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TAKSİM SUYU 
ÇEŞMELERİNDEN 

•• 
ORNEKLER o 

istanbul'un su ihtiyacını 'karşılamak için antik çağ
da Romalıların, Orta Çağ'da Bizanslıların, Fetihle baş
layan Yeni çağda da Osmanlıların süregelen hüyük 
çabası uygarlık tarihinde bilyük önem taşıyan eserle
rin oluşumunu saglamıştır. 

istanbul şehrinin Beyoğlu yakası onsekizinci yüzyı
lın ortalarına kadar merkezi bir su tesisauna sahip ol
madığından, şehrin bu kısmında yaşayan halk, kuyu 
ve sarnıç sularıyla mahalli kaynaklardan elde ettikleri 
yetersiz suları kullanmak zorunda idiler. Bu bölgede
ki nüfusun fetihten sonra büyük bir artış göstermesi 
ve Boğazın Rumeli kıyılarında Osmanlılar tarafından 
birçok sarayın inşa edilmesi sebebiyle, Beyoğlu ve çev
resine merkezi bir tesisatla bol su vermek zorunlulu
ğu doğmuştur~ I. Sultan Mahmud'un ilk saltanat 
yıllarından itibaren inşaatına girişi imiş olan Taksim · 
Suyu Tesisatı, II. Sultan Mahmud devrine kadar ta
mamlanmıştır. 

Türk su mimarisinin en tanınmış örnekleri olan çeş
meler, işlevleri açısından, çağında Osmanlı toplum ha
yatında ulaşılan ileri medeniyet düzeyinin simgesi 
olmuşlardır. Bugün ise, çağın değişen yaşam koşulla
rının sonucu olarak işlevlerini, şehir dokusunun de-
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Hesim 1 : Topçubaşı İsmailağa Çeşmesi. 

Y. Mimar BEYHAN ERÇAG 

ğişmesi ile de çevreleri ile olan ölçüsü ve etkileyici 
ilişkilerini kaybetmişlerdir. İstanbul'daki tarihi çeşme
lerin onarılınası ve işlevlerinin canlandırılması düşü
nüldüğünde, herşeyden önce çeşmenin tek başına 
duran bir eser değil, bir çevrenin parçası olduğu te
mel gerçeğinden hareket edilebilir. Böylelikle çeşme sit 
unsuru olarak kendiliğinden korunma çerçevesine gir
miş olur. 

Taksim suyu ile beslenen çeşmeler, uslup ve fonksi
yonları bakımından çeşitlilik gösterirler. Birinci aşa
mada inşa edilen çeşmelerin büyük bir kısmı 1731-1733 
tarihleri arasında tamamlandığından, o devir üslubu 
olan Rokokonun damgasını taşımaktadır. Bu çeşme
leri Taksim Suyunun dağılım kollarında incelersek, ilk 
örneği Fındıklı-Tophane Kolundan verebiliriz. Kaadi
riler yokuşu üzerinde ve "Kaadira ne Tekk~si" ~a
pısı bitişiğinde yer alan TOPÇUBAŞIISMAIL. AGA 
ÇEŞMESI'nin (Resim: 1) banisi Topçubaşı ısmail 
Ağa ve ı. Mahmud'un annesi Saliha Sultandır. Haz
neli olan çeşmenin s_qkak cephesi mermer kaplama
dır. Çeşme yüzünün saçak hattında bir dizi 
mukarnas, onun altında çeşmeyi üç yönde kçıteden 
bir silme, bu silmenin oluşturduğu enine ve boyuna 

Hcsinı 2: Topçubaşı İsmailağa Çeşmesinin kitabesi. 
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Ht.•si ın :l: Fındıklı.daki Zevki Kadın çeşmesi. 

