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ÇAVUŞBAŞI AHMED PAŞA 

. . . . 
SIBYAN MEKTEBI ve ÇEŞMESI 

Sıbyan mektepleri ilk okuma ve din b.ilgilerinin 
verildiği okullar olup Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 3 
Mart 1924 tarihinde yürürlüğe girişine kadar kent ve ka
sahalarda hizmet veren yaygın eğitim ve öğretim kurum
lan olmuşlardır. 

"Sıbyan'" Arapça bir kelime olan ve küçük erkek 
çocuk anlamına gelen "sabi"nin çoğul udur. İsmini erkek 
çocuktan almış olmasına rağmen sıbyan mekteplerinde 
kız çocuklan da .eşit haklarla okut.ulmuştur. Bu mektep
lerde öncelikle yetim ve yoksul çocuklann alınmalan·, 

herbirine gündelik harçlık, yemek, yılda bir kez hazır el
.bise (kapama) ile bir çift ayakkabı verilmesi kural ol
muştur. Son dönemlerde açılan sıbyan mekteplerinde 
öğrencilere, hoca ve kalfa:lara ramazan ve bayramlarda 
ziyafetler çekilir, fazladan harçlık verilir, ilkbahar gelin-

Mektebin genel görünüşü 

SemaDOGAN 

ce de çocuklar kırlara götürülürdü{l ). Önceleri belirli bir 
eğitim-öğretim süresi olmayan bu mekteplerde 1846 yı
lında çıkan talimata göre tahsil süresi dört yıl olarak dü~ 
zenlenmişti. Aynı talimata göre erkek çocuklann rnekte
be başlama yaşı 7, kız çocukların ise 6 olup çocuklannı 
mektebe göndermeyenierin cezalandınlacağı da belirtil
miştir(2). Dini terbiyenin yanı sua mekteplerde nelerin 
öğretileceği vaktiyelerde yazılı olduğu gibi, yerleşmiş 
gelenekler de vardı. Buna göre Kur'an'ı yanlışsız okut~ 
mak ve ilmihal öğretmek temel kuraldı. Bunun dışında 
tecvid, ilahiler, gülbankler, kitabet, hat, Arapça ve Fars
ça 'nın öğretildiği mektepler de bulunmaktaydı(3). · 

Sıbyan mektepleri bir külliye bünyesinde veya 
mahalle içinde müstakil yapılar olarak ele alınmışlardır. 

Külliye içinde yer alan mektepler genellikle külliyenin 
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Mektebin zemin ve üst kat planlan 

bir köşesine· yerleştirilmiş olup sokağa açılan özel giriş
leri dışında kendi bünyesinde avlu veya oyun bahçesine 
sahiptir. Mahalle içindeki müstakil mekteplerin de da
ima köşe başianna yerleştirildikleri görülmektedir. 

Osmanlı 'da sıbyan mektepleri gerek yerleşme 
bakımından, gerekse mimari anlayış yönünden ortak 
nitelikler göstermektedir. Genellikle iki katlı ve tek 
derslikli olarak, köşebaşlarına yerleştirilmiş ve ders
liklerio daima iki yönden ışıklandınlması ve havalan
dmlması sağlanmıştır. 

Üsküdar'da Pazarbaşı Mahallesi, Boybey Soka
ğı 'nda Fenru Ali Efendi Camii karşısında yer alan Ça
vuşbaşı Ahmed Paşa Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi kİta
besinden anlaşıldığı üzere H.l ı 16 (M. 1704/5) tarihinde 
inşa edilmiştir. Yapının hanisi Ahmed Paşa çavuşbaşı 
olarak görev yaptıktan sonra yükselerek Aydın ve Ada
na beylerbeyiliği ve daha sonra da Anadolu Valiliği gö
revlerinde bulunmuştur. V aradin Muharebesi 'ne katıl
mış ve H.ıı28 ramazanında (M.l 7ı6 Ağustos/Eylül) şe
hid olmuştur(4). Ahmed Paşa'nın yaptırmış olduğunu 
bildiğimiz bir diğer .mektep ise Üsküdar'da Davud Paşa 
Camii kapısı yanında bulunmaktaydı. Bu yapı bugün ta
mamen ortadan kalkmıştır(S). 

Çavuşbaşı Ahmed Paşa Sıbyan Mektebi ve Çeş
mesi zamanla harap olmuş ve H.1298 (M.l880/81) yılın-

da Ali isimli bir hayır sahibi tarafından tamir ettirilmiş
tir. Bu durumu belirten kitabe 1925 yılına kadar kapı 
üzerinde mevcut iken daha sonra tahrip edilmiş, birinci 
ve üçüncü mısralan kısmen okunabilecek şekilde bir par
çası bir evin duvannda kullanılmıştır(6). Şair Re'fet'in 
hazırladığı bu kitabenin tamamı şöyledir(7). 

