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ER ayak bastığı ilde 
medenî bir iz bırakmak 
hasletiyle yaratılmış olan 

ürk’ün hayırsever rûhu, 
topraklarımızın hemen 

her adım başında okul, medrese, imâret, 
dârüşşifâ ve mâbet gibi genel yapılar 
dışında  çeşme, sebil, bentler ve su 
yolları şeklinde yüzler ve yüzlerce eser 
bırakmıştır. Küçük, büyük, tek ve toplu 
olarak görülen bu anıt ve âbideciklerin 
en sık ve çok bulunduğu yer ise şüphesiz 
ki İstanbul şehri ve civârıdır.

Aziz okuyucuların ellerine sunduğu-
muz ‘İstanbul eşmeleri’ şu sayısız nevi 
ve şekilleri olan anıtlardan yalnız bir 
çeşidinin, ‘çeşme’ dediğimiz kısmının 
İstanbul şehrindeki binlerce mevcûdun-
dan yine yalnız yaptıranı ve yapıldığı 
yılı belli olan, başka bir deyişle ‘kitâbeli’ 
bulunanlarını ihtivâ etmektedir ki buna 
‘denizden katra’ demek, çok yerinde 
olur.1

nüç yıl boyunca büyük emek 
vererek âdeta ilmek ilmek dokuduğu 
monogra sine bu sözlerle başlıyor 
İbrahim ilmi anışık... etmişaltı yıllık 
ömrünün bilhassa son yarım asrını İs-
tanbul’u araştırmaya adayan ilmi Bey, 
çeşmeler husûsunda gerçekleştirdiği 
çalışmayla günümüz araştırmacılarına 
güzel bir kaynak eser bıraktı.

ayat çizgilerimizin birbirine teğet 
geçerek maalesef hiç kesişemediği, 
vefâtından tam beş ay sonra dünyâya 
gelmem üzerine, göbek adıyla şeref-
lendirildiğim dedem İbrahim ilmi’nin 
İstanbul’a ilişkin kapsamlı çalışmala-
rından kısaca bahsederek tek torunu sı-
fatıyla onu hayırla yâd etmeyi bir görev, 
bir vefâ borcu addediyorum.

*****
. yüzyılın ikinci yarısında Kı-

rım’dan Bursa’ya göç eden Kırım atarı 
bir âile olan Bursalı hattat ve hakkâk 
Ahmet amdi Bey ile Ayşe anım’ın 
ilk çocuğu olarak   yılında 
Bursa’da doğan İbrahim ilmi Bey,  

 senesinde İstanbul Dârülmualli-
min İptidâîsi’nden âlâ dereceyle mezun 
olur.  yılları arasında Balıkesir 
Dârülmuallimin atbîkat Mektebi Baş-
muallimliği ve Bursa Müdâfaa i Millîye 

oca İlyas Vakıf Mektebi Muallimliği 
görevlerini îfâ ettikten sonra, yurdun 
içinde bulunduğu yıpratıcı harp sürecin-

de memleket müdâfaası için  nihâ-
yetinde yedek subay olarak rzurum’a 
savaşmaya gider. Bölgeyi işgal eden 

uslar tarafından esir edilerek kâ leyle 
Kırım’a götürülür.

 kim’indeki us Devrimi’ni 
tâkip eden kış aylarında, yakın arkadaş-
larıyla birlikte bir yük gemisinin güverte 
malzemeleri arasına saklanarak çok 
uzun süren meşakkatli bir yolculuktan 
sonra İstanbul’a geri döner. Karade-
niz’in sert havası yüzünden ayakları 
ağır derecede rahatsızlanır ve kesilme 
tehlikesi geçirir. eyse ki uzuvlarını 
kaybetmeden hastalığını yener. ’de 
Bursa’ya geçtikten bir yıl sonra, ’da 
Şahbaz Şaybaz ’ların en büyük kızı Ayşe 
İsmet anım ile evlenir. 

’de hanımıyla birlikte tekrar 
İstanbul’a dönerek Fatih’te ırka i Şerif 
semtindeki âile konağına, ardından 
da birkaç sokak altındaki enibahçe 
mevkiinde satın aldığı iki katlı müstakil 
eve taşınır. Bursa’da yaşadığı sekiz yıl 
zarfında üç evlâdını doğum aşamasında 
yahut henüz birkaç aylıkken kaybeden 
İbrahim ilmi’ye Fatih semti uğurlu 
gelir ve aynı yıl ilk kızı ürkân a-
nım dünyâya gözlerini açar. Bu mesut 
hâdiseyi yedi yıl sonra ikinci kızı lker 

anım’ın gelişi izler. 
İstanbul’a yerleştikten sonra araş-

tırmacı karakterinin getirdiği merakla, 
kentin her türden târihî kıymetini kayıt 
altına almaya başlar. Bu kapsamlı çalış-
masında, daha çok kitâbesi olan eserleri, 
yapıları ön plana çıkarır. ncelikli ilgi 
alanlarıysa toplam  alt başlık hâlinde 
grupladığı kitâbeli yapılar içinde yer 
alan câmiler, mescitler, namazgâhlar, 
türbeler, muvakkithâneler, medreseler, 
dikilitaşlar, toplar, çeşmeler ve sebil-
lerdir.

