir, akarsu, ırmak, 
daim: Devamlı sürekli, her zaman. 
dil-hah: Gönül talebi, gönül arzusu, gönül isteği, gönül dileği. 
hemîşe: Daima, her vakit, her zaman. 
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hüdâ: Hudâ, Allah. 
nezd: Yan, kat, huzur. Göre, nazaran, fikrince. 
pîşe: Sanat, iş. Huy, tabiat. Alışmış, huy edinmiş. 
sa'y: Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarf etme. 
şâdân: Keyifli, neşeli, sevinçli, bahtiyar. 
şâh-râh: Büyük, işlek yol, ana yol, cadde.  
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Taş Tahtın Kitabesi 
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1994 yılından beri İstanbul’da yaşamaktayım ve Topkapı 

Sarayı’na kaçıncı gidişim sayısını hatırlayamıyorum. Bu yaz 

arkadaşımla beraber bir kez daha gidiyoruz. Topkapı Sarayının 

tüm bölümlerinden sonra sarayın dördüncü ve en içteki 

avlusuna geliyoruz, sağımızda sarayın deniz tarafında çok 

şirin, küçük ve güzel bir cami olan Sofa Camisi karşılıyor bizi. 

İçine girip öğlen namazını kılıyoruz. Bu camide namaz kılmak 

insana müthiş bir huzur veriyor. Caminin içinde gerek erkekler 

bölümünden gerekse kadınlar bölümünden tüm güzelliğiyle 

deniz gözüküyor. Denizin ve caminin müthiş görsel güzelliği 

yanında camiden manevi olarak da mutmain bir şekilde 

çıkıyoruz. Biraz aşağı doğru yürüyoruz, yüzümüz, eskiden 

sarayın lâle bahçesi olan ve şimdi bir duvarla bulunduğumuz 

mekândan ayrılan bir bahçeye dönük durumda. Aynı zamanda 

sarayın duvarlarını görüyoruz.  Biraz ilerleyip başımızı sola 

çeviriyoruz. Az aşağıda solda eskiden Hekimbaşı olan bina 

gözümüze çarpıyor. Bu binanın kuzeydoğu duvarında bu 

zamana kadar hiç görmediğim dikkatimden kaçan mermer bir 

koltuk, taş tahtı görüyorum. Hemen arkadaşıma 

gösteriyorum.  

Kitabenin görsel güzelliği ve bu zamana kadar burayı 

görmemiş olmak büyük bir heyecan, biraz şaşkınlık ve biraz da 

nasıl görmem hayıflanması oluşturuyor bende.  

Malum olduğu üzere “kitabeler” geçmiş medeniyetimizin 

yazılı ve görünebilir tanıklarıdır. Genellikle niş içinde veya 

kemerin üzerinde alınlık denilen bölgeye yerleştirilirler. 

Bulundukları eserin mesela çeşmenin yapım tarihi ve yaptıran 

kişi hakkında bilgi veren bazen de yalnızca Kuran’dan alınmış 
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ilgili ayetlerin işlendiği taş veya 

mermer levhalardır. Kitabelerin 

yazı dili büyük çoğunluğunda 

Osmanlıca olmakla beraber az 

sayıda örnekte Arapça ve Farsça 

kullanılmıştır. Sülüs, Talik, Hatt-ı 

Musanna (yığma) gibi yazı 

türleriyle yazılmışlardır. Büyük 

binaların anıtların kapıları 

üzerine veya duvarlarına, mezar 

taşlarına kazılan veya yontulan 

ve o yapılar hakkında bilgi ihtiva eden yazılara kitabe 

denmektedir.  

Hemen fotoğraflıyorum ve okumaya çalışıyorum. 

Taş taht, mermer koltuk Sultan IV. Murad’a aittir. Rivayete 

göre sultan bu mermer koltuğa oturur, Gülhane Bahçesi’nde 

oynanan atlı cirit oyununu seyredermiş. Kendisi de çok iyi bir 

sporcu olan sultan, bazen kendini oyunun heyecanına kaptırır, 

bir at ve cirit isteyip bizzat oyuna katılırmış. Koltuğun 

arkasındaki kitabe, padişahın sıra dışı bir sporcu olduğunun 

belgesidir. Metin, Sultan IV. Murad’ın at üzerinden yaptığı bir 

“nobud” atışıyla kaydettiği ve belli ki olağanüstü addedilen 

mesafeyle ilgilidir. “Nobud: Arapça bir kelime olup 

‘nebbûd’dan, lobut, asa, kısa kalın düzgün sopa, talim aracı” 

anlamlarına gelmektedir. Topun icadından önce kale 

kuşatmalarında içeridekileri yaralamak için duvarları aşacak 

şekilde fırlatılarak silah gibi kullanılırmış. 



  

 
14 

Kitabede sultanın at üzerinden fırlattığı ve metinde açıkça 

“nobud” olarak okunan bir nesneyi 87 metre mesafeye 

ulaştırdığından övgüyle söz edilmektedir. Sultanın, olasılıkla 

mesafenin ölçülmesini mümkün kılmak için, atını belli bir 

taştan diğer bir taşa doğru sürdüğü, ikinci taşın yanından 

geçerken atışını yaptığı, atılan “nobud”un “Sa’d bin Ebi Vakkas 

oku gibi” uçarak kaybolduğu, bulmak için bir hayli aramak 

gerektiği anlatılmaktadır. Sad ibni Ebi Vakkas, Hazreti 

Peygamber zamanında yaşamıştır. Ok ve mızrak atıcıların 

piridir. Rivayete göre, Allah için “Ya Hak!” diyerek attığı ok 

bulunamamıştır ve bu okun kıyamete dek yerle gök arasında 

gezeceğine inanılır. Şair, sultanın lobutu ne denli uzağa attığını 

vurgulamak için bu rivayeti anımsatmaktadır. Sultan IV. 

Murad İstanbul Okmeydanı’nda 1040 gez (arşın, endaze, 686 

metre) mesafeye ok atmıştır. Kendi menzilinin ana taşı olarak 

bir nişan taşı vardır. Bu nişantaşı Kulaksız Mezarlığı içinde 

kalmıştır. Kitabenin altında yer alan mermer koltuğun yeri de 

Gülhane Bahçesi veya Ağa Bahçesi olmalıdır. Fırlatılan silahın 

Cemşîrlik’i aşacak kadar uzağa gittiği söylendiğine göre, Sultan 

IV. Murad, atışını buradan harem yönüne doğru yapmış 

olmalıdır.    
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Taş Taht Kitabesinin Okunuşu: 
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Pâdişâh-ı bahr u berr Sultân Murâd kâm-rân Dergehinde  
bendedir cümle selâtîn-i cihân 
Kim odur Cem-bezm ü Rüstem-rezm gâzî-yi ehl-i dil  
Avn-i Hakk’la şark ü garba hâliyen sâhib-kırân  
Hicret’in bin kırk altısındadır mâh-ı sıyâm 
Esb-i tâzîye süvar olub şeh-i âli-nişân  
Hem mübârek destine bir mîşe nobudu alub  
At sürüp bu taşdan ol taşa varınca bî-gümân 
Heybetiyle şöyle zerg itdi ki ol mîşe nobud  
Said Vakkas oku gibi gayb olub nîce zamân 
Cüst u cû edüb arayub buldılar hem ölçdüler 
Geldi yüz onbeş zirâ-i bennâ hesâbınca ayân 
Hem bu taşdan dahî bir küçük cirid zerk eyleyüb 
Karşu dîvârı aşub Cemşîrlik’i aşdı hemân 
Nitekim devreyleye çarh-ı felekde mihr ü meh 
Nitekim sâbit ola heft-semâda ahterân 
Devletiyle saltanat tahtında olsun ber-karâr 
Pâdişâh-ı bahr u berr Sultân Murâd kâm-rân  
 
 
Taş Taht Kitabesinin Günümüz Türkçesi: 
 
Arzusuna ulaşan Sultan Murat denizlerin ve karaların padişahı  
Kapısında kuldur bütün cihan sultanları 
Ki O’dur Cem Meclisi ile Rüstem savaşında gönül ehlinin gazisi 
Allah’ın yardımıyla doğu ve batıya hâkim şimdi  
Hicretin bin kırk altı senesinde Ramazan ayında 
Büyük nişancı padişah bindi Arap atına  
Bir meşe lobut aldı hem mübarek eline  
At sürüp şüphesiz bu taştan o taşa varınca  
O meşe lobutu heybetiyle öyle zerk etti ki  
Kayboldu nice zaman Said bin Vakkas’ın oku gibi  
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Araştırarak arayıp buldular hem ölçtüler 
Geldi yüz on beş bina arşını hesabına göre apaçık 
Hem bu taştan da bir küçük cirit zerk edince 
Karşı duvarı aşıp geçti hemen Cimşirlik’e  
Nitekim devreyleyerek felek dönsün güneş ve ayla 
Gerçekten sabit olsun yedi kat gök yıldızlarla 
Devletiyle saltanat tahtında olsun her zaman 
Denizlerin ve karaların padişahı isteğine ulaşan Sultan Murat 
Han  
 
 
 
Kelimeler: 
ahterân: Yıldızlar 
avn-i hakk: Allah yardımı 
bende: (f.i.c. bendegân) 1. kul, köle, bağlı. 
ber-karâr : Kararlı, yerli, daimî, devamlı 
bezm: Meclis, arkadaş toplantısı. Sohbet, muhabbet 
cirit: Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert 
tahtadan kısa mızrak. Sulh zamanlarında talim mahiyetinde 
yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. Türklerin makbul 
bir sporu idi. 
Cüst ü cû(y) etmek: Aramak, araştırmak 
dergâh: Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. Büyük bir huzura 
girilecek kapı. Kapı. Padişahların kapısı. 
dest: El 
esb-i tâzî: Arap atı 
gez: Arşın, endâze. Kısa tâlim oku. Okun çentiği. 
güman: Zan. Tahmin. Sanmak. Şüphe. 
hâliyen: Şimdiki zamanda, şimdiki halde 
heft-sema: Yedi kat gök 
kabza: Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri. Sap. 
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kâm-rân: Kâm sürücü, süren, arzusuna, isteğine kavuşmuş, 
mutlu. 
kemankeş: Ok atıcı, okçu 
mâh-ı siyam: Oruç ayı, ramazan 
mihr u meh: Güneş ve ay 
nitekim: Gerçekten, nasıl ki, hakikaten 
Nobud: Arapça “nebbûd”dan. Lobut, asâ, kısa kalın düzgün 
sopa, talim aracı. Topun icadından önce kale kuşatmalarında 
içeridekileri yaralamak için duvarları aşacak şekilde fırlatılarak 
silah gibi kullanılırdı. Sonraları cündîler tarafından cirit atmayı 
ilerletmek için talim aracı olarak kullanılmıştır. 
Pâdişâh-ı bahr u berr: Karaların ve denizlerin sultanı. 
rezm: Kavga, savaş, cenk. 
sâhib kıran: Müşteri ve Zühre yıldızlarının bir burçta birleştiği 
zamanda doğan kimse, böyle bir zamanda tahta çıkan çok 
başarılı hükümdar,  çok talihli kişi. 
süvar: Ata binmiş. Binici. 
zerk etmek: bir sıvıyı şırınga vb. ile vermek, içirtmek 
Zirâ’-i bennâ: Bina arşını. Mimaride kullanılan bir ölçü birimi 
 
 
Sultan Dördüncü Murat 
 
IV. Murad 27 Temmuz 1612 yılında İstanbul’da doğmuştur. I. 

Ahmet ile Mâhpeyker (Kösem) Sultan’ın oğludur.  

Amcası I. Mustafa tahttaydı ve aklî dengesi yerinde değildi. 

Devlet idaresindeki karışıklıkları gidermek için Sadrazam 

Kemankeş Ali Paşa ile Şeyhülislâm Zekeriya-zâde Yahya Efendi 

tarafından tahttan indirilmesine karar verildi. Bu sırada IV. 

Murat’ın yaşı küçük olmasına rağmen muhtemelen annesi 

Kösem Sultan’ın tesiriyle 10 Eylül 1623 tarihinde tahta 
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çıkarıldı. Tahta 

çıkarılmasının ertesi 

günü Eyüp Sultan 

Türbesi’nde Aziz 

Mahmut Hüdai 

tarafından kılıç kuşandı 

ve beş gün sonra sünnet 

edildi. Saltanatının ilk 

yıllarında idare daha çok 

annesinin etkisi altındaki devlet adamlarının elinde kaldı. 1632 

yılına kadar devam eden bu dokuz yıllık süre boyunca o 

dönemin olaylarında herhangi bir etkisi olmadı. Devlet 

yönetimini ele geçirmeden önceki saltanat yıllarında olan 

biten her şeyi gözetledi. Kıyafet değişikliği yaparak halkın 

arasına karıştı. İsyancıları aklında tuttu. Kendini her bakımdan 

çok geliştirdi. Hem bedensel hem zihinsel olarak oturduğu 

tahtın ve sultanlığın gerektirdiği özelliklere sahip olmak için 

çalıştı, çabaladı. Vakti geldiğinde kendini göstermeye başladı. 

İlk iş olarak isyancıların elebaşı olan Sadrazam Recep Paşa’yı 

öldürterek zorbaları ortadan kaldırdı. Mayıs 1632 tarihinden 

itibaren yönetimi ele aldı. Asilerin toplanma yeri olan 

kahvehaneleri kapattı. Sigara ve içki yasağı getirdi. Böylece 

memleketin iç ve dış durumunu düzeltmiş oldu. 

IV. Murad askerlerin başında bulunarak savaşa katılırdı. Uzun 

boylu, geniş omuzlu, heybetli bir kişiydi. O kadar kuvvetliydi 

ki, iri yarı bir adam olan Silahtar Mûsâ Paşa’yı kuşağından 

tutup kaldırarak Has Oda’yı birkaç defa dolaştırmıştı. Devrin 

meşhur pehlivanlarıyla güreşir, 200 okkalık gürz kullanır, kılıç, 
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ok, harbe vb. silâhları maharetle kullanırdı. Topkapı 

Sarayı’ndaki demir gümüş kapıyı, Bağdat seferi sırasında 

Musul’da Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın elçisi Mir Zarif 

hediye etmişti. Bu kapının ok ve kurşun geçirmediği söylenen 

gergedan derisi kaplı kalkanını IV. Murat süngü ve okla 

delmişti. Eski Saray’dan attığı ciridi Beyazıt Camii minaresinin 

altına, Halep Kalesi’nden attığını da şehrin Saraçhane civarına 

düşürdüğü, kemankeşliğindeki maharetini de çeşitli vesilelerle 

ispat ettiği bilinmekteydi. 

IV. Murad döneminde âlim, şair, tarihçi, hattat ve musikişinas 

gibi muhtelif sahalarda fikir adamları yetişmiştir. Bu sebeple 

Osmanlı Devleti’nin en dikkate değer bir dönemi olmuştur. 

Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, Nefi, Şeyhülislâm Yahya, Veysi, Koçi 

Bey, Azmi-zade Hâleti gibi isimler edebiyat sahasında 

dönemin önde gelenlerindendir. Hezarfen Ahmet Çelebi’de 

onun döneminde yaşamış ve uçma tasarısını bu zamanda 

gerçekleştirmiştir. Geniş bilgisinden dolayı halk Ahmet 

Çelebi’ye "bin-fenli" anlamına gelen "Hezarfen" lakabını 

takmıştır. 