Biint-i evveli merhum Şehfd Ahmed Paşa 
Ey/emiş idi bu taş mektebi muhkem ihya 
Yüreği taş olsa cevr-i çarh-ı gerdan 
Dil-i aşık gibi kılmış idi hayfii vfriin 
Pek giizel eyledi ta~mfrini bumerd-i safd 
Kıldı bu nev eseri hayra karin Rabb-i mecid 
Re'fera tarihi yaz cud-ı Aif hayr-hiih 
Yaptı bu mektebi sıbylina rızaenli/1/ih 

1298 (M.1880/8ı) 

ı 923-28 yıllan arasında hazırlanan ve Mekatib
i Vakfiye Cetveli adını taşıyan bir vesikada mekteb 
hakkında bilgiİ~r bulunmakta olup yapırun Vakıflar ta
rafından kiraya verildiği anlaşılmaktadır(8). 1925 ve 
ı940 yıllannda yapıyı inceleyen İ.H.Konyalı 'nın tes
bitlerine göre mekiebin çok harap bir dururnda olduğu 
anlaşılınaktadır(9). 

1993 yılına kadar sadece sokağa bakan cephesi 
ayakta olan, diğer cepheleri ise birinci kat seviyesine ka-
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Çeşmenin üzerinde yeralan kitabe 

dar yıkı lmış halde bulunan Çavuşbaşı Ahmed Paşa Sıb
yan Mektebi, Vakıflar Müdürlüğü tarafından çocuk kü
tüphanesi olarak kullanılmak üzere restqrasyon progra
mına alınmıştır. Önceleri hızla başlanan çalışmada yapı
nın yıkık olan cepheleri tamamlanmış ve üzeri dört tara
fa meyilli bir çatı ile örtülmüştür. Fakat kısa bir süre son
ra bu çalışma durdurulmuştur. Bugün için yapının akı
betinin ne olacağı belli değildir. 

Mektep 13.70 x 10.50 m. boyutlannda dikdörtgen 
bir plana sahip olup fevkani olarak düzenlenmiştir. Ya
pının sokağa bakan ön cephesi üç sıra tuğla bir sıra kes
me taş, diğer c.:epheler ise tuğla ve moloz taş ile örülmüş
tür. Yapıya çeşmeninde bulunduğu cephede solda yer 
alan yuvarlak kemerli bir kapı ile girilmektedir. Kapının 
solunda ve çeşmenin sağında yuvarlak kemerli birer kü
çük pencere vardır. Kapının karşısındaki duvarda da üç 
tane kemerli küçük pencere bulunmaktadır. Kapının he
men solunda köşede duvara paralel olarak düzenlendiği 
anlaş ılan üst kata çıkışı sağlayan merdivenler bugün 
mevcut değildir. Kapının karşısında olduğu anlaşılan he
l alar bugün yıkılmıştır. Karşı köşede bir su kuyusu bu
lunmaktıı:dır. Kapının sağında yaklaşık 6.00 x 5.00 m bo
yutlarında çeşmeye ait hazne vardır. Girişteki birim düz 

Çeşme kemerinden bir detay 

tavan, hazne arkasındaki birim aynalı tonoz; sağdaki bi
rim ise beşik tonoz ile örtülüdür. Girişin hemen üstünde 
yer alan bölüm yan cepheden dışa açık bir sofa olarak dü
zenlenmiştir. Bugün iki beton direk ile bölümlenmiş olan 
bu üçlü açıklığın eski durumu hakkında bilgimiz yoktur. 
Kare planlı mektep odası bir kapı ve iki pencere ile bu 
sofaya açılmaktadır. Buradaki kapı üzerinde vaktiyle yer 
alan mermer bir levhada talik hat ile "Maşa Allah 1298" 
·yazısı ve tarihi bulunmaktayclı(lO). Odanın ön cepheye 
bakan duvarı ile bunun karşısına gelen duvarında dışa 
açılan üçer pencere vardır. Pencereler dikdörtgen açık
lıklı olup ön cepheye bakanlarda sivri kemer li tuğla alın
lıklar mevcuttur. Tüm pencere kemerlerinde kemeri 
oluşturan iki taşın kullanım biçimi oldukça ilginçtir(ll). 
Sofanın karşısına gelen duvar sağır olup burada olması 
gereken dolap ve ocak nişleri mevcut değildir. 

