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 شمات" استانبولچ")*(سقايات

 نموذجًا األلمانية شمةالچ

 :  مقدمةال

إن ثقافة االحتياج إلى الماء موجودة فى المجتمع اإلسالمى كوجودها فى 
فت الچشمات فى الحضارة ؛ وعليه فقد عر المجتمعات األخرى على مر التاريخ

التركية كما عرفت فى الحضارات المختلفة وفى العصور التى سبققت الحضبارة   
 رجببع إلببى القببرن التببراا الموقببو   التركيببةف فمببتالج  وجببد صشببمة مصبب وعة مبب 

السابع ققل الميالد وذلك فى الحضارة اليونانيةف و وجبد بقايبا صشبمات فبى اثي باف      
ب يت م  هذه الچشمات فى جميع مدن األناضبو،ف  فقد  نى روماالعصر الاما فى 

فى حدائق م از، األغ ياءف وهبى  شبقه    (1)وكانت  زي   لك الچشمات بالفسيفساء
السلسقيل بشكل كقيرف وفى بومقاى كانت  وجد صشمات شارع يسبيل م ابا المباء    
باسببتمرار ليسببتفيد م اببا كببل شببخرن وفببى القببرن التببانى بعببد المببيالد  اببر فببى    

ف وثقت انه فى الفترة القيزنوية  م ب باء  شمات شارع ايضاج فى الحفائرالجزائر ص
صشببمات عموميببة بشببكل محببدود للجايببةف فوجببد فببى خرابببات افسببو  صشببمتي        

بقايبا   مى مبزي  بعالمبات الصبليون وشبوهدت    بيزنويتي  لكبل م امبا غوباء رخبا    
 بعض الچشمات التى  عبود إلبى هبذا العصبر فبى سبيدهف امبا فبى قلعبة افيبون قبره           

ماءها م  ستمد  ية ذات كتابة محفورة على الصخرف حصار فتوجد صشمة بيزنو
 ن (2)خزانات مص وعة م  الصخور

                                                 
والصبواع بعي بهف والسبقاية الموضبع البذى      السقاية:اإلناء يسقى بهف وقيل السقاية هبو الصباع   )*(

 يتخذ فيه الشرااف وقيل الِمسقاة والَمسقاة والسقاية موضع السقىن 
 ن2043فص:3اب  م ظور: لسان العرا ف دار المعارف مج-

( والتبى يقصبد بابا ةلابة     Musesالفسيفساء: يعبود البل هبذه الكلمبة إلبى الكلمبة اليونانيبة )        (1)
الف ى التسعة الال ى رافقب  اإللبه ابوللبو والال بى ار بقه اسبما  لفظجيباج        الف ون والجما، واإللاام 

( والتببى  ع ببى الفسيفسبباءف وقببد ولببلت هببذه الكلمببة إلببى اللجببة العربيببة ب سببم  Mosaicبالكلمببة)
(Psephos   (  والتبببى عرببببت الحقببباج لتصبببق )Fas)     ف وهبببى عقبببارة عببب  األشبببكا، المكعقبببة

 جاجنوالم تظمة التى قوعت م  الحجارة او الز
مف 2014ف جامعبة ببابليونف العبرا ف     ف كلية الف بون الجميلبة   إي ا  مادىف مصول  الفسيفساء

 ن1ص
(2)

İstanbul Tarihi Çeşmeler külliyatɪ,1.cilt.İstanbul su ve kanalizasyon 

idaresi s:25-26. 
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مببع فببى إن معظببم الچشببمات التببى ب يببت علببى واجاببات المببدار  والجوا  
شببمات الموجببودة فببى  و عببد الچ ف (1)زا، فببى اماك اببا حتببى اليببوم ال  بب األناضببو،

قونيبه   -لدي  كيقوباد على او، طريبق انواليبا  الرا الذى ب اه عالء اواجاة رباط ا
م على يسار المدخل اقدم صشمة  ركية باقيةف اما الچشمات 1232 -هـ 626عام 

الموجودة على جانقى مدخل مجمع الوزير السلجوقى لاحو عوا بمدي ة قونيبه  
ال مبباذج الزخرفيببة للچشببمات السببلجوقية بالمسبباجد و رجببع إلببى عببام     فتعببد اقببدم  

مف و ضم واجاة مدرسة صفته م ارة فى ارضروم صشمة يسبار  1258 -هـ 656
وك مدرسبة فبى سبيوا     گمف كمبا  ضبم   1271-هبـ 669خبة بتباريخ   الواجاة مؤر

-1271 -هبببـ 669التبببى ب اهبببا البببوزير لببباحو عوبببا صشبببمة مؤرخبببة بعبببام      
 ن(2)م1272

انبت  الچشبمات؛ حيبإ إنابا ك    عاداج ذهقياج إلنشباء فتعد ترة العتمانية الفاما 
دي  با الح يبم مب  خبال، حبديإ الرسبو،        اعما، الخير الذى حإ عليبه  م عمالج 

ف لببذلك حببرص (3)المبباء"سببقيا لببلى اع عليببه وسببلم  فببى قولببه" افضببل الصببدقة  
السببالطي  العتمببانيي  والصبببدور العظببام والببوزراء وكبببذلك والببدات السبببالطي       

رف  باء الچشبمات كعمبل مب  اعمبا، الخيب      علبى ب عامبة  وزوجا ام  باإلضافة إلى ال
و عتقببر األعببداد الكتيببرة واألنببواع المختلفببة للچشببمات دلببيالج قاطعبباج علببى  علببق       

مب  خبال،  شبييدها     اليمهو  فيذ  ع بالدي  الح يم سالطي السيما ال المجتمع ككل
فبى   هم ب  شبمة اسبال  الچ الحصبو، علبى المباء مب      عتقبر ويف ووقفاا كعمل خيبرى 

 بم بعمليبة مبلء األكبواا     شبخر مو ان يكون بداخلبه  الذى يتوجو  ؛ (4)السقيل

                                                 
)1) 

Oktay Aslanapa, Osmanlɪ mimarisi, Türkiye iş Bankasi, kültür 
yayɪnlarɪ, s:118. 

ف عبدد   ف كليبة ادداا ف جامعبة ط وبا    ميرفت محمود عيسىف الچشمة دراسة وثائقية اثريبة  ((2
 ن265-264مف ص 2007ف ي اير 20

اخقرنببا محمببدب  عقببداع ببب  المقببارك قببا، حببدث ا وكيببع عبب  هشببام عبب  قتببادةع  سببعيد ببب      ((3
 صبد  ع ابا قبا، نعبم قلبت      المسيو ع  سعد ب  عقادة قا، قلت يا رسو، اع إن امى ما بت اف  

ف ى الصدقة افضل قا، سقي الماءن اخقرنا ابوعمار الحسي ق  حريإ ع  وكيع ع  هشام عب   
قتادة ع  سعيد ب  المسيو ع  سبعد بب  عقبادة قبا، قلبت يارسبو، اع اى الصبدقة افضبل قبا،          

 سقى الماءن 
 ن255-254ف ص 5جمالحافظ جال، الدي  السيوطىف س   ال سائىف  -

سقيل لجة الوريق وما وض  م هف ويستعمل لفظ السقيل ادن للداللة على عي  المباء  قبام   ال ((4
ابب  م ظبور: مصبدر سبقق ذكبرهف ص       -ليشرا م اا ال ا  عامة فولمزيد مب  التفصبيل انظبر   

مف 1998 -هببببببـ 1418ف 1ف ط18دائببببببرة المعببببببارف اإلسببببببالميةف مببببببج   -نف 1930-1931
ابببات التركيببة العتمانيببة علببى اسببقلة اسببتانقو،  لببقاع علببى الوقببا ف الكت -نف5565-5564ص

دراسة ادبية واثرية مبع  رجمبة الكتبابي  األو، والتبانى مب  سلسبلة اسبقلة اسبتانقو، ألورجبون          
 -هبـ 1433فف كلية الدراسات اإلنسانيةف جامعبة األزهبر  باريش  اف رسالة دكتوراه غير م شورة

 ن10-7مف ص2012
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فياببا شببمة فالحصببو، علببى المبباء ف امببا الچلبالمبباء ووضببعاا علببى شببقابيك السببقي
 او عبب  الشببرا مقاشببرة مبب  الصبب قور إمببا عبب  طريببق   يكببون بوريببق مقاشببرة؛ 

بابا فبى   ويووفبون   م   لك الچشبمات  طريق السقائي  الذي  يمألون قربام بالماء
 نعلى القيوتوالشوارع 

ك بببت فبببى  م ع بببدما2010عبببام ع القحبببإ إلبببى موضبببو رجبببع لبببلتى ب
حيببإ جببذا انتقبباهى  سببمية هببذه الچشببمة      ه؛ ورالببدكتاسببتانقو، اث بباء إعببدادى ا  

ممبا دفع بى   ف وكذلك اختالفابا معماريباج عب  بباقى الچشبمات الموجبودةف       باأللمانية
ابا عب    سبقو  سبميتاا واختالف  علبى كبل مباهو غبامض مب       تعبرف  إلى محاولة ال

   صشمات استانقو،ن

فبى احبد   شبمة  الچ بم   باو،   قبد    الدراسات السبابقة فبى هبذا المجبا، ف    وع
ةثبرت ان  فاستفدت الكتير م  هبذا القحبإ و  فثريةاألوثائقية ال م  ال احيةاألبحاث 

اكمل هذه المسيرة بب ن يكبون القحبإ محبوره إحبدى الچشبمات العتمانيبة الواقعبة         
  نباستانقو، وهى الچشمة األلمانية

سة التحليلية لألثر محل الدراسة م  حيإ الخوة م اج القحإ هو الدراو
  نلمعمارى والكتابات الموجودة عليهوالتكوي  ا

 عريبم  يت باو،  شبمة؛  چالبع بوان  األو،  القحبإ إلبى مقحتبي     تقسمولقد 
الفرعيةف ثبم  ء األساسية وحيإ مكونات الق االتكوي  المعمارى للچشمة و شمةچال

لتانى اما المقحإ اعمارية الخالة بااف ف والورز المشماتالحديإ ع  انواع الچ
الچشببمة و بباريخ ب ائاببا وسببقو   موقببعويت بباو،  ؛الچشببمة األلمانيببةفكببان بع ببوان 

والكتاببات الموجبودة    المعمبارى لابا وخوبة ب ائابا     والتكبوي   تاا باذا اإلسمف سمي
عليااف ويعقو ذلك دراسة  حليلية لخوة الق اء والكتابات والقيت التاريخىف كذلك 

 ناسة األبيات الشعرية م  ال احية األدبيةدر
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 المبحث األول
 الچشمة

   تعريف الچشمة:

على اماك  يحصل م اا ال ا  على المباءف  بوجه عام صشمة  ولق كلمة 
كعمببل مبب  اعمببا، الخيببر مبب  اجببل م فعببة ال ببا ف و حتببل         كانببت  ق ببى قببديماج  و

ة فيه م  حيإ ب ائاا دلموجوالچشمات مكانة كقيرة بي  ادثار المعمارية للعصر ا
 (1) وزخارفاان وللچشمات مكانة خالة فى المعمار التركىن

شمة    ى فى اللجة التركية بمع ى مصدر مياهف وهى مب خوذة  صإن كلمة 
كلمبة    عبد ف وببذلك  (2)وز اى عبي  گشم التى مقابلاا فى اللجبة التركيبة كلمبة    صم  

ع والعيون وادبار التى  خرج م ابشم" على الوإطال  "ص األللف صشمة فارسية
سبققاج فبى إطبال  إسبم صشبمة علبى األب يبة الصبجيرة التبى يبتم إسبالة              الماء الق
 ن (3)الماء م اا