IV. Murad Arapça ve Farsça bilirdi. Muradi mahlasıyla şiirler 

yazmış, musikiyle ilgilenmiş ve besteler yapacak düzeye 

ulaşmıştır. Özellikle talik hattını güzel yazmış, zamanının ilmi 

münazaralarına katıldı. IV. Murad dinî meselelerde anlayış 

farklarından ortaya çıkan tartışmalarda daha çok Kadızâde 

Mehmet Efendi’nin etkisi altında kalmasına rağmen 

Abdülmecid Sivâsî’yi de hoş tutmuş taraftarlarını 

gücendirmekten sakınmıştır. 
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IV. Murad, bütün saltanatı boyunca seferler ve diğer 

meselelerle meşgul olmuştur. Üsküdar Çamlıca’da bir cami, 

Kazak taarruzlarına karşı boğazın müdafaası için Anadolu 

kavağı ile Rumelikavağı’nda müştemilâtı ve camileriyle 

beraber kaleler yaptırmış, Revan seferinde iken verdiği emir 

üzerine Bayram Paşa İstanbul’un imarına çalışarak surları, 

yanan camileri imar etmiştir. Okmeydanı Namazgâhına 

minber konulmuştur. Kendisi, Üsküdar tarafında İstavroz 

Sarayı ve Kandilli ’de bugün mevcut olmayan bir saray 

yaptırdığı gibi Topkapı Sarayı’nda Revan ve Bağdat fetihleri 

anısına Bağdat ve Revan köşklerini inşa ettirmiştir. 1636 ve 

1639 yıllarında tamamlanan bu yapılardan özellikle Bağdat 

Köşkü, çeşitli Türk sanat bölümlerini bir araya getiren XVII. 

yüzyıldaki en yüksek sanat eserlerindendir. Şiddetli yağmurlar 

neticesinde 3 Nisan 1630 yılında Mescidi Haramı basan suların 

tahrip ettiği Kâbe’yi Kadı Mehmet Efendi ve Mimar Rıdvan 

Ağa vasıtasıyla esaslı bir surette tamir ettirmiş ve padişahın 

adı Beytullahın takı üzerine yazılmıştır. 

Padişah Revan seferinde başlayan ve gittikçe artan damla 

(gut) hastalığına yakalandı ve 8 Şubat 1640 tarihinde 

perşembe günü yatsıdan sonra bu hastalık sebebiyle vefat 

etti. Mezarı I. Sultan Ahmet ’in türbesinde bulunmaktadır. 
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Şazeli Tekke Cami ve Kitabesi 
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İstanbul’da yaşamak eski zamanların keşşaflarının keşif 

gezilerine benzer. Bilenler böyle söyler. Her köşe başında, her 

sokak kıvrımında, her eski bir binanın arkasında neleri 

sakladığı merakını kışkırtan ön cephesinde bir bilinmeyeni 

keşfeder insan.  Bu keşif –elbette bilmeyen ve merak eden 

için- şaşırtıcıdır. Hayret ve çoğu zaman hayranlık uyandırıcıdır. 

Heyecan vericidir. Biraz maziyle şimdiki zaman arasında gidip 

gelmeye adeta zaman yolculuğu yapmaya benzer.   

İş yerim Edirnekapı’daydı. Bir gün ani bir kararla bizi Fatih’e 

taşıdılar. Taşındığımız için üzgünlük, yeni bir yerin yabancılığı, 

yerleşememenin karmaşası ancak bu zaman yolculuklarından 

birine daha çıkmakla teskin olabilirdi.  

Öyle yaptım. 

İstanbul’un tam göbeğinde sur dibindeydim. Unkapanı’ndan 

aşağı doğru etrafıma bakarak iniyordum. Yolun bitimine yakın 

Eyüp tarafına doğru gidişe gelmeden biraz yukarda yoldan az 

içerde sol tarafta çok güzel bir kitabe ile karşılaştım. Sanki 

birazcık saklanmış gibiydi. Ne kadar güzel ve sevimliydi. Bütün 

kitabeler gibi geçmiş zamanlara dair bir işaret levhası bir yol 

haritasıydı.  

Şazeli Tekke Cami.  

II. Abdülhamit’in tarafından yenilenmiş.  

Kitabeyi okumaya başlamadan iki temel sözcüğe yoğunlaşmak 

gerekiyordu.  
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Birincisi “Şazeli” kelimesi. 

Şâzelî’nin İstanbul halk folklorunda kahvecilerin piri olarak 

kabul edildiği hatırlanıyor. Buradan geçmiş hayatımızın ve 

medeniyetimizin en baskın sosyal figürü olarak tekke ve 

zaviyelere intikal ediliyor. Tekke ve zaviyelerin her birinin 

tarikat geleneğindeki silsile ile bağlantıları, kurucuları, hangi 

kökten geldiği, hangi dallara ayrıldığına dair detaylara geliyor 

sıra.   

Ebü’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Abdillâh b. Abdilcebbâr eş-Şâzelî 

(ö. 656/1258) Şâzeliyye tarikatının kurucusudur. 593 (1197) 

yılında Kuzey Afrika’nın en batı bölgesinde yer alan 

Gamâre’de doğdu. Mürşidi Abdüsselâm b. Meşîş’in emriyle 

irşad faaliyetine başladığı İfrîkıye’deki Şâzile (Şâzele) beldesine 

nisbetle Şâzelî diye tanınır. Soyu Hz. Hasan’a ulaşan bir aileye 

mensuptur. Şâzelî, Fas, Tunus ve Mısır’a gitti, oradan Irak’a 

geçti. Şâzelî eser telif etmemiştir. Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî 

arkasında herhangi bir kitap bırakmamıştır.   

Şâzeliyye İskenderiye, Kahire, Tunus, Mısır, Suriye, Arap 

ülkeleri, Malezya, Endonezya, Afrika, Anadolu, Balkanlar, 

Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde yayılmıştır. Şâzeliyye, 

Anadolu’ya XVI. yüzyılın başlarında Meymûniyye kolunun 

kurucusu Ali b. Meymûn tarafından getirilmiştir. II. Selimin 

desteğini almıştır. 1786 Silâhdar Abdullah Ağa tarafından 

yaptırılan Alibeyköy Şâzelî Dergâhı İstanbul’da açılan ilk Şâzelî 

zâviyesidir. Bu tarihten itibaren İstanbul’da Unkapanı, 

Beşiktaş (Ertuğrul), Kabataş (Çizmeciler) ve Çemberlitaş’ta 

Şâzelî dergâhları açılmıştır. Bunlardan Beşiktaş’taki dergâhla 
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Unkapanı’ndaki dergâh dışındakilerden herhangi bir iz 

kalmamıştır. İstanbul’da en çok bilinen ve etki bırakan Şazelî 

şeyhi Şeyh Zâfir diye tanınan Muhammed Zâfir el-Medenî’dir 

(ö. 1903). II. Abdülhamid, Zâfir el-Medenî için Beşiktaş’ta 

Ertuğrul Tekkesi olarak da bilinen tekkeyi yaptırmış, tekkenin 

zengin bir vakıf gelirine sahip olmasını temin etmiş, kendisi de 

sık sık buradaki âyinlere katılmıştır. Şâzeliyye’de Ehl-i sünnet 

sınırları içinde kalmaya âzami özen gösterilmiştir.  

Şâzeliyye 100’ün üzerindeki alt koluyla İslâm dünyasında en 

yaygın tarikatlardan biridir. 

Şâzeliyye’nin birçok kolu bugün yaşamamakta veya kendi 

arasından çıkan bir kolun içinde devam etmektedir. 

XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören tarikatlardan biridir XX. 

yüzyılda Şâzeliyye tarikatının en önemli şahsiyeti olan Ahmed 

el-Alevî’nin kitapları, aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok 

dile çevrilmiştir. Daha hayatta iken yüz binleri bulan müridleri 

dünyanın belli başlı merkezlerinde Aleviyye zâviyeleri açmıştır. 

Günümüzde Cezayir’den Malezya’ya, Hindistan’dan Güney 

Afrika’ya kadar bu kola mensup şeyhlerce açılmış zâviyeler 

faaliyetlerini sürdürmekte, müridler her yıl dünyanın farklı 

ülkelerinde ihtifal toplantılarında bir araya gelmektedir.  

İkinci Kelime Sultan Abdülhamit Han’dır. 

II. Abdülhamit 22 Eylül 1842 tarihinde doğdu. 10 Şubat 1918 

tarihinde vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı 

ve 113. İslam halifesidir. Sultan Abdülmecit’in oğludur. Henüz 

10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını 
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Abdülmecit’in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. 

Piristû Kadın Efendi, Abdülhamit’i kendi çocuğu gibi büyüttü. 

Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz 

diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamit’in eğitimiyle de 

yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine 

Abdülhamit’i de beraberinde götürdü. 31 Ağustos 1876’da 

padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp’te kılıç kuşandı. 33 yıl 

padişahlık yaptıktan sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirildi. 

3 yıl Selanik’teki Alatini Köşkü’nde ev hapsinde tutulduktan 

sonra 1912’de İstanbul’daki Beylerbeyi Sarayı’na getirildi. 10 

Şubat 1918’de İstanbul’da vefat etti. Mezarı, büyük babası için 

Divanyolu’nda yaptırılmış Sultan II. Mahmut Türbesi’nde 

bulunmaktadır. Bazı uzmanlar Abdülhamit Han’ın Osmanlı 

Devleti’nin ömrünü 30-40 yıl daha uzattığını ileri sürmüşlerdir. 

Sultan Abdülhamit uzunca boylu, esmerce tenli, uzunca 

burunlu, ela gözlü, hafif kıvırcık sakallı idi. Zekâ ve hafızasının 

güçlü olduğu, açık bir tarzda konuştuğu, kendisine 

anlatılanları uzun müddet sabırla dinlediği söylenir. Sultan 

Abdülhamit oldukça dindar bir insandı. Çalışkan bir padişahtı. 

Günde muntazam 15-16 saat çalıştığı söylenmektedir. Çalışma 

saatleri dışında hobi olarak marangozlukla uğraştı. 

Gençliğinde binicilik, yüzme, atıcılık, güreş gibi sporlar yaptı. 

Tiyatro ve operaya ilgi duyardı.  Yıldız sarayında 4 bölümden 

oluşan çok büyük bir kütüphane kurdurdu. Halen faaliyette 

olan Şişli Etfal Hastanesi ve Okmeydanı Darülaceze’yi 

kurdurmuştur. Polis teşkilatını geliştirdi. Savcılık müessesesini 

kurdu. Askeri dikimevleri, tersaneler, feshaneler kurdurdu. 

Limanlar ve rıhtımlar tesis ettirdi. Zirai alanda haralar çiftlikler 

tesis etti. Her dereceden okullar açtırdı ve halen hepsi 
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kullanılmaktadır. Yurdun birçok yerine demir yolları yaptırdı. 

Ayrıca Hicaz demiryolunu da yaptırdı. Kadıköy Su Tesisatı, 

Hamidiye ve Terkos Suyunu hizmete soktu. Mum Fabrikası 

kuruldu. Telgraf hatları ve telsiz istasyonları kurdurdu. Şam’da 

Elektrikli tramvay hizmete girdi.  

Fatih Cibali Mahallesi Yeşil Tulumba Sokağı’nda, adeta 

İstanbul’un korkunç kalabalığı ve dağdağasından ürküp bir 

kuytu yere sığınmış serçe yavrusunu andıran bu küçük ve şirin 

cami, Şazeli Tekke Camiinin inşa tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir. Bununla beraber üzerine aldığı sorumluluğu 

sonuna kadar sürdürme kararlığında bir bilinç taşıyormuş 

gibidir. Ahmet Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır. Şeyh yüzyılın 

başlarında vefat ettiğinden bu dönemlerde inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. Kaynaklarda “Balmumcu Şeyh Seyyid Ahmet 

Tekkesi” veya “Şem’i Şeyh Ahmet Tekkesi” gibi isimlerle de 

anılmaktadır. Tekke bir yangınla harap olmuş, 1886-87 tarihli 

tamir kitabesinden anlaşıldığı üzere II. Abdülhamid tarafından 

yeniden inşa ettirilmiştir. 1925’e kadar faaliyetlerini sürdüren 

tekkenin tevhidhanesi dışındaki bölümleri zamanla yok 

olmuştur. Mescit ile tevhidhane bakımsız kalmış ve bir dönem 

Zeyrek Spor Kulübü olarak kullanılmıştır. Fatih Müftülüğü ve 

hayırseverlerin gayretiyle 1989 yılı ramazan ayında tekrar 

ibadete açılmıştır.  
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    Kitabenin ortasındaki Tuğradaki ibare şöyledir.  
 
 

 
Abdülhamid Han bin 

Abdülmecid El-muzaffer 

daima El-gazi / 1304] 

Abdülmecid’in oğlu 

Abdülhamid Han daima 

muzaffer olsun. El-gazi. 

H.1304 M.1886 

 
 

 
Şazeli Tekke Cami’sinin kitabesindeki manzumenin şairi 

Raşid’dir. Manzume kitabelerde ender rastlanan müstezat 

tarzında yazılmıştır. Edebiyatta Müstezat Sanatı, (Müstezat; 

artmış, çoğalmış anlamına gelir) nazım biçimi olarak müstezat 

bir gazelin her bir dizesinin altına kullanılan ölçüye bağlı 

kalarak kısa bir dize eklenmesiyle oluşturulur. Yani müstezat 

uzun ve kısa dizelerin alt alta gelmesiyle oluşturulan özel bir 

gazel türüdür. Kısa dizelere ziyade (artmış, fazla) denir. Uzun 

ve kısa dizeler arasında anlamsal bir bağ vardır. Uzun dizeler 

gazeller gibi uyaklanır. Kısa dizelerse ya kendi aralarında ya da 

uzun dizelerle uyaklı olurlar. Müstezat, Divan Edebiyatı’nda az 

kullanılmıştır. 
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Şazeli Tekke Cami Kitabesi  
Oldu yine şâh-ı cihânın lutf u ihsânı bedîd  
Âfâkı itdi müstefîd 
Yanmışdı inşâ etdi bu dergâhı şâh Abdülhâmid  
Ol necl-i Hân Abdülhâmid 
 
Hayra muvaffık rahmi çok bir dâver-i âlî nejâd  
Ehl-i kulûbu kıldı şâd 
Zikr etsin aşkullah ile bunda hemân şeyh ü mürîd  
Gelsün dile zevk-i cedîd  
 
Verdi huzûr ehl-i dile lutfuyla ol hayru’l-mülûk 
Cân buldu erbâb-ı sülûk 
Dâim ana himmet ede rûh-ı cenâb-ı Bayezid 
Hakk ömrünü kılsun mezîd 
 
Râşid güher târih mi itse sezâdır sâlikân 
Ez cân u dil vird-i zebân 
Yapdırdı ra‘nâ Şâzelî Dergâhını Sultan Hamîd 
Her yevmi yâ Rab olsun ı‘d  
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Günümüz Türkçesi:  
Oldu yine aşikâr Cihan Sultanının lütfu ve ihsanı  
Her taraf (bu lütuftan) istifade etti 
Yanmıştı yeniden yaptırdı Abdülhamit Han bu dergâhı  
O Abdülhamit, Han soyundandı 
 
Hayırda başarılı rahmeti çok yüce soylu bir padişahtı 
Gönül ehlini sevindirdi 
Hemen burada şeyh ve mürid Allah aşkıyla zikir etsin 
Yeni manevi hazlar dile gelsin 
 
O hükümdarların hayırlısı lütfuyla gönül ehline huzur verdi  
Can buldu tarikat ehli 
Hazreti Beyazıt’ın ruhu daima ona yol göstersin  
Allah ömrünü uzun etsin 
 
