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KITABELI ERZURUM ÇEŞMELERI*
Haldun ÖZKAN**
Özet:
Çeşmeler su mimarisinin en yaygın örnekleri olmalarının ötesinde, her dönemde Türk şehirlerinin en önemli öğeleri arasındadırlar. Osmanlı medeniyeti, mimarlık
tarihinde su yapılarına önem veren toplumların başında gelir. Temizlik ve içme suyu
ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çeşmeler, bir Osmanlı şehri olan Erzurum’un
mimari dokusunda derin izler bırakmıştır. Erzurum’da otuz yedi tane kitabeli çeşme
bulunmaktadır. Kitabeli çeşmelerin tümü Osmanlı dönemine ait olup, genellikle XVIIXIX. yüzyıl yapılarıdır. Erzurum Çeşme kitabelerinde genellikle “Sahib-ül hayrat
vel-hasenat” hayır sahibi ibaresi ile başlanılmıştır. Çeşmeyi yaptıranların isimleri
yazılarak dua ile anılmışlardır. Kitabeler Osmanlıca ve Arapça yazılmış, bazı kitabelerde Farsça ibareler de kullanılmıştır. Bazı çeşme kitabelerinde tarih “Ebced hesabı” ile yazılmıştır. Kitabeler genellikle mermer üzerine “Sülüs” ve “Talik” hatla yazılmışlardır. Çeşmeler de birer vakıf eseri olarak yapılmışlardır. Erzurum’un ve hatta
Anadolu’nun en önemli çeşmelerinden biri Hacı Mehmed Ağa çeşmesidir. Üzerinde
Vakfiye özeti bulunan tek çeşme örneğidir. Çeşmeler, kendileri küçük ancak hizmetleri
son derece büyük yapılardır.
Anahtar kelimeler: Çeşme, kitabe, Erzurum, Osmanlı.

Erzurum Fountains with Epigraphic Inscriptions
Abstract:
Fountains of water beyond the most common examples of architecture, are among
the most important elements of Turkish cities in each period. Ottoman civilization, the
history of architecture in society are the main emphasis of the water structure.Cleaning and fountains are made to meet the needs of drinking water, it has left deep traces
in the architectural fabric of the city of Erzurum. There are thirty-seven inscriptions
fountain in Erzurum. All of the inscriptions belong to the Ottoman period fountains
*
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generally XVII-XIX. century structures. Erzurum in fountain inscription usually “Sahip-ül hayrat vel-hasenat” has been started with no owner phrase. They remembered
with prayers written the names of those who built the fountain. The inscription is
written in Ottoman Turkish and Arabic, Persian phrase is also used in some inscriptions. Some fountains history inscription “ebced” is written in. The inscription on the
marble are often “Sülüs” and “Talik” are written to the line. Fountains have done
work as a foundation. Erzurum and even one of Anatolia’s most important mosque
is Hacı Mehmet Ağa fountain. Foundation is the only example in the fountain on the
summary. Fountains, themselves small but service was extremely large structures.
Keywords: Fountain, Inscription, Erzurum, Ottoman.

Anadolu’da su yapılarına en çok önem veren medeniyetlerden biri Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Osmanlının su yapıları arasında su kemerleri,
su terazileri, maksemler, hamamlar, şadırvanlar, sebiller, selsebiller ve çeşmeler gösterilebilir.
Kaynaktan alınan suyun en az kayıpla ve en temiz şekilde kullanım alanına taşınması su yapılarının temel amacıdır. Osmanlı döneminde her bir eve
ayrı ayrı su götürülemediği için ancak belirli merkezlerdeki çeşmeler aracılığıyla sular, kamunun hizmetine sunulabiliyordu. İşte bu nedenle çeşmelerin
varlığı toplum hayatında son derece önem kazanmıştır. Osmanlı toplumunda,
Kur’an’ı Kerim’de geçen “Her şeyi sudan meydana getirdik”1 ibaresinden
dolayı, su tesisleri en büyük hayır eserleri arasında görülmüş, bu sebepten su
tesisleri yapıp vakfetmek hayırseverler arasında hızla gelişmiştir.
Osmanlı döneminde Erzurum şehrinin su kaynakları “yer suları” ve “dağ
suları” olmak üzere iki grup altında toplanmıştır. Palandöken Dağları kuzey
yamaçlarındaki kaynaklardan toplanarak oluşan (pınar, memba ve göze) suları, Erzurum’un kaynak suları olup, Osmanlı döneminde şehre künkler yoluyla
taşınmışlardır ve bu sular “Dağ suları” olarak da isimlendirilmiştir. Osmanlı
döneminde nüfus artışlarına paralel olarak karşılaşılan su sorununu çözümlemek üzere hayırsever kişilerce, Palandöken Dağları’nın kuzey etek ve sırtlarında bulunan yüzden fazla kaynak suyu, 23 ayrı suyoluna döşenen pişirilmiş
toprak borularla şehre getirilerek, çeşmelere ulaştırılmış ve çeşmeler aracılığı
ile mahallelere, hamamlara, camilere ve şadırvanlara dağıtılmıştır. Bu çalışmamızda Erzurum’daki 37 kitabeli çeşme kronoloji esas alınarak kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır.
Erzurum şehrinin en erken tarihli çeşmesi Çifte Minareli Medrese’nin
cephesinde bulunan ve 13. yüzyıla tarihlendirebildiğimiz cephe çeşmesidir
(Foto 1). Günümüzde suyu akmayan ve dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış
sivri kemerli bir çeşmedir. İkinci örnek ise Yakutiye Medresesi cephesinde
1
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bulunan ve varlığını ancak C. Texier’in 1840 tarihli gravürlerden tespit edebildiğimiz 1310 tarihli çeşmedir( Foto 2)2.

Foto 1:Çifte Minareli Medrese

Foto 2:Yakutiye Medresesi(C.Texier 1840)

1-Şabahane Çeşmesi (Şafiiler Çeşmeleri)
Taşmağazalar Caddesi’nin başında, Şafiiler Camii’nin altında yer alan
çeşmeler sıra çeşmeler şeklinde düzenlenmiştir. Birbirine bitişik altı çeşmeden oluşan bu çeşme dizininin yüzleri doğuya bakmaktadır ve üst kısmında bir
sıra mukarnas süsleme yer almaktadır3. Şabahane Çeşmesi üzerinde iki kitabe
bulunmaktadır. Bunlardan ilki soldan üçüncü çeşmenin üzerindeki 0.56 x 0.35
m. ölçülerinde mermer üzerine talik hatla iki satır hâlinde Farsça yazılmış
kitabeye göre, 964 H.-1556 M. tarihinde yapılmıştır.
Sultan İn binara imaret
gerdân
Han
Hazreti
Süleyman Yakub ilahî ez
rahmet et mahrum megerdân Sene 964”

Anlamı: Bu binayı Hazreti Süleyman Han adına Yakub yaptı. Allah Onu
rahmetinden mahrum etmesin. Yıl 1556. Kitabeye göre Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yakup adlı birisi tarafından yapılmıştır. Bu çeşme Erzurum’da üzerinde kitabesi ile bize kadar gelebilen en eski Osmanlı çeşmesidir.
Çeşmeyi yaptıran Yakup hakkında ise bilgi yoktur4.
İkinci kitabe ise: Sağdan birinci çeşme üzerinde 0.25 x 0.25 m. ölçülerinde mermer üzerine Talik hatla yazılmış Farsça kitabedir:

2

Yurttaş- Özkan, 2002, s.58.