dikdörtgen alanlarda tabaklar içerisinde meyveler ve 
vazolar içerisinde çiçeklerle süslenmiştir. Çeşme nişi 
yelpaze şeklinde kemerlerle başlar. Ayna taşı ve ya
lağı damermer olan. bu güzel çeşmenin musluğu ko
parılmıştır, suyu akm~maktadır .. Ayna taşını~ 
ortasında bir hazne kapagı, onun altında musluk yerı 
ve musluğun iki yanında da birer selvi motifi bulun
maktadır. Çeşmenin oldukça büyük birkitabesi var
dır. (Resim: 2) Yedi beyitlik bu manzume "f-iafız"ın 
iki tarih mısra'sı ile bilmektedir. Kitabenin okunuşu 
şöyledir: 

Padişaf)-i din_-ü devlet Şehriyar-~ memle~et _ 
Han Mahmüd lbn-i Sultan Mustafa mahmud-hal 
Gevher-i zatma kani kani Va/ide Sultanmm 
Zikr-ü fikridir /eb-i cuy-i sevaba dü nihai 
Belde-i Tophane'de Sultan Abdülkaadir'in 
Dergehinde· kaldi ~ari çeşme-i ab-I zülal 
Topçu başi kuulu /smail Ağa'ya lütfef}ip 
Hissedar etti bu nev-asardan bi-kJYI-ü kaal 
Hak kabül idüp bu hayr-i cüyibari cümleden 
Ab-1 kevserle ve re ecrin Hüday-i Zü- '!-celal 
Uçtu bir bir iki m1sra'dan iki pervaz urup 
Zü-1 cenaheyn oldu Haflz mürg-i tarihe dü bal 
Tqpçubaş1 çeşme-i simin-beden icra edip 
Va/ide Sultan akltti çeşmeye ab-1 zülal 

1144 (1731 M.) 
Yine Fındıklı-Tophane kolundan su alan ZEVK! 

KADlN ÇEŞMESi Fındıkl!:da eski Mebusan Mecli
si, bugünkü Mimar Sinan Universilesi yanındaki Sıb
yan Mektebinin altında bulunmaktadır. Çeşmenin 
banisi lll. Osman ın karısı Zevki kadındır.Çeşme cep
hesi ırıermerdir. Kitabenin altında rokoko tezyinatlı 
bir kompozisyon oluşturulmuştur. Ayna taşı da yine 
kabartma rokoko tezyinatlıdır ve musluğu yerinde de
ğild ir. Yalağı.ve seki taşları bugün çukurda kalmış
tır . 
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1\t•sinı 4: Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesinin 
mermer çe~me yüzü ve kitabesi. 

Nefis bir celi sülüsle yazılmış olan beş kıtalık kila
besi Emin Efendi'ye aittir ve okunuşu şöyledir: 

Şehinşah-1 semahat-keş ve zJ/1-u- 'Ilah-I hayr-endiş 
Genab-i hazret-i Sultan Osman-i kerem-ferma 
Dlfahşan-gevher-i bahr-i hilafet menba-i re'fet 
Şeref-bahşay-1 taht-i $altanat Hakaan-1 adi-ara 
Ne Şahinşeh ki tahsil-i nza-u- '//aha taliptir 
Ne Şahinşeh ki mazhar ey/emiş tevfikine Mevla 
Hulus-i kalbine burhan-/ vaz1htlf o Hakaamn 
Ki cümle bendeg'ahi mail-i hayrattlf hatta 
Şebistan-1 harim-i hassmm perverde-i insi 
Yegane dürr-i ismet şeb-çJrağ-1 perde-i u/ya 
Q yekta iftet-T gevher-karin-i pertev-i şevket 
Uçüncü kadm ol ali-güher banuy-i ba-takva 
Veli-i ni'meti ya 'ni o Şahinşah-I zi-şanm 
Atasmdan olup bende cu e/taf-1 la-tuhsa 
Muvaffak oldu ihsan-i hümayuna olf!p şayan 
Atasmdan olup bende cu e/taf-1 la-tuhsa 
Muvaffak. oldu ihsan-1 hümayuna olup şayan 
R1za-u-'Ilah için bu çeşme-sari eyledi inşa 
Hüdavend-i cihan-banm olup ikbali ruz-efzun 
Ede banisini Hak sayesinde mazhar-ii'ta 
Em ina m1sra '-i tarihi hem-kadr-i cevahirdir 
Üçüncü Zevki Kadm k1ld1 icra gel zülal iç ma 