Raşid Güher tarih yazsa layıktır gönül erlerine 
(Onlar da) canı gönülden zikretsin  
Sultan Abdülhamit yaptırdı Şazeli Dergâhını güzelce  
Ya Rabbi her günü bayram olsun 
---------------------------------------------------- 
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Kelimeler: 
afak: Ufuklar, dört bir taraf 
aşikâr: Açık, apaçık, belli, meydanda olan 
bayezid-i bistamî: (Hi: 188-261) Ehl-i Sünnet ve Cemâatın 
büyük âlimlerinden ve büyük evliyadandır. İran'ın Bistam 
şehrinde doğmuştur. Künyesi, Ebu Yezid Tayfur bin İsa El-
Bistamî'dir. Cafer-i Sâdık Radıyallahü Anhu'dan kırk sene 
sonra dünyaya gelmiş ve ondan üveysî olarak feyz almıştır. 
Mücerret bir hayat geçirmiştir. (K.Sırruhu) 
bedid: bedidâr :Görünür, açık, belli, ayan, zâhir. 
cenâb: "şeref, onur ve büyüklük" terimi olarak kullanılır, 
hazret. 
dâver: Doğru, insaflı. Hükümdar. Vezir, vali. Allah'ın 
sıfatlarından. 
ez: "den, dan" mânâsına gelir 
Güher tarih: Manzumede yalnız noktalı harflerin hesap 
edilmesiyle söylenen tarihtir.  
himmet: Yardım, ihsan, lütuf, kayırma, koruma. Mânevî 
yardım, ruhanî imdat. Çalışma, gayret gösterme, emek 
sarfetme. Kasıt, azm, niyet. Cehd, gayret. 
ihsan: İyilik etme. Bağış bağışlama. Verilen bağışlanan şey. 
Lütuf, iyilik. 
kulûb: kalbler, gönüller 
mülûk: Melikler, hükümdarlar. 
müstefid: İstifade eden, fayda elde eden, kazanan. fayda 
gören, faydalanan. 
necl: Oğul, evlât, çocuk. * Kuşak, nesil, sülâle. 
nejad:  Soy, nesil. 
rahmî: rahmete mensup, rahmetle ilgili 
ra'na: İyi, güzel, hoş, lâtif. Pür ve revnak olan. 
sâlikân: Bir tarikata girmiş veya bir şeyhe bağlanmış kimseler. 
şad: Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. 
vird-i zeban: Dilde tesbih. Sık sık tekrar edilen dua, söz, zikir. 
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Sohum Kalesi Kitabesi ve Kaybedişin 

Hikâyesi 
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Sohum Kalesi kitabesi Topkapı Sarayı’nda göze çarpan fakat 

fark edilemeyen kitabelerden sadece bir tanesidir. Osmanlı 

Türkçesi ilgi alanıma girdikten sonra bu kitabenin fark 

edilmesi hem hüzün verici hem şaşırtıcıdır. Kitabe fark 

edildikten sonra insanın hemen aklına şu sorular geliverir.  

Sohum’un tarihçesi nedir? Sohum nerededir? Bu kitabe 

buraya nasıl gelmiştir? 

Sohum ve Kalesini Fatih Sultan Mehmet 1455 yılında 

Abhazya’da bir Ceneviz kolonisi olan Sebastopolis’i alarak 

Sohum Kale adıyla Batum Sancağı’na bağlamıştır. III. Murat 

Gürcistan ve Kafkasya fetihleri esnasında Sohum-Kale’yi 

Beylerbeyliği yaparak Çıldır Eyaleti’ne bağlamıştır. Hıristiyan 

Abhazlar 1725 ve 1728 yıllarında Sohum-Kale’de büyük bir 

isyan çıkarmışsa da isyan Çıldır Valisi Osman Paşa tarafından 

bastırılmıştır. 1810 yılında Ruslar tarafından ele geçirilen kale 

Bükreş Anlaşması nedeniyle Osmanlılara iade edilmişse de 

1828 yılında kalenin ikinci defa Ruslarca işgal edilmesi üzerine 

Edirne Anlaşması ile bölge Ruslara bırakılmıştır. Kale en son 93 

Harbi olarak bilinen Osmanlı Rus Savaşı’nda önce zapt edilmiş 

sonra kaybedilmiştir. Bu savaş sonucu Sohum tamamen 

elimizden çıkmıştır. 

Sohum Kalesi Abhazya’da bulunmaktadır. Abhazya 1994 

yılında Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Merkezi yönetimi Sohum’dur. 

Bu kitabe Sohum Kalesine fethi esnasında III. Ahmet 

tarafından yaptırılmıştır. II. Abdülhamit de 93 Harbi 

kaybedilince yaptırılan kale kitabesini kendisine oraları 
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hatırlatması için Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusuna padişah ve 

‘Selvili Yol’ denilen yolun Babüssade’ye yakın kısmına, solda 

bir kaideye, üzerine kendi kitabesi ve tuğrasını ekleyerek 

koydurtmuştur.  

Sultan II. Abdülhamit 1876-1909 yılları arasında padişahlık 

yapmıştır.  

Sultan III. Ahmet 1703 tarihinde tahta geçmiş 1730 yılına 

kadar saltanatta kalmıştır. 1718 ile 1730 yılları arası Lale Devri 

olarak adlandırılan dönem onun devridir. 

Sohum Kalesi ve kitabenin öyküsü oldukça hüzün vericidir. 

Topkapı Sarayı’na gidildiği zaman Sohum Kalesi kitabesi 

hayranlıkla seyredilebilecek görsel bir güzelliğe sahiptir. 

Kitabesi okunduğu zaman hikâyesi ve tarihi olayların 

hatırlanması büyük bir üzüntü vermektedir. 

Sohum Kalesi Kitabesi sessiz-sedasız bir şekilde, yüzyıllara, 

zaferlere, yenilgilere tanıklık etmiş bir halde, yıllar öncesinin 

hüznünü taşıyarak, çoğu zaman kimsenin dikkatini çekmeden 

Topkapı Sarayında öylece bir başına durmaktadır. 
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Kitabelerin Okunuşları  
 
Tuğranın Okunuşu:  
Abdülhamid Han bin Abdülmecid El-muzaffer daima  
El-gazi 
1294 
Tuğranın Günümüz Türkçesi 
Abdülmecid’in oğlu Abdülhamid Han daima muzaffer olsun 
Gazi 
H.1294 / M.1876-1877 
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Üst bölümde yazılı olan Kitabe 
II. Abülhamid’in Sohum Kalesi Kitabe Okuması: 
Asr-ı Hân-ı Ahmed-i sâliste Sohum kal‘ası da 
Yapılub babının üstüne bu taş kondı hemân 
Sonra Moskof eline geçmiş iken nice zamân 
Vatan-ı yevm olub oldı nizâmı tâlân 
 
Kal‘ayı Rusya’dan Hân-ı Hamîd-i sâni 
Zor ile aldı girüye şeh-i gâzi-i zamân 
Geldi zaman-ı Hümâyunu ile işte bu seng 
Buraya vaz‘ını emreyledi şâh-ı devrân 
  
Alt bölümde yazılı olan Kitabe  
III. Ahmet’in Sohum Kalesi Kitabe Okuması: 
Şehinşâh-ı cihân şevketlü Sultan Ahmed Gazi 
Ki bâb-ı devlet-i İskender ü Dârâ’ya me’vâdır 
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Bu Hâkân-ı bülend-ikbal kim zât-ı hümâyunu 
Kemâl-i izz ü câh-ı ma‘deletle âlem-ârâdır 
 
Bu Hâkân-ı güzînin sıhr-i hâssı sadr-ı âlisi 
Vezir-i pür-himem Damad İbrahim Paşa’dır 
 
Cihânın eyleyüb her köşesin te’min-i a‘dadan 
Bu semtin dahi oldı çünki emri hıfzına sâdır 
 
Yapıldı himmetiyle bu muazzam kal‘a-i muhkem 
Ki heybetle sanursın-kim ser-i Kâf üzre ankâdır 
 
Kıla Hakk şehriyâr-ı âlemin ikbâlini efzûn 
Ki zât -ı akdesi sermâye-i ârâm-ı dünyadır 
 
? Vezir-i azamın dahi kıla daim 
Ki bâis böyle emn ü rahata ol sadr-ı dânâdır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sohum Kalesi Kitabelerinin Günümüz Türkçesi 
II. Abdülhamit Kitabesi: 
III. Ahmet zamanında Sohum Kalesinde 
Bu taş yapıldı kondu hemen kapı üstüne  
Sonra Moskof eline geçti uzun zaman 
Vatan günlerinin düzeni bozuldu oldu talan 
 
II. Abdülhamit Han Rusya’dan kaleyi  
Geriye zorla aldı zamanın padişahı Gazi  
İşte bu taş padişahlık zamanında geldi  
Zamanın sultanı buraya konulmasını emretti  
 
III. Ahmet Kitabesi: 
Şevketli Sultan Ahmet Gazi cihan şahlarının padişahı  
İskender ve Dara’ya barınaktır bu devletteki kapı  
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Bu Hakan ki kendisi padişah açık talihi   
Kusursuz adaletle devlete değer kattı dünyayı süsledi  
 
Bu seçkin Hakan’ın has damadı yüce sadrazamı 
Damat İbrahim Paşa’dır çok gayretli veziriazamı 
 
Dünyanın her köşesini düşmandan emin eyledi 
Çünkü bu semtin dahi korunmasını emretti 
 
Yapıldı emriyle bu muazzam sağlam kale 
Sanırsın ki Kafdağı’nın başında ki Anka kuşu heybetle 
 
Allah uzun eylesin âlem hükümdarının talihini  
Ki kendi dünyanın en kutlu huzur sermayesi 
 
?(Allah) daima O’nu eylesin Veziriazam  
Ki böyle emniyetli ve rahat kıldı o bilgin sadrazam 
 
  
Kelimeler: 
  
akdes: en kutlu, en kutsî, en kutsal 
âlem-ârâ: âlemi, dünyâyı süsleyen 
ankâ: renkli tüylü, yüzü insan yüzünü andıran, uzun boyunlu, 
kendisinde her hayvandan bir âlamet olan, Kafdağı’nda 
yaşadığına inanılan büyük kuş, masal kuşu. 
ârâm: dinlenme, durma, konaklama, karar, istirahat, rahat, 
huzur, durma, oturma, ikâmet. 
bâis: sebep olan, gönderen 
bülend: yüce,  yüksek, âli, ulu. 
cihan: dünyâ, âlem. 
dânâ: bilgili, bilen, malûmatlı, âlim. 
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hâss: mahsus, özel, kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların 
topluluğu. 
himem: gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek irâdeler 
himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama, yüksek 
irade.hümâyun: mukaddes, kutlu, uğurlu. Hükümdara, 
padişaha, devlet ve saltanat sahibine ait:Tuğra-yı hümayun 
(padişah tuğrası) 
ikbal: Talih açıklığı, baht uyanıklığı, yüksek bir mevkie erişme. 
İşlerin iyi gitmesi. Yüz çevirme, bakma. Arzu istek. 
irâde: dileme, isteme, meram etme, emir, ferman, buyruk 
izzü-d-devle: Müslüman hükümdarlar tarafından sık sık 
kullanılan ve devlete değer veren, devletin değeri mânâsına 
gelen bir unvan 
kemâl: olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik, en yüksek değer, 
mükemmellik;  
ma'dele(t) : (Ma'dilet) Adalet eylemek. Hak ile hükmeylemek. 
* Adalet yeri. 
me'vâ: yurt, mesken, yer, makam, sığınacak yer 
seng: Taş 
sıhr: Damat yahut enişte 
şehriyar: hükümdar, padişah. 
vaz': Koyma, konulma. 
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Beyazıt Yangın Kulesi 
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Beyazıt Yangın Kulesini ilk defa Osmanlı Türkçesi kursunun 

saha çalışmasında gördüm. Beyazıt Yangın Kulesi Fatih Sultan 

Mehmet Han’ın ilk yaptırdığı sarayın bahçesindedir. Bu bahçe 

Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Eski Saray olarak anılmaya 

başlar. Şimdi İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu alandır. 

Bahçeye girebilmek için özel izin alınmıştı. Beyazıt 

Meydanında dış giriş ve giriş kapısının ihtişamı müşahede 

edilmekteydi. Bu binaya girebilmek ve kuleyi görebilmek 

düşüncesi bile beni heyecanlandırmıştı. Saha çalışması 

yapacağımız gün yağmurlu ve soğuk bir gündü. Ben yağmura 

ve soğuğa rağmen kuleyi görebilmek, ecdadımızın yaptırdığı 

binaya girebilmek, kitabesini okuyabilmek, için yollara 

düşmüştüm. Binaya Vezneciler tarafından girecektik. Sırayla 

güvenlik görevlisinin önünden geçiyorduk. Bu heyecan içimde 

bir tedirginlik hissinin doğmasına yol açmıştı. “Ya bir aksilik 

olur da güvenlik görevlisi içeri almazsa” diye düşünüyordum. 

İşte güvenlik görevlisini aşmış kuleye doğru seri bir şekilde 

yürüyorduk. Kuleyi uzaktan gördüğümde heybetine ve 

güzelliğine hayran kaldım. Yanına geldiğimde kulenin kitabesi 

adeta bizi gülümseyerek karşıladı. Çok hoş, çok nahif bir 

yapının bu kitabesi çok zarif, çok sevimli bir kız çocuğunun 

gelen misafirleri karşılaması gibiydi.  Kitabeyi okuduk. En çok 

dikkatimi çeken ve hoşuma giden “Kaldı kendi kaddine 

hayrette bu bâlâ bina” mısraıydı. Çok hoş ve güzel bir 

anlatımdı. “Bu yüksek, bu yüce bina kendi boyuna kendisi 

hayret etmişti” diyordu. Kitabe okumamız bitince kulenin 

gözetleme kısmına kadar çıktık. Tüm İstanbul adeta tüm 

muhteşem görsel güzelliğini sergiliyordu. Fotoğraflar çektik, 

İstanbul’u doyasıya her cepheden izledik.  
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Beyazıt Yangın Kulesi 1828 yılında yangınları gözetlemek için 

yaptırılmıştır. İstanbul tarihinde çok fazla yangın geçirdiği için 

böyle büyük bir kuleye ihtiyaç duyulmuştur. Eski kuleler ahşap 

olduğundan yangından etkilenip yandıkları için bu kule taştan 

ve batı mimari üslûbunda inşa edilmiştir. Kitabesi kulenin 

doğu yüzündedir. Kulenin yüksekliği 85 metredir.  

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Beyazıt Kulesi,  

• II. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. 

• Keçecizâde İzzet Molla kitabenin şairidir. 

• Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi kitabenin hattatıdır.  

• Senekerim Balyan kulenin mimarıdır.  