اى عي  مكان كلمة صشمة م ذ القرن التالإ عشر  gӧz"استعملت كلمة"
وحتى القبرن السبابع عشبرف ووجبدت كتاببات اسبتخدم فيابا كلمبات متبل "سبقاية"           

 ى صشمةف واطلقت كلمات باللجة التركية على مق ى المباء هبذا   ومسقى" التى بمع
  (4) متل "گوز" اى عي  و"گوزه" وپي ار" اى ي قوع وقاي ا  اى مصدرن

لفترة العتمانيبةف  فى حالة  ركيو وذلك فى ا ة بكترةاستخدمت كلمة صشم
صشببمة المببباء الببزال،"ف " صشببمة الكبببوثر" ف" صشببمة القلبببو     " ومبب  امتلببة هبببذا   

الحياة"ف " صشمة الفيض"ف "صشمة شمة ماء ف ويمك  ان نقابل بكترة " صالسعيد"
اإلحسببان"ف " صشببمة المبباء الوبباهر"ف" صشببمة عببي  الحيبباة"ف " صشببمة الخيببا،"ف   

 (5)"صشمة خورشيد"ف " صشمة الماء والتاا"ن

                                                 
)1) 

Adnan Turanɪ, Sanat terimleri sӧzlüǧü, Ankara, Toplum yayɪn evi, 3. 

baskɪ, 1975. s: 29. 
(2) 

Celal Esad Arseven,Sanat Ansiklepodisi,cilt1, Milli eğitim basɪm evi, 

İstanbul, 1998, s:389.  
)3) 

İstanbul Tarihi Çeşmeler külliyatɪ,a.g.e,.s:24.  
)4) 

Engin Ӧzdeniz, İstanbuldaki kaptan-derya Çeşmeleri ve sebilleri, 

İstanbul,1995,s:  
)5)

İstanbul Tarihi Çeşmeler külliyatɪ,a.g.e,s:24.  
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چشمة ب ناا: مق ى او خزي بة ميباه   لل اجاورد شمس الدي  سامى  عريفولقد 
البذى يب  ى إليابا عب  طريبق المواسبير مب  لبب ابير او         يسبيل المباء   فلابا حبو   

 (1)مزاريون

 :التكوين المعمارى للچشمة -

ع ببد الحببديإ عبب  التكببوي  المعمببارى للچشببمة؛ ف نببه يجببو  قسببيم  لببك        
 الع الر المعمارية إلى 

     رئيسية ع الر -1

 ثانوية ع الر -2

  عناصر الچشمة الرئيسية:أواًل: 

 م ه الماء: الص قور او األنقوا الذى يسيل-1

 ف وهبذا األنقبوا  ببدون لب قور   فبيض مب  انقبوا "ماسبورة"    كبان المباء ي  
السفلى م  الخه األوسه لحجر المرةةف وبعبد ذلبك  بم وضبع     موجود فى الورف 

 بعببد ذلبك يوضببع داخببل ح يببة الصب قور بسببقو  اببدر الميبباهف ثبم الببق  الصبب قور   
ذات الواجاببة كببان يوجببد لبب قور واحببد فببى الچشببمة ون بعقببد ايببتم  شببكيلا ةعميقبب

ف نببه يببرى اكتببر مبب  لبب قورف  المتعبددة  المفبردةف امببا فببى الچشببمات ذات األوجببه 
وكانت  لك الص ابير  ص ع بوجه عام إما م  القرونز او م  خليه مب  ال حبا    

فبب   والزنببكف ويببتم طالبهببا بالببذهوف والصبب قور او األنقببوا يحمببالن خصببائر 
 (2)نالمعدن الموجودة فى العصر التى  ص ع فيه

 حجر الص قور"طقلة الص قور": -2

 ولق كلمة حجبر الصب قور او طقلبة الصب قور علبى الجبزء الحجبرى او        
يص ع هذا الحجر م  الرخام سواء بسبيه او  المعدنى الذى يتقت فيه الص قورف و

  (3)كوحدة واحدةن ع بشكل عمودى داخل الح ية ذات العقدف ويوضمزخرف

                                                 
ببباا عببالى جبباده سبب ده دائببره  -شنسببامى قببامو   ركببىف در سببعادتف "اقببدام موقعببه سببى  ((1

 ن463ف ص:1317مخصوله س دهف 
)2)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:49. 
)3)

 Aynɪ eser, s:49. 
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 : الحو  -3

جتمببع فيببه المبباء الببذى يفببيض مبب  الصبب قورف  يقببع امببام حجببر المببرةةف وي
ف ويق بى الحبو  بشبكل عبام مب  الرخبام كشب  مب          (1)ويوجد على جانقيه سبدي  

 (2)لوازم الچشمةن

 الثانوية : عناصر الچشمةثانيًا: 

 ال يش )المقصورة(: -1

هبو الجببزء البذى يفصببل القسبم الموجببود فيبه الصبب قور عب  المحببيه بببهف       
  (3)ويكون بسيه او مزخرفن امفالرخ بالحجر او يجوى سوحهو

 :العقد-2

هو ع صر معمارى يق ى حسو اسلوا العصر فى اشكا، مختلفة سواء مب   
فبى  صبميم    وهبو البذى يظابر ال بيشف ويعبد العقبد       الحجر او الرخبام او القرميبدف  

وضوحاج فى واجاة الچشمةف ويكون مفبرداج فبى   الچشمة اكتر الع الر المعمارية 
فببى نفببس الواجاببة فببى    اكتببر مبب  عقببد   الواحببدةف ويوجببد الواجاببة  شببمة ذاتالچ

ة الواجاات ف نه يوجبد اكتبر مب     الچشمات ذات الج اعف اما فى الچشمات المتعدد
 (4)فى كل واجاةن عقد

 حجر المرةة: -3

ف ويكببون مببزي  بزخببارف م اسببقة للوببراز  يوجببد داخببل ال ببيش ذو العقببد  
 (5)نالچشمة باا ةالمعمارى الخاص بالفترة الموجود

 خزي ة المياه: -4

هببى القسببم الببذى يخببزن بببه الميبباهف ويق ببى إمببا مبب  الحجببر او الوببوا          
إ  كون الماسورة معاجف و وجد صشمات ال  حتوى على خزي ة ماء؛ حي كالهمااو

ف وفبى بعبض الچشبمات يسبتخدم     (6)بخبه المباء مقاشبرة    او الص قور على ا صا،
  ( 7)اعلى خزي ة المياه كمكان ألداء الصالةن

                                                 
)1)

 Alɪn Talas Oğlu, İstanbulun Meydan Çeşmeleri, Yüksek lisans tezi, 

İstanbul, 1994,s:4. 
)2)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:50 
)3)

 Ayni eser.,s:50. 
)4)

 Ayni eser.,s:51 
)5) 

Nuran Kara Pilehvarɪan, Nur Urfalɪ Oglu, Lütfi Yazɪcɪ Oglu, 

Osmanlɪ Başkenti İstanbulda Çeşmeler, Yapɪ-Endüstri Merkezi 

yayɪnlarɪ,s:25. 
)6)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:52. 
)7)

 Nuran Kara Pilehvarɪan ve başkalar,a.g.e.,s:24. 
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 :السچا  )الرفرف( -5

هو القسم الذى يربه السقم بالواجاةف ويق بى مب  الحجبر او الخشبو او      
مب   كبل   المعدنف ويكون مزخرفاج بشكل عامف وو يفبة السبچا   تمتبل فبى حمايبة     

 (1)ي تظر او يشرا او يمأل م  الچشمة م  اشعة الشمس او المورن

 المقعد: -6

دم للجلببو  ف ويسببتخهببو الجببزء الموجببود علببى جببانقى حببو  الچشببمة    
 (2)ةنية الماءف او م  اجل وضع ةنية الماء عليهن واالنتظار عليه حتى ملء

 : جويم إناء الشرا -7

هو التجويم او الحفرة التى  وضع فياا ةنية شبرا المباءف وهبى عقبارة      
ع  حجرات لجيرة إما ان  كون فى شكل زوجى او مفرد علبى الجبانقي  علبى    

  (3)مفردة اعلى الص قورنهيئة مت ا رةف او  كون 

 :إناء الشرا -8

هو إناء او ك   نحاسبى مولبى بالقصبديرف ويسبتخدمه العوشبى لشبرا        
 (4)نلقة  يربه إناء الشرا باا بواسوة ج زيرالماء م  الچشمةف ويتم  تقيت ح

الزخرفبة ف مبا ان   واما ع  الع الر المعمارية المستخدمة بادف الشبكل  
عامبة متبل الزهبرة والجصب       ة والحقبل الضبخم او  خالة متل م بارة السبفي    كون

 (6)(5) نوالرومى الملتوى والفاكاة

ولقد  وور العتمانيون بزخرفة الرومبى البذى قبوام الزخرفبة فيبه عقبارة       
ع  فروع نقا ية مرسومة بوريقة خالة ال  خضع فى شكلاا وا جاهاا ونموهبا  

م  الخو  ان يولق على  ل ظام الوقيعة مما جعل لاا طابعاج خالاج بااف لذلك ليس
هذا ال وع م  الزخرفة زخرفة التوريق العتمانيةف ولقد لارت لزخرفة الرومى 

                                                 
)1)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:52 
)2)

 Ayni eser.,s:52 
)3)

 Ayni eser.,s:52 
)4)

 Ayni eser,a.g.e.,s:52 
وبورة ف وهبو عقبارة عب  خوبوط ملتويبةف       اكتسو الرومى فى ادثبار العتمانيبة شخصبية مت    5))

واستخدم ع صر الزخرفة هذا بكترة فى كل العصبور وحتبى يوم با هبذا سبواء فبى الخبزف او        
 ن األخشاا او األحجار او المعدن او القماش وكذلك فى التذهيو

İnci A.Birol, Ҫiçek Derman,Türk Tezyini Sanatlarɪnda Motifler, 
9.baskɪ, İstanbul,  s:181. 

)6)
Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:53. 
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على يد العتمانيي  لورة رائعة شبديدة التعقيبد ولك ابا ايضباج شبديدة التب ثير علبى        
 (1) ال ا رإلياان

 الچشمات فاو عقارة ع  الكتابة والوجراءن بال سقة لع صر التوثيق فىاما 

 :  تابةالك-1

 عوى كتابة الچشمة معلومة بش ن الق اءف و كون إما شعراج وهبو الجالبو    
شبمات  كبون الكتاببة بابا عقبارة      كمبا انبه  وجبد ص    ف(2)او نتراج وهو نادراج ما يكون

 (3)فقهن دالتوحي   ةية قرةنية خالة بالماءف او كلمةع

اف و وض  الكتاببة مب  يكبون لباحو  لبك الچشبمة ومبا هدفبه مب  ب ائاب            
وفى اى  اريخ  م الق اءن و عكس الكتابات حقائق  اريخية؛ لذلك ف نابا  عبد وثيقبة    

 (4)هامةن

العاشبببر  فبببى صشبببمات القبببرن (5)حسببباا ابجبببد  ابببرت عبببادة التببب ريخ ب 
التبانى عشبر الاجبرى    ف واستمر ذلك حتى القبرن  الميالدىالساد  عشر الاجرى

يبة ذات الجملبة او الجملتبي     رفيبه الكتاببة ال ت   تالذى  ابر  ؛الميالدىالتام  عشر
   وضببحان إسببم القببانى و بباريخ الق بباء فقببهف واسببتمرهذا ال ببوع ال تببرى فببى  اللتببي

الكتابات حتى العصور األخيرة للچشماتن وكان ذلك لسقو اقتصبادى؛ حيبإ إن   
بانى الچشمة كان يعوبى مباالج للشباعر وال حبات والخوباط بخبالف ب باء الچشبمة         

                                                 
محمببد عقببد العزيببز مببرزو : الف ببون الزخرفيببة اإلسببالمية فببى العصببر العتمببانىف الايئببة         ((1

 ن77-76مفص:1974المصرية العامة للكتااف 
)2)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:53 
)3)

Hatice Aynur, Hakan T.Kara Teke,111.Ahmed devri İstanbul 
Çeşmeleri(1703-1730)İstanbul büyük şehir belediyesi, Kültür işleri 
Daire Başkanlɪgɪ yayɪnlarɪ,1995, s:71. 
)4)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:53 
الت ريخ بحساا ابجد:  م القدء فى استخدام الت ريخ بحساا ابجد فى األدا التركبى إعتقباراج    ((5

او  ركيوف وبعبد ذلبك البق  ي خبذ      م  القرن الخامس عشرف وفى القداية كان ي خذ شكل كلمة
شكل مصراع او بيتف وانج  ال ماذج فبى هبذا كانبت فبى القبرن التبام  عشبر والتاسبع عشبرف          
وكان يستخدم فى الم ظومات التاريخية خالة؛ وذلك فى األحبداث الاامبة متبل الجلبو  علبى      

جبامع او خبان    العرش والميالد والوفاة والحرا واالنتصار والعز، او ب اء صشمة او سقيل او
 او حمام او قصر اوڤيالن 

Günay Kut , Hatice Aynur, Damat İbrahim Paşanın İstanbulda 
Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri, Türklük Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 7, İstanbul, 1993, s: 395. 