emmuz ’da Sultanahmet’teki 
Devlet Matbaası’nda akit İşleri Muhâ-
sibi olarak  kuruş aylıkla göreve 
başlayan İbrahim ilmi Bey, hafta içi 
mesâî bitiminden sonra ve hafta sonları 
da tam gün olmak üzere neredeyse bü-
tün vaktini kitâbe toplamaya vakfetmiş-
tir artık... İstanbul’da ulaşım olanakları 
şimdiki gibi rahat, konforlu ve çeşitli 
olmadığı için şehri gezmek o dönemde 
pek zordur. Araştırmalarında genel-
likle yaya dolaşmakta, mecbur kaldığı 
vakitlerde de tramvay, vapur ve banliyö 

trenlerini kullanmaktadır.
Bu gezileri sırasında sürekli olarak 

yanında taşıdığı malzemeleri de oldukça 
ilginçtir: isteleri, not defterlerini ihtivâ 
eden bir çanta ve büyüteç, kitâbeleri 
daha rahat okunur hâle getirmek için 
gerekirse üzerlerine sıvamak zorunda 
olacağı tebeşir tozu torbası, eserlerin 
siyah beyaz görsel kaydını almak üzere 

eica marka fotoğraf makinesi ve çan-
tası ile bir de katlanır ahşap merdiven... 

vet, rahmetli, göz hizâsının üzerinde 
kalan alanlara da bir şekilde ulaşmak 
üzere  basamaklı portatif tahta mer-
divenini de genellikle yanından ayırmaz. 

ünkü her gittiği yerde etrafta merdiven 
aramak, sürekli şekilde başkalarına bu 
hususta ricâcı olmak yerine, olabilen her 
türden malzemeyi imkânları dâhilin-
de yanında taşıyarak kendi işini kendi 
gören bir karaktere sâhiptir.

antası ve tebeşir torbası bir elinde, 
fotoğraf makinesi omzunda asılı, kat-
lanır tahta merdiveni de diğer elinde 
olmak üzere İstanbul’u karış karış do-
laşır. Kimi zaman taşıdıklarından dolayı 
vapura, tramvaya binerken türlü çeşit 
sıkıntıyla karşılaşır  bu şekilde ya vâsı-
taya alınmak istenmez yahut ilâve bilet 
kesilerek aracın bir köşesinde ayakta 
seyahat etmek mecbûriyetinde kalır. 

 da bu durum karşısında çoğunlukla 
gücünün elverdiği yere kadar yayan 
yürür, tâkati kesilmedikçe toplu taşıma 
araçlarını kullanmaz.

Kitâbelerini topladığı yapıların 
içinde, büyük bir oran kaplayan çeş-
meler yanında, câmi ve mescitler de 
bulunmaktadır. Araştırmaları sırasında 
rastladığı bir câmiyi kayıt altına aldıktan 
sonra, ibâdethâne görevlisinden izin 
alarak muhakkak minâresine de çıkar. 
İlginçtir, kendince geliştirdiği hesap-
lamaya göre bir minâreye iki defa tır-
manır ve her çıkış inişte basamaklarını 
sayarak not alır. Şâyet iki hesap birebir 
tutarsa bu rakamı o minârenin basa-
mak sayısı olarak defterine kaydeder. 

ğer biri diğerinden farklı çıkarsa, bu 
kez üçüncü defa daha tırmanır ve bu 
üç sayımın sonucunda çıkan rakamı, o 
minârenin toplam basamak sayısı olarak 
kabul eder.