Kitabe ve üzerindeki 

tuğranın okunuşu şöyledir: 

Tuğra: Mahmut Han bin 

Abdülhamid El-muzaffer 

daima Adli Tuğranın 

Günümüz Türkçesi 

Abdülhamid’in oğlu Adli 

Mahmut Han daima 

muzaffer olsun 
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Kitabe: 
 
Hak bu kim Sultan Mahmud'un saray-ı şevket’e 
Bir nazîri gelmemişdir olalı dünya binâ 
Bâni-i endişesi tecdîd kıldı devletin 
Köhne bünyân-ı cihânı itmede hâlâ binâ 
Eyleyüb Eski Saray'ın bâb-ı Serasker o şâh 
Nev be nev yapmakda anda bir nice a‘lâ binâ 
Emr idüb serasker-i sâbık Hüseyin Gâzi'ye 
Buldu bu Kâf-şecâat kulle-i ra'nâ binâ 
Eyleyüb serasker lâhık nezâret hüsnüne 
Anı ma'nen eyledi güya iki paşa binâ 
Revzen-i eflâkden baktıkca zir-i payine 
Kaldı kendi kaddine hayretde bu bâlâ binâ 
Olmasa zerrin külâhı asumâna müntehî 
Arz ider mi zer alemle kevkeb-i zehrâ binâ 
Dar-ı mülkü itmesün bu kulleye muhtac Hakk 
Zînetiçün itmiş olsun şah-ı mülk-ârâ binâ 
Kulle-i eflâk durdukca o şâhın eylesün 
Zirve-i çarha esâs-ı şevketin Mevlâ binâ 
Sanki tâk-ı çarha yazdım İzzetâ târîhimi 
Kıldı Hân-ı Mahmud-ı Adli kulle-i vâlâ binâ 
 
1244  
Harrerehu’l-fakîru’l-abdü’d-dâî 
Yesârizâde Mustafa İzzet gufira lehümâ 
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Günümüz Türkçesiyle: 
 
Hak bu ki Sultan Mahmut’un saltanat sarayı 
Bir benzeri gelmemişti dünya kurulalı 
Sultan endişelenerek devletinde yeniletti 
Âlemde hala duran eski binaları 
 
Padişah Eski Sarayın kapısını serasker için yaptırdı 
Orada yeniden birçok yüksek bina kıldı 
Eski serasker Hüseyin Gazi’ye emretti 
Bu güzel kule cesur bir bina oldu Kaf Dağı gibi  
 
Serasker yetişip güzelliğini görerek seyretti 
Onu sanki manen iki paşa bina eyledi 
Yukardaki pencereden baktıkça yere 
Kaldı bu yüksek bina kendi boyuna hayrette  
 
Altından çatısı gökyüzüne ulaşmış olmasa 
Arz eder mi altın âlemle parlak yıldızlar bina 
Allah bu şehri bu kuleye muhtaç etmesin 
Bu mülkü süsleyen padişah süs için yapmış olsun bina 
 



  

 
46 

Eylesin O padişahı dünyanın kulesi durdukça 
Mevla saltanatının temellerini göğe bina  
Ey İzzet sanki tarihimi semanın kemerine yazdım 
Adaletli Mahmut Han bu yüksek kuleyi yaptırdı bina 
 
H.1244 / M.1828 
Bunu yazan fakir, duacı  
Yesarizade Mustafa İzzet Allah onun günahlarını bağışlasın 
 
II. Mahmut Han 
 
II. Mahmut 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul’da Topkapı 

Sarayı'nda doğdu, 1 Temmuz 1839’da vefat etti. Annesi 

Nakşidil Valide Sultan, babası I. Abdülhamit Han’dır. 30. 

Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Öğrenimi ile Sultan 

III. Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. 

Sultan II. Mahmut 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında 

23 yaşındaydı. Avrupa'daki yenileşme hareketlerini 

benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni 

kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine "Adli" 

sanı verildi. 

Sultan II. Mahmut döneminde, mimari alanda yeni bir 

gelişmenin başladığı görülür. İmparatorluğun değişik 

bölgelerinde birbirinden güzel yapılar inşa edildi. II. Mahmut 

hattat, bestekâr ve şairdi. Yazdığı şiirlerde Adli mahlasını 

kullandı. 

Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve 

onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören II. Mahmut, Osmanlı 
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İmparatorluğunu gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık 

açısından ileri bir ülke yapmaya çalıştı.  

II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 

1 Temmuz 1839 günü kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki 

köşkünde, 54 yaşında vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile 

Divanyolu' nda kendisi için oğlu Abdülmecit tarafından Mimar 

kardeşler Ohannes Dadyan ve Boğos Dadyan'ın inşa ettiği II. 

Mahmut Türbesi'ne defnedildi. 

 Keçecizâde İzzet Molla  

Keçecizâde İzzet Molla Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son 

temsilcilerindendir. 1786 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl 

adı Mehmet İzzet’tir. Konyalı bir aileye mensuptur. Babası 

Keçecizade lakabıyla tanınan I. Abdülhamit kazaskerlerinden 

Salih Efendi’dir. On üç yaşındayken babası vefat etmiştir. 

Babasının ölümünden sonra zor bir hayatı olmuş eniştesi ve 

Hamid Efendi’nin himayesinde tahsilini tamamlamış ve 

müderris olmuştur. Kırk üç yaşında 1829 tarihinde sürgün 

gönderildiği Sivas’ta vefat etmiştir. 1919 yılında kemikleri 

İstanbul’a getirilerek Mustafa Ağa Mescidinin avlusuna 

babasının yanına konulmuştur. Manzum ve mensur eserleri 

vardır. Şiirlerinde Mevlevilikle nazirecilik geleneği en ön 

sıradadır. Mevlâna ve Şems-i Tebrizî’ye büyük hayranlık 

duymuş ve ilhamını büyük ölçüde Mevlevilikten almıştır. 

 

 



  

 
48 

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi 

Kitabeyi hattat Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi yazmıştır. 

Yesarizade İstanbul’da kesin olmamakla beraber 1770’li 

yılların başında dünyaya gelmiştir. Osmanlı hattatı celî ta‘lik 

üstadıdır. Hocası babası Yesari Mehmet Esat Efendi’dir. 

İcazetini babasından almıştır. Hat sanatında üstün başarılar 

elde etmesi sebebiyle kendisine mollalık, müderrislik, kadılık, 

kazaskerlik payesi, 1839’da fiilen Anadolu Kazaskerliği 

verilmiştir. Türkiye’de hurde ta‘lik hattı ile kitap basımına 

Yesârîzâde’nin yazdığı harflerden dökülen kalıplarla ve onun 

nezaretiyle 1842’de başlanmıştır. İlk basılan eser 

Kasabbaşızâde İbrahim Efendi’nin Risâle-i İ‘tikādiyye’sidir. 23 

Haziran 1849 yılında vefat etmiştir. Kendisi ve babasının 

mezar taşları Fatih Cami haziresindedir. Babasının kabir 

kitabesini yazmıştır. Önceleri babası Mehmet Esad tavrında 

celî ta‘lik yazan Mustafa İzzet Efendi giderek üslubunu 

değiştirmiş ve mektep kabul edilen kendine has üslubu tam 

olarak 1815’ten itibaren teşekkül etmiştir. 1824’ten sonra 

hattatlığının zirvesine ulaşan ve Türk ta‘lik hattını bilhassa 

celîde erişilmezlik noktasına çıkaran Yesârîzâde altmış yıl 

kadar devam eden sanat hayatında sürekli yazmıştır. 

Vefatından sonra terekesinden 65.000 satır celî ta‘lik kalıbı 

çıktığını Hattat Sâmi Efendi rivayet etmektedir. Bugün İstanbul 

tarihi eserleri üzerinde imzasıyla 100’den fazla kitâbesi kalan 

yegâne hattat Yesârîzâde’ dir. III. Selim, II. Mahmut ve Sultan 

Abdülmecid devirlerinde yazılan celî ta‘lik kitabelerin pek 

çoğu onun kaleminden çıkmıştır.  
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Hibetullah Sultan Çeşmesi 
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İstanbul’u keşfetmek görselliği ve kitabesi güzel olan 

çeşmeleri bulup fotoğraflamak için adım adım karış karış köşe 

bucak dolaşıyorum. Bugün hedefim Üsküdar Salacak 

Mahallesi civarları (10 Eylül 2017 Pazar). Önce Karacaahmet 

Türbe ve Sebilinin çeşmelerinin fotoğrafını çekiyorum. Sonra 

III. Selim çeşmesinin fotoğraflarını çekmeye gidiyorum. 

Gidince çeşmenin kitabesinin ağaç dalları ve çeşme 

duvarından çıkan küçük ağaççıklarla kapandığını görüyorum. 

Etraftan dalları kaldırıp kitabeyi ortaya çıkaracak büyük bir 

sopa buluyorum. Tek başıma ağaç dallarını yukarı kaldırıp 

fotoğraf çekemediğim için çeşmenin oturma kısmında oturan 

vatandaşlardan yardım istiyorum. Abdülkadir Akça amca 

(ilerleyen saatlerde 80 yaşında olduğunu öğreniyorum) 

yanıma gelip sopayı benden alarak dalları kaldırıyor ve 

kitabenin yazılarını gün yüzüne çıkarıyor. Ben de rahat rahat 

çeşme ve kitabesinin fotoğraflarını çekiyorum. Benim çeşme 

fotoğrafı çektiğimi görünce “bu mahallede daha çok güzel 

çeşmeler olduğunu ve istersem bana gösterebileceğini” 

söylüyor. Ben de memnuniyetle kabul ediyorum. 

Fotoğraflarını görüp çok beğendiğim ve merak ettiğim 

çeşmelerden biri olan Hibetullah Sultan Çeşmesi’ne götürüyor 

beni. Çeşme ve kitabelerinin fotoğraflama işi bittiğinde 

yakınlardaki bir camiden öğle ezanı okunuyor. “Namaz kılıp 

sonra devam edelim, hem biraz dinlenmiş oluruz” diyorum 

Abdülkadir Amca’ya. “Tamam” diyor. Camiye vardığımda 

(adını daha önce duymuş olduğum) caminin İhsaniye Cami’si 

olduğunu öğreniyorum.  Öğle namazını cemaatle kılıp 

bahçeye iniyorum.  III. Osman kendine ait mal varlığını halka 

bağışlayarak ihsan ettiğinden buranın adı İhsaniye olarak 
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adlandırılmış. Caminin bahçesi çok kalabalık, pideler, ayranlar, 

bir telaş, bir hüzün seziliyor. Belli ki birisi ölmüş ve adına 

Kuran okutulup dualar edilerek ruhuna bağışlanacak. Namazı 

cemaatle kılıp ikramlardan yiyerek mevtanın ruhuna dua edip 

ayrılıyoruz camiden. Abdülkadir amca mahallenin tüm 

çeşmelerini akşama kadar dolaştırıyor beni. Akşam teşekkür 

edip vedalaşıyoruz. 

Hibetullah Sultan: 

Hibetullah Sultan III. Mustafa'nın Mihrişah isimli eşinden 1759 

senesinde dünyaya geldi. Ancak üç yıl yaşadıktan sonra vefat 

etti. Sultan I. Mahmut ile Sultan III. Mustafa’nın otuz yıl arayla 

çocukları olmamıştı. Bu süre zarfından sonra dünyaya gelen ilk 

bebek Hibetullah Sultan’dı.  Hibetullah Sultan’ın doğumunu 

babası III. Mustafa müthiş bir sevinçle şükür secdelerine 

kapanarak karşılamıştır. Sadrazam ve şair olan Koca Ragıp 

Paşa, devrin önemli şairleri arasında sayılan meşhur Haşmet’e 

verdiği emirle, velâdetnâme kaleme aldırdı. Bu be-yit de, yeni 

doğan çocuğun tarihini bildiren bir sanatkârın doğum hediyesi 

olmuştu: “Bende bir vaki' olur böyle dilâra tarih/Oldu gûna 

tarab âver Hibetullah Sultan” Velâdetnâmede tarih H. 

1172'dir. Bu miladi olarak 1759 senesine denk gelmektedir.  

Çok hayırsever bir sultan olan Mihrişah Valide Sultan küçük 

yaşta ölen kızı Hibetullah Sultan’ın ruhu için bu çeşmeyi 

bitmeyen bir hayır olarak yaptırmıştır.  
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Hibetullah Valide Sultan Çeşmesi İstanbul’un Üsküdar İlçesi 

Salacak Mahallesi Tosunpaşa Sokak’tadır. Suyu akmamaktadır. 

 

Hibetullah Sultân Çeşmesi Kitâbesinin Okunuşu: 
 
Hazret-i Vâlide Sultân-ı himem-meşreb kim 
Çûşiş-i re’fetidir menba‘-ı ‘ayn-ı ihsân 
Ya‘ni ol vâlide-i Hazret-i Sultân Selîm 
 
Teşnegân-ı himeme itmededir lütfu revân 
İşte ez-cümle bu ser-çeşme-i eltâfı ile 
Sû-be-sû itdi atâ-cû-yı cihânı reyyân 
 
Hibetullah ’ına kıldı hibe hem ecrini kim 
Hayr-ı cârîsi ile tâ ola rûhı şâdân 
Çün o dûşîze-i pâkîzesi bu âlemden 
 
Tıfl iken ölmüşidi gonca-i gülzâr-ı cenân 
Gül gibi itmeğe şâdâb-ı revân-pâkin 
Kevser şefkatini eyledi böyle cûyân 
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Ravza-i rahmeti anın kendüsü hem Hân Selim 
Duralar devlet ü ikbâl ile durdukça cihân 
Vehbiyâ bende ana söyledim iki târîh 
 
Lîk bir ta‘miye var mısra‘-ı sânîde ‘ayân 
Çeşme-i Vâlide Sultân’daki cûşiş-i cûd                                                                
Oldu şâdâbı-i rûh-ı Hibetullah Sultân 
                                                               1206 

 
Günümüz Türkçesi:  
Hazreti Valide Sultan ahlak edindi 
gayreti 
İhsan kaynağı kendinden coşkun 
merhameti 
Yani o Sultan Selim Hazretlerinin annesi 
 
Lütfuyla can verir gayretleri susuzlara  
İşte bütün bu iyiliklerle donatılmış 
çeşme ile 
Çeşmeler yaptırdı her tarafa cihanı 

doyurdu suya  
 

Hem sevabını bağışladı Hibetullah’ına 
Ruhu bahtiyar olsun bitmeyen bir hayırla  
Çünkü o bu âlemden bekâr bir halde  
 
Daha gül bahçesinin goncasıyken çocukken öldü 
Taze temiz pak ruhu solmasın gül gibi 
Böyle arayarak Kevser şefkatini gösterdi  
 
Merhamet bahçesi onun kendisidir hem de Sultan Selim Han 
Duralar büyüklükleriyle durdukça cihan 
Ey Vehbi! Bende ona söyledim iki tarih 
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Lakin açık bir tamiye var ikinci mısrada  
Valide Sultan’daki çeşme de coşkun cömertlikle 
 H.1206 – M.1791 
Hibetullah Sultan’ın ruhunu kandırdı suya 
H.1206 – M.1791 
 
Kitabenin şairi Sünbülzâde Vehbî’dir. 1718? yılında 

Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. 29 Nisan 1809 

tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet’tir. 

Sünbülzâdeler adıyla ünlü bir aileye mensup olduğu için 

Sünbülzâde olarak tanınmıştır. Babası Kahramanmaraş’ın şair 

ve bilginlerinden olan Raşit Efendi’dir. Mahlasını bir rivayete 

göre Seyyid Vehbî vermiştir. Kahramanmaraş’ta iyi bir 

medrese öğrenimi gören Vehbî İstanbul’a giderek devlet 

büyüklerine kasideler sunmuş ve kendini tanıtmıştır. Yaş, 

Bükreş, Eflak ve Boğdan bölgelerinde kadılık yapmıştır.  

Sünbülzâde Vehbî şiirlerinde halk deyimlerine de yer 

vermiştir. Tanzimat şairleri tarafından lirizmi eksik bulunan 

şiirleri soğuk karşılanmıştır. Dönemin klasik divanını en iyi 

temsil eden şairdi. Daha çok şekle, dışa ve klasik estetiğe 

önem verirdi. Sağlam ve açık, kuru bir anlatımı vardır. Baki, 

Nabi, Sabit ve Nedim’in mazmunlarını tekrarladı. Divan şiirinin 

söz ve mana sanatlarını hemen hemen her beytinde kullandı. 