الجمل على اشار ادثار اإلسبالمية   ولمزيد م  التفصيل انظر: حجاجى إبراهيم محمدف حساا
 من    1994ف ي اير 12فى مصرف مجلة كلية اددااف جامعة الم ياف مج
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ة يمك  ربيتاا بشكل م فرد حتى القرن السابع عشبر  ذا ااف وه اك كتابات فارسي
فى صشمات استانقو،ف لك  ال يمك  ربيتاا بعد هذا العصرن اما الكتابات العربية 

   (1)بشكل م فرد فيمك  ربيتاا فى القرن التام  عشرن

راكيببو العربيببة والفارسببية ويمكبب   فسببير اسببتعما، األ ببراك لأللفببا  والت
ولبة إلبيام   ي  والقبرةنف امبا الفارسبية فابى لجبة التقافبة الم ق      العربية لجة الدإلى ان 

ب يت الدولة العتمانية على انقا  دولبتام؛ ومبا  ر بو     ع  طريق السالجقة التى
على ذلك م  امتزاج اللجات التالث فى الس ة المتقفي  م  ادباء وغيبرهمف وكبان   

و اديقباج إال إذا كتبو   م  الملفت خال، الفترة العتمانية انه لم يك  يولق على األدي
باللجات التالث؛ بمع ى ان يكون له مؤلفبات بالعربيبة واخبرى بالفارسبية بجانبو      
التركيببة؛ لببذلك  اببر نتيجببة ذلببك ان امتزجببت الببتالث لجببات فببى نتبباج الشببعراء      

 واألدباء بشكل واض  جلىن

نماذج ادبية مختارة  عد الكتابات الشعرية الموجودة على الچشمات هذا و 
ف ن  ؛هاف وكما ان خووط هذه الكتابات هى ةثار لخواطي  مشاوري م  عصور

شبعراء مشباوري  فبى نفبس العصبرف ومب  ببي   لبك الكتاببات           ايضاج نتاج متوناا
 (3)كتقوا  لك األشعارن (2) وجد كتابات لسالطي  شعراء

إن جميع  واريخ صشمات استانقو، ارخت بالشعر طققاج للتقويم الاجرىف  
الموجببودة فببى چشببمات الالتبباريخ الاجببرى والمببيالدى معبباج فببى لكبب  يمكبب  ربيببة 

 (4)نالجانو األوروبى م  استانقو،

كانت األشعار  قدا بوجه عبام بقيبت او عبدة ابيبات  مبدع ببانى الچشبمةف        
ومب  مبا، مب ف     وضبي  سبقو الق باء    وكذلك يمكب  وجبود دعباء لقبانى الچشبمة و     

او مخلصبه   إسم الشاعر   ان يوجدف وفى ال ااية يمكوالمدة التى استجرقاا الق اء
 (5)نذى يستخدمه فى اشعارهاى لققه ال

                                                 
)1)

 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:71. 
مبب  امتببا، هببؤالء السببالطي  السببلوان احمببد التالببإ الببذى قببام بكتابببة بيببت مبب  الشببعر علببى   ((2

وجودة امام القباا الامبايونى لقصبر طوبقبابى والتبى      الم صشمته المعروفة بچشمة احمد التالإ 
 من1728امر بق ائاا عام 

-İzzet kumbaracɪlar,İstanbul sebilleri,İstanbul, s:35. 
 

)3)
 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:53  

)4)
 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:72. 

)5)
 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:73. 
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 ققبل القبرن   ف نبه  ؛اما ع  نوع الخه المستخدم فى الكتابة على الچشمات
بكتبرةف   (1)الجلبى  التلبإ اسبتخدم خبه    المبيالدى  التام  عشر التانى عشر الاجرى

الكتاباتف و وجد  اما بعد هذا القرن فقد قل استخدامهف ولم يستخدم خه ال سخ فى
وجببد ان المتببون   (3)ف وفببى عصببر احمببد التالببإ   (2)كتابببات كتقببت بخببه التعليببق   

بكترةف اما المتون الوويلة فكانت  كتو بخبه   (4)القصيرة كانت  كتو بخه التلإ
                                                 

لببى: لعببو خببه التلببإ الجلببى دوراج رئيسببياج هامبباج فببى  بباريخ الفبب  اإلسببالمىف  خببه التلببإ الج ((1
 متلببت اوضبب  لببوره فببى اسببتخدامه كفبب  كتببابى شببارك بفعاليببة وإيجابيببة م ببذ اواخببر القببرن    
السبباد  الاجببرى فببى  ببزيي  العمببائر اإلسببالمية وزخرفتابباف فضببالج عبب  مشبباركته ايضبباج فببى    

ألخرىف والواقع ان طقيعة التلإ وب يبة حروفبه   فبرد    زخرفة سائر م تجات الف ون اإلسالمية ا
مبب  بببي  انببواع الخببه العربببى األخببرى باحتمالاببا للتجليببل اى لكتابتاببا جليلببة كقيببرة الحجببمف         
وبقابليتاا للتراكيو متعددة األشكا، بصورة ال يمك  لسائر  لبك األنبواع إحتمالاباف ويحتمبل ان     

الف بان المسببلم إلبى إمكانيببة اسبتخدام هببذا الخببه    يكبون هببذا مب  اهببم العوامبل التببى لفتبت انظببار     
وإحاللببه بصببورة واسببعة محببل الخببه الكببوفى الببذى كببان سببائداج بصببوره المتعببددة فببى القببرون   
الخمسة األولى للاجرة فى كتابات العمائر اإلسالميةف فضالج ع  ان خه التلإ م ذ نشب  ه كفب    

ف بباج جمببيالج حقببق اغراضببه   زخرفببى قببد مببر بمراحببل مبب  ال ضببج والتوببور اهلتببه ألن يكببون      
الزخرفيببة والو يفيببة مبب   سببجيل إلنشبباء اثببر او  عميببره او  سببجيل لوفبباةف او لبب ر  ببذكارىف  
وإلى غير ذلك م  األغرا  التى استخدمت م  اجلابا الكتاببات العمائريبة وفبى الوقبت نفسبه       

فضببله كببان سببريع التققببل بال سببقة للببذو  اإلسببالمى العببام الببذى سببرعان مببا اقببره وار ضبباه و     
 بصورة اكقر على ما عداه م  سائر انواع الخه العربى األخرىن

محمببد علببى حامببد بيببومىف كتابببات العمببائر الدي يببة العتمانيببة باسببتانقو،ف رسببالة دكتببوراة غيببر  
 ن  ولمزيد م  التفصيل انظر:   4مف ص1991 -هـ 1412م شورةف جامعة القاهرةف 

-Abdulhamit Tüfekçi oğlu,Erken dönem Osmanlɪ mimarisinde yazɪ, 
Kültür Bakanlɪğɪ Yayɪnlarɪ, Birinci Baskɪ, Başkanlɪk Basɪm evi, 
Ankara,2001,s:9-10. 

التعليق: يوجد لاذا ال بوع مب  الخوبوط مكانبة هامبة ببي  الخوبوط المسبتخدمة فبى المعمبار            ((2
اليسبارف وكبان    العتمانى فبى الفتبرة المقكبرةف وحبروف هبذا الخبه  كبون مائلبة مب  اليمبي  إلبى           

يرج  استخدامه فى الكتابة فى العصر الكالسيكى مع جلى التلبإ علبى األب يبة متبل الچشبمات      
  واألسقلة والقصور والمدار  والمكا و على وجه الخصوصن

- Ayni geçen eser,s:641. 
ونلبببببش گوالبببببده هوالسبببببلوان محمبببببد الراببببببعف ووالد بببببه ربيعبببببة السبببببلوان احمبببببد التالإ:( (3

مف عقد ا فاقيبة سبالم مبع البرو      1703مف و ولى العرش عام 1673-هـ1083سلوانفولدعام
م ا بم فبت  جزيبرة اسبت ديل واسبتكمل      1517م بعدما كسو حرا بورتف وفى عام 1711عام 

مف و بم إنزالبه مب     1727فت  المورةف وفت  قلعبة لبودافوا م فبت  العديبد مب  البقالد حتبى عبام        
 من1736مف كانت وفا ه عام 1730العرش عام 

-Osmanlɪ Padɪşahlarɪ Ansiklepodisi, cilt 2, İstanbul,1986,s:487. 
يعد خه التلإ واحداج م  األقالم الستةف ويعقر ع به ب مبام الخوبوط حيبإ إنبه البعقااف وال        ((4

يعتقر الخواط خواطاج إال إذا ا ق هف وبصفة عامة فقد اسبتخدم هبذا الخبه فبى الزخرفبة الكتابيبة       
 حتى الوقت الحاضرنم و9 -هـ 3م ذ القرن 
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التعليقف امبا الكتاببات ذات المتبون العربيبة فكانبت  كتبو بخبه التلبإف وبعبد هبذا           
ضالج ع  انه كان يستخدم ويعلم فى المدار ف ف كان خه الرقعة يستخدم لساولته

لبم يكب  خبه    لك  هذا الخه لم يكتسو شارة كونه خه يستخدم فى الكتابات ألنبه  
  (1)ا فقد  ل خه التعليق هو الخه األنسو فى الكتاباتنف ى ويكتو بقلم رفيع؛ لذ

إال بعبد القبرن التبام      لم ير إمضاء الخواط فى الكتابات على الچشبمات  
فى (م1730-م1666) هـ(1142-هـ1076)فى صشمة داماد إبراهيم باشاعشر؛ ف

 (3)ن(2)شازاده يوجد إمضاء ولى الدي  اف دى

 عتقبر الكتابببة نفسباا ع صبراج زخرفيبباجف و رجبع اهميتابا الزخرفيببة      هبذا و 
اناببا  خلببق نوعبباج مبب  التببوازن بببي  السببووعف و كسببر حببدة وامتببداد الجببدرانف        

خدم معبه ال قباش احيانبباج لشبجل الفوالبل بببي      ويضباف إلبى ذلبك ان الخوبباط اسبت    
القحبببور الكتابيبببة ببببقعض الزهبببور واألورا  سبببواء بالبببداخل او بالخبببارج فبببى       
اإلطبببارات واأللبببواع الرخاميبببة والحجريبببة ذات ال صبببوص الت سيسبببية ببببالحفر     

 (4)القارزن

للخه العرببى اهميبة فبى العمبارة اإلسبالميةف و لبت عبادة زخرفبة         هذا و
قعة فى جميع العصبور اإلسبالميةف حتبى إن العمبارة اإلسبالمية      العمائر بالخه مت

ف ونفببذ قببد  كببون حقببالج م اسببقاج لدراسببة الخببه العربببى و وببوره وانواعببه المختلفببة 
الخببه علببى العمببائر اإلسببالمية بوببر  شببتى م اببا التلببوي  والحفببر والفسيفسبباء       
وبالطببات الخببزف والوببواف وكببان الخببه فببى كتيببر مبب  األحيببان يحتببل مكببان       

  (5) صدارة بي  انواع الزخارف األخرىنال

                                                                                                                     

شببقل إبببراهيم عقيببدف الكتابببات األثريببة علببى المعببادن فببى العصببري  األمببوى والتيمببورىف دار   
 ن33-31القاهرة للكتااف ص 

)1)
 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:73-74. 