3

Yurttaş- Özkan, 2002, s.164

4

Konyalı, 1960, s.174; Yurttaş- Özkan, 2002, s.164.
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Emin vakf-ı Feyzullah Hafız
İmaret kert der tarih-i
erğed
1205”5

Anlamı:“Erğed” tarihinde Hafız Feyzullah Vakfı imareti yapıldı.17905
Kitabe vakfın emini Hafız Feyzullah erğet tarihinde imar etmiştir manasındadır. Erğed kelimesi ebced hesabına çevrilince 1205 H.-1790 M. tarihi
çıkar ki bu tarih rakamla kitabenin altına yazılmıştır.
2-Mehmet Ketûda Çeşmesi (Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi)
Sultan Melik Mahallesinde, Üç Kümbetlerin karşısındadır. Çeşme kemerinin altındaki mermer kitabe sülüs harflerle yazılmıştır. Arapça olarak yazılan
kitabede:
Ecra hazi-hi’s sadakat il
cariyeti Mehmet Kethüday-i
Mustafa Paşa aleyh-i meberrat-üt tariyeti min eyhan
An-il
kûdurati
ariye’t-ti’t-tarihi kale fi ha
aynün cariye

Anlamı: “Bu akar sadakayı ‘suyu’ Mustafa Paşanın kethüdası Mehmet
akıttı. Allâh onu her çeşit zaaftan ve kederden uzak ve ihsanlarda bulunmayı
nasip etsin”.
Çeşmenin üzerinde tarih yoktur. Bazı kişiler bu çeşmenin Gürcü Mehmet
Paşaya ait olduğunu belirtmektedirler. Gürcü Mehmet Paşa Camii’ni 1058
H.-1648 M. tarihinde, Sultan Melik (Emir Saltuk’un) harap olan bu caminin
yerine inşa ettirmiştir. Çeşmenin de bu cami ile birlikte yaptırılmış olduğunu
düşünmekteyiz6. Dikdörtgen blok şeklinde sivri kemerli bir nişe sahiptir7.
3-Hasan Ağa Çeşmesi
Çeşmenin kendisi yıkılmış sadece kitabesi günümüze ulaşabilmiştir. Erzurum Müzesi deposunda 220 envanter numaraya kayıtlı bulunan çeşme kitabesi. 0.56 x 0.29 m. boyutlarındadır. Kitabesindeki son mısra ebced hesabına
göre 1075 H.-1664 M. tarihini vermektedir8.
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Konyalı, 1960, s.168–169
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8
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-Sahib-i çeşme Hasan Ağa
zîşân-ı düvel
-Ana takdir eylemiş bu anı
Vehhâbı ol
-Canib-i şarkında iken lağımlı bu çeşmei
-Akibet garba götürdü etti
çok türlü amel
-Davet-i atşân için Raci tarih dedi ana
-Âb-ı sâfi iç Hasan ile
Hüseyin aşkına gel

Anlamı: Devletlerin şanlı ağası Hasan Ağa çeşmenin sahibidir. O çok bağışlayan bu anı ona takdir eylemiş. Su yoluyla çeşme doğu tarafında iken,
sonunda batıya götürdü. Çok çeşitli işler yaptı. Susuzları davet için Raci ona
tarih dedi: “ Gel Hasan ile Hüseyin aşkına duru suyu iç”.
4-Ömer Paşa Çeşmesi
Dere Mahallesi’nde, Dere Mahallesi Camii girişinin hemen yanında iken,
günümüzde caminin önünde Belediye tarafından yapılan yeni çeşmenin üzerine konulmuştur.1086 H.-1675 M. tarihinde Ömer Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çeşmeyi yaptıran Ömer Faruk Paşa 1084 H.1673 M.- 1088 H.1677
M. yılları arasında Erzurum’da valilik yapmıştır. Koca Ömer Paşa diye şöhret
kazanmıştır9. İki parça hâlinde mermer üzerine yazılan son derece güzel dört
satırlık sülüs Kitabe:
Asaf-ı dehr semiyy-i Faruk-Menba-ı adl-ü kerem
devrâne
Bunda bu çeşme-i etti
ihyâ - Kâm-bahş oldu meded-cüyâne
Çeşmeden
dil
istedi
tarihin- Bildire tâki duagüyâne
Akıdup iki lüle ma-i lâtîf
-Âfiyet dedi içen atşâne-Sene 1086

Anlamı: Faruk’un (Hz. Ömer) adaşı, zamanın veziri, Adalet kaynağı, devrin cömerti, burada bu çeşmeyi yaptı. Herkesin isteğini yerine getirdi, arayana
yardım etti. Gönül çeşmeden tarih istedi. Ta ki, dua okuyana iletsin. İki lüleden hoş su akıtarak, susayıp da su içenlere afiyet olsun dedi. Yıl 1675
9

Konyalı, 1960, s.170–171
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Kitabeye göre çeşmeyi, Halife Hz. Ömer’in adaşı Ömer Paşa 1086 H.1675 M. yılında yaptırmıştır. Bu tarih kitabede hem rakamla hem de Ebced
hesabıyla son satırda verilmiştir. Düzgün kesme taşla inşa edilen çeşmenin
sivri kemerli bir nişi bulunmaktadır10.
5-Kale Çeşmesi
Erzurum Kalesi’nin giriş kapısının yanındadır. Kale duvarına bitişik olarak klasik Erzurum çeşmeleri tarzında inşa edilen çeşmenin sivri kemerli bir
nişi bulunmaktadır11.1092 H.-1681 M. yılında yapılmış ve 1323 H.-1905 M.
yılında tamir ettirilmiştir. Üzerinde iki kitabe bulunmaktadır. Birinci kitabe
0.50 x 0.40 m. ölçülerinde mermer üzerine çok güzel sülüs ile beş satır hâlinde
şu ibare yazılmıştır:12
Kalenin ağası olan pâk zat
Hem Ali namıdır er Hasan
sıfat
Su getirdi kalenin kapısına
Eyledi Hak’kâ ki ihyay-i
mevat
Teşnegâne hayr için icra
edip
İki lüle şerbet-i kand-ı
nebat
Hak kabul etsin anın hayratını
Kendünden sonra kalıp
bula sebat
Üç adetle dediler tarihini
Câri oldu çeşmeden hayat
Sene 109212

Anlamı: Kale’nin Ağası olan temiz zat, Hem Ali ismidir Hasan da sıfatıdır. Kalenin kapısına su getirdi. Allah rızası için inşa etti ki gerçekten de
ölüleri diriltti. Susuzlara hayır için iki lüle bitki şekerinden şerbet akıttı. Hak
kabul etsin onun hayratını. Kendinden sonra bu eseri ebedi olarak kalsın, Üç
adetle tarihini dediler. Çeşmeden hayat aktı. Yıl 1681.Son mısrası ebced hesabına göre 1089 H. tarihi çıkmaktadır. Buna bir evvelki mısrada işaret edildiği
gibi 3 adedi ilave edilince 1092 H. yılı bulunur ki çeşme bu yılda yapılmıştır
Bu kitabe maalesef günümüzde mevcut değildir.