Zevk ve eğlenceye düşkündü ve bu özelliğini şiirlerine yansıttı. 

Şiirleri devrin toplumsal hayatını yansıtması bakımından önem 

taşır. Teknik ve biçim bakımından sağlamdır. Edebî değerden 

yoksun pek çok kasidesi olmasına rağmen bazı kasideleri çok 

ünlenmiştir.  
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Eserleri: 

1) Divan (Bulak, 1837) 

2) Lutfiyye-i Vehbî (Manzum, didaktik, 1837) 

3) Şevk-engîz (kadın ve erkek güzelliğini karşılıklı olarak öven 

iki kişinin sonunda ilahî aşkta karar kılışını anlatır, 1837) 

4) Münşeat 

5) Tuhfe (58 kıtadan oluşmuş Farşça-Türkçe sözlük, 60’a yakın 

eski harflerle baskısı vardır. 

6) Nuhbe (Arapça-Türkçe sözlük, eski harflerle İstanbul’da 

sekiz, Mısır Bulak matbaasında bir kez basıldı. 
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Mihrişah Sultan Çeşmesi  
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Bu güzel eser III. Selim tarafından annesi Mihrişah Valide 

Sultan için bitmeyen bir hayır olarak 1806 yılında 

yaptırılmıştır. Eser İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan 

Küçüksu Kasrının bahçesindedir. Çeşmelerinden su 

akmaktadır, etrafı namazgâh olarak düşünüldüğünden çok 

zarif iki adet kıble taşı konulmuştur.  

Kitabelerimizi okuyup anladıktan sonra çeşmeden sahil 

kenarına doğru az ileride bulunan Küçüksu Kasrının kafesinde 

boğaza nazır damla sakızlı bir Osmanlı kahvesi içip biraz 

dinlenilebilir. Boğazın tüm güzel ve nefis havasını içimize çekip 

kahveyi bitirdikten sonra mutlaka Küçüksu Kasrı ziyaret 

edilmelidir. Küçüksu Kasrının hemen karşısında bulunan 

Mihrişah Valide Sultan’ın yaptırdığı güzel camide de mutlaka 

namaz kılıp gözümüzü görsel güzelliğe doyurduğumuz gibi 

gönlümüzü de manevi ve ulvi güzelliklerle tatmin etmelidir. 

Sultan III. Selim Han: 

24 Aralık 1761 tarihinde doğmuştur. 28. Osmanlı Sultanıdır. 

Babası III. Mustafa annesi Mihrişah Valide Sultandır. Sultan şiir 

ve müziğe çok meraklıydı. İlhami mahlasıyla şiirler yazarak, 

şarkılar besteleyen bir padişahtı. Klasik müzikteki pek çok 

makamın sahibiydi. Atmış dört eseri vardır. Hem doğu 

kültürüne merak sarmış, hem de batı kültürüne ilgi 

göstermiştir. Şehzadeliğinde mükemmel bir eğitim almıştır.  

Askeri mali ve siyasi sorunların çözümü için uğraştı. Yenilik 

taraftarı bir padişahtı. Nizamı Cedit ordusunu oluşturdu. 

Yeniçerilerin ayaklanmasıyla hem orduyu dağıtmış hem de 
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tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. Dördüncü Mustafa tahta 

geçtiğinde 1808 yılında feci bir şekilde şehit edilmiştir. 

Na’şıbabasının yaptırdığı Laleli Cami türbesindedir. 

Mihrişah Valide Sultan: 

Mihrişah Valide Sultan 1745 yılında dünyaya gelmiş 16 Ekim 

1805 yılında vefat etmiştir. Na’şı Eyüp’teki Valide Sultan 

Türbesi’ndedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Valide Sultan'ı, 

padişah III. Selim'in annesi ve Sultan III. Mustafa'nın eşidir. 

Birçok hayır eseri yaptırmıştır. Çok hayırsever bir sultandır. 

Mihrişah Sultan Çeşme Ve Namazgâhı 

Günlerce yanına varmak için hayal kurduğum, sanatkârane 

yapısına hayran olduğum, Karşısına geçip uzun uzun baktığım, 

tüm güzelliğini beynime kazıdığım, bize ne söyler, neler anlatır 

acaba diye merak ettiğim, belki “gel bakıp geçme oku 

anlarsın” dediğini zannettiğim güzel çeşme...  

Mihrişah Valide Sultan Çeşme ve Namazgâhı eğer böyle 

diyorsa bize düşen kulak vermek olmalı.  

Mihrişah Valide Sultan Çeşme ve Namazgâhının iki yüzünde 

bulunan Tuğra: 

Selim Hân bin Mustafa el-muzaffer daima / Mustafa’nın oğlu 

Selim Han daima muzaffer olsun 
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Madalyon içindeki Kitabe 

Maşallah / Allah’ın 

istediği olur 

 
 
 
 

 
 
Kitabeler 
1. Cephe 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şehinşâh-ı cihânSultânSelîm Hân hümâyun-fer 
Şuâ‘-ı pertev-i iclâline peyk-i zafer-yâver 
 
Fezâ-yı sînesigülzâr-ı mazmûn-ı meânîdir 
Cihânagelmemişdir böyle bir şâh-ı sühan-perver 
 
Nigâhı mâye-i iksîr-i cân-bahş-ı sa‘âdetdir 
Künûz-ı cevher-i eltâfının hasret-keşi Kayser 
 
Yed-i teshîre al şimdengerûheftekâlîmi 
Olunca râyet-i ikbâline ‘avn-i Hüdâ rehber 
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Günümüz Türkçesi ile  
 
Güçlü padişah Sultan Selim Han cihanın en büyük 
hükümdarıdır  
Kudretinin parlak ışığı zafer habercisidir 
 
Gönül genişliği sanatlı sözlerin gül bahçesidir 
Böyle güzel söz söyleyen bir padişah cihana gelmemiştir 
 
İksir mayasındandır saadetle cana can katan bakışı  
Kayserlerin özlemi hazinelerinin güzel elmasları  
 
Elindeki yedi memleketi zapt et bundan böyle 
İkbal bayrağına Allah’ın yardımını rehber eyle 
 
2. cephe 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tulûı Mihrişah’dan kevn gibi ol mâh-ı garrânın 
Sipihretâli‘-i mes’ûdunu remzitdi Şeyh-i ekber 
 
Bu âlemde hubâb-âb u lûtfu olsa ger evzan 
Ne mümkündür derâhim ola ana bahr ile hem-ber 
 
Bu câ-yı dil- güşâdayâdigar olmak için her-bâr 
Derûn-ı enverinde hayli müddetdirolubmuzmer 
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Yapıldı fî-sebilillâh bu âsâr-ı cemîl el-hâk 
Ola hoşnûd u râzıhidmetinden rûh-ı Peygamber 
 
Günümüz Türkçesi ile: 
 
O ay gibi nurla Mihrişah’tan dünyaya geldi  
Büyük şeyh gökyüzüne mesut bahtını işaretledi  
 
Bu âlemde su sevgisi ve lûtfu ölçülür olsaydı eğer 
Ölçmek mümkün değil denizle beraber olsa da dirhemler 
 
Daima hatırlansın diye bu gönül ferahlatan mekân 
Nurlarla dolu gönlünde gizledi hayli zaman 
 
Hiç şüphesiz bu güzel eserler yapıldı Allah yolunda  
Hizmetinden Peygamberin ruhu razı ve hoşnut ola 
 
3. cephe 

 
 
 
 
 
 
 

Mesûbât-ı cezîlin Vâlide-i Sultân-ı zî-şâna  
Hedâyâitdi rûh-ı pâkine şâh-ı bülend-ahter 
 
Temâşâ eyleyen züvvârduâ‘-i sâhibü’l-hayra 
Hemân elfâz-ı ma‘nâsın su gibi eylesün ezber 
 
Ferâmuşitdi dilden çeşme-i hûrşîd ile mâhı 
Bu dil-cûmenba‘ seyreyleyübçarh-ı sitem-perver 
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Şehîdân-ı ‘ıtâş-ı Kerbelâ’ya eyleyübtebşîr 
Didirıdvnâ-ı cennet işte mâ nûş eyle gel kevser 
 
Günümüz Türkçesi ile 
Çok mükâfat versin şan sahibi Valide Sultan’a  
Yıldızı yüksek padişah hediyeler etti pak ruhuna  
 
Bakıp seyreden ziyaretçiler hayır sahibine dua etsin 
Hemen kelimelerin manasını su gibi ezberlesin 
 
Gönlünden çıkardı ay ile güneş çeşmeyi 
Bu özlenen kaynağı seyredip felek sistem etti  
 
Kerbelâ’nın susuzluk şehitlerini müjdeledi 
Rıdvan Cenneti işte su gel iç Kevser’den dedi 
 
 
4. Cephe 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nekkât lâfz-ı şîrini çekerken setr-i imlâya 
Kesildi su duyunca lezzet-i vasfında kand u ter 
 
Çıkub kestirme yoldan ragbet itmezken terâzûya 
Ne tam kırât ile bulmuş suyun nev-ma‘den-i gevher 
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Suyunca varmak ister mâcerâmız bundadır şimdi  
Olub sahn-ı çemende serv-kadnâzende bir dil-ber 
 
Bu dil-cû çeşmeye şâyesteHâtif böyle bir târih 
Küçüksu virdi zîrâkıt‘a-i elmâsazîb ü fer 
1221 
 
 
Günümüz Türkçesi ile 
 
Nükteci şirin lafızları çekerken gizli imlaya 
Kesildi vasfındaki lezzet, şekerle tazelik su duyunca  
 
Çıkıp kestirme yoldan rağbet etmezken teraziye 
Yeni inci madeni bulamadı suyunu tam kırat ile 
 
Bundadır şimdi maceramız suyunca varmak ister 
Bahçenin ortasında servi boyuyla bir nazlı dilber 
 
Hatif böyle bir tarih bu özlenen çeşmeye layık  
Çünkü Küçüksu verdi elmas tarafına süs ve canlılık 
H. 1221 – M. (1805-1806) 
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Miskinler Tekkesi Çeşme ve Namazgâhı  
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Cüzzamhâne cüzzamlıların ayrı tutulduğu mekândır.  Sözlükte 

"âciz, zavallı, yoksul; tepkisiz, hareketsiz" anlamlarına gelen 

miskin sıfatı cüzzamlıların niteliklerine uyduğu için bu 

hastalığa isim olmuş ve halktan ayrı tutulan cüzzamlıların 

barındırıldığı müstakil binalara (ieprosarium) miskinhane, 

miskinler tekkesi, miskinler dergâhı ve meczûmîn zaviyesi gibi 

isimler verilmiştir. Bunlara tekke, zaviye veya dergâh 

denilmesinin sebebi, genellikle tarikat pirinin türbesi yanında 

bulunan ve insanların müstakil bir grup halinde yaşamalarına 

elverişli olan tekkelere benzetilmesi, cüzzamlıların da topluma 

karışmayarak tekke sakinleri gibi münzevi bir ömür 

sürdürmelerinden ileri gelmektedir. Bu adlandırmada 

“Avrupalıların yakın çağlara kadar lanetli saymalarının aksine” 

cüzzamlıların hoşlanmayacakları bir isimle gururlarının 

kırılmaması da söz konusu olmalıdır.  

İdarecilerine de "şeyh" denilirdi. Halk tekke ve dergâh 

dervişlerine yardım ettiğinden miskinler tekkesi adı 

cüzzamlılara sadaka verilmesine vesile oluyordu. Ancak hiçbir 

aktivite göstermeyen uyuşuk ve tembel insanlara da miskin 

denildiği için sonraları miskinler tekkesi tabiri "tembelhâne" 

anlamını kazanmış, aynı şekilde topluca uyuşturucu kullanılan 

yerlere de "esrar tekkesi" denilmiştir.  

Miskinler Tekkesi, hem sağlıklı kişileri bu hastalıktan korumak 

hem de toplum içinde yaşama şansı olmayan cüzzamlıları 

barındırmak amacını taşıyordu. O dönemde cüzzamlılara 

herhangi bir tedavi uygulanamıyor, sadece halktan tecrit 

edilerek mümkün olduğunca rahat bir şekilde yaşamalarının 

sağlanmasına çalışılıyordu. II. Selim devrine ait Celalzade 
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Kanunnâmesi’nin "Ahvâl-i Voynugân" başlığı altında yer alan 

90. maddesinde cüzzam hastalığına yakalanan kişi ölmüş 

kabul edilmekte, eğer oğlu yoksa malının hazineye geçmesi 

öngörülmekteydi. İstanbul'da bir cüzzamlının varlığı haber 

alındığında eşraftan dahi olsa o kişi hemen Miskinler 

tekkesine götürülür, taşrada cüzzamhânesi bulunmayan 

yerlerdeki cüzzamlılar da genellikle buraya gönderilirdi. Son 

zamanlarında tekkeye her sabah Atik Valide İmaretinden kırk 

ekmekle çorba, her akşam yine çorba, et ve pilav gelir, 

haftada iki gece de zerdeli pilav verilirdi. Ayrıca buraya yılda 

on iki kurban tahsis edilmişti. Binanın önünde yoldan 

geçenlerin para bırakması için sekiz sadaka taşı vardı. Bunların 

oyuklarına para konulduğunda kapıda bekleyen ve "gözcü 

dede" denilen hasta içeriye haber verir, cüzzamlılar da hep 

birlikte dua ederlerdi. Daha sonra şeyh denen tekke yöneticisi 

toplanan paraları hastalara dağıtırdı. Zaman içerisinde hamam 

ve cuma namazlarının da kılındığı minareli, minberli küçük bir 

caminin ilâvesiyle bir külliye halini alan Miskinler Tekkesi, 

1810 yılında II. Mahmut’un hazine vekili Ali Ağa'nın çabalarıyla 

âdeta yeniden yapılırcasına onarım görmüş ve genişletilmiştir. 

Yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan bazı bilgilere göre 

tekkenin odaları iç bahçeye bakıyordu ve önlerinde ahşap 

birer revak vardı, her odada bir ocak bulunuyordu. On oda 

aileleriyle kalan evli cüzzamlılara, altı oda bekârlara, iki oda da 

son zamanlarda dışarıdan gelen ve cüzzamlı olmayan imama 

ayrılmıştı, hamamda bir de çamaşırhane vardı. Sultan 

Abdülmecid döneminde 1843 yılında camisiyle birlikte ikinci 

kez miskinhâne esaslı bir tamir yapıldı. Hacı Hüseyin Hayri 

Paşa 1866 yılında bir sebil, Mürg-i Kevser Hanım’da 1887 
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yılında musluklar ile tulumbalı bir kuyu yaptırmıştır. Kadın 

hastalara mavi dokumadan çarşaf ve şalvar, erkeklere aba, 

elbise, katır yemeni, mest-pabuç ve keçe takke veriliyordu. 

Önceleri cüzzamlılar kimseyle görüşemez, sadece kapı önüne 

çıkabilirlerdi, daha sonra şehre inip alışveriş yapmaya 

başladılar. Bir adlî dava söz konusu olduğunda mahkeme 

heyeti tekkeye geliyordu. Kaynaklarda bazı cüzzamlıların 

tavuk besleyip yumurta sattıkları, Ömer Efendi adında bir 

hastanın yirmi keçisi olduğu kaydedilmektedir. Cumhuriyet 

döneminin başlarında hastalar önce Toptaşı Hastanesi’ne, 

1927 tarihinde Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh 

Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

açılan özel cüzzam bölümüne nakledilmiştir. Böylece Miskinler 

Tekkesi boşaltılmış bir süre sonra geçirdiği yangınla harabeye 

dönmüş, ardından yavaş yavaş ortadan kalkarak geriye sadece 

II. Mahmut dönemindeki onarım sırasında yapılmış olan 

çeşmesi kalmıştır.  