Mütevâzı mahalle mescitlerinde ve 
küçük ölçekli câmilerin minârelerinde 
bu durum pek bir sorun teşkil etme-



214 Z2

yerek sayım sonuçları birbiriyle aynı 
çıksa da, yüksek ve birden fazla sayıda 
minâresi bulunan selâtin câmiler onu 
fazlasıyla yorar. er biri yüz küsur 
basamaklı ve çok minâreli Sultanahmet, 
Süleymâniye, Fâtih, avuz Sultan Selim, 
Bayezit, âleli, Aksaray Vâlide, Şehzâde, 

eni âmii, usretiye, Dolmabahçe, 
çifte Mihrimâhlar, Beylerbeyi, eni 
Vâlide ve diğerleri, kırk yaşını aşmış bir 
araştırmacı için zorlu çalışma alanları 
olmakla birlikte, her biri onun gözün
de kayıt altına alınması için can atılan 
ecdat yâdigârları, İstanbul’un emsalsiz 
süsleridir.

İbrahim ilmi Bey, çeşmele
rin kitâbelerini okumaya çalışırken 
birtakım zorluklarla da karşılaşır. öz 

hizâsından daha yüksekte kaldığı için 
rahat okuyamadığı kitâbelere ulaşa
bilmek amacıyla yanında portatif bir 
merdiven taşımaktadır. üzum hissetti
ğinde merdiveni kurup üzerine çıktıktan 
sonra, kitâbe beytini kâğıda aktarması 
esnâsında kimi zaman etraftan yanlış 
anlaşılmalara da sebep olur. eşmenin 
sırtını verdiği ahşap evin alt kat cumba
sı, bâzen kitâbenin aksi gibi tam da göz 
hizâsında kalır. İbrahim ilmi Bey çalış
masına odaklanıp hızlı hızlı okumasını 
gerçekleştirirken komşu evin sâkinle
rince içeriyi gözetlemekle itham edilir. 
Birkaç defa başına gelen bu enteresan ve 
istenmeyen olaylar genellikle karakolda 
nihâyetlenir  dedem kendini aklar, kar
şılıklı özürler dilenir ve mesele kapanır. 

Bu tarz menfî hâdiseler neyse ki onu 
İstanbul araştırmalarından alıkoymaz ve 
ilk günkü hevesle çalışmalarını devam 
ettirir.

Kitâbelere yazılan beyitler ebced 
hesâbıyla değerlendirildiğinde, bu edebî 
cümlelerin içinde saklı olan hicrî yapılış 
târihleri ortaya çıkmaktadır. İbrahim 

ilmi Bey, yazıları analiz ederken 
ihtivâ ettiği manzûmeyi hesaplayarak 
o çeşmenin, câminin, mescidin, sebîlin 
inşâ târihini bulduktan sonra kayıt 
altına alır. İlerleyen yıllarda çevresinin 
değişeceği yahut yapının taşınacağı 
veya yok olacağı ihtimâlini göz önünde 
bulundurup bir siyah beyaz fotoğrafını 
çekerek arşivler.

 yılında Belediye’nin yayım
ladığı İstanbul Şehir ehberi , onun 
vazgeçilmez başvuru kaynaklarından 
biri olur. Kaydettiği çeşme, mescit vesâir 
kitâbelerinin bulunduğu noktaları, reh
berde yer alan semt haritalarında ilgili 
oldukları yere işâretler, böylece kendine 
bir yol haritası çizer. 

Şehir geneline yayılı hâldeki bu latif 
eserlere ulaşmak için gereken kondis
yonu her zaman belli bir çizgide tutmak 
için spora, bilhassa yüzmeye çok zaman 
ayırır. Sultanahmet’deki Devlet Matba
ası’nda çalışırken yaz öğlenleri Akbıyık 
üzerinden ankurtaran’a iner, Ahırkapı 
sâhili boyunca Kadırga’ya kadar yüzer, 
vakti bol olduğunda da kıyıya paralel 
ilerleyerek enikapı açıklarına kadar 
gider gelir.  dönem İstanbul unun cö
mertçe sunduğu lâkin günümüzde artık 
hayal olan  bu nimetlerden olabildiğince 
faydalanır ve zindeliğini korur.

irmili yılların sonunda başladığı ve 
büyük bir sabırla genişlettiği çalışma
sı, İstanbul Dârülmuallimi ğretmen 

kulu  iyâziye Matematik  ocası 
yüplü âfız Kemal Sun’un dikkati

ni çekmektedir. Aslında âfız Kemal, 
İbrahim ilmi Bey’i kitâbe toplama 
konusunda ateşleyen, heveslendiren 
ilk kıvılcımdır. eçen on yıl zarfında 
önceleri câmi kitâbelerini toplamak 
sûretiyle başlayan merak, zaman içinde 
çeşmelerle genişlemiş, buna diğerleri de 
ilâve olunca ortaya oldukça detaylı bir 
araştırma çıkmıştır. İbrahim ilmi Bey, 
artık İstanbul’da mezar taşları dışın
da toplanacak hiçbir kitâbe kalmamış 
olduğuna kanaat getirince önüne yığılan 