ولى الدي  اف دى: م  اشار الخواطي  فى الدولبة العتمانيبةف ولبد فبى اسبتانقو، وعمبل فبى         ((2
التبدريس بعبد ان ا بم  عليمبهف وبعبد ذلبك عمبل فبى م صبو قاضبى عسبكر األناضبو، ثبم              ما ة 

الرومللىف حصل على إجازة خه التعليقف وكبان مب  اهبم خوباطى ال سبتعليق التركبىف وكبان        
 من1768-هـ1182ماهراج فى الجلى نستعليق وال ستعليقف  وفى عام 

- Muhittin Serin, Hat Sanatɪ ve Meşhur Hattatlar, 2.Baskɪ, İstanbul, 

2003.s: 291-292.  
)3)

 Hatice Aynur ve başkalar, a.g.e., s:74. 
ف مكتقببة مببدبولىف 1798-1517محمببود حامببد الحسببي ى: األسببقلة العتمانيببة بمدي ببة القبباهرة ( (4

 117ص:
 ن236مف ص 1990حس  القاشا: ادثار اإلسالميةف دار ال اضة العربيةف  ((5
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 :الوجراء-2

واحبدة مب  الصبور الزخرفيبة للكتاببة العربيبة التبى  فب             عتقر الوجراء 
وهبى عقبارة عب      ف(1)فياا الخواط العتمانى  ف  اج يقعبإ علبى الدهشبة واإلعجباا    

كتابة جميلة لجيرة بخه التلإ على شكل مخصوصف واللاا عالمبة سبلوانية   
 (2) ألوامر السلوانية او على ال قودف ويذكر فياا إسم السلوان ولققهن كتو فى ا

الع صببر التببانى مبب  ع الببر التوثيببق فببى الچشببمةف وهببى   عتقرالوجببراء 
 كون رمز بانى الچشمةف وكانت  شاهد فى الچشمات التى امر بق ائاا السبالطي   

مبا ان  كبون   بوجه عام؛ فكان يتم نحتاا على الرخامف اما م  حيإ الشبكل فابى إ  
و كببون جببزء مبب   شببمةف علببى هيئببة دائريببة او بيضبباويةف وهببى  وثببق لقببانى الچ  

 (3)الذهون الكتابة او جزء م فصل ع ااف و جوى  لك الوجراوات بور 

 شماتچالأنواع  -

شمات خارج المدن والتانى صإلى نوعي : األو،  قو،شمات استانص  قسم  
تبل التبى  ق بى للبذاهقي  للحبجف      شمات داخل المدن؛ فالتى  كون خبارج المبدن م  ص

وللجيش الذاهو للحراف وللمت قلي  ببي  ال بز، والف باد  خبارج المدي بةف وكبذلك       
الچشمات الموجودة فى المواقم لم  يدخل او يخرج م  المدنف وه اك صشمات 

البذى يراقبو    (4)القوستانجى؛ و كبون فبى المكبان الموجبود ببه القوسبتانجى باشبى       
  (5)ارجي  م  المدي ةناألشخاص الداخلي  والخ

شبمات ذات واجابة واحبدة  ق بى مب  ققبل محقبى الخيبرم          صو كون  لك 
اجببل ان يشببرا المسببافرون والحيوانببات فببى الوببر  بببي  المببدن وكببذلك طببر      
القوافلف ويوجد بابذا ال بوع انقبوا يسبيل م به المباء باسبتمرارف ويعلبق بجوارهبا          

 ن(6)لحيواناتإبريق نحاسى لشرا األشخاص وباا حو  خاص لشرا ا

                                                 
مف 1974رزو : مرجع سبقق ذكبرهف الايئبة المصبرية العامبة للكتبااف       محمد عقد العزيز م ((1

 180ص 
 ن117محمود عقا  حموده: دراسات فى علم الكتابة العربيةف مكتقة غريوف ص ((2

)3)
 Engin Ӧzdeniz, a.g.e., s:54. 

القوستانجى باشى: هو رئيس الجماعة التى  قوم برعاية حدائق وبسا ي  القصبر والمسبئو،    ((4
  قصر وام ه وكذلك يخدم ويقدم الخدمة لص اعة الزوار نع  ال

Fehmi Yɪlmaz, Osmanlɪ Tarih Sözlüğü, İstanbul, 2010.s: 83  
(5)

Nuran Kara Pilehvarɪ an ve başkalar,a.g.e.,s:24  
(6)

 Sedat Ҫetin Taş,İstanbul ve Mimarɪ Yazɪlarɪ, Türk Tarih Kurumu 

Basɪm evi, Ankara,2011.s:261. 
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ويوحببد لچشببمات المدي ببة عببدة اشببكا،؛ فقعضبباا ذو واجاببة واحببدة وهببذه  
الواجاببة  كببون إمببا بعببي  واحببدة او بعي ببي ف والببقعض ذو واجاتببي  و كببون ذات   
ل ابير مختلفة ويوجبد بابا عيبون لبجيرة او كقيبرة و ق بى ألجبل شبرا المبارة          

لميبادي  بحيبإ يكبون ذو    اولمل  قرا السقائي ف وم اا مايكون م فرداج فى وسه ا
فوم ابا مبايكون    (6متل صشبمة احمبد التالبإ كمبا فبى شبكل رقبم)        واجاات اربعة

-2-1كما فى شبكل رقبم)   مر قواج ب حد األب ية متل الجامع او المدرسة او المققرة
 ن (1)(3-4

ا إلببى قسببمي ؛ فا بباك مبب  قسببما شببمات بوببر  عببدةفيمكبب   صبب يم الچ 
ر مر قوببة بالمعمببارن وقسببمت المر قوببة صشببمات مر قوببة بالمعمببار واخببرى غيبب

بالمعمبببار إلبببى ثالثبببة اقسبببام؛ صشبببمات داخبببل المق بببى وصشبببمات خبببارج المق بببى  
ف وه بباك مبب  يقسببم الچشببمات طققبباج لسببعتاا    (2)وصشببمات مق يببة كچشببمة مسببتقلة  

 (3)ووجود الماء باا إلى صشمات ذات خزي ة مياه وصشمات بدون خزي ة مياهن

 إلى: م  ب ائااادف الالموجودة به والمكان    قسم الچشمات بحسو

 صشمات حائه -1

لترببة او  فبى واجابة ا   كون  لبك الچشبمات فبى مسبتوى الحبائهف و كبون إمبا        
متصلة باا او على جانقى التربةف او فى حائه الحظيبرةف او فبى حبائه المدرسبة     

كمبا فبى    او فى المصلى او فى واجاة مكتو الصقيانف او فى حائه ف باء الجبامع  
او فبى حبائه ف باء التكيبة او فبى واجابات الم باز، المولبة علبى           (1) الشكل رقبم 

ن و وجببد خزي ببة ميبباه هببذا ال ببوع فببى السببو  الخلفببى للجببدارف ويولببق  (4)الشببارع
نماذج هذا ف و(3ف)(2كما فى الشكل رقم) شمات ذات واجاة واحدةعلياا ايضاج ص

حتبى   يالدىالمالخبامس عشبر   التاسبع الاجبرى   ال وع موجودة إعتقاراج مب  القبرن  
 (5)نالميالدى العشري  الرابع عشر الاجرى  القرن

                                                 
(1)

 Ayni eser,s:262. 
2)

 İstanbul Tarihi Çeşmeleri külliyatɪ, a.g.e, s:32.
)

 
(3) 

Tarihi İstanbul Çeşmeleri kurtarɪlmalɪdɪr, 1. seminer, Yɪldɪz 

üniversitesi. 18 mart 1985 Pazartesi.,s:50 

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:46. 
(4)

 
)5)

 Nuran Kara Pilehvarɪan ve başkalar,a.g.e.,s:26. 
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 چشمة فى جدار حائط جامع شاهزاده (1شكل رقم )

 

 چشمة حائط قبل جامع أيوب سلطان (2) شكل رقم
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 (3شكل رقم)

 صشمات الزاوية )الرك ( -2

  وجد  لك الچشمات فى زوايا المقانى او الشوارعف  وكانت ذات واجابة  
ف ثبم البق  م ابا نمباذج ذات     (4كما فى الشبكل رقبم)   الفترات المتقدمةواحدة فى 

ف ومتلاببا متببل صشببمة الحببائه  لببت (5كمببا  فببى الشببكل رقبم )  واجاتبي  او ثببالث 
 (1) شائعة م ذ القرن الخامس عشر حتى القرن العشري ن

 

 (4شكل رقم)

                                                 
(1)

Nuran Kara Pilehvarɪan ve başkalar,a.g.e.,s:26.  
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 (5شكل رقم)

 صشمات الميدان -3

ذات اربببع واجاببات متببل     قببع  لببك الچشببمات وسببه الميببادي ف و كببون      
ويولبق عليابا "صوبا، صشبمة" اى      القصر الصجيرف وم ابا مبا يكبون ذو طبرفي     

وهبى مقبانى مسبتقلة  ق بى فبى ميبادي  اإلحتفباالت والميبادي           ن(1)الچشمة الشبوكة 
تببرة فالممتببل األو، للفتببرة التببى  سببمى   العامببةف ويعببد هببذا ال ببوع مبب  الچشببمات  

لتبى ببدات فبى المعمبار العتمبانى إعتقباراج مب         ف واالتجريو فبى المعمبار العتمبانى   
ف وبعض نماذج هذا ال وع شيد الميالدىالتام  عشرالتانى عشر الاجرى  القرن 

علببى شببكل قصببر مببزي  ب سببقلة فببى زوايبباهف ومتببا، ذلببك صشببمة السببلوان احمببد   
ف وه باك  (6كما فبى الشبكل رقبم)    امام القاا الامايونى م  قصر طوبقابى التالإ

فى بوياجى كوى المؤرخة  (2)جاة مفردة متل صشمة محمود التانىنماذج ذات وا
ات واجاتي  متل صشمة ميدان حكبيم  ذمف وه اك نماذج 1837 -هـ 1253بتاريخ

                                                 
)1)

 Oktay Aslanapa, a.g.e, s:118. 
مف وهببو اإلببب  األلببجر   1839م و ببوفى عببام  1785السببلوان محمببود التببانى: ولببد عببام      ((2

ف واخببو السببلوان مصببوفى الرابببعف ووالد ببه هببى نقشببد،  األلببجر للسببلوان عقببد الحميببد األو،
عامباج ف حبارا البرو  وانتصبر      24م وهبو فبى سب     1808سلوانف  بولى العبرش عبام     والده

مف وعقد معام ا فاقية سالمف استولى على المدي ة الم بورة فبى نفبس العبام ثبم      1809عليام عام 
 من 1839على مكة فى العام التالى وكانت وفا ه عام 