Çeşmeyi yaptıran Hafız İsa Ağa II. Mahmut’un hazine vekilidir. 

Çeşmeyi 1811 yılında yaptırmıştır. 

Miskinler Tekkesi Çeşme ve Namazgâhı İstanbul’un Üsküdar 

İlçesi Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi 

Karacaahmet Mezarlığının yol kenarında olup suyu 

akmamaktadır. 
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Çeşmeye Nasıl Ulaşılır? 

Üsküdar’dan otobüse binip Kapıağası durağında inince yolun 

karşısına geçerek biraz Karacaahmet Mezarlığı’nın duvar 

kenarından aşağı doğru yürüyoruz. Yol bitiminde soldan 

mezarlığı takip ederek devam ediyoruz. Çeşme yol üzerinde 

olmalı kaçırmamak için pür dikkat bakarak devam etmeliyiz. 

Epey ilerliyoruz ama çeşmeyi göremiyoruz. Acaba kaçırdık mı 

olduğu yeri, yoksa yanlış yönden mi ilerledik? derken yoldan 

içeri doğru bir bölüm görürüz. Soldan içeri doğru baktığımızda 

birden bu muhteşem Hattat Mustafa Rakım’ın yazdığı çeşme 

kitabesi çarpar gözlerimize. Kitabenin yazısı o kadar güzeldir ki 

çeşme silik kalır yanında. Çeşmenin namazgâhlı çeşme 

olduğunu bildiğimizden “acaba namazgâh nerde” diye 

bakınırken sağ tarafta biraz zeminden yüksek bir yerde 

duvarda “kıble nâme” yazısı ile seccade olduğunu 

düşündüğümüz bir tahta görürüz. Eskiden büyük bir müessese 

ve şifahane olan bu eserden günümüze sadece çeşme ile 

namazgâh kısmının kalması içimizi burkar.  
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Etrafı iyice kolaçan ettikten sonra kitabe ve diğer eserleri 

fotoğraflamaya başlıyoruz. Aaa o da ne kitabenin en alt 

beytinde iki tane küçücük incir ağacı. Küçük olmasına küçükler 

ancak yazıları göstermiyorlar. Vakit seçimi de uygun 

olmadığından fotoğrafların bir kısmı gölgeli bir kısmı aydınlık 

çıktığından başka bir gün gelmek üzere ayrılıyoruz. 

Uygun vakti bulup geldik ancak küçük incir ağaçları hâlâ 

kitabeyi kapatıyor. Onları koparmak için üç dört hamle 

yapıyorum ama nafile ağaçlara ulaşıp koparamıyorum. Çaresiz 

yola çıkıp yardım istemek için bekliyorum. Tam o anda iki 

delikanlı geliyor, durduruyorum. Bakar mısınız şu kitabenin 

fotoğrafını çekmem lazım ama ağaçlardan yazı gözükmüyor, 

ben ulaşamadım acaba siz onları koparabilir misiniz? diyorum. 

Tabi deyip boyları uzun olduğundan hemen ağaçları 

koparıyorlar ve yazılar gün yüzüne çıkıyor. Ben artık gönlüme 

göre tüm kitabe çeşme ve namazgâhı fotoğraflıyorum. İşim 

bitince mezarlığı keşfe başlıyorum. Yukarı çıkıp baktığımda 

büyük bir kalabalık görüyorum, merakla yanlarına gittiğimde 

mezarlığın Süleyman Hilmi Tuhan Hazretlerine ait olduğunu 

öğreniyorum. Dua edip oradan sol tarafa doğru gidince az 

ilerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aile 

kabristanını görüyorum. Orada da dua edip ayrıldıktan sonra 

camiye doğru ilerliyorum. Yeni ve muhteşem yapılı bir cami 

olan Şakirin Camisi’ne ulaşıyorum. Cami o günün bütün 

modern imkânları kullanılarak yapılmış, farklı bir mimarisi var. 

Osmanlı Türkçesi ile camiyi yaptıranların isimleri yazılmış, 

ilginç ve modern bir çeşme tasarlanmış. İçeri girip namazımı 

kılıyorum, biraz dinlenip yoluma devam ediyorum. 
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Miskinler Tekkesi Çeşme ve Namazgâhının Kitâbe Okunuşu:  

Menba-ı cu-yı ‘inayet maksim-i âb-ı kerem 
Hazret-i Sultân Mahmûd Hân İskender-vakâr 
Ab-rû-yı şân-ı devlet dürri bahr-ı saltanat 
Kulzum-ı zehhâr-ı himmet-i dâver gevher-nisâr 
 
Kilk-i lutfu bende-kâme lüle-i ‘ayn-ı ‘atâ 
Cûd-ı tab‘ı kişver-i ihsâna bahr-ı bî-kenâr 
‘Âlemi sîrâb-ı feyz-i cûybâr-ı hayr idüb 
Gülşen-i mülke su virdi ol şeh-i âlî-tebâr 
 
Su-be-su ma‘mûr idüb dünyâyı ol şâh-ı cihân 
Yabdı ‘âlemde nice âsâr-ı hayr-ı bî-şumâr 
Dâimâ böyle cihânda vaz‘-ı âsâr eyleyüb 
Olduğıçün mâil-i hayrât o şâh-ı kâmkâr 
 
Meslek-i şâhânesine eyleyüb ‘âlem-i sülûk 
Hayra meyl itdi cihânın meşrebi bî-ihtiyâr 
Bak vekîl-i kenz-i şâhi Hâfız ‘İsa nâm Ağa* 
Kıldı bu hayrât-ı dil-cûyı binâya ibtidâr 
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Celb idüb vakf-ı Selimiyyeden âb-ı dil-keşin 
Eyledi bu çeşmeyi ibn-i sebîle yâdigâr 
Hiç söz olmaz tarhına bu çeşmesâr-ı himmetin 
Nakşı zîbâ resmi dil-cû âb-ı sâfı hoşgüvâr 
 
Şerbet-i kand ile hem ta‘am olduğun gûş eyleyüb 
Teşnedir hâlâ bu şîrin cûya şah-ı Kandehâr 
Varsa bu da‘vâmı inkâr eyleyen gelsün beri 
İşte hımas şerbeti işte bu şîrin cûy-bar 
 
Bir midir bu âb-ı şîrîn ile hiç âb-ı hayât 
Bunda hem safvet nümayan hem letâfet âşikâr 
Hak bu kim bu hayr u asâr ile şâh-ı âleme 
Eyledi celb-i duâ ‘atşândan leyl ü nehâr 
 
Tûl-i ‘ömr ile muammer idüb ol şâhinşehi 
Mazhar-ı tevfîk ide zâtın cenâb-ı gird-gâr 
Sâye-i şâhîde Hak ol sahibü’l-hayrâtı da 
Eyleye dil-hâhı üzre feyz-yâb u behre-dâr 
 
Oku Vâsıf su gibi târîh-i cevher-mâyasın 
Gel su iç kıl Hakka hamd işte muallâ çeşme-sâr 
                                                                         1226                                                                     
                                                            H. 1226- M.1811 
Ketebehü’l-abdü’d-dâî Mustafa Râkım gufira zünübehü 
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Günümüz Türkçesi ile 
Cömertlik suyunu kaynağından ihsanıyla taksim etti  
İskender vakarlı Sultan Mahmut Hân Hazretleri 
Şanlı devletin yüz akı saltanat deryasının incisi 
 
Coşkun denizlerden inci saçar o hükümdarın gayreti 
Bağışladı lütuf kalemi isteyen kullarına çeşme lülesini  
Yaradılıştan cömert (padişah) memleketine ihsan etti sonsuz 
denizleri 
Hayır edip akarsuyun bolluğuyla suya kandırdı âlemi 
 
O asil soylu padişah mülkünün gül bahçesine su getirdi  
Dünyanın her tarafını mamur etti o cihan padişahı 
Âlemde nice sayısız hayır eserleri yaptı 
Cihanda daima böyle eserler yaptırdı 
Hayır işleri yapmaya meyilli olduğundan o bahtiyar bir 
padişahtı 
Şaha yakışır usulüyle eyledi tarikat âlemini  
Cihan (padişahı) kendiliğinden yaratılıştan hayra meyilli  
Bak padişahın Hafız İsa isimli Ağası hazine vekili  
 
Süratle yaptırdı bu arzu edilen müesseseyi  
Selimiye vakfından cezbedici suyu getirdi 
Yolculara yadigâr etti bu çeşmeyi 
Bu çeşmelerin düzenine hiç söz olmaz gayretle yapıldı 
Nakışı güzel resmi gönle hoş, suyu halis lezzetli 
 
Hem şekerden şerbetiyle lezzetli olduğunu duyanlar 
Heveslidir hâlâ bu şirin yere şahı Kandehar 
Varsa bu davamı inkâr eden gelsin beri 
İşte bu şirin akarsu işte açların şerbeti  
 
Bu şirin su ile hiç hayat suyu bir midir? 
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Bunda hem halislik apaçık hem letafet ortadadır  
Gerçek şu ki bu hayır ve eserlerle âlemin şahı 
Gece gündüz susuzlardan dua aldı  
 
O şahlar şahı uzun bir ömür yaşasın  
Cenabı Allah yardımına mazhar kılsın  
Padişah himayesinde Hak o hayır sahibini de 
Gönlüne göre feyz ve nimete nail eyleye 
 
Oku Vâsıf su gibi aslı cevher olan tarihi  
İşte yüce çeşme gel su iç eyle Hakka hamdi   
 
Bunu yazan duacı Mustafa Rakım Allah günahlarını bağışlasın 
 
*Kitabenin dördüncü satırının üçüncü bölümünün sonundaki 
“Hafız İsa nâm Ağa” kelimeleri eski yazıdaki benzerliği 
dolayısıyla İbrahim Hakkı Tanışık’ın İstanbul Çeşmeleri 
İstanbul Ciheti II sah:408-410’da “Hafız Aynî Balim (Belim) 
Ağa” Çeşmesi olarak geçmektedir. 
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Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi 
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Üsküdar’dan otobüse binip Kapıağası durağında inince hemen 

sağ tarafta insanın gözüne incir ağacının arkasından belli 

belirsiz çarpıverir Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi. Durakta 

inip merakla izlemek ister insan. Bayağı büyük bir incir ağacı 

neredeyse çepeçevre sarmış çeşmeyi. İncir ağacına rağmen 

çeşmenin adeta kendini göstermek için bir gayreti vardır. 

Buradayım gelin görün der gibi. Cazibesine dayanamaz gider 

bakarsınız bu müthiş güzelliğe. Çeşme mimarisiyle çok 

güzeldir.  

Kitabenin yüzünün bulunduğu arka yüzde “Mihrişah Valide 

Sultan Çeşmesi- H.1206 / M. 1791- Hep Birlikte Geleceğe 

Taşıyalım- Üsküdar Belediyesi – 1998” yazılı bir tabela ve 

aşağıda bir tekne çarpar göze. Tabelada her ne kadar böyle 

yazıyorsa da biraz bakımsızdır çeşme. Çeşmenin bu tarafında 

minik bir pazar yerini andıran görüntüler olur bazı günler. 

Çeşit çeşit meyveler ve sebzeler. Etrafı şöyle bir kol açan edip 

çeşmeyi fotoğraflamaya gelir sıra. Tabi bizim incir ağacından 

kitabeyi çekmek ne mümkün. Kapatmıştır kitabeyi. Hemen 

“ne yapabilirim” düşünülürken kenarda belki pazarcıların 

bıraktığı birçok küçüklü büyüklü tahtalar çarpar göze. Oradan 

geçmekte olan bir vatandaşa “tahtalarla incir dallarını yukarı 

kaldırabilir misin?” diye rica edilir. Bizim milletimiz çok 

yardımsever olduğu için reddetmez ricayı. İşte incir dalları 

yukarı kaldırılmış ve kitabe fotoğraflanmıştır. Kitabeyle birlikte 

çeşmenin diğer kısımları da fotoğraflanmıştır artık. Bu 

yorgunluktan sonra bir su içmek ister insan çeşmeden. Ama 

maalesef suyu akmamaktadır çeşmenin. Bir kenarda biraz 

dinlenip suyun akmaması ve tarihi eserlerimize gereken 
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özenin gösterilmemesine hayıflanarak ama çeşme 

fotoğraflarının çekim işini bitirmiş olmanın verdiği gönül 

huzuru ile bir başka çeşmeyi bulmaya gelir sıra. 

Çeşmenin Adresi: Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi Üsküdar 

Karacaahmet, Zeynep Kâmil Mahallesi Kapıağası mevkiinde, 

Nuhkuyusu caddesi ile İnadiye Cami Sokağı’nın birleştiği yerde 

bulunmaktadır. 

 

Mihrişah Valide Sultan  

Mihrişah Valide Sultan 

1745 yılında dünyaya 

gelmiş olup 16 Ekim 1805 

yılında vefat etmiştir. 

Na‘şı Eyüp’teki Valide 

Sultan Türbesi’ndedir. 

Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 

Valide Sultan'ı, padişah 

III. Selim'in annesi ve 

Sultan III. Mustafa'nın 

eşidir. Birçok hayır eseri 

yaptırmıştır. Çok 

hayırsever bir sultandır. 
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Fatma Sultan:  

Fatma Sultan III. Mustafa’nın eşi Mihrişah Valide Sultan’dan 9 
Ocak 1770 yılında dünyaya gelmiş, 26 Mayıs 1772 tarihinde 
vefat etmiştir. Çok hayırsever olan annesi kızının ruhu için bu 
çeşmeyi yaptırmıştır.  
 