Tophâne‘den Maçka’ya taşınan
Sultan Abdülhamid Çeşmesi.ÇEŞME NEV’İ

İSTANBUL CİHETİ
BEYOĞLU ÜSKÜDAR YEKÛN

METİN LÂHİKA YEKÛN

AKAR ÇEŞMELER 193 26 219 78 79 376

AKMAZ ÇEŞMELER 144 22 166 79 47 292

YOK OLMUŞ ÇEŞMELER 19 - 19 18 22 59

YEKÛN 356 48 404 175 148 727
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kitâbe kopyalarını olduğu gibi bastırmak 
arzusunu duysa da, buna hemen imkân 
olmayacağını fark eder. ünkü İstan-
bul, Beyoğlu ve sküdar olmak üzere 
üç bölüme ayırdığı kitâbelerin yekû-
nu ’dur ve  bin daktilo sayfasını 
aşkındır.

opkapı Sarayı Müdür ardımcısı 
İzzet Kumbaracılar’ın İstanbul Sebil-
leri  adlı kitabının basılmakta olduğu 

’de, Maârif Vekilliği eski eşriyat 
müdürü âlim ve erbiye eyeti âzâsı 
Faik eşit nat’tan şehrin su kültürüne 
ilişkin bir de İstanbul eşmeleri’nin 
yazılması direkti ni alır.

 güne dek listesinde mevcut  
kitâbe kopyası içinde yer alan, akan ve 
akmayan çeşmelerin toplamı ’dir. Bu 
sayıya su yolları, sebiller, kuyular, sar-
nıçlar, tulumbalar, su depoları, yalaklar, 
musluklar ile havuz ve şadırvanlar da 
eklendiğinde sayı ’e ulaşmaktadır.

 yılları arasında katalogla-
nan kitâbeler içinden çeşmelerle ilgili 
olanları ’den îtibâren ayıklayarak 
ayrı bir dosya hâlinde tasnîfe başlayan 
İbrahim ilmi, arşivindeki fotoğra arla 
mevcut maddeleri görsel anlamda bire 
bir destekler. Bu aradaki zaman dilimin-
de, yaklaşık  çeşme kitâbesine daha 
ulaşarak toplam sayıyı ’ye yükseltir.

İbrahim ilmi anışık,  yılında 
tamamladığı kitabının önsözünde, 
İstanbul’un muhtelif semtlerine yayıl-
mış hâlde bulunan çeşmelerin meydan 
çeşmeleri, köşebaşı çeşmeleri, sokak 
çeşmeleri, sebilli çeşmeler ve âbidevî 
çeşmeler olmak üzere beş farklı türde 
olduklarının, erkos, Kırkçeşme, alka-
lı, lmalı ve amîdiye olmak üzere beş 
ayrı kaynaktan beslendiklerinin altını 
çizer. alışmaya dâhil ettiği  çeşme 
hâricinde İstanbul’da târihsiz ve kitâbe-
siz yüzlerce çeşme daha olduğunu, fakat 
bunları kitaba almadığını, ilk aşamada 
yalnızca târihi belli olanlar üzerinde bir 
tasnif yaptığını da ilâve eder.

serin sonuna koyduğu üç hrist-
ten A  işâretlisi İstanbul’un en eski 
çeşmesinden en yenisine doğru târih 
sırasına göre tertip edilmiş olup yapılış 
yılı bilinen herhangi bir çeşmeyi bu 
sâyede okuyucunun kolaylıkla bulma-
sını amaçlar. B  hristinde, çeşmeleri 
bulundukları semtlere göre düzenleye-
rek alfabetik sıralamayı esas alır.  

hristi ise yaptıranların adlarına göre 
tertip olunmuş bir indekstir. Bunda 
da aranılan çeşmenin kimin olduğu-
nu bilmek, yerini bulmak için kâ dir. 
Ayrıca kitapta geçen has isimlere âit bir 

umûmî indeks i de çalışmasının en 
sonuna ekler.

Kitabı hazırlarken faydalandığı 
kaynaklar olarak  Atâ ârihi, Sicill i 

smânî, Mir’at ı İstanbul, adîka-
tü’l evâmî, İstanbul Şehremâneti’ne 

vkaf’tan Vakı ar İdâresi  devrolunan 
Sular akkında apor azım , 

uhfe i attâtîn ve yıllardır kendi 
tutmakta olduğu İstanbul Kitâbeleri adlı 
eserleri gösterir.

serin basımı öncesinde eşri-
yat Müdürü Adnan tüken ile birlikte 
çalışarak, formaları detayıyla gözden 
geçirir ve kusurları en aza indirmeye 
gayret ederler. alışmanın Suriçi Şehrî  
ve yüp yyûbî  bölgelerini içeren ilk 
cildi İstanbul eşmeleri , İstanbul 

iheti ismiyle Maârif Vekilliği eşriyat 
Müdürlüğü’nün  yılındaki izniyle 

 yılında Antikite ve Müzeler Müdür-
lüğü yayınları kapsamında . seri ve . 
sayı numarasıyla  bin nüsha şeklinde 
yayımlanır.