 -Osmanlɪ Padɪşahlarɪ Ansiklepodisi, cilt 3, s602-622. 
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م وصشببمة 1732 -هببـ 1144اوغلببى علببى باشببا فببى ققوبباش والمؤرخببة بتبباريخ   
 ن(2)م1732والمؤرخة بتاريخ   (1)لالحة سلوان فى عزا قابى

 

 قصر طوبقابىباب سلطان أحمد أمام چشمة ال(6شكل رقم)

 

                                                 
لالحة سلوان: هى زوجة السلوان مصوفى التالإف وهبى فبى األسبا  مب  عبزا قبابىف       ( (1

اخذت إلى القصر م ذ ان كانت طفلة لجيرةف ولقد  بم الحبديإ لسب وات عبدة علبى لسبان اهبل        
استانقو، ع  اخذها إلى القصرف وب اء =السقيل ب سماا: ذات يبوم بي مبا كانبت گبونلش سبلوان      

انى وزوجة محمد الراببع  تجبو، فبى المدي بةف وفبى شبوراع عبزا        والدة السلوان مصوفى الت
قابى بعربتابا ف نابا رات طفلبة لبجيرة  قكبى وفبى يبدها جبرة مكسبورة وذلبك ع بد صشبمة فبى              
ميدان لجيرف ففامت ان سقو بكاء الوفلة هوان جر اا قبد انكسبرت؛ فرقبت لقكائابا ورقتاباف      

اخرىف فلم   خبذ الوفلبة المبا، وقالبت: إن     ثم ارادت إعواءها مقداراج م  الما، م  اجل شراء 
جر ببى كسببرتف وال ابكببى مبب  اجببل المببا،ف لك ببى ابكببى ألن ببى لبب  ا مكبب  مبب  إحضببار المبباءف   
ف دخلببت الوفلببة السببرور إلببى والببده سببلوان بكلما اببا  لببك ودموعاببا الرقيقببةف ثببم اخببذت الفتبباة    

التببانى فببى  الصببجيرة إلببى القصببر ببب ذن عائلتابباف والببقحت لببالحة سببلوان زوجببة مصببوفى  
ال ااية بعد ان كقبرت متبل الزهبرة داخبل محبيه ف بى ومبقاجف وبعبد سب ي   بولى اب ابا محمبود             

هـف واراد  حقيق رغقتاا التى طلقت والد ه   فيبذها م بذ سب وات وهبو     1143األو، العرش عام
السقيلف و م اختيبار الميبدان الصبجير الموجبود خلبم جبامع البوزير األعظبم لبوقوللى محمبد           

 عزا قابى التى كانت مركزاج لألعما، الكتيرة فى ذلك الوقتن                            باشا فى
 Bkz: Ömer Faruk Şref Oğlu, su güzeli İstanbl sebilleri,İstanbul Büyük 

şehir belediyesi,Kültür işleri daire başkanlɪğɪ yayɪnlarɪ, s.144-145. 

- H. Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri Azapkapı Saliha Sultan 

Çeşmesi, Kültür Bakanlığı, Birinci Baskı, Ankara, 1995.s.3-4. 
)2)

 Nuran Kara Pilehvarɪan ve başkalar,a.g.e.,s:26. 
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 صشمات المصلى -4

كانت  لك الچشمات  ق ى بجانو مصلى فى اماك  الت زه الموجودة حو،  
المدي ةف وفى اماك  ال ز، الموجودة بي  المدن و حل فيبه القوافبلف وكانبت  ق بى     
م  اجل الوضوء وشرا الماء وسقيا الحيوانباتف وكانبت  لبك الچشبمات  تشبابه      

عماهببا مببع صشببمات المدي ببة ذات الحببو  والسببچا  العببريض الببذى يحمببى فببى م
اإلنسان م  المور والتلج والشمسن و كون  لك الچشمات إمبا متحبدة مبع مبدخل     

 الحبادى عشبر الاجبرى    المصلى او مع محراا المصبلىف ولابا امتلبة فبى القبرن     
إما ان نه حيإ افى الوقت الحالى؛ ولم يتقق م اا اى امتلة  فالميالدىالسابع عشر

مبا  ققبى مب     ان  وبوير المدي بةف او   وإعمار اث اء اعما،  هيكون المصلى  م هدم
  (1) باألب ية م  كل الجااتن نماذج هذا ال وع محاط

 صشمات الحجرة -5

الت وهبببى مببب  األنبببواع هببى صشبببمات كانبببت  ق ببى فبببى القصبببور والفببي    
تخدم م  اجبل   ستخدم لل ظافة والوضوءف وم اا ما كان يس الخالة؛ حيإ كانت

 (2) م ع سماع الوات الماءن

احتلبببت هبببذه الچشبببمات مكانبببة فبببى معمبببار الچشبببمة العتمانيبببة كع صبببر   
اليو  عكببس ذو  معمببار معمببارى جمببالى يتببرى األمبباك  الداخليببة ب شببكا، واسبب  

ف وكانبت  لبك الچشبمات ي  يابا المباء مب  المباء        التى ب يبت فيبه   الوقت العصر فى
 (3) نالميالدى الخامس عشر التاسع الاجرى القرن الحكومىف و م استخداماا م ذ

 الچشمات األسووانية -6

إعتقباراج مب  القبرن التبام  عشبر      شمات بدا فى الظابور  نوع م  الچ هى 
ا ذفى المعمار العتمانى سواء فبى ف باء الجبامع او ميبدان الق باءف واولبى نمباذج هب        

ه مصوفى باشاف ال وع هى صشمة حاجى بشير اغا الموجودة فى ف اء جامع قوج
و لببك الچشببمات  عكببس ذو  معمببار العصببرف ويوجببد مبب   لببك الچشببمات نمبباذج  

كمبا فبى    ذات ناايات مستوية ونماذج ذات ناايات كرية الشكل فى شبكل الكرنقبة  
ف وليس ه باك ضبرورة ان يوجبد فبى  لبك الچشبمات خزي بة ميباه ف         (7شكل رقم)

شقه المدن األوروبيبة  ولقد لممت هذه الچشمات ك صو اثرى يجعل استانقو،  

                                                 
)1)

Ayni eser .,s:27-29. 
)2)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:46. 
)3)

 Nuran Kara Pilehvarɪan ve başkalar,a.g.e.,s:29. 
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ا شرفة م ارة وهو نبوع نبادر جبداج    ن وه اك صشمات يوجد اعاله(1)فى  لك الفترة
 (2) نقد  ادم كالهماوفى استانقو، حيإ كان يوجد م ه نموذجان 

 

 (7شكل رقم)

ا بباك مبب  لبب م الچشببمات بحسببو نببوع الميبباه الموجببودة باببا؛     وبعببد ف 
ضباا ادخبر يسبيل م ابا ميباه دافئبةف       فقعض مياه الچشمات يظب  انابا شبافيةف وبع   

 ن(3)والقعض ادخر مشاور بلوم الماء فيه

 چشماتللالطرز المعمارية  -

؛ حيببإ  عكببس  المختلفة ختلببم الوببرز المعماريببة للچشببمات طققبباج للعصببور      
 الچشمات اسلوا العصر الذى ب يت فيهف وعليه يمك   ص يم طرز الچشمات إلى:

 (م16-هـ 10)ق الطراز الكالسيكى -1

ف المببيالدى السبباد  عشببرالعاشببر الاجببرى القببرن  بببدا هببذا الوببراز فببى  
 عقد حاد وفى بعض ال ماذج يشقه العقدويتميز بقساطة الچشمة؛ حيإ  تكون م  

                                                 
)1)

 A.yni eser.,s:29.  
)2) 

İstanbul Tarihi Çeşmeleri külliyatɪ,a.g.e, s:33. 
)3)

 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:65. 
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الحاجبوف وحبو  رخبامى وخزي بة ميباه موجبودة فبى الخلبمف و قبع          الذى يشقه 
داخبل  كتابة الچشمة داخل ال بيش علبى هيئبة مسبتويلةف ولب قور الچشبمة يكبون        

نيش عميبق يبتم  شبكيله بقبو  نو وجبد زاويبة متققيبة ببي  الكتاببة وقبو  ال بيش            
جبر الم حبوت   ححيإ يوضع فى هذا الجزء شبعاران بشبكل مت با رف واسبتخدم ال    

 (1) كع صر  جويةن

 م  اجمل نماذج هذا ال وع القسيه م  الچشمات صشمة سميز على باشبا  
 (2) ادرنه قابىن م والموجودة فى1565 هـ 973المؤرخة بتاريخ 

ولقد اسبتمرت خصبائر القبرن السباد  عشبر فبى القبرن السبابع عشبر          
وشوهدت اإلطالة التى  عوى الچشمة شكل ال صو التذكارىف و م  قليبل ار فباع   
قببو  ال ببيشف وانتشببرت األشببكا، الزخرفيببة علببى اطببراف الكتابببة وعلببى حجببر   

 (3) المرةةن

 م(1730-1718هـ()1142-هـ1130)(4) طراز عصر الالله -2

عشبر   ىالقبرن التبان  استمر  وقيق الوراز الكالسيكى فى الچشمات حتى  
ف ثبببم شبببوهدت اختالفبببات واضبببحة فبببى   الميالدىالقبببرن التبببام  عشبببر الاجبببرى 

ن واخبذت الچشبمات فبى عصبر     (5)الزخارفف و م ب باء الچشبمات ب سبا  مكعبو    
اجاببات م( اشببكاالج اكتببر  رفبباج وجمبباالجف و ببم  جويببة الو    1730-م1718) الاللببه

 رن واستمر القو  الحاد فى بعض الچشماتف وفام م  االستخدام الكتي(6)بالرخام

                                                 
)1)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:59. 
)2)

 Ramadan Çokdaş ve diğerler, Fatih Camileri ve diğer Tarihi Eserler, 

Türkiye diyanet vakfi, Fatih şubesi, s: 313.  
(3)

Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:59.  
مف وهبو إسبم لفتبرة فبى     1730هـ 1142م حتى1718هـ  1130يقدا م ذ عام عصر الالله: ((4

التاريخ العتمانى كان فياا داماد إبراهيم باشا لدراج اعظماجف واطلق هبذا اإلسبم عليابا مب  ققبل      
ولاره داماد إبراهيم باشا ورجا،  الشاعر يحيى كما، بيا لىف ولقد اهتم السلوان احمد التالإ

الدولة ةنذاك بالشعر والموسيقى والمعمار واألزهار ومعمبار الحبدائق والخبه والعلبمف وانشب وا      
القصببور والسببرايات والحببدائق التببى  قعببإ علببى القاجببةف وفتحببت موببابع فببى الدولببة وبببدات     

نبديم ومصبوفى جباويش    عمليات الترجمبةف وانبتج الشبعراء ةثباراج كتيبرة فبى  لبك الفتبرة امتبا،          
وبكر اغباف لكب  حالبة السبلم اليمكب  ان  بدوم لدولبة متبل الدولبة العتمانيبة؛ فقبدات الحبرا مبع              

كبان عصبيان با رونبا خليبلف وهكبذا انتابت هبذه الفبرة بشبكل           مفثبم 1723هبـ  1135إيران عبام 
 مفجعن

Yɪlmaz Ӧztuna: Büyük Tarih Ansiklepodisi, Bateş 
yayɪnlarɪ,Ankara,1992,s:409-411.  
)5)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:60. 
)6)

 İstanbul Tarihi Çeşmeleri külliyatɪ, a.g.e, s:34. 
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قد اثرت على زخارف  لشكل زهرة الالله فى الزخرفة ان زخارف عصر الالله
واجاة الچشمةن ويعد هبذا العصبر فتبرة العقبور مب  األسبلوا العتمبانى التقليبدى         

 لبك الفتبرة ان ال بيش عميبق      إلى األساليو الجربيةف وم  خصائر الع الر فى
قليالج ذو قو  دائرىف وغواء ال يش الق  شبعاعياجف وفبى بعبض ال مباذج يوجبد      