Kitabesi Şöyledir: 

Cenâb-ı Vâlide Sultân hayr-âsâr zî-şân kim 
Rızâ cû-yı Hüdâ müstağrak-ı ihsânıdır ekvân 
İnâyet menba‘ı Sultân Selim’e mehd-i ulyâdır 
 
Aceb mi cûy-bâr-ı lûtfu olsa böyle bî-pâyân 
Füyûzat-ı himemdir muktezâ-yı meşreb-i sâfi 
Hulusile ider icrâ-yı şükr-i ni‘met-i Yezdân 
 
Sebîl-i Hakda ez-cümle idüb bu çeşmeyi bünyâd 
Zülâl-i cûdı kıldı teşnegân-ı himmeti reyyân  
Bu câ-yı behcet-efzâyı kılub cennet gibi şâd-âb 
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Sanursun selsebîlin ‘aynın itdi sû-be-sû cûyân 
Sevabın Fâtıma Sultan’a ihdâ eyledi tâ kim 
Kenar-ı âb-ı Kevser’de ola etrafa feyz-efşân 
 
O hûr-i ‘îne hemdem duhter-i pâkîzesi zîra 
Henüz ma‘sûm iken itmişdi ‘azm-ı ravza-ı Rıdvân 
Revân itdi ana şir u şeker-veş işte âb-ı sâf 
 
Ki cûş-i şevkatiyle rûh-ı pâkin eyleye şâdân 
Suyun âb-ı hayât-âsâ için ol çeşme-i feyzin 
Olur, böyle duâ-yı hayrî icrâ eyleyüb şükrân 
 
O cennet de safâsında bu devletde ola bâki 
Hüdâ Sultan Selim’e eyleye hem ömr-i Hızr-ı ihsân” 
İki târîh yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cûda 
 
Safâ ile akarsu gibi ezber itmeğe şâyân 
Revândır Fâtıma Sultân rûhuna o âb-ı sâf” 
                                                              1206 
Bu ‘aynı itdi cârî bahr-i cûd-ı Vâlide Sultân 
                                                                 1206 
 
Günümüz Türkçesi ile: 
Hayır eserleri sahibi şerefli Cenabı Valide Sultan ki  
Allah’ın daima rızasını kazanmak için âlemlere ihsan etti  
İnayet kaynağı hem Sultan Selim’in annesi 
 
Lütfu akarsu gibi olsa böyle sonsuz acayip mi? 
Temiz yaradılışının gereği feyizli gayretleri  
Allah’ın nimetlerinin şükrünü yerine getirir samimi 
 
Allah yolunda özellikle bu çeşmeyi bina etti 
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Susuzları güzel cömertlikleriyle suya kandırdı gayretleri 
Burayı güzelliklerle donatarak canlandırdı cennet gibi  
 
Sanırsın selsebilin aynısını yaptırdı 
arayanlar için her yana 
Sevabını hediye etti Fatma Sultan’a 
Ta ki Kevser suyunun kenarında feyiz 
saçsın etrafa  
 
Zira hurilerle arkadaş o temiz kızı  
Henüz küçükken Rıdvan bahçesine gitti 
İşte berrak su ulaştı ona sütle şeker gibi  
 
Coşkun şefkatiyle pak ruhunu bahtiyar 
etsin 
Suyu hayat suyu gibi bu feyizli çeşmeden için 
Olur, böyle bir hayra dua edip şükredin  
 
Daimî olsun o cennet de safasında bu devlette  
Hem Hızır ömrü etsin ihsan Huda Sultan Selim’e  
İki tarih yazdım ey Vehbi özlenen bir beyitte 
 
Safa ile akarsu gibi ezberlemeye değer bu 
Fâtıma Sultan’ın ruhuna gitsin o saf su 
H.1206 – M.1791                                                              
 
Valide Sultan’ın deniz gibi cömertliği akıttı bu çeşmeden su 
H.1206 – M.1791 
 
 
 
 
 



  

 
80 

Maksem Yangın Havuzu  
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Fatih Sultan Mehmet Cami… Muhteşem cami… İçinde 

cemaatle Cuma Namazı ve vakit namazları kılındığında insanı 

Ravza-yı Mutahhara’ya Mekke’ye Kâbe’ye alıp götüren cami… 

İstanbul’un İslam’ın Büyük Sultan Fatih’in sembolü cami… 

İstanbul’un yedi tepesinden biri olan en güzel tepesine şehre 

hâkim en güzel yerine kurulmuş cami… Her şeyi her detayı 

ayrı ayrı düşünülmüş koca bir mekân Fatih Cami…  

İnsanın içini ferahlatan geniş avlusuna caminin dört bir 

tarafından giriş kapıları vardır. İçinde yapıldığı yıllarda, külliye, 

camii, mektep, kütüphane, medrese, imaret, kervansaray, 

tabhane, darüşşifa ve hamam bulunan camide şimdi bu 

özellikler yok tabi. Bahçesinde eskiden karakol olduğu 

kitabesinden anlaşılan Fatih Müftülüğü bulunmaktadır. 

Müftülüğün köşesine sırtımızı dönüp Camiye doğru 

baktığımızda karşımızda görkemli camiyi minarelerini ve 

yangın havuzunun kitabesini görürüz.  Havuzun kitabesi tüm 

çekiciliğiyle bizi yanına çağırır. Merdivenlerden çıkıp kitabenin 

yanına geldiğimizde kitabeden havuzu II. Mahmut’un H.1241 

─ M.1825 tarihinde yaptırmış olduğunu öğreniriz. Yangın 

havuzları İstanbulluları amansız yangınlardan korumak için 

düşünülmüş bir çaredir. İlk olarak Fatih Cami’nin avlusuna 

yapılmıştır.  

Fatih Cami’nin bahçesi çevresi her şeyi insanı ayrı bir manevi 

havaya götürür. Tabi insanın camiye gittiğinde kendini 

alamadığı Ahmet Paşa Çeşmeleri kitabeleri, kütüphane 

kitabesi (yapılan yenileme esnasında aydınlatmak için konulan 

lamba yazıya engel olsa da) caminin giriş kitabeleri, müftülük 
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kitabesi, hazire, türbeler ve hepsinin ayrı güzelliği yanında 

insanı bir başka cezbeden Yangın Havuzu Kitabesi. 

Yangın havuzları yangında hemen kullanılmak üzere sürekli 

suyla dolu tutulur. Yangınlara ilk müdahale bu sularla yapılır. 

Başlarında sürekli nöbetçi bulundurulur. Geceleri feneri açık 

bırakılır. Eskiden havuzların üstü açık tutulduğundan etrafında 

martılar ve güvercinlerde bulunurmuş. Şimdi havuzun üstü 

kapalıdır.  

Fatih Cami İstanbul’un Fatih İlçesinde Fevzi Paşa, Aslanhâne, 

Şeyhülislam Hayri Efendi ve Haliç caddelerinin çevrelediği arsa 

üzerindedir. Mutlaka görülmesi gereken bir mekândır. 

II. Mahmut Han 

II. Mahmut 1785 – 1839 yılları arasında yaşamıştır. Na’şı II. 

Mahmut Türbesinde bulunmaktadır. 30. Osmanlı padişahı 

109. İslam halifesidir.  Annesi Nakşidil Valide Sultan, babası I. 

Abdülhamit Han’dır. Eğitimiyle bizzat Sultan III. Selim 

ilgilenmiştir. 

23 yaşındayken 1808 tarihinde padişah oldu. Avrupa'daki 

yenileşme hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken 

önemi vermiş yeni kanun ve tüzükler hazırlatmıştı. Bu sebeple 

kendisine "Adli" unvanı verildi. 

Yenilikçi bir padişah olduğu için birçok alanda yenilikler 

yapmıştır. Bu dönemde mimari alanda da birçok yenilikle 

yapılmıştır. İmparatorluğun değişik bölgelerinde birbirinden 

güzel yapılar inşa edilmiş birçok tarihi bina yenilenmiştir. 
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Hattat, bestekâr ve şairdir. Yazdığı şiirlerde Adli mahlasını 

kullanmıştır. 

Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve 
onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören II. Mahmut, Osmanlı 
İmparatorluğunu gerek sosyal bakımdan gerekse uygarlık 
açısından ileri bir ülke yapmaya çalışmıştır.  
 
Pertev Mehmet Said Paşa  

Mehmet Sait Paşa (1785-

1837) yıllarında 

yaşamıştır.  Babası 

İbrahim Efendi, annesi 

Hatice Hanım’dır. Pertev 

paşa küçük yaşta babasını 

kaybettiği için öğrenimi 

annesi ve dayısının 

desteğiyle devam 

ettirmiştir. Ataullah 

Efendi’den icazet alarak 1804 

tarihinde divan-ı hümayun 

ruus kalemine girmiş bir süre 

sonra divan kalemine 

geçmiştir. Pertev mahlası 

kendisine bu görevdeyken 

verilmiştir. Kademe kademe 

yükselen Pertev paşa II. 

Mahmut tarafından vezir olarak görevlendirilmiştir. Padişahın 

kendisine olan iltifatı ve padişahın yanındaki konum ve nüfuzu 

sebebiyle halk arasında “tuğsuz padişah” lakabıyla anılmaya 
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başlanmıştır. Kendisini çekemeyenlerle rakipleri tarafından 

çeşitli iftiralara uğramıştır. Akif Paşa’nın devletin uğradığı 

sıkıntıların sorumlusu olarak onu göstermesi üzerine II. 

Mahmut tarafından 1837 yılında görevinden alınarak 

Edirne'ye sürgün edilmiştir. Akif Paşa başta olmak üzere 

Pertev Paşa’nın ortadan kaldırılması yönünde önemli 

girişimlerde bulunulmuştur.  II. Mahmut’un izniyle Edirne 

valisi Emin Paşa tarafından hükümet konağına davet edilerek 

orada 1837 tarihinde boğdurulmuştur. Tekrarlayan hastalığı 

nedeniyle öldüğü ilan edilmiştir. Cenazesi Edirne’de törenle 

Seyit Celalettin Türbesi civarına defnedilmiştir.  

Pertev Paşa Osmanlının son zamanlarında yetiştirmiş olduğu 

önemli bir devlet adamıdır. Reşit, Sârim, Şekip Paşa gibi pek 

çok devlet 

adamının 

yetişmesin

de önemli 

rol 

oynamıştır. 

Daha çok 

devlet 

adamlığıyla 

tanınan 

Pertev 

Paşa, 

dönemin önde gelen şairleri arasında bulunmaktadır. 

Şiirlerinde “Meşreb” mahlasını kullanmıştır. Mevlevi tarikatına 

girdiğinden şiirlerinde Mevleviliğin etkisi görülmektedir.  
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Pertev Paşa’nın sadece bir Divanı vardır. Arapça ve Farsça 

şiirleri vardır. Birçok tarih manzumesi, tahmis, tazmin ve 

nazireler yazmıştır. Tarih manzumeleri, şairin dönemin 

olaylarına bakış açısını ve ilgilendiği çevreyi yansıtmaktadır. 

Daha çok II. Mahmut’un yaptırdığı kışlaların, camilerin ve 

çeşmelerin kitabelerine tarih düşürmüştür. Şarkılarının 

bazıları bestelenmiştir.  

 
Tuğranın okunuşu:  
Mahmut Han bin Abdülhamid El-muzaffer daima Adli 
Tuğranın Günümüz Türkçesi  

Abdülhamid’in oğlu 
Mahmut Han daima 
muzaffer olsun 
Adaletli 
Yangın Havuzu 
Maksemi 
Kitâbesinin 
Okunuşu: 
 
Şehinşâh-ı muazzam 
Hazret-i Sultân 
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Mahmûd Han 
Penâh-ı mülk ü millet melce-i nevʽ-i beniâdem 
 
Mecârî-i vücûh-ı hayra mâil meşreb-i pâki 
Yenâbiʽ-i füyûzâta dil-âgâhıdır maksem 
 
Hudâ hâfız harîk oldukça derhal itmeğe itfâ 
Bu havzı yapdırub sükkân-ı etrâf oldular hürrem 
 
Sönüp zâtü’d-dırâm şûr u şerler âb-ı tîğından 
Cihânı sâye-i adlinde kılsun cennete tev’em 
 
Kalem mecrâ-yı âb-ı gevher-i târîhdir Pertev 
Bu havzı mevkiʽ-i elzemde yapdırdı şeh-i âlem 
                                                                        1241 
 
Günümüz Türkçesi: 
Büyük Sultan Mahmut Han o şahlar şahı 
Onun devleti bütün insanların sığınağı   
 
Pak meşrepli meyilli hayırlarla suyolları yaptırmaya  
Yaptırdığı maksem öncülük eder feyizli kaynaklara 
 
Allah korusun, derhal söndürülmesi için yangın çıkınca 
Orada oturanları sevindirdi bu havuzu yaptırıp da  
 
Yangınlar sönsün acılarla şerler bitsin tesirli suyundan 
Cihanı adaletiyle cennete çevirsin Yüce Rahman 
 
Pertev gevher tarihi kalemden su gibi aktı  
Bu mevkide bu havuzu cihan padişahı yaptı 
                                             H.1241 ─ M.1825 
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Rabia Emetullah Gülnuş Valide Sultan 
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Rabia Emetullah Gülnuş Valide Sultan Venediklidir. 1640’lı 

yıllarda Girit’te dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Deli 

Hüseyin Paşa Resmo şehrini fethettiğinde esir düşmüştür. 

İstanbul’a götürülerek saraya verilmiştir. Güzelliğinden dolayı 

kendisine Gülnuş ismi verilmiştir. IV. Mehmet’in baş kadını 

olmuş, 1644 yılında Şehzade Mustafa’yı, 1673 yılında Şehzade 

Ahmet’i dünyaya getirdiği için konumu yükselmiştir. 1683 

yılında Hatice Turhan Valide Sultanın vefatı ile haremin tek 

sorumlusu olmuştur. IV. Mehmet’in 1687 yılında tahtan 

indirilmesiyle otoritesi sarsılmış, Topkapı Sarayından 

Beyazıt’taki Eski Saraya (şimdiki İstanbul Üniversitesinin 

kampüsünün bulunduğu yer) gönderilerek burada mütevazı 

bir hayat yaşamıştır.  

Gülnuş Emetullah Sultan 1695 yılında oğlu II. Mustafa’nın 

tahta geçmesiyle Valide Sultan olmuştur. II. Mustafa’nın 1703 

tarihinde tahttan indirilmesi üzerine Gülnuş Emetullah 

Sultanın diğer oğlu olan III. Ahmet tahta çıkarılmıştır.  Sultanın 

Valide Sultanlığı vefatı olan 1715 tarihine kadar yirmi sene 

devam etmiştir. Edirne’de vefat ettiğinden naaşı İstanbul’a 

getirilmiş, Üsküdar’da yaptırdığı Yeni Valide (Valide-i Cedid) 

Cami önündeki türbesine defnedilmiştir.  

Genellikle siyasetten uzak kalan Gülnuş Valide Sultan 

hayırlarıyla anılan bir sultandır. Haseki olduğu zamanlarda 

Mekke’de Hasekiye imaretiyle hac yolundaki çeşme ve 

kuyuları yaptırmıştır. II. Mustafa zamanında Galata’da 

bulunup yanmış olan eski bir kilisenin yerine Yenicami ve 

çeşmesini yaptırmıştır. III. Ahmet’in saltanatı zamanında da 

Üsküdar İskelesi’nin sağındaki Yeni Valide Külliyesini (cami, 
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sebil, çeşme, imaret, sıbyan mektebi ve medrese, XIX. yüzyılda 

yangın havuzu ve muvakkithane de ilâve edilmiştir) 

yaptırmıştır.   

Osmanzade Ahmet Taib 

Osmanzade Ahmet muhtemelen 1659/1660 yılında 

İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Osman Efendidir. 

Osman Efendi maliye tezkireciliği ve Süleymaniye ruznamçelik 

görevlerinde bulunmuştur.  

Ahmet Taib 1703 tarihinde Horhor civarında Feyziyye-i Cedide 

isminde bir medrese yaptırdı. Burada hoca olarak çalıştı. Bu 

medrese dışında başka medreselerde de görevler aldı. 1710 

yılında III. Ahmet hastalandığı zaman yazdığı Sıhhatabad isimli 

kırk hadis şerhi ve Prut zaferi dolayısıyla padişaha sunduğu 

kasidenin ünlenmesinde önemli rolü olmuştur. 1717 yılında 

Halep kadısı olarak görevlendirilmiştir.  

Ahmet Taib Divan şairidir. Özellikle hicivleri ve kasideleri ile ün 

kazanmıştır. III. Ahmet’in fermanı ile Şairlerin Başı unvanını 

almıştır. Şair 25 Mayıs 1724 yılında vefat etmiştir. 

Eserleri: Hadikatü’l-Vüzera, Hadikatü’l-Müluk (Osmanlı 

sultanlarının yaşamını anlatır), Hulasatu’l-Ahlak ve Kırk 

Hadis’tir. 
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Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı Nerededir? 