Beyoğlu alata , sküdar Kadıköy 
ve Boğaziçi’nin her iki yakasını kap-
sayan diğer cildi ise  yılında, yine 
Müzeler Müdürlüğü tarafından İstanbul 

eşmeleri , Beyoğlu ve sküdar iheti 
adıyla, yine ilki gibi  bin adet basılır.

ünümüz İstanbul araştırmacılarına 
kapsamlı bir kaynak eser bırakan İbra-
him ilmi anışık, çeşmelerden sonra 
İbâdete Açık İstanbul âmileri adlı yeni 
bir çalışmaya başlar. İki ciltlik çalışma-
sını baskıya hazır hâle getirerek Mart 

’de son noktayı koyduktan sonra, 
yapılan anlaşma mûcibince geri dön-
düğünde basılmış hâlde olması şartıyla 
eserini yayınevine teslim eder ve üçüncü 

defa hac farîzasını yerine getirmek üzere 
otobüs kâ lesiyle yola çıkar. Ancak  
Mart ’de  yaşındayken Medine’ye 
 km kala yolda vefat eder, enne-

tü’l Bâki yakınlarında defnedilir.
ünümüzde, ilgili olduğu alanda 

önde gelen başvuru kaynaklarından biri 
olan İstanbul eşmeleri, hazırlandığı 
döneme göre oldukça zorlu şartlarda 
vücûda getirilmiş bir çalışmadır. arp 
yıllarının getirdiği yokluk, ekonomik 
imkânsızlıklar, ulaşım problemleri, kay-
nak sıkıntısı ve teknolo ik yetersizlikler, 
kitabın meydana getirilmesi aşamasında 
İbrahim ilmi Bey’in önünü kesmek, 
çalışmayı sekteye uğratmak için âdeta 
sıraya dizilmiş sıkıntı silsilesinin mü-
temmim cüzleridir. Bu mânialara rağ-
men hevesini kırmaksızın çalışmasını 
yürütmek azmini hiç elden bırakmayan 
sevgili dedem, kitapta yer alan birtakım 
eksiklikleri baştan kabul ettiğini, yazmış 
olduğu önsözünde alçakgönüllü bir özür 
cümlesiyle şöyle dile getirmektedir:

örülecek kalmış hatâ ve noksan-
ların tamâmen benim bidâasızlığıma 
verilmesi lâzım geleceğini îtiraf ve ilâve 
etmeliyim. İstanbul eşmeleri için ya-
pılacak tenkit ve ihtarların beni bahtiyar 
ve minnettar kılacağını ve ürk târihine 
hizmet bakımından bunun şükranlara 
lâyık bir himmet olacağını da, ayrıca 
kayda lüzum görüyorum.

Kitabın yayımlandığı yıldan ancak 
yarım asır sonrasında ve daha ötesinde, 
yine bu çalışma kaynak kabul edilerek 
hazırlanan çeşmelerle ilgili diğer bâzı 
eserlere baktığımızdaysa günümüz şart-
larının elverdiği teknolo ik yenilikler, 
kolaylıklar, ulaşım rahatlığı ve maddî 
yeterlilik çerçevesinde değerlendirildik-
leri vakit, matbuat anlamında hâliyle 
çok daha modern çizgiler taşıdıklarını, 
göze daha hoş geldiklerini kabul etmek 
gerekir. Fakat bundan  sene evvel 
meydana getirilmiş olan mütevâzı bir 
kitap çifti için sarf edilen onca emeğin  
fotoğraf ve baskı kalitesinin düşüklü-
ğü yâhut kimi maddelerdeki atı arda 
rastlanan birkaç hatânın sık sık öne 
çıkarılarak günümüzde bâzen hoyratça 
ve kolaycılıkla tenkîde uğraması insanı 
kırmakta, üzmektedir.

İstanbul husûsunda geride kıymetli 
eserler bırakmayı başarabilen bütün şe-
hir muhiplerinin mekânı cennet olsun.

1 İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri-I, İstanbul Ciheti, Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1943;
    İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri-II, Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü, İstanbul, 1945.