10
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Yurttaş- Özkan, 2002, s.154

11

Yurttaş- Özkan, 2002, s.117

12

Konyalı, 1960, s.166; Yurttaş- Özkan, 2002, s.117.
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Şair, çeşmenin suyunu iki lüleden akan şeker şerbetine benzetmektedir.
Kitabeye göre çeşmeyi Kale Ağası Ali Ağa 1092 H.-1681 M. yılında IV. Sultan Mehmet’in hükümdarlığı yıllarında yaptırmıştır.
İkinci kitabe ise Kale Çeşmesi’nin kendi taşı üzerine 0.23 x 0.52 m. ölçülerinde iki satır hâlinde kazınarak yazılmıştır.
Erzurum Redif Kumandanı Merhum Seyfullah
Paşa’nın
Kerimesi Merhume Servet
Hanım’ın ruhuna el Fâtiha
Tamiri 1323

Kitabeden anlaşıldığına göre; çeşme harap olmuş, su yolları bozulmuştu.
Erzurum Redif Kumandanı Seyfullah Paşa’nın kızı Servet Hanım’ın ruh istirahatı için 1323 H.-1905 M. yılında II. Sultan Abdülhamit zamanında tamir
ettirmiştir13.
6-Ali Paşa Camii Çeşmesi
Ali Paşa Mahallesi’nde, Ali Paşa Camii avlu duvarına bitişiktir. Caminin
avlu duvarının dış cephesinde yer alan çeşme nişlerinden üçü kuzeye, biri ise
batıya yerleştirilmiştir. Birbirine yakın ölçülerdeki nişler, sivri kemerli olup,
niş içinde birer tas yuvasına ve birer de lüleye yer verilmiştir.14.Ali Paşa Camii’nin girişi üzerinde yer alan kitabeye göre cami, 1105 H.-1693 M. yılındaki
onarımda yaptırılmıştır. Çeşmelerinde ilki bu tarihten olmalıdır. Günümüzde
çeşmenin üzerinde iki kitabe bulunmaktadır. İlk kitabe dört satır şeklinde şöyle düzenlenmiştir:
Sahib-ül hayrat asakir-i
şâhânede
Topçu birinci tabur kol
Ağası
Ömer Ağa bilad-i rum ili
Sene 1282

Anlamı: Hayır sahibi Osmanlı ordusunda Topçu 1.Tabur Kol Ağası Ömer
Ağa’dır.
İkinci kitabede üç satır hâlinde olup,

13

Konyalı, 1960, s.166–167

14

Yurttaş- Özkan, 2002, s.30
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Sahip-ül hayrat vel-hasenat el-merhum
El mağfur el hac Ali Efendi
1282

Anlamı: Hayır ve hasenat sahibi merhum ve mağfur Hacı Ali Efendi 1865.
Bu kitabelerden anlaşıldığı kadarıyla Topçu kol Ağası Ömer Ağa 1282 H.1865 M. yılında çeşmelerin birisini, diğerini Hacı Ali Efendi 1282 H.- 1865
M. de yaptırmış veyahut tamir ettirmiştir15.
7-Habip Efendi (Sıvırcık) Çeşmesi
Habip Efendi Mahallesi, Habip Efendi Camii yanında bulunmaktadır.
Çeşmenin üzerinde Arapça şu kitabe yer alır.
“Ecra haze’l-mae el-âlim
eş-şehir Muhammed Habib Efendi sene 1120”

Anlamı: Bu suyu meşhur âlim Muhammed Habib Efendi 1120 H.-1708
M. yılında akıttı. Çeşmenin son onarımı 1977 yılında Hüseyin Usta tarafından
yapılmıştır16.
8-Hacı Mehmet Çeşmesi (Gürcü Kapı Çeşmesi)
Gürcü Kapı Caddesi üzerinde bulunan çeşme, enine dikdörtgen boyutlarında sivri kemerli olarak yapılmıştır17. Çeşme alınlığında mermer üzerine
sülüs harflerle yazılmış on satırlık vakfiye özetli kitabesi bulunmaktadır. Bilindiği kadarıyla Anadolu’da üzerinde taş vakfiye özeti bu şekilde yazılan bir
başka çeşme kitabesi mevcut değildir.
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Konyalı, 1960, s.182

16

Yurttaş- Özkan, 2002, s.92.

17

Yurttaş- Özkan, 2002, s.101
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Sahibül hayrat vel hasenat Hacı Mehmed bin Ali aleyhima rahmet ül-bari tahsil beyt
Eşed ihtiyaçlarına binaen “ve min el-mai küllü şeyin
hay” fehvası üzere iptiğaen limerdatillahi Ayaz Paşa
güher
Yurdı ve havalisinden hafr ve deyyayi pınarı kurbunda
bina eylediği havza-i
Sıvacıkdan cari olmasını şart edüp ve medine-i mezkurenin harici sur ve etrafında
Hasan Kalesi’nde bazen tamir ve bazen müceddet on
iki ve bil cümle altmış adet çeşmeler bina ve beş
İcra-i meyah ve müceddet iki mescid ve namazgâhlar
ve abdesthaneler ve kenefler ve Hasankalası
Sarf içün Tebriz ve Gürcü Kapıları haricinde yüz kırk
iki adet dekakin ve han Odaları
Ve anbarları bina eyledi imdi vakfullahtır mürur-u eyyam ile hayrat-i mezkurenin bazıları tamire (muhtaç)
Oldukda nazır olan ahali-i muhallelin? Tashihlerinde
ihtimam etmezler ise vakıf-ı mezkur lanete
Fi sene 113(4) ğurrei muharrem cilt asitanede Anadolu muhasebesinde mukayyet hulase-i vakfiye