1169 (1755) 

Taksim Suyunun Kasımpaşa kolundan su alan 
KAPTAN HÜSEYiN PAŞA ÇEŞMESİ, (Resim: 4) 
Kasımpaşa Denii Hastanesi'nin yokuşunun altındadır. 
Banisi "Küçük" Lakabıyle anılan Kaptan Hüseyin Pa
şa'dır. Hazneli olan çeşmenin oldukça büyük olan bu 
hazinesi, bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla sisteminde 
inşa edilmiştir. Tek yüzlü olan çeşmenin, haznesine 
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oranla küçük olan çcşme yüzü tnl!rnıcrdir. iki ~ütün
çe ilc taşınan bir saçağı, saçağın altında birbuçuk kı
ıalık bir kiıabesi bulunmaktadır. Çcşınc ayna taşı 
kabanma ıczyinatlıdır. l\lusluğu koparılınış, suyu ak
maınaktadır. Yatağı yok olmuş, seki taşlarının izleri 
de bclirsizdir. (Resim: 5). Kitabcsinin okunuşu şöyle
dir: 

Bahr-i ilısfin-ü mürüvveı 1-:apudan P;ışa kim 
Yapcı bü çeşmeyi ccv/ika crip Mel'/;ic/;w 
Ccdıcrirı beyc i le elirilı -i Icwfet-balışi 
Akll mizab-ı kemal kalem-i ilıyficlan 
Ma-i zcmzem gibi iç ab-ı rcı'fin-i sali 
Haserıeyn aşkına ayn-i Hiiscyiıı Paş;ıc/nıı 

1212 (1798 M.) 

Taksim Suyunun Şişli ve Kurtuluş ci varını besleyen 
kolunun bir çcşmesi olan MiHRiŞAH V ALİ DJ:: SU L
TAN ÇEŞMESi ise, Kurtuluş SEFA ivlcydanının or
tasında bulunrria~tadır. (Resim: 6). 
Çeşmenin ilk banisi belirsizdir. ll ı. Selimin annesi 

Mihrişah Valide Sultan tarafından I 799 yılında onar
tı l mıştır . Sekiz köşeli meydan çeşınesi haznclidir. Haz
ne kapağı aşağıdan görülebilmektedir. Duvarları 

llt·~ iııı ;) : Kasımpa~a Kaptan HLseyin Pa~a Çe~mesi. 

Ht•)iiııı i : Mihri~ah Yalide Sultan Çe~mesinin. 
harabe hüli. 

tuğla + taş sisteınindl! inşa l!dilmiştir. Cephede yer yer 
göriilen sıva izkri, çeşıncııiıı bütün cephesinin daha ön
~l! sl\·alı olduğunu belirtmektedir. Sekiz kenarlı çeş
ıtıl!ııiıı Jorı .;..:~nı..: yüzü, 'c bunların aralarında yer 
almak kaydıyla dört adet de niş şeklinde oturma yer
leri bulunmak t ad ı r. Çeşme yalak ları yok olmuştur . 
i\lusluklarıııııı hiçbiri yerinde değildir. Cephesaçak 
hattında kirpi saçakla belirlenmektedir. Üst örtüsü ah-· 
~ap s~waklı, alaturka kiremiıli ahşap bir çatı sistemli
dir. Çl!şme bugün o ldukça kötü durumdadır. 
"itabl!sinin okunuşu şöyledir: (Resim: 7) 

,\/dıc/-i U/ya-y-ı saltanat Dcı·Ieclu lnayeclu Va/ide 
Sultan-i aliyycc-üş-şan Efendimiz lıazrecleri Balıçe ka
riycsi kurbiinde miiccddeden bina I'C ilıya buyurduk
Inn bencl-i ceditlerirıclen lıasbecerı-li'llah -i caalii iki 
masura mcı-ı leziz işbu çeşmeye icra için tayin buyur
du. 

/2/4 Fi /0 Muharrem (1799 M) 
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