İstanbul’da bulunan Marmaray’dan Üsküdar durağında inip 

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi yönünde çıkıldığında hemen sağ 

tarafta ileriye doğru tüm muhteşem güzelliğiyle Yeni Valide 

Camii görülür. Caminin dışında Gülnuş Valide Sultanın 

yaptırdığı çeşme ve sebil göze çarpar. Sebilde görevli bir kişi 

oradan gelip geçen herkese su dağıtmaktadır. İstanbul’da 

bulunan tarihi sebillerden asli vazifesini yerine getiren şanslı 

bir sebildir Gülnuş Valide Sultan Sebili. Caminin avlusuna üç 

kapıdan girilebilmektedir. Hakimiyeti Milliye Caddesi 

üzerindeki kapıdan içeri girdiğimizde solda Valide Sultanın 

türbesi ve haziresi bulunmakta sağda ise kadın ve erkek 

abdesthaneleri yer almaktadır. Biraz ilerlediğimizde caminin iç 

avlusuna girmek için merdivenlerden çıkarız. Tam avlu 

kapısından girdiğimizde tüm güzelliğiyle karşımızda Valide 

Sultan şadırvanı durmaktadır. İtinayla yapılmış taş 

süslemeleri, pencereleri örten göz, göz işlenmiş bronz şebeke 

süslemeleri ve üst kısımda dolanan kitabesi tüm güzelliğiyle 

bizi karşılamaktadır.  İnsana gönül huzuru veren Yeni Valide 

Cami ile içinde bulunan tüm tarihi yapılar ve şadırvanı mutlaka 

görülmesi gereken yerlerdendir.  

Rabia Emetullah Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı İstanbul’un 

Üsküdar ilçesinde, Uncular Caddesi ile Hâkimiyet-i Milliye 

Caddesi üzerinde olup Yeni Valide Cami’in iç avlusundadır.   

Şadırvanın suyu akmakta ve vatandaşlar abdest 

alabilmektedir.  
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Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı 
Kitâbesinin Okunuşu: 
Kitabe I: 
Zehi hoş tarh-ı şadırvan dilcû-yı safâ-güster 
Ki ayn-ı selsebîl sahn-ı cennet dinse erzânı 
Kitabe II: 
Göreydi havz-ı berrâkında bu âb-ı revân-bahşâ 
Sikender ârzû itmezdi hergiz âb-ı hayvanı 
 
Kitabe III: 
Hezâr nağme-senc eyler hevâsı murg-ı tasvîri 
Virir hüsn-i Nebe’yi dil-nişîni zevk-i ruhani 
Kitabe IV: 
Bakılsa bir içim sudur letâfetle bu şadırvan 
Ki şîrîn-kâm eder her-dem zülâl-i neşve-cûyânı 
Kitabe V: 
Güzel buldu suyun mecrâ-yı ayn-ı mekremet hakkan 
Olunca böyle olsun hayr-ı cârî feyz-i Rabbânî 
Kitabe VI: 
Su gibi ezber etsin Tâibâ şâdâb olub âlem 
Duâ-yı Vâlide Sultân-ı âlî-kadr-i zî-şânı 
Kitabe VII: 
Hemîşe mevrid-i hayr ede zât-ı hümayunun 
Dolandıkça cihanda cûlar etrâf-ı gülistanı 
Kitabe VIII: 
Dedim icrâ edince bir dem-i hurremde târîhin 
Zehî zîbende şâdırvân-ı mülk-ârâ-yı sultânı 
                                                                        1123  
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Günümüz Türkçesi: 
 
Kitabe I: 
Ne güzel ne hoş şadırvanın süsleri gönle huzur veriyor  
Cennetteki sel-sebilin aynısına benziyor 
Kitabe II: 
Eğer berrak havuzundaki bu cana can katan suyu  
İskender görseydi istemezdi asla hayat suyunu 
Kitabe III: 
Bin vezinli nağme söyler hevesle bülbül tasvirler ederek  
Nebe Suresini okur latif hoş sesiyle ruha manevi haz vererek 
Kitabe IV: 
Bakılsa bir içim sudur letafetle bu şadırvan 
Tatlı suyu mest eder susuzları tadı damakta kalır her an 
Kitabe V: 
Güzel buldu suyun aktığı kaynağı cömert kişi gerçekten  
Olunca böyle olsun hayırlar feyizleri bol olsun yüce Rab’den 
Kitabe VI: 
Ey Tâib bütün âlem ezberlesin su gibi duayı kansın da suya 
Kadri çok yüce ve şan sahibi Valide Sultana etsinler dua 
Kitabe VII: 
Her zaman hayır yeri olsun padişahın 
Dolandıkça cihanda akarsular etrafını gülistanın  
Kitabe VIII: 
Dedim yapılınca sevinçli bir anımda tarihin 
Ne güzel ne süslü camisindeki şadırvanı Sultanın                                              
                                                                      1123 (M.1711) 
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İbnü’l Emin Ahmet Ağa Çeşmesi  
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İbnü’l Emin Ahmet Ağa kimdir? 

Bu çeşmeyi Ahmediye Külliyesini yaptıran Eminzâde Ahmet 

Ağa H.1134 – (M.1721-1722) tarihinde yaptırmıştır. Kabri 

Ahmediye Külliyesi haziresindedir. Bu hazire de iki oğlu, 

kızları, eşinin mezar taşı da bulunmaktadır.  

İbnü’l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhı Menzilhâne 

namazgâhıdır. At değiştirmek veya konaklamak için 

kervanların ve atlı postacıların indikleri yerdir.  

İbnü'l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhına Nasıl Ulaşılır? 

Yine bir hafta sonu elimizde çeşmeler listesi ve fotoğraf 

makinası yollara koyuluyoruz. Hedeflediğimiz üç civarındaki 

çeşmenin yerlerini bulup fotoğraflarını çekeceğiz. Bu aralar 

Üsküdar’daki çeşmeler var listemde. Üsküdar’dan otobüse 

binip Kapıağası Durağı’nda iniyoruz. Duraktan itibaren sağ 

taraftan aşağıya doğru gittiğimizde Karacaahmet Sultan 

Türbesine ulaşırız. Türbeyi sağımıza alıp tekrar yürümeye 

devam ediyoruz. Üsküdar’ın her karışı buram, buram tarih 

kokar. Kapıağası Durağının hemen sağında Mihrişah Valide 

Sultan Çeşmesi vardır. Karacaahmet Türbesinin az ilerisinde 

türbe duvarında Sadettin Efendi’nin yaptırdığı sebil ve çeşme 

bulunur. Bu çeşmelerin fotoğraflarını daha önce çektiğim için 

yoluma devam ediyorum.  

Sağlı sollu birçok tarihi eseri geçtikten sonra solda bir çeşme 

ilişir gözümüze tüm sadelik ve letafetiyle. Çeşmenin 

fotoğrafları çekilmiş, suyunun akmadığı görülmüş ve sıra 

etrafını kolaçan etmeye gelmiştir. Çeşmenin az aşağısında 
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gözüken zarif merdivenlerden çıktığımızda hemen 

solumuzdaki yerin çeşmenin namazgâhı olduğunu fark ederiz. 

Namazgâhta bulunan banka oturup biraz dinlenirken Üsküdar, 

Üsküdar’ın tarihi gelir aklımıza. Bu namazgâhın niçin 

yapıldığını merak ederiz. Bu namazgâhlı çeşme ile beraber 

Üsküdar’da daha birçok namazgâhlı çeşme olduğunu 

birçoklarının harap olduğunu öğreniriz. Eskiden buralarda 

konaklama yapılır, ibadetler edilir, dinlenilir, at değişimi 

yapılırmış. Buralar şehrin en canlı mekânlarındanmış. Üsküdar 

şehrin giriş çıkış kapılarından biriymiş.  

Namazgâhlı çeşmelerle ilgili Üsküdar konulu sempozyum 

bildirilerinden şu önemli bilgileri öğreniyoruz: “İslamiyet’in 

yaygın olduğu ülkelerde, özellikle Anadolu’da, hemen hemen 

bütün kentlerde ve köylerde, yol boylarındaki konak 

yerlerinde açık arazilerde, bazen yaşı unutulmuş ulu bir 

çınarın, bazen de birkaç salkım söğüt ağacının gölgelediği 

zümrüt yeşili alanlarda şakır şakır hayat şakıyan bir pınar ya da 

sessiz veya çıngıraklı bir kuyu çevresinde yer alan 

sayılamayacak kadar namazgâh vardır. Anadolu’da hemen 

hemen her köyde bir çınar altı vardır ve genellikle kır kahvesi 

olarak kullanılan bu mekânlar eski namazgâhlardır. 

Namazgâhların bu denli çok olmasının özel ve güzel 

sebeplerinden ilki, İslamiyet’in ilk yıllarında, nurlu Medine 

Devleti’nin temellerinin henüz atıldığı devirlerde, toplu halde 

ve açık arazilerde kılınan namazların tatlı hatıralarını yâd 

etmek, canlı tutmak ve güzelim “sünneti seniyye”yi 

sürdürmektir. İkincisi, pikniğe ya da yolculuğa çıkan ve 

yabancısı olduğu açık arazide kıbleyi tayinde güçlüklerle 
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karşılaşan müminlere kıbleyi göstermek. Üçüncüsü, 

İslamiyet’te şahıs mülkü olan bağ, bahçe, harman, arsa ve 

arazilerde namaz kılmak için dahi sahibinden izin almak şartı 

vardır. Eğer geniş bir arazide istirahat etmek ve namaz kılmak 

için vakfedilmiş hayrat bir yer yoksa bu şartlar çerçevesinde 

kalan kişinin umuma ait olan “yol” da dinlenmesi ve namaz 

eda etmesi gerekir. Şahıs mülkü arazilerden, sahibinden 

helallik (izin) almadan yabani ot devşirmek dahi câiz değildir. 

İslâm hukukunda bu durum öyle ileri noktalara götürülmüştür 

ki, serinlemek amacıyla şahıs mülkü evlerin saçaklarının 

altından geçmek ve ağaçlarının altında oturmak dahi doğru 

bulunmamıştır. Namazgâhların çokluğunun sebeplerinden biri 

de işte bu ve benzeri netâme ve sorumlulukları ortadan 

kaldırmak ve halka gönül huzuru sağlamaktır. Dördüncüsü, 

sıcak yaz aylarında, cuma, teravih, bayram ve cenaze gibi 

cemaatin yoğun olduğu ibadetlerin, ter ve nefes kokularından 

rahatsız olunmadan serinlik ve ferahlık içinde, açık havada eda 

edilmelerini temin etmektir. Beşinci sebep ise, “sâhibü’l 

hayrat”ın genele açık özel parklar ve yeşil alanlar vakfetmek 

suretiyle yaşanılır bir çevre düzeni ortaya koyarak dini ve 

medeni hamlelere kendi boyutlarında katkılarda bulunmaktır. 

Bu yüksek ideale saygı duymamak mümkün değildir. Halkın, 

belediyelerin ve diğer ilgililerin bu konuya eğilmeleri, 

unutulan ve ihmâl edilen namazgâhları yenileyip 

düzenlemeleri, dinî ve medenî bir vecibedir… Vaktiyle hemen 

hemen her mahallede özellikle yol boyları ve menzillerde 

(konaklama yerlerinde) yer alan namazgâhların bir kısmı 

belediyeler ve karayollarınca istimlak edilerek yollara, 

meydanlara katılarak kamulaştırılmış, bir bölümü ise çeşitli 
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kanallardan şahıslara intikal ederek “özel mülkiyete” 

dönüşmüştür. Bugünkü yeşil alanların ve şehir içi dinlenme 

park ve bahçelerin pek çoğu vaktiyle kamulaştırılmış vakıf 

namazgâhlardır. Yazık ki belediyeler buraların namazgâh 

setlerini koruyarak park ve bahçelere anıtsallık 

kazandıramamıştır. Kültür tarihimize emek vermiş 

entelektüellerimizden Uğur Derman’ın konuyla ilgili “Osmanlı 

devri şehir ve menzil yollarında istirahat ve ibadet yerleri” 

konferansında da belirtildiği gibi “Çeşme ve namazgâhlar, 

hayırsever vatandaşlar eliyle yaptırılıp vakfedilir. Ancak, 

zaman geçtikçe vakfa ait eserlere gösterilen umumi alakasızlık 

ve kayıtsızlıktan namazgâhlar da nasibini almış, yıkılmasına, 

yok edilmesine, yerine bina yapılmasına göz yumulmuştur. Şu 

son kalan örnekler olmasa, kültür tarihimizin bu bahsi de 

tamamen kapanmış sayılabilir. Namazgâhların bir kısmı, 

yerden birkaç karış yüksek olarak, bir sofa biçiminde inşa 

edilmiştir. Bazıları yerle aynı seviyede olup, böyle hemzemin 

Namazgâhlar mutlaka bir duvarla çevrilidir. Bir de çeşme 

üzerine bina edilen “Fevkânî Namazgâhlar” vardır. Şehir içinde 

ve mesire yerlerinde bulunan ayrı bir vasıf, yani istihbarat yeri 

vasfını da kazanmaktadırlar. Şöyle söyleyebilirim: Menzil 

yollarındaki namazgâhlar, bugünkü manasıyla, içinde bir 

ibadet yeri de bulunan benzin istasyonları gibidir. Şimdi nasıl 

yollardaki benzin istasyonlarında arabalarımızın ikmalini 

yapıp, kendimiz de ihtiyaçlarımızı gideriyorsak eski devirlerde 

yaşayanlar da at, deve, merkep gibi zamanın nakil vasıtasını, 

bu da yoksa biçarem ayaklarını burada dinlendirip, yemeğini 

yer, çeşmeden suyunu içer, çubuğunu çeker, bu arada 

ibadetini de aksatmadan yapardı.” 
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Bu bilgileri hatırlayıp dinlendikten sonra günümüze kadar 

erişen en güzel namazgâhlardan biri olan İbnü'l-Emin Ahmet 

Ağa Çeşme ve Namazgâhının namazgâh bölümünün de gönül 

huzuru içinde fotoğraflama işini tamamlıyoruz.  

Tekrar başka bir çeşme keşfetmek üzere yolumuza devam 

ediyoruz.  

Bu güzel tarihi mekâna Üsküdar Meydanından da yürüyerek 

gidilebilir. Adresi şöyledir: Ahmediye Mahallesi Gündoğumu 

Caddesi Üsküdar, İstanbul. 

 
İbnü'l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhı Kitâbe 
Okunuşu: 
 
Menba‘-ı cûd u ‘atâ İbnü’l-Emin Ahmed Ağa 
İtdi bu nev-çeşme-i bünyâd hemçün ‘ayn-ı nûr 
 
Oldu gâyet de mahalline müsâdif bir eser 
Kim ahâliye susuzluk virmişidi çok fütûr 
 
İntifâ‘ itdikce âb-ı hoşgüvârından bunun 
Yâd iderler hayr ile cümle inâsla zükûr 
 
Nûş idüb âb-ı safâ-bahşını geldi tab‘ıma 
Tâ beyân-ı sâl-ı bünyâdın idem zîb-i sutûr 
 
Lûleyi gördüm nidâ birle didi târîhini 
Âl-i Hüseyin ile Hasan aşkına iç mâ-i tahûr 
                                                                 1134  
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Günümüz Türkçesi ile: 
Emin oğlu Ahmet Ağa cömertliğin membaı 
Yaptırdı bu çeşmeyi sanki de nur pınarı  
  
Bu güzel eserin yeri gayetle isabetli 
Çünkü ahali susuzluktan çok bezmişti  
 
İçimi hoş hafif suyundan yararlandıkça 
Erkek kadın kim varsa yâd ederler hayırla 
 
İçtim sefa bahşeden suyundan mizacıma (can) geldi 
Düşürdüğüm inşa tarihiyle süsleyeyim şiirimi 
 
“Lülesini gördüm” sözü veriyor tarihini 
Hüseyin ailesi ile Hasan aşkına iç suyun temizini 
                                                  H.1134 – M. (1721-1722) 
 
 