Anlamı:
Bu çeşmeyi yaptıran, hayır ve iyilikler sahibi Hacı Mehmet ibn-i Ali’dir.
Allah’ın rahmeti onların üzerine olsun. Büyük ihtiyaçlardan dolayı ve “her
şeyin sudan yarattık” hükmünce Allahın rızasını kazanmak gayesi ile Ayaz
Paşa Güher Yurdu ve havalisinde yer kazarak elde ettiği suyun Deyya-ı pınar
yakınında yaptırdığı 4- Savacaktan akmasını şart koşarak ve adı geçen şehrin
sur dışında ve etrafında Hasan Kalesi’nde bazısını tamir ettirdiği ve bazısını yeniden yaptırdığı 12 ve toplam 60 adet çeşme yaptırmış, ayrıca 5 de, su
mecrası yaptırmış ve yeniden 2 mescid, namazgâhlar ve abdesthaneler ve tuvaletler yaptırmıştır. Gelirleri bunlara ve Hasan Kale’deki evkafına sarf edilmek üzere Erzurum’da Tebriz ve Gürcü Kapılar dışında 142 adet dükkân ve
han odaları, ambarlar da yaptırmıştır. Zaman geçtikçe vakfedilen bu hayır ve
içtimai yardım müesseseleri tamire (muhtaç) olursa o civardaki halkın hepsi
bunlara nezaretle ve kontrolle mükelleftir. Bunu yapmazlarsa Vakıf’ın laneti
(onların üzerine olacaktır). (Bu taşa yazılanlar) Evkaf İdaresi’ndeki Anadolu
Muhasebesinde kayıtlı bulunan vakfiyesinde hülasa edilmiştir. (Hacı Mehmet
evkafını ) M.1723 yılında tesis etmiştir”.
Vakfiyesinin bir özetini çeşme taşına yazdıran Hacı Mehmed, Kayserili
Mahmud’un oğlu Ali’nin oğludur. Tophane Mescidini inşa ettiren Abdülmennânzâde Hacı Osman bu eserini 1090 H.-1679 M. yılında gerçekleştirmiştir.
Türk Dünyası 45. Sayı
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Kayserili Mahmud oğlu Ali oğlu Hacı Mehmed Ağa, Hacı Osman’ın yaptırmış olduğu tesislere birçok gelir vakfetmiştir. Vakfiyede yapılan mescid ve
çeşmeler hakkında şu ifadeler zikredilmiştir. “Hacı Osman Erzurum şehrinin
suru dışında Şabhanenin üstünde Tebriz Kapısı diye bilinen kapının yanına bir
mescid yaptı. Yine sur dışında Gürcü Kapısı adıyla bilinen kapının yanında
ve hamamın yakınında başka bir mescid daha yaptı. Ve şehrin dışında birçok
yerlerde çeşmeler akıttı.”18
Kitabede verilen bilgiler ile vakfiyesindeki bilgiler dikkate alındığında
Hacı Mehmet Ağanın Erzurum’da pek çok çeşme, abdesthane, tuvaletler gibi
su ile ilgili hayır müesseseleri tesis ettiği gibi mescid ve namazgâhlar da inşa
ettirdiği anlaşılmaktadır. Bunların yaşatılabilmesi için ise çok sayıda dükkân
ve han odası vakfetmiştir. Günümüzde yaptırdığı çeşmeleri net bir şekilde tespit etme imkânımız ne yazık ki mümkün değildir. Sadece tanıttığımız çeşmenin Hacı Mehmet’e aidiyeti kesindir.
9-İsmail Ağa Çeşmesi
İsmail Ağa Çeşmesi, Yeğen Ağa Mahallesi Camii Sokak’ta, yanındaki
evin bahçe duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen blok hâlindeki
çeşme sivri kemerli bir nişe sahiptir19.
Çeşmenin üzerindeki altı satırlık mermer kitabede:
Sene 1147
Ağay-i sütüde nesep İsmail’in
Her kârda yâri ola avn-i
Bâri
Tarh-efgen olup çeşmeye
Zib-ü revnak
Buldu peder-i mâcidinin
âsârı
Der lüle leb-i teşneye Hâzık tarih
İç ruh-i Hüseyin aşkına
ma-i cari

Anlamı: Yıl 1734.Soylu İsmail Ağa’nın, Her işte Allah’ın yardımı onunla
olsun. Çeşmeye düzen verince, şerefli babasının eserleri süslenip güzelleşti.
Susuzun dudağına hazık tarih söyler. Hüseyin’in ruhunun aşkın bu akan suyu
iç
Kitabe üzerinde 1147 H.-1734 M. tarihi yer almaktadır. Erzurum Müftüsü
Mehmet Hâzık Efendi’nin hazırladığı tarih manzumesinin son mısraı ebced
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hesabına göre1117 H.-1705 M. tarihi çıkmaktadır.20 Fakat kitabenin başlangıç
kısmına rakamla 1147 H.-1734 M. yılı yazılmıştır. İki tarih arasındaki farklılık
İsmail Ağa ile babasının yaptırmış oldukları çeşmelerin her ikisini de zikretmek açısından yazılmış olsa gerektir. İsmail Ağa Çeşmesi’ne ait kitabe bugün
maalesef mevcut değildir.
10-Dörtgüllü Çeşme
Murat Paşa Mahallesi, Saray Bosna Caddesi üzerindedir. Erzurum’da çeşitli dönemler valilik yapan İbrahim Paşa, Erzurum’da İbrahim Paşa Camii’ni,
Medresesi’ni ve Yazıcızâde Çeşmesi’ni yaptırmış, ayrıca Zeynel Camii’nin de
onarımını gerçekleştirmiştir21. Erzurum’da günümüze ulaşabilen dört yüzlü
tek çeşmedir. Bu yönü ile İstanbul’daki sebilleri ve meydan çeşmelerini hatırlatmaktadır. Çeşmenin dört yüzünde birer sivri kemerli niş ve birer lüle bulunmaktadır22.Çeşmenin batı yönünde talik harflerle yazılan kitabesi şöyledir:
Su
gibi
pâkize-siret
âsaf-ı.... hümam
Yapmağa çeşme-sar emretti kıldı itmam
Hezaran âferinler ol vezirin fikrine
Bir acayip tarh-ı nev icad
edüb verdi nizam
Rahmet ede Hazret-i Yezdan abâ-ü ecdadına
Dediler atşan olup suyun
içenler has-u âmm
Hak Taâlâ ecrini ihsan ede
Firdevs ile
Ab-ı kevserle dolu gılman
elinden içe cam
Fikr ederken harf-ı mucemle dedim tarihini
Yaptı İbrahim Paşa çeşmeyi kıldı tamam
sene 1159

Anlamı: Yaşantısı su gibi temiz yüce Asaf...Çeşmenin yapılmasını emredip tamamladı. O vezirin düşüncesine binlerce aferin olsun. Yeni bir acayip
yapı icad edip düzen verdi. Hz. Allah onun babalarına ve dedelerine rahmet
eylesin. Susayıp da, suyunu içen özel kişiler ve halk, Hak Teâlâ sevabını Firdevs Cenneti ile versin, Gılmanın elinden Kevser suyu ile dolu kadeh içsin
20