Çeşmenin genel görünüşü 
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Mektebin altında yer alan çeşme mektebin de ba
nisi olan Çavuşbaşı Ahmed Paşa tarafından H.1116 (M. 
ı 704/5) yılında yaptmlmıştır. Çeşme üstünde yer alan 
sülüs hatlı mermer kitabe dört kartuş içinde ve iki satır 
halinde düzenlenmiş olup haninin vefatından sonra bura
ya konulduğu anlaşılmaktadır. Kitabe şöyledir: 

Salıibü' f hayrat sabıkan Devlet-i 'Aliyye' d~ çavuşbaşı 
olub bin yüz yirmi sekiz tarihinde 
V aradin muharebesinde şehfden veflit 
iden Anadolu valfsi merhum el-Hac Ahmed Paşa 

sene 1116 (M. ı 704/5) 

Yapının inşa tarihini veren ve bundan on iki sene 
sonra·baninin vefatını da bildiren bu kİtabenin buraya ne 
zaman konulduğunu, bundan önce başka bir kİtabesinin 
bulunup bulunmadığını kesin olarak bilemiyoruz. Fakat 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde T.Y. 2508 nurna
rada kayıtlı bulunan bir yazınada bu çeşme için söylen
miş başka bir tarih bulunmakta olup söyledir(12): 

li-Çavuşbaşı 

Zamiri dem-be-dem ta' rih iç ün der dil döküp abı 
ÇavuşbaŞı bu 'aynı kıldı ihya iç sebilulltih 

1116 

Çeşme klasik üslupta kesme taştan yapılmıştır. 
Etrafı silmelerle çevrelenmiş bulunan ve fazla derin ol
mayan si vii ·kemer li ~şte iki köşe bu rm alı zarif sütun
çelerle yumuŞatılmıştır. Si~ri kemerde 'kabartina olarak 
birbiri içine geçmiş kıvnk dallar üzerinde lal~lerle bi! 
süsleme-.yapılmıştır. Kemer köşe dolgulannda içieri 
çarkı felek motifli birer rozet vardır. Kitaöenin iki ya
nında ise içieri bitkisel dolgulu birer rozet dıilia mevcut 
olup soldaki tahrip olmuştur. Mermer olan çeşme ayna 
taşı ince bir silme ile çevretenmiş olup dilimli kaş ke
merli olarak düzenlenmiştir. Köşe dolgulannda birer 
!ale motifi, kemer içinde ise bir çiçek rozeti vardır. Üst-

. te iki yanda birer kaş ICemerli tas yuvası mevcüttur. Or~· 
tadaki yüzeye iri bir çiçek rozeti işlenmiştir. Daha yu
kanda ise ortad~ bir altıgen içine yerleştirilmiş oniki 
kollu yıJdızdan gelişen geometrik kompozisyonlu bir 
süsleme.ile bunun iki yanında birer servi ağacı kabart
ması bulunmaktadır. Suyu akmayan çeşınenin teknesi 
zamanla yol seviyesinin yükselmesi sonucunda yere 
gömülmüştür.'Çeşmenin'arkasında üzeri aynalı tonoz 
il~ örtülü bir su haznesi mevcuttur(13). 

Çavuşbaşı sıbyan !lleJ<tehi Osmanlı mekteplerin- · 
de görülen genel özellikl~ri aynen yansıtan bir yapı· ol
ması ve Ule Devri üslubunu güzel bir şekilde aksettiren 
ç~mesi ile korunması gereken bir yapıdır. Üsküdar'ın 
tarihi ve kültürel yapışı içinde önemli bir yeri olan bu ya
pirun restorasyonunun en kısa zamanda tamamlanarak 
binaS''a' yeniden bir işlerlik kazandırılması dileğimizdir. 

NOTLAR 

(1) Necdet Sakaoğlu "Sıbyan Mekt~pleri", Dünden ·Bugüne İs
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ilave "Seyyid" olarak da geçmektedir. 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, C.l, İstanbull308, s. 239, 
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lışlık eserin 1996 tarihli haslosında' da tekrar edilmiştir. B unlar 
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Vesika", İstanbul Armağanı 3 Gündelik.Hayatın Renkleri, 
İstanbul1997, s. 347-374, (Bu makale aynı müellifin Journal of 
Turkish Studies, VoL n, Cambridge 1978, s·. 5~84 teki aynı 
başlıklı yazının tekrandır). 

(9) İbrahim Hakla Konyalı, a.g.e., C.Il, s.306. 
(10) İbrahim Haklo Konyalı, a.g.e., C.II, s.306; 
Güneş Ercan, lstanbul'dalci Sıbyan Mektep1eri, (İ.U.Edeb.Fak. 
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