 كبورنيش  -القبروز الموجبود فبى السبچا      -ببي  غوباء ال بيش واسبا  الكبورنيش     
و وجد الكتابة على سو  الجدار على ال يشف وشوهد السچا  فى بعض  ا فسچ

ت بلصبببو  ذات قاعبببدة دقيقبببة مببب  كبببال    ال مببباذج مر قوببباج بالجبببدار؛ حيبببإ يتقببب   
 ن(1)الجانقي 

 عببد فتببرة السببلوان احمببد التالببإ ومببا بعببدها حتببى فتببرة محمببود       و اهببذ 
م( عصراج ذهقياج للچشمات سواء فبى  1754-م1730)هـ(1167-هـ1142)األو،

 ن(2)او فى زيادة اعدادهاالزخارف 

 م(18 -هـ12)قالروكوكو -طراز الباروك -3

 عشبر التبام   القبرن التبانى عشبر الاجبرى     م تصبم  بدا هذا الوراز فبى   
الزهبور   شبمةف و ابرت زخبارف   حيإ شوهد اختالف فى واجاات الچ الميالدى

كقيرة فى الزخارف القارزة فبى واجابات    والفاكاة الوقيعية والتى كان لاا مكانة
صشمات استانقو،نو ركت األقوا  الحادة واستخدم بدالج م اا األقوا  الزخرفيبة  

ف نبه شبوهد ايضباج     التب ثيرات األوروبيبة فبى الزخبارف     ف وبجانبو ربيبة  المت وعة
 ن (3)ى فى بعض الچشماتتقليداألسلوا ال

كانبببت فتبببرة احمبببد التالبببإ فتبببرة  بببداخلت فيابببا الچشبببمات ذات اسبببلوا    
سبلوا  شمات ذات األسلوا التقليدىىف وبعبد  لبك الفتبرة اكتسبو ا    القاروك مع ص

األوروبيةف ويمك  القبو،   ت  جوى بالزخارفشماالقاروك ثقالج؛ فقدات اوجه الچ
ان السببقو فببى هببذا انببه بعببد عاببد السببلوان محمببود األو، فبب ن حضببور كببل مبب     
المعماريي  اإليواليي  ومعام عما، الرخبام مب  اوروببا وما دسبى الميباه اد بي        

هقوا إلى اوروببا للدراسبة كبل    ذم  فرنسا إلى  ركيا باإلضافة إلى الوالا الذي  
 ن (4)لى ازدهار طراز القاروك فى  ركياهذا ادى إ

ات األج حةف وكان م  ذكترت فى هذا العصر ايضاج  صميمات الواجاة  
وباء الصبدفةف ومحبيه الصب قور     الزخارف: اورا  الخرشوف القرى ومو يم غ

                                                 
)1)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:60. 
)2)

 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:64. 
)3)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:61. 
)4)

 Hatice Aynur ve başkalar,a.g.e.,s:64. 
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الموجبود ببه انح باءات     م  األقوا  التى  ظار بوبرز العقبد   بعدة لفوف يظار
 تبام  عشبر  التبانى عشبر الاجبرى ال   اايبات القبرن   وفبى ن  نكتيرة او ور  القرسيم

اكتسببو معمببار الچشببمة خالببية ال صببو التببذكارىف وب يببت سببچاقات     المببيالدى
لبجيرة وربو  اسبووانات ذات طبابع     امية لاا حبوافف واسبتخدمت اعمبدة   رخ

 ن(1)يونانىف واستخدمت سووع م ح ية جداج بت ثيرات اوروبية

 م(19 -هـ13)قالطراز اإلمبراطورى -4

قد  سرا األسلوا اإلمقراطبورى الفرنسبى إعتقباراج مب  عابد السبلوان       ل
إلبببى الفببب  التركبببىف و عبببد  م(1839-1785هبببـ()1254-1199)محمبببود التبببانى

 واحبببببدة مببببب  التجبببببارا األولبببببى بابببببذا      (2)صشبببببمة السبببببلوان سبببببليم التالبببببإ   
شيد األ راك باذا األسلوا العديد م  األعما، المعماريبةف لكب  هبذا     ن(3)األسلوا

لوا لم يك  فى  ركيا كما كان فى اوروبا؛ حيإ الق  يالئم ذو  وعبادات  األس
األ راك واطلق عليه األسلوا اإلمقراطورى التركىف واختلم هذا األسلوا فبى  

ب شكا، األورا  واألزهار و بم االبتعباد عب     طريقة  وقيقافى  ركيا واكتفى فقه 
األسببلوا لحرمببة  اشببكا، الحيوانببات واإلنسببان والتببى هببى مبب  اهببم ع الببر هببذا 

 (4) التصوير فى اإلسالمن

شوهد فى ال صم األو، م  القرن التاسبع عشبر بعبض االختالفبات فبى       
والكتاببة فبى الجببزء    ف؛ فم وقبة الصبب قور احيوبت بقبو  مببدفون    صبميم الچشبمة  

راء فى  صميم الواجاةف وكان العلوى الذى يظار مع الكورنيشن وشوهدت الوج
فببى هببذا األسببلواف وشببوهدت   فببى الزخرفببة اامببةالقببالدة مبب  الع الببر ال  نصببر

                                                 
)1)

 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:61-62. 
والبده السبلوان مصبوفى التالبإف والد به ميرشباه سبلوانف ولبد عبام           السلوان سبليم التالبإ:   ((2

مف انشجل ققبل  1807م وحتى 1789مف استمرت فترة سلو ته م ذ 1808م و وفى عام 1761
 وليببه السببلوة بدراسببة العلببوم والبب ظم السياسببية والعسببكرية للببدو، األوروبيببةف وقببد كببان مبب      

لسالطي  الذى كانوا ي ظمون الشعرفوبدات فتبرة  وليبه والبقالد فبى حربابا مبع الرو فوا قبع        ا
سياسببة  قشببفية إللببالع حببا، الموازنببة فببى الببقالدف وقببام كببذلك ب لببالحات فببى مجبباالت عببدة  
وسميت  لك اإللالحات بال ظام الجديدف  م فبى عابده االسبتيالء علبى بلجبراد وهباجم نبابليون        

مف وانز، م  العبرش و بم  وليبة السبلوان     1807مردات على السلوان عام مصرف ثم كانت الت
مصببوفى الرابببع مكانببهف واستشبباد اث بباء القببقض عليببهف و ببم دف ببه فببى  ربببة مصببوفى التالببإ      

 الموجودة بجوارجامع الله لىن
-Muhtasar Osmanlɪ Tarihi, Ҫamlɪca, 3. baskɪ, İstanbul, 2008 s:162-170. 
)3)

 İstanbul Tarihi Çeşmeleri külliyatɪ, a.g.e, s:37. 
(4)

 Celal Esad Arseven,a.g.e.,s:60-62. 
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نمبباذج صشببمات اسببتخدم فياببا  صببميمات مت وعببة مكونببة مبب  األورا  المختلفببة    
لك فبى حجبر مبرةة    ذوالقالدة حيإ حلت محل ور  الخرشوف وغواء الصدفة و

وزادت الزخبارف   الزخبارف فبى واجابات الچشبمة بسبيوةف      الچشمةف والبقحت 
ريببةف وحتببى بدايببة القببرن العشببري   ببم  وببوير   الموجببودة اعلببى الع الببر المعما 

وشوهد  نماذج  صاميم جديدة  ختله فياا األساليو الجربية مع األساليو الشرقيةف
طراز الفترة الكالسيكية فى نماذج كتيرةف ووجد فى  صبميم الواجابة الكبورنيش    

التببانى عشببر الاجببرى الببذى كببان موجببوداج فببى بببدايات القببرن   (1)ذو المقرنصببات
  ن(2)الميالدىن عشر التام 

التاسببع التالببإ عشببر الاجببرى  واعتقبباراج مبب  ال صببم التببانى مبب  القببرن   
شوهدت اثار  م العمل م  خاللابا علبى البتخلر مب   ب ثير الفب         الميالدى عشر

األج قىف واطلق علياا إسم ال يوكالسيك التركبىف و بم ب باء صشبمات جميلبة بابذا       
 قليبد صشبمة الوقبمف وب يبت العديبد       األسلواف وفى عصر الجماورية  رك  ماماج

ف يبة  األسم تف والتى لم  ك  ذات قيمبة   شمات القسيوة وغير الجميلة م م  الچ
 (3) نعلى اإلطال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
لببم يكبب  المقببرنر معببروف ققببل اإلسببالمف ولقببد لعببو دوراج هامبباج فببى الفبب        المقرنصببات:  ((1

اإلسالمى والق  م  اهم خصائر هذا الف ف ولم يقتصر استخدامه علبى الو يفبة المعماريبة    
القحت وسيلة لتزيي  الفتحات م  اببواا ونوافبذ و بزيي  العقبود      باستعمالاا  حت الققاا؛ بل

 واألعمدة والمداخل والزوايا وكل مكان فى الق اء يصل  لققو، هذا الع صر الزخرفىن
  27مرجع سقق ذكرهف ص:محمد عقد العزيز مرزو ف  -

)2)
 Engin Ӧzdeniz,a.g.e.,s:64. 

)3)
 İstanbul Tarihi Çeşmeleri külliyatɪ, a.g.e, s:38-40. 
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 المبحث الثانى
 األلمانية شمةچال 

 

 (1شكل رقم )

ع د الحديإ ع  الچشمة األلمانية ال بد فى القداية ان نتعرف على سقو 
هبذا اإلختيبارف حيبإ إنببه يمكب  القبو، ان  سبميتاا باأللمانيببة كبان ع صبراج جاذببباج         

كل للقحإ ع  سبقو  لبك التسبميةف ومالبسبات ب ائاباف كبذلك هيئتابا المختلفبة بشب         
ملحببو  عبب  ببباقى الچشببمات الموجببودة فببى  ركيببا عامببة واسببتانقو، علببى وجببه    
الخصوصف والرغقة فى معرفة هل هى مت ثرة بوراز معمارى ما ام هى طراز 

 جديد ام ماذا!

التبى  ق بى    إحبدى صشبمات الميبدان   ب ناا الچشمة األلمانية يمك   ص يم 
 لوقتنم  المياه و زي  الميادي  فى نفس ا لسد حاجة ال ا 

 موقع الچشمة

 ن(1شكل رقم) (1) قع الچشمة فى ميدان السلوان احمد داخل الحديقة

                                                 
)1)

 Bkz:- Affan Egemen, İstanbulun Çeşme ve Sebilleri, Artɪvan yayɪn 

evi, Çağal oğlu, İstanbul, Ekim, 1993. s:137. 

-Ӧmer M.Dӧnmez, Bizanstan gӧnümüze İstanbl sularɪ, İstanbul ,2008, 

s:326. 

-Alɪn Talas Oğlu, a.g.e., s:82. 
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 تاريخ البناء

مف وكبان افتتاحابا فبى    1898هبـ  1313شبمة عبام    م األمر بق اء هذه الچ 
 ن(1)مف بحفل كقير1901هـ 1316ي اير 

 سبب التسمية

األلمبانى   سميت باأللمانية ألناا كانت عقارة عب  هديبة مب  اإلمقراطبور     
ف ويعتقد اناا كانبت هديبة إ فبا     (3)إلى السلوان عقد الحميد التانى(2)ويلاالم التانى

م فببى اسببتانقو، ققببل الحببرا العالميببة    1898قببام بعقببده إمقراطببور المانيببا عببام    
ف و م إحضار هذه الچشمة  فى حالة قوع مص عة فى المانياف وهى مب   (4)األولى

                                                 
)1)

 Bkz: - Affan Egemen, a.g.e., s: 137. 