Konyalı, 1960, s.166.
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Yurttaş,2001,s.3
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Yurttaş- Özkan, 2002, s.77
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dediler. Düşünürken noktalı harflerle tarihini dedim. İbrahim Paşa çeşmeyi
yapıp tamamladı. Yıl 1745
Son tarih mısrasının noktalı harfleri, ebced hesabıyla toplandığında 1169
H.-1755 M. tarihi ortaya çıkmaktadır ki kitabenin sonunda rakamla yazılan
1159 tarihi ile on yıllık bir fark oluşmaktadır. Herhâlde bir yanlış yazım veya
ifadeden kaynaklanmış olması gerekir23.
Çeşmenin güney yüzündeki kitabe kısmen tahrip olmuştur. Üç satır hâlinde şu ibare yer almaktadır.
Târih-i esbak elf mie heftâdü seh
Cânib-i erba’a ile kıldın
ihyâ sen Ahmedâ her taraf
Oldu tarih eşrâbide mâ-i
câri her taraf

Anlamı: Eski tarih 1756–57.Dört bir yandan her tarafını ihya ettin sen ey
Ahmet. Tarih oldu “her taraf içilen akarsu” Birinci satırdaki Arapça ve Farsça
tarihte çeşmenin en eski yapılış tarihinin 1173 H.- 1759 M. olduğu anlatılmak
istenmiştir. Üçüncü satırdaki tarih kelimesinden sonraki kelimeler ebced hesabına göre 1272 H.-1855 M. yılı çıkar ki bu yılda Ahmet isimli birinin çeşmeyi
tamir ettirdiği anlaşılmaktadır24.
11-Narmanlı Camii Çeşmesi
Tebrizkapı Caddesi üzerinde, Narmanlı Camii’nin bahçe duvarına bitişik
olarak yapılmıştır. Çeşme üzerindeki kitabe: 1147 H. tarihi 1734 M. yılına
tekabül etmektedir.
Alametden murad duadır
Bugün bana ise yarın sanadır
Sahip-ül el hayrat el Hacı
sekban
Mustafa Ağa ibn-i Ebubekir
Sene 1147

Ebubekiroğlu Mustafa Ağa yaptırmıştır. Çeşme 1976 yılında Belediye tarafından onarılmıştır25.
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12-Akpınar Çeşmesi
Mahallebaşı Semti’nde, meydanın güneybatısında Mahallebaşı’nda yer
alan çeşme, dikdörtgen boyutlarda sivri kemerli bir nişe sahiptir. Suyunun
çokluğu ve berraklığı nedeniyle “Akpınar” olarak adlandırılmış olan çeşme
ilk günkü su zenginliğini hâlâ sürdürmektedir26. Çeşme alınlığında 0.84 x 0.46
m. ölçülerinde, mermer üzerine sülüs hatla yedi satırdan oluşan kitabenin son
satırında rakamla tarih belirtilmiştir.
Mürüvvet-pişe
İsmail
Ağa-i keremkârın
Hemişe cud-u ihsan-ı revan olsun
Harap olmuş iken itti bu
dil-cû çeşme-i ihyâ
Heman makbul-i dergâh-i
cenâb-i müstean olsun
Gelüb bir hâtif-i İsa-sima
dedi tarihin
Revan oldu gel iç âb-ı musaffa nuş-i can olsun
sene 1159

Anlamı: Cömertlik gösteren kerem sahibi İsmail Ağa’nın, Cömertliği ve
iyiliği devamlı ve akıcı olsun. Harap olmuş iken bu güzel çeşmeyi ihya etti.
Yüce Allah’ın huzurunda hemen kabul edilsin. İsa yüzlü birinin sesi gelip dedi
tarihini, Aktı, gel, berrak su iç yarasın. Yıl 1745
Ayrıca tarih kitabesinin son mısrası Ebced hesabına çevrilince 1158 H.
-1745 M. tarihine denk gelmektedir. İsmail Ağa harap olan çeşmeyi bu tarihte
onartmıştır. Ebced hesabıyla verilen tarih ile rakamla yazılan tarih arasında
bir senelik fark çıkmaktadır ki bu farkın mısranın yazılışından kaynaklanmış
olması mümkündür27.1745 M. yılında onarım gördüğü anlaşılan çeşmenin, ilk
yapım tarihi ve banisi hakkında bilgimiz yoktur.
13-Yazıcızâde Çeşmesi
Dere Mahallesi’nde Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Dere
Mahallesinde yer alan çeşme, meydan çeşmesi olmasına rağmen aynı zamanda bir çukur çeşmedir. Çeşitli tarihlerde onarım geçirmiştir. 1973 yılında geçirdiği onarımlarla yan duvarları yenilenmiştir. 1998 yılında Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından çeşmenin yeri değiştirilerek yeni açılan Saray Bosna
Caddesi’nin batısına alınmıştır. Çeşmenin talik hatla yedi satırlık kitabesinde
26

Yurttaş- Özkan, 2002, s.27
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1163 H.-1750 M. tarihi geçmekte olup, İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Erzurum’da yaptığı valilik sırasında eski hükümet binasının üst kısmında yer
alan İbrahim Paşa Camii, medresesi ile birlikte bu çeşmeyi ve biraz aşağıda
yer alan Dörtgüllü Çeşme’yi yaptırmış bunların yaşatılabilmesi için çok sayıda gayrimenkul vakfetmiştir. İbrahim Paşa tarafından düzenlenen vakfiye,
Erzurum Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim
Ve mine’l-mai külli şeyin hay
Cenab-ı Hazreti düstur-ı Ekrem sahibül
hayrat
Muvaffaktır demadem sarf-ı malın hayre
mevaden
Yine kıldı temevvüc tab-ı pâki zeyn-i hayrata
Safalar kesbeder icra edince ecri deryada
Bu çeşme ez-kadim hayrat-ı ecdadı idi
amma
Perişan bünye olmuştu mürur-i vakt-i
efzâdan
Mücedded nura gark etti muhakkak ruhi
ecdadın
Ki atşan nûş edüp lezzet bulur cam-ı musaffadan
Vücudu pakini daim hatadan hıfz ede Bari
Teakuk ide hayrat-ı ola her hayr-ı yektadan
Göricek dû zeban-ı sim iç Mahir yazdı Tarihin
Zülâl-i ab-ı sim iç çeşmeyi İbrahim paşa’dan
Sene 1163

Anlamı: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Ve her canlı olanı sudan yaratıp meydana getirdiğimizi görmediler mi? 28. Büyük, cömert, hayır
sahibi (İbrahim Paşa’yı) malını her zaman hayra sarf etmeye Mevla muvaffak kılmıştır. Ki onun temiz yaratılışı yine sürekli güzel hayrata yönlendirildi.
Bu hayırlı işi yapınca lütuf deryasından büyük sevaplar kazanır. Bu çeşme
eskiden onun ecdadının hayratı idi. Ama üzerinden uzun zaman geçmesiyle
28
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harap olmuştu. Çeşmenin suyundan içen lezzet bulur. Allah Teâlâ onun temiz
vücudunu daima hatadan korusun, hayırları birbirini takip etsin ve onun her
hayrı (emsalsiz) olsun (Hünerli) Mahir kalem bu çeşmeyi görünce tarihini
şöyle düştü: “İbrahim Paşa Çeşmesi’nden, temiz, gümüş gibi suyundan iç”
sene 1163 H.-1750 M.29
14-Çeteci Abdullah Paşa Çeşmesi I
Aşağı Yoncalık Mahallesi, Çeteci Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşmenin üzerinde biri mermer diğeri bronz iki kitabe bulunmaktadır. Mermer kitabe üzerinde:
“Ecra hazel mai el vezir
eş şehir bi çeteci Abdullâh Paşa yessere’l-Allahu
Teâlâ
Bil hayri mayeşa’ senete
semane ve sittin ve mie ve
elf ve nemekahu bi hattihi”