               - Alɪn Talas Oğlu, a.g.e., s:82. 
مف وذلك بعد ان خلفبه  1888ويلاالم التانى:  ولى حكم المانيا بعد وفاة القيصر ويليم األو،  ((2

يومبا ثبم  بوفىف اسبتمرت فتبرة حكبم        99اب ه المبريض فريبدريك التالبإ بعبد ان  بولى حبوالى       
والودم مع بسمارك فى بداية حكمه وارغمه علبى االسبتقالة عبام    م 1888ويلاالم التانى م ذ 

م ولجب  إلبى   1918 مف جر بالده إلى الحبرا العالميبة األولبى و  باز، عب  العبرش عبام       1890
 هوالندان

 ن97مف ص:1969محمد كما، الدسوقى: اريخ المانياف دار المعارف بمصرف  -انظر
 -ؤسسببة فببرانكلي  للوقببع وال شببرف القبباهرة    الموسببوعة التقافيببة ب شببراف دن حسببي  سببعيدف م    -

 ن1060مف ص1972نيويورك 
مف والبده السبلوان عقبد المجيبدف  بولى العبرش       1842السلوان عقد الحميد التانى: ولبد عبام    ((3

اعلب  المشبروطية   وهو السلوان الرابع والتالثون م  سالطي  الدولة العتمانيةف  مف1876عام 
م و م إقصبابه عب  العبرش عبام     1908روطية التانية عام م ف ثم اعل  المش1876األولى عام 

 من1909
على محمد الصالبى: الدولة العتمانية عوامل ال او  واسقاا السقوطف دار التوزيع وال شبر  -

 نف400 -399مف ص:2001 -هـ 1421اإلسالميةف الوقعة األولىف 
- Muhtasar osmanlɪ tarihi(1299-1922), a.,g.,e.,s:217-229. 

ال سببقة لموضببوع التقببارا العتمببانى األلمببانى؛ فببيمك  القببو، إن ه بباك اسببقاا جعلببت عقببد  ب ((4
الحميد التانى يقترا كتيراج م  المانيا ويوطد عالقته باا حيبإ يقبو، " سبمة مشبتركة ببي  كلتبا       
البدولتي  فبى نظبام الحكببمف والسبقيل إلبى حببدوث مصبادمات مسبلحة بي امببا لعبدم وجبود حببدود          

ان يشعر به السلوان م  إعجاا بالقوة العسبكرية والصب اعية التبى  تمتبع     مشتركة" كذلك ما ك
م طلببو السببفير األلمببانى فببى اسببتانقو، مبب  القيصببر األلمببانى    1880باببا المانيببان وفببى اوائببل  

لسرعة التحبرك بجيبة ان يمبأل األلمبان الفبراو الموجبود باسبتانقو، بعبد انتاباء ال فبوذ الفرنسبى            
يمان القبانونى؛ فب درك ويلابالم التبانى ذلبك واسبرع إلبى زيبارة         الذى حصلوا عليه م ذ عابد سبل  

استانقو، فبى او، زيبارة يقبوم بابا إمقراطبور دولبة اوروبيبة كقيبرة إلبى الدولبة العتمانيبةف ممبا             
 =مف ومبد 1898اغضو إنجلترا وروسياف ثبم قبام القيصبر بالزيبارة التانيبة إلبى اسبتانقو، عبام         
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شارك العمل فياا معه المعمار اإليوالى جوزيم اعما، المعمار األلمانى سپوا و
 ن(1)انوونى

 التكوين وخطة البناء

 

 (2شكل رقم)

                                                                                                                     

ي ة القد  التى بدا الع صر األلمانى فيابا يظابر المانيبا    القيصر زيار ه التانية حتى شملت مد=
علببى اناببا دولببة اسببتعمارية جديببدة واسببرع القيصببر بافتتبباع ك يسببة برو سببتانتية إبببان زيار ببه     
للقد ف ولقد م   األلمان على الفبور امتيباز إنشباء خبه سبكك حديبد بجبدادف ولقبد رات اوروببا          

رية   ولق م اا المانيبا للتقبدم لبوا ةسبيا وكبان      وةسيا ان هذا الخه سيكون بمتابة قاعدة عسك
هذا هو احد اسقاا اندالع الحرا العالمية األولىن ولقد كبان ليباذ عقبد الحميبد ب لمانيبا ولجوئبه       
إليابا ضبرورياج مب  اجبل إحببداث  بوازن ببي  البدو، الكقبرى التببى   البقه العبداءف بيبد ان هببذا            

يد وبقاء الدولة العتمانيةف واهم سمة لاذا اللجوء انه اللجوء لم يك  شيئاج حس اج بال سقة لعقد الحم
بمتابة ولوج إلى ملج  محفوف بالمخاطرف وقد استخدم اال حباديون هبذه السياسبة للقضباء علبى      

 السلوان اوالج ثم الدولة فى خا مة الموافن
سليمان قوجه باش: السبلوان عقبد الحميبد التبانى شخصبيته وسياسبتهف  رجمبة عقبد اع احمبد           -

 ن310-305مف ص:2008إبراهيمف المركز القومى للترجمةف الوقعة األولىف 
)1)

 Alɪn Talas Oğlu, a.g.e., s:82. 
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 (3شكل رقم )

ف وهبى ذات خوبة   (1شبكل رقبم)   (1)إن  لك الچشمة فى هيئبة الشبادروان  
ف ويوجبد بابا سبقعة لب ابير وسبقعة احبوا ف       (3كما فى الشكل رقم) ب اء ثمانية

ابة األماميبة للچشبمة حيبإ يبتم الصبعود إليابا عب          وال احية الج وبيبة  متبل الواج  
علببى مر كببزة وهببى عقببارة عبب  صشببمة رخاميببة مكونببة مبب  ققببة   ن(2)طريببق سببلم

 (4كما فى الشكل) ثمانية اقوا  موضوعة فو  ثمانى اسووانات خضراء اللون

                                                 
)1)

 İbrahim Hilmi Tanɪşɪk , İstanbul Çeşmeleri İstanbul ciheti, Maarif 

Matbaasɪ, İstanbul , 1943,s:298. 

م قبببوش علبببى حافتيبببه لبببور الشبببادروان:اطلق علبببى اللبببوع الرخبببامى الم قبببوش المتمبببوج ال-
لحيوانببات واسببماك بببالحفر القببارزف ويسببمى لببوع السلسببقيل داخببل األسببقلةف كمببا يولببق علببى       
التكوي  المصمم م  لدر خشقى مزخرف به فتحة يصو م اا الماء إلى حو  لجير اسفل 
هذا الحو  إلى اللوع الرخامى الم قبوش والموضبوع فبى وضبع مائبل فيقبرد المباء  لمبروره         

 وع الرخامى والق اة التى   قل الماء إلى فسقية او حو  ةخرنعلى الل
ف 1سامى محمد نوارف الكامل فى مصولحات العمارة اإلسالمية م  بوون المعاجم اللجويبةف ط 

 ن102-101فص 2001دار الوفاء لدنيا الوقاعةف 
 

)2)
 Alɪn Talas Oğlu, a.g.e., s:84. 
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 (4شكل رقم )

 (5وشكل القبة من الداخل كما فى الشكل رقم )

 

 (5شكل رقم )

وسبباا واإلطببار الموجببود بببي  األحجببار   بوقواعببد  لببك األسببووانات ور 
واطببوا  الققببة واألسببووانات الموجببود فياببا المواسببير والمواسببير كببل ذلببك  ببم       
لبب اعته مبب  القرونببز ذوال قببوش القببارزة باألسببلوا األلمببانىف وداخببل الچشببمة     
غوببت ققببة رخاميببة ثانيببة خزي ببة الميبباه الرخاميببة الموجببودة وسببه األسببووانات   
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 حت الققة الرئيسية للچشمةف ووضع على  لبك الققبة التانيبة إطبار فبى شبكل  باج        
چشبمة مجوبباة  وارضبية ال (7ف) (6كمببا فبى شبكل )   دائبرى م حبوت مب  القرونبزف    

 ن(1)بالفسيفساء

 

 (6شكل رقم )

 

 (7شكل رقم)

األسبوواناتف ويوجببد فببى  يوجبد ممببر دائبرى حببو، خزي بة الميبباه الموجبودة بببي      
ف امبا احبوا    شبمة رخامية ثابتة على الحواف السبقعة للچ  خل اماك  للجلو الدا

 ف(7كما فى الشكل رقم ) المياه فاى ذات خوة ب اء نصم بيضاوية

                                                 
)1)

 Affan Egemen, a.g.e., s: 137. 
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 (7)شكل رقم 

ولبب ابيرها  وجببد اعلببى طببقالت لبب قور م قوشببة ب قببوش بببارزةف وفببى الجببزء    
العلبوى مبب  ذلببك يوجببد شببريه مكببون مب  ضببفائر مبب  الحجببرف و حبباط األسببو    
الخارجية لألقوا  ال صم دائرية ب جوم مذهقة موجودة وسه األشكا، الدائريةف 

كمبا فبى    لقفبل و وجد قالدة بارزة دائريبة علبى األمباك  الموجبودة اعلبى احجبار ا      
 (8الشكل رقم)

 

 (8شكل رقم )

ف و م  جوية الجزء الخبارجى مب  الققبة بال حبا ف و  تابى  لبك الققبة ذات اللبون         
 (8شكل رقم )ن (1)األخضر الجامق بققة على هيئة شرنقة

                                                 
)1)

Alɪn Talas Oğlu, a.g.e., s:84.  
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 (8شكل رقم)

احيه الورف الخارجى م  األقوا  بزخارف م  المي باف ووضبع علبى     
رلبيعة دائريبة ذات لبرة  حتبوى زخبارف المي ببا      األمباك  اعلبى احجبار القفبل     

 (1)ن(9كما بالشكل رقم) ايضاجف وخارج القو  مجوى بوو  برونزى ونحاسى

 

 (9شكل رقم )

 الكتابات الموجودة عليها

   قسم الكتابة الموجودة على الچشمة إلى قسمي : 

 وبل   األو، كتابة باللجة األلمانية وذلك علبى لوحبة برونزيبة علبى الواجابة التبى      
  (10)كما فى الشكل رقم على مدخل الخزي ة

 

                                                 
)1 )

 Affan Egemen, a.g.e., s: 137. 
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 (10شكل رقم)

 ف ومت ه:

WILHELM 11 DEUTSCHER KAISER 

STIFETE DIESEN BRUN NEN IN 

DANK BARER ERINNE RUNGAN 

SEINEN BESUCH BEI SEINER 

OSMANEN ABUDUL HAMID 11 

IM HERBEST DES JAHRES1898. 