Anlamı:“ Bu suyu 1168 H.- 1754 M. tarihinde Çeteci Abdullâh Paşa diye
meşhur olan - Allâhü Taâlâ her istediğini hayır ile kolaylaştırsın - Vezir akıttı.
Bu yazıyı da kendi yazısı ile yazdı” ibaresi okunmaktadır30.
Bu kitabenin altında bronz kitabe üzerine şunlar yazılıdır:
“Ve Keyfiyetü’n- Mahfuzetü’n fi’s-sicilli v’el- hücceti H. 1198”

Anlamı: “Sicilde ve kayıtta saklanan bir delil 1784”.Bu tarih 1784 M.
tarihine tekabül etmektedir. Ancak bu kitabe bugün yerinde yoktur, sökülerek
götürülmüştür. Eski bir fotoğraftan kitabe tespit edilmiştir. Çeşme dikdörtgen
blok şeklinde ve sivri kemer nişli olarak düzenlenmiştir31.
15-Gümüşgöz Çeşmesi
Hasani Basri Mahallesinde dikdörtgen blok şeklindeki çeşme yuvarlak
kemerli bir nişe sahiptir32.1189 H.-1775 M. yılında Mustafa Ağa tarafından
yaptırılmıştır. 0.24 x 0.29 m. ölçülerinde mermer üzerine talik hatla dört satır
hâlindeki yazıtta, son satır tam okunamadığı için düşülen tarih ebced hesabına
göre belirlenememiştir. Ancak kitabenin altına rakam ile 1189 yazılmıştır.
29
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Gümüşgöz Mustafa Ağa
delir kahrımân-ı pınâr
Bu âbı etti icrâ bunun neşesi ile cihân doldu
Akınca Hızır içüp suyun
dedi tarihi....... etti
Deyin zemzemki bu çeşme........t oldu
1189”

Anlamı: Yiğit kahraman Gümüşgöz Mustafa Ağa Pınarı, Bu suyu akıttı
dünya onun neşesiyle doldu. Akınca Hızır suyundan içip, tarihini dedi.... etti.
Diyin ki bu çeşme Zemzem.... oldu. 1775.
16-Kırmızı Çeşme (Çeşme-i Sara)-(Afife Hatun)
Vani Efendi Mahallesi, Afife Çıkmazı Sokakta, dikdörtgen boyutlardaki
çeşmenin sonraki onarımlarda oluşturulan yuvarlak kemerli bir nişi mevcuttur33.Çeşmenin alınlık kısmında mermer üzerine yazılmış dört satırlık kitabede:
Min hayrat-ı Afife Hatun
Zevcet-i
Es Seyyit Şeyh Mustafa
Efendi
Ammerehu Allahu Taâlâ
b’is-selameti
sene 1192

Anlamı: Seyyid Şeyh Mustafa Efendi’nin -Allah ona esenlikle uzun ömür
versin- eşi Afife Hatun’un hayratındandır. Yıl 1778
Kitabeden anlaşıldığına göre çeşme 1192 H.-1778 M. yılında Şeyh Mustafa’nın hanımı Afife Hatun adına yapılmıştır. Şeyh Mustafa, Şeyhler Medresesi’nin banisidir. Müftü Şeyh Mustafa Efendi Karabağlı Şemseddin Efendi’nin
kızı Şerife Hatun’un parasıyla 1174 H. 1760–1761 M. yılında Şeyhler Camiinin karşısındaki on iki odalı medreseyi yaptırmıştır34.
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Bu çeşme Şeyhler Medresesi’nden on sekiz yıl sonra yapılmıştır. Çeşmenin sağ tarafına yeni harflerle “İkinci bani H. Özsabri Bey’in hayratıdır. 1941”
Bu yazıttan da çeşmenin Sabri Bey tarafından ihya edildiği anlaşılmaktadır.
Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Erzurum Evkafı Fihrist Defteri’nin 1812 numarasında Afife Hanımın bu çeşme için vakfettiği gelirler yer
almaktadır35.
17-Abdullah Paşa Çeşmesi (Emir Şeyh Camii Çeşmesi)
Tebriz Kapıda, Emir Şeyh Camii yanında, Erzurum’un tarihi çeşmelerinden biridir. Dikdörtgen boyutlarda ve sivri kemerli olarak kesme taştan yapılan çeşme, Emir Şeyh Camii’nin kuzey duvarının batı köşesine bitişiktir36. Kemer köşeliğinde yer alan dört satırlık sülüs hatla yazılı kitabesine göre çeşme,
Erzurum Valisi Hacı Abdullah Paşa tarafından yaptırılmıştır37. Kitabesi 0.35 x
0.40 m. ölçülerinde olup, tarih bölümü ayrı bir mermer parça üzerine yazılmış
ve kitabenin alt kısmına yerleştirilmiştir.
Sahib-ül-hayrat-i vel-hasenat hâlen Erzurum
Valisi Vezir-i bi nezir devletlü el-hac
Abdullah Paşa yessarallahu bil-hayri mâyeşâ
sene 1204”

Anlamı: “Hayır ve hasenat sahibi hâlen Erzurum Valisi, eşi bulunmaz vezir, devletli Hacı Abdullah Paşa yaptırmıştır. Allah, dilediği hayrı ona kolay
kılsın” Çeşme 1204 H.- 1789 M. yılında yaptırılmıştır38.
18-Cafer Ağa Çeşmesi
Ali Paşa Mahallesi, Kasım Paşa Sokak’ta bulunmaktadır. Sivri kemerli tek
lüleli bir çeşmedir.
“Akıttı Cafer çeşme-i zülali
Huda ona versin cenneti
kevser
Sene 1217”

35
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Anlamı: Çeşme-i Zülali Cafer akıttı. Allah ona Cennet’te kevseri nasip
etsin. 1802. Cafer Ağa tarafından 1217 H.- 1802 M. tarihinde yaptırılmıştır.
19-Mehmed Emin Ağa (Saksoncubaşı) Çeşmesi
Yukarı Mumcu Mahallesinde, Yukarı Mumcu Camii müştemilatının doğu
duvarına bitişiktir. Dikdörtgen boyutlarda ve yuvarlak kemerli bir nişe sahiptir39.1220 H.-1805 M. yılında Muhammed Emin Ağa tarafından yaptırılmış,
1949 yılında Belediye tarafından onarılmıştır.

Sahibül hayrat
Ser Saksoniyy-î Dergâh-i
Âli Mehmed Emin Ağa
Sene 1220”

Anlamı: Yüce Saksoniye Dergâhı başı hayır sahibi Mehmet Emin Ağa tarafından 1805 yılında yaptırılmıştır.
20-Mehdi Efendi Mahallesi (Hacı Ömer Ağa) Çeşmesi
Mehdi Efendi Mahallesi Dolanbaş Sokak’ta bulunuyor. İkiyüzlü olarak
yapılan çeşme, bir eski evin bahçe duvarı içindedir. Üzerinde beş satırlık kitabe bulunmaktadır40.Çeşme üzerinde yer alan kitabeye göre 1233 H.-1818 M.
yılında Hacı Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Vesekahum rabbuhum şeraben tahura
.........................................
.....
Sahibül hayrat vel hasenat......
Ser sekson el-hac Ömer
Ağa
Sene 1233
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Anlamı: “Rableri, onlara temiz içeceklerden içirdi”41. Hayır ve hasenat
sahibi Hacı Ömer Ağa’nın hayrıdır. Yıl 1818
21-Hüseyin Ağa Çeşmesi
Veyis Efendi Mahallesi, Gümüşlü Kümbet Sokakta, dikdörtgen blok hâlinde, arkasındaki bahçe duvarına bitişik olarak inşa edilen çeşme, kırmızı
renkli kesme taştan inşa edilmiştir42.
Çeşme üzerinde mevcut olan 0.30 x 0.40 m. boyutlarındaki beş satırlık
kitabesine göre Hüseyin Ağa 1239 H.-1823 M. yılında yeniden yaptırmış ve
suyunu akıtmıştır. Çeşmenin arkasındaki mezarda çeşmeyi yaptıran Hüseyin
Ağa metfundur.

Hüseyin Ağa olup bu hayra muvaffak
Yeniden eyledi bir çeşme ihya
Kabul eyle Hudâyâ sen bu hayrı
İçen atşâne olsun âfiyet
Sene 1239.

Anlamı: Bu hayra Hüseyin Ağa muvaffak olup, çeşme-i yeniden ihya etti.
Ey Allah’ım sen bu hayrı kabul et ve içen susuza afiyet olsun. Yıl 1823.
22-Dede Ağa Çeşmesi I
Daha önceleri Ali Paşa Mahallesi Hasır Garajı içerisinde ve Küçük Hamam karşısında bulunan çeşme, bu alanda yeni bir yapılanma nedeniyle kaldırılarak Yakutiye Medresesi bahçesine taşınmıştır. Çeşme dikdörtgen bir blok
hâlinde sivri kemerli olarak düzenlenmiştir. Niş içerisinde büyük blok taşlar
kullanılmış olup, çeşmenin suyu tek lüleden akıtılmıştır43. Erzurum çeşmelerinin en tezyinatlı olanıdır. Çeşme üzerindeki kitabesine göre 1285 H.-1868 M.
yılında Hacı Dede Ağa tarafından yaptırılmıştır. Talik hatla, dört satır hâlinde
düzenlenen kitabe 0.40 x 0.29 m. ölçülerindedir.

41

Kur’an’ı Kerim’in İnsân suresi 21 ayeti: Üzerlerinde ince, yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüşten
bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir.

42

Yurttaş- Özkan, 2002, s.111

43

Yurttaş- Özkan, 2002, s.68
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“Nâil-i feyz-i civân-merdî
Hâcı Dede Ağa
Eyledi înşa bu vâlâ-çeşmeyi ol kâm-yâb
Râmiz’a gûş eyleyen
târîh-i rengînin gelüb
Nûş eder bu çeşme-i
dil-cûda her dem âb-ı nâm
1285”

Anlamı: “Cömertlik feyzine nail olan Hacı Dede Ağa, O mutlu kişi, bu
değerli çeşmeyi yaptırdı. Ey Ramiz, gelip bu güzel tarihi işiten, Her an bu
güzel çeşmeden su içer.1868”
Kitabenin son mısrasındaki bütün kelimelerin harf değerleri toplanınca
1285 rakamını vermektedir ki bu toplam, ebced hesabına göre çeşmenin yapılış tarihine denktir. Böylece çeşmenin inşa tarihi hem rakamla hem de ebced
hesabıyla düşülmüştür.
23-Rauf Paşa Namazgahı Çeşmesi
Yukarı Köşk Mahallesi’nde, Bahçe Sokak’ta bulunmaktadır.1239 H.-1823
M. yılında Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştır44.
Namazgâh taşının güney yüzüne, namaz kılmak için gelenlerin abdest almalarını sağlamak, maksadıyla bir çeşme yapılmıştır. Çeşmenin önünde 0.09
m. kalınlığında kesme taştan yapılmış 0.45 x 0.69 x 2.10 m. ölçüsünde bir su
teknesi yapılmıştır. Tek lüleli olup, tunçtan yapılan lülesi sonradan değiştirilmiştir. Çeşme lülesinin de bulunduğu taşın güney yüzü de kuzey yüzü gibi
zengin bir süslemeye sahiptir. Taşın ön yüzünde:

Küllema dehale aleyha
Zekeriyya’l-mihrab
Sene 1239

Taşın arka yüzünde:
44
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Menba’u’l-hayr asaf-ı sani
Rauf Paşa anın
Maskem-i lütfundan aldı
mezra’ ümmid-i ma
Etdi ihya bu mekanı söyledim tarih-i Nazif
Fi sebili’llah verir su çeşme gel iç daima
Sene 1239

24-Akif Ağa Çeşmesi
Ulu Cami’nin kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir
Belediyesi tarafından 2002 yılında buraya yerleştirilmiştir. Üzerinde üç satırlık kitabe bulunmaktadır. Kitabesinden hayır ve hasenat sahibi Canbaz Akif
Ağa’nın hayratı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarih kısmı 1300 H. 1883 M
olarak okunmuş ancak üç rakamı net olarak seçilememektedir.

Maaşaallah
Sahibül hayrat vel hasanat
Canbaz Akif Ağa’nın hayratıdır
1300 ?

25-Hacı Kurban Çeşmesi I
Hasanı Basri Mahallesi, Hacı Kurban Sokak’ta bulunmaktadır. Üzerinde beş satırlık kitabesi bulunan çeşme bir apartman girişinde bulunmaktadır.
Çeşme üzerinde bulunan kitabede iki tarih bulunmaktadır. Bunlardan birinde
1258 H.-1842 M. tarihi okunurken, diğerinde 1281H.- 1864 M. tarihi okunmaktadır. Buna tarihlere göre çeşme 1842 yılında yaptırılmış, 1864 yılında ise
onarılmış olmalıdır. Kitabenin metin kısmı bozuk bir yazı ile yazıldığından
tam olarak okunamamıştır. Okunabilen kısımlarında şunlar yazılıdır:
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Ahmed Paşa ?
.......................
Kurban Ağa’nın hayratı
Sene 1258
Sene 1281

26-Hafız Çeşmesi
Yeğen Ağa Mahallesi, Cirit Sokak’ta bulunmaktadır. Basık sivri kemerli
bir nişe sahip olan çeşmenin kemeri, iki büyük blok taş üzerine oturmaktadır.
Çeşme üstünde yer alan kitabede 1300 H.-M 1883 M. tarihi yer almaktadır.
“Hafız Çeşmesi H.1300”

27-Tahsin Bey Çeşmesi
Kasım Paşa Mahallesi, Cami Sokak’ta yer almaktadır. 1301 H.-1883 M.
tarihinde Tahsin Bey tarafından yaptırılmıştır. Çeşme üzerindeki kitabe de:

Hacı Çulluzade
Tahsin Bey hayratı
sene 1301

Anlamı:1883 yılında Hacı Çulluzâde Tahsin Bey’in hayratıdır. Dikdörtgen boyutlarda düzenlenmiş ve sivri kemerli bir nişe sahiptir.
28-Hafız Hamza Çeşmesi
Ali Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kareye yakın bir blok şeklinde
olan çeşme, sivri kemerli bir nişe sahiptir. Çeşme üzerinde yer alan kitabede
1949 yılında onarıldığı belirtilmektedir.
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Etti tamir bunu
çeşmeyi
Hafız Hamza
fi ğurre Muharrem sene
949

Anlamı: Bu çeşmeyi Hafız Hamza 1949 yılının Muharrem ayının ortalarında tamir etti.
29-Halıcı Çeşmesi
Palandöken Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Basit ve küçük ölçülerde
düzenlenmiş yuvarlak kemerli nişe sahip bir çeşmedir.45 Çeşme üzerinde yer
alan kitabede çeşmenin adının da verilmiş olması pek karşılaşılmayan bir uygulamadır. Bu nedenle Halıcı Çeşmesi’nin ayrı bir yeri vardır. Dört satır hâlindeki yapım kitabesi şöyledir:
Halıcı Çeşmesi
Sahibül hayrat vel hasenat
Hacı Ahmet Efendi oğlu
Hacı Mehmet Halıcı sene
950

Anlamı: Halıcı Çeşmesi, hayır ve hasenat sahibi Hacı Ahmet Efendi oğlu
Hacı Mehmet Halıcı tarafından 1950 yılında yaptırılmıştır.
30-Taşhan
Rüstem Paşa Kervansarayı içerisinde bulunmaktadır. Buraya sonradan
yerleştirilmiştir. Dikdörtgen boyutlardaki çeşme, avlunun ortasında havuzun
önüne yerleştirilmiştir. Üzerindeki kitabenin anlamı: “Maslakında daima zemzem suyu olsun. Bana Hz. Muhammed Mustafa (SAV) havzı kevser suyundan
içirsin.1797-98”46.

45

Yurttaş- Özkan, 2002, s.107.
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Yurttaş- Özkan, 2002, s.202.
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Maslakında daima olsun
Abı zemzem ey safa
İçüre havzı kevserden
Bana ol Muhammed Mustafa
Sene 1212
Fi ğurre zilhicce

31- Veyis Efendi Çeşmesi II
Veyis Efendi Mahallesi, Sergender Sokak’ta Bir evin duvarına bitişik olarak yapılan çeşme dikdörtgen boyutlarda ve sivri kemerli olarak inşa edilen
çeşme47, son zamanlarda ortadan kaldırılmıştır. Çeşme alınlığında yer alan kitabeye göre 1330 H.-1912 M. yılında yaptırılmıştır.
“Çeşmeyi yaptı zevku
.......... hayrına
Su içenler mest olur .....
sırrına
Tarihi H. Sene 1330”

Anlamı: Çeşme yaptı.......hayrına, Su içenler mest olur.... sırrına Tarihi Yıl
1912
32-Osman Ağa (Komser)48 Çeşmesi
Kavak Mahallesi, Musalla Sokak’ta Kavak Camii güneyinde yer almaktadır. Dikdörtgen boyutlarda, yuvarlak kemerli olarak yapılmıştır49. Üzerindeki
kitabede:
1088
Kabul edüp İlâhî eyle ihsan, Acep yerinde hayrat
etti Osman.

Anlamı: Osman ne güzel, yerinde bir hayır yaptı. Ey Allah’ım sen kabul
edip yardım et-1677 Osman adında biri tarafından 1088 H.- 1677 M. yılında yaptırılan çeşme 1977 yılında onarılmıştır. Orijinal kitabesi bugün mevcut
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değildir. Kitabenin yerine 1977’de Belediye tarafından mermer üzerine eski
kitabedeki ibare yazılıp, kitabenin yerine konmuştur.
Erzurum şehir merkezinde mevcut olan 179 çeşmeden 37’si üzerinde kitabe yer almaktadır. Çeşmeler, Osmanlı dönemine ait eserlerdir. 37 çeşmeden
5 çeşme Çeteci Abdullah Paşa’nın çeşmesi olup, beş çeşme üzerinde de aynı
kitabe yazıldığı için sadece bir çeşme kitabesine katalogda yer verilmiş, ancak
diğerleri değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Erzurum çeşmelerinden:
16. yüzyıla ait 1 çeşme
17. yüzyıla ait 9 çeşme
18. yüzyıla ait 10 çeşme
19. yüzyıla ait 11 çeşme
20. yüzyıla ait 6 çeşme bulunmaktadır.
Çeşme kitabelerinin 35’i sülüs 2’si talik hatla yazılmıştır.
Kitabelerin 26’sı mermer, 11’i taş üzerine yazılmıştır.
10 çeşmenin kitabesinde “Sahibül hayrat vel hasenat” yazılıdır.
31 çeşme kitabesinde yaptıranın ismi kaydedilmiştir
17 kitabede meslekler yazılmıştır (3 Vali- 2 Vezir-3 Müftü-9 Ağa)
37 kitabeden 16 kitabede dua, 2 kitabede ayet yazılmıştır.
13 kitabede ebced hesabıyla tarih düşülmüştür.
37 kitabenin 30’u yapım kitabesi, 7’si tamir kitabesidir
Kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olan Erzurum çeşmeleri sade düzenlenmiş su yapılarıdır. Çeşmelerin bazılarında en üst kısımda profilli bir saçak,
bazılarında ise çeşme semeri yer almaktadır. Erzurum çeşmelerinin büyük
çoğunluğu bir yapı veya bahçe duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Çeşmelerin çoğu bezemesiz olup 7 çeşmede süsleme görülmektedir. Çifte Minareli
Medrese’nin cephesinde bulunan XIII. yüzyıl sonları XIV. yüzyıl başlarına ait
olan çeşme, Anadolu Selçuklu dönemi cephe çeşmeleri içerisinde güzel örneklerden biridir. Erzurum’da bulunan Osmanlı döneminin en eski çeşmesini
sıra çeşmelerin de temsilcisi olan Şabahane Çeşmeleri oluşturmaktadır.
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