 و رجمة هذا ال ر األلمانى هو:

امر ويلاالم التانى القيصبر األلمبانى بق باء هبذه الچشبمة كبذكرى زيبارة        "  
  (1)ن"1898للسلوان عقد الحميد التانى الحاكم العتمانى فى خريم 

مببا القسببم التببانى مبب  الكتابببة فاببو عقببارة عبب  كتابببة  ركيببة بببالحروف       ا
 :؛ عقارة ع  ثمانية ابيات م  الشعر وهى كالتالىالعتمانية

    خانررم محررب خالصررى حضرررت عبررد الحميررد

 زيررررور اكليررررل حشررررمب قيصررررر عاليتبررررار    
 

 حضررررت ويلهرررالم ثرررانى كرررامران روزكرررار     يعنى المان ايمپراطرورى حكمردار كرزين    
 

     ادشرراه ال عثمررانى زيررارت قصررد ايرردوبپ

 يرايرررره دارپمقدميلرررره ايلرررردى اسررررتانبولى   
 

 حه پيراى قرارايلدى بو چشمه سارى سا    بررو مالقررات محبررب برررور ترر كار ايچررون   
 

     سو بسو جارى اوالن اب صراا تشركيل ايردر   

 اب صررررررافى مصررررررافا ترررررره مثررررررال ابرررررردار  
 

 وقارره كيررر حيرررت ايلررر چشررم اهررل دقررب    
 

 طررررز انشاسرررندكى حسرررن برررديع زرنكرررار     
 

        ركرررن اقررروا حيرررات اولدقفررره اب جرررانازا 

 ايدار اولسن بو تاسري  محبرب اوسرتوار   پ 
 

                                                 
)1)

 Affan Egemen, a.g.e., s: 137. 
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ولببدى بببو صشببمه مالقببات نببه لولببه دن  ر لسببان بببى بببد،  بباريخى جاريببد
 دلجو يادكارن

 و رجمتاا:

         المحب بإخالص لحضرة السرلطان عبرد الحميرد   

 زينرررة يكليرررل الحشرررمة القيصرررر عرررالى النسرررب 
 

              يعنررى اإلمبراطررور األلمررانى الحرراكم الم تررار

 حضررررررة ويلهرررررالم الثرررررانى سرررررعادة العصرررررر    
 

                         قصرررررررررد زيرررررررررارة سرررررررررلطان  ل عثمررررررررران     

 فتزينرررررررررررررررررب اسرررررررررررررررررتانبول لقدومررررررررررررررررره  
 

         وألجل أن يكون ه ا اللقاء ت كارا يقوى المحبة

 تقرررررررر تررررررزيين السرررررراحة بهرررررر ه الچشررررررمة     
 

                 فكرران مااهررا صررافى يفرررى فررى كررل جهررة      

 مااها صافى مثل الشئ الالمرع مرن شردة الصرااء     
 

 من الت هيب والحسن البديع فى ينشاء طرازها  دخل المدققون يلى الوقف وتحيرت أعينهم         

 فلرررريكن ت سرررري  المحبررررة هرررر ا دائمررررًا وقويررررًا  مااها المارح للقلب هو الركن األقوى فى الحياة     
 

 قررررراء كانرررررب هررررر ه الچشرررررمة ذكررررررى سرررررعيدة لل      جرى تاري ها ال ى ال مثيل له من لسان الصنبور    
 

 وع د الدراسة التحليلية للچشمة يتض  ان:

  والتكوي  المعمارى: بال سقة لخوة الق اء -1

سبواء التبى    سبتانقو، صشبمات ا لمانيبة عب  بباقى     ختلم خوة ب اء الچشمة األ
 ق بى مسبتقلة؛ فالمسبتقلة  كبون ذات خوبة ب باء       تبى   كون ملتصقة بب ى مق بى اوال  

ن امببا مبب  حيببإ  األلمانيببة ثمانيببةب بباء خوببة او دائريببةف لكبب   او خماسببية رباعيببة
المكونات يالحظ انه يوجبد للچشبمة سبقعة لب ابير بسبقعة احبوا  فبى حبي  ان         
باقى الچشمات إما ان  حتوى على حو  واحد كما فى الچشبمات ذات الواجابة   

كما  او خمسة واربعة ل ابيرولوالج ألربع او خمسة احوا   المفردةف او اكتر
 فى باقى الچشماتن

م  حيإ خزي ة المياه:  قع الخزي ة فى الچشمة األلمانية فى الم تصم  كذلك
إمبا   فيابا   حت ققة رخامية خالة بااف بخالف باقى الچشمات التبى  قبع الخزي بة   

 خلم مق ى الچشمة او ان  كون الچشمة متصلة بصورة مقاشرة بخه الماءن    

 بال سقة للكتابات على الچشمة:

كتابببة علبى لوحبة برونزيببة بوريقبة بببارزة ف    فبى الب قش األلمببانى  مبت ال    -1
واحتوت  لك اللوحة كذلك على ع صر زخرفى اال وهو زهر بان داخبل   

 إطار دائرى وذلك على جانقى الكتابةن
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بق باء هبذه    ويلابالم التبانى   واحتوى هذا ال قش على امر القيصر األلمبانى 
تمبانىف  السبلوان الع  الچشمة بم اسقة زيار ه للسلوان عقبد الحميبد التبانى   

 من1898 كذلك لرع بالتاريخ الميالدى للق اء وهو

ف والخبه  ه التلبإ اما بال سقة لل قش العتمانى فمب  المالحبظ انبه كتبو بخب      -2
إطبار األبيبات ملبون    مكتوا بمباء البذهو علبى ارضبية زرقباء اللبونف و      

ف وهببو مبب  ادببباء هببذا ألحمببد مختببار بببكبيببات و لببك األ ببباللون األحمببرف
ف وكتقبت  لبك األبيبات بحيبإ يمبأل كبل بيبت        ىبخه عزت اف دالعصرف و

 (12( ف )11شكل رقم) ح ية القو  فى القسم الداخلى م   لك األقوا 

 

 (11شكل رقم )

 

 (12شكل رقم )

و قبدا األبيبات مب  القبو  المقابببل للسبلمف ونقشبت طجبراء السبلوان عقببد         
 ( كرمبز لويلابالم  Wالحميد بالذهو على ارضية خضراء فا حةف وكذلك حرف )

فووجد كذلك اعلبى الحبرف  باج واسبفله رقبم اث بان وذلبك بالبذهو علبى ارضبية           
  (13شكل) (1)زرقاءن

                                                 
)1)

 Affan Egemen, a.g.e., s: 137-140. 
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 (13شكل رقم)

ويتضبب  كببذلك ان هببذه األبيببات احتببوت علببى إسببمى القيصببر األلمببانى      
سلوان العتمانىف بما فى ذلك مب  اولباف خالبة بكبل علبى حبدة؛ فالقيصبر        وال

م المختار وسعادة العصرف والسبلوان  والحاك مولوف ب نه القيصر عالى ال سو
و ضبم ت األبيبات كبذلك لبيجة دعائيبة فبى        مولوف ب نه زي ة إكليبل الحشبمةف  

قوله" پايدار اولس  بو  اسيس محقت اوستوار" اى يدعو ب ن يكون   سيس هبذه  
 المحقة دائماج وقوياجن

ل كذلك احتوى القيت األخير على  اريخ ب اء الچشمة وذلك بحساا الجم
  "نه بحساا الشور األخير "اولدى بو صشمه مالقات نه دلجو يادكارإحيإ 

ف 300ف ش=3ج=  -6ف و=2ا= - 10ف ى=4ف د=30ف ،=6ف و=1ا=
 5ف هـ= 40م=

د   -5ف هببببببببببببـ = 50ن=   -400ف ت= 1ف ا=100ف  =1ف ا=30ف ،=40م=
 200ف ر=1ف ا= 20ف ك= 4ف د=1ف ا=10ي= - 6ف و=3فج=30ف ،=4=

 ميالدىن 1898وهو التاريخ الاجرى للق اء الموافق  1313يتض  انه يساوى  

 اما م  ال احية اللجوية واألدبية:

  العربيبة والفارسبية   كتبرة اسبتخدام األلفبا   م  المالحظ فى هبذه األبيبات     
محبوف  رت ف: حضب ؛ فمتبا، األلفبا  العربيبة   كما كان شائعاج فى اشعار  لبك الفتبرة  

مقببدمف مالقبباتف  ببذكارف   صببدفزيببارتف ق ف ثببانىفعالىفحشببمتف خببالرف إكليببل 
ساحهف قرارفجارىف لفاف لافىف متا،ف حيرتف اهل فدقةف حس ف بديعف رك ف 

 حياتف اقوىف   سيسف محقتفبد،ف  اريخف جارىف لسانف مالقاتن
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 پيرايبهف ببرورف   كبزي ف كبامرانف   فزيور ففارسية متل  قارالكلمات اما ال
 نيادكار سوبسوف جانفزاف ااف دلجوف زرنكارف ابدارف صشمف

كببذلك احتببوت األبيببات علببى اإلضببافات الفارسببية متل:اكليببل حشببمتف       
 كامران روزكارن

 شقياات بليجة حيإ شقه الشاعر القيصبر  على كذلك احتوت األبيات و  
األلمانى الذى حضر لزيارة السلوان عقد الحميد التبانى فبى اسبتانقو، ب نبه زي بة      

كببذلك شببقه مبباء  لببك  اليتقببار"ن"زيببور اكليببل حشببمت ع اكليببل الحشببمة فببى قولببه:
"اا لبافى مصبافا  به     الچشمة بالش  الالمع م  شدة لفاء هذا الماء فى قولبه: 

 نمتا، ابدار"

وفببى القيببت األخيببر اسببتعمل الشبباعر اسببلوباج بيانيبباج ةخببر وهببو االسببتعارة 
حيإ شقه الچشمة باإلنسان الذى يتحبدث عب   باريخ   سبيس المحقبة ببي  المانيبا        

انيةف ثم حذف المشقه به وهو اإلنسانف وجعل الص قور او األنقبوا  والدولة العتم
"ببى   الذى يسيل م ه الماء وك نه اللسان الذى يحكى هذا التاريخ؛ وذلك فى قوله:

 يدر لسان لوله دن"نربد،  اريخى جا
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 ل اتمةا

 شمات العتمانيةچالمساقى او كما  ذكر بالتركية الخلصت ال تائج إلى ان  -1
 نيقصد باا سقيل اع خالة بشرا الماء مقان خيرية كانت عقارة ع 

رئيسببية  تمتببل فببى الصبب قور وطقلببة الصبب قور  شببمات ع الببرچيوجببد لل -2
 والحو ن

شمة هى المقصورة والقو  وحجر المرةة الفرعية فى ب اء الچالع الر  -3
 خزي ة المياه والرفرف والمقعد و جويم إناء الشرا وإناء الشرانو

سمى بع صر التوثيق الذى هو عقارة ع  الكتابة شمات ما يفى الچ يوجد -4
 شعر او نترنفى شكل إما  الق اء و كونالتى  عوى معلومة بش ن 

هدفه م  ب ائاا و باريخ  شمة لاحقاا والموجودة على الچ  وض  الكتابة -5
 الق اء كذلك  عكس حقائق  اريخيةن

 شبمة الحبائه والزاويبة والميبدان    للچشمات انبواع وطبرز مختلفبة م ابا ص     -6
 والمصلى والحجرة واالسووانيةن

ولكل طراز ما يميزه عب   شمات العتمانيةف للچعدة طرز معمارية يوجد  -7
 –وطببراز عصببر الاللببه وطببراز القبباروك     غيببره؛ الوببراز الكالسببيكى  

 الروكوكو والوراز اإلمقراطورىن 
 شببمات العتمانيببة مق ببىج باعتقارهببا إحببدى  لببك الچ لمانيببة شببمة األ عببد الچ -8

بالماء وذو طراز مختلم حيإ  شقه الشادروان فى الشكل  اجخيرياج خال
 لك اا  ختلم ع ه فى الو يفةن

ويرجع ذلك  شمات العتمانية؛الچشمة األلمانية بوراز فريد بي  الچ تمتع  -9
إلى اناا هدية م  القيصر األلمانى اث اء زيار به السبلوان العتمبانى عقبد     

  نيةنالحميد التانى؛ وهذا يفسر سقو  سميتاا باأللما
وباببا سببقعة لبب ابير وسببقعة األلمانيببة ذات خوببة ب بباء ثمانيببةف شببمة الچ -10

 احوا ف وهى م  الرخام ن
شمة األلمانية م  ققة مر كزة على ثمانيبة اقبوا  موضبوعة     تكون الچ -11

 على ثمانى اسوواناتن
شببمة غيببر الرخببام هببو القرونببز وهببو  الع صببر التببانى الموجببود فببى الچ  -12

بوسباا وطبو  الققبة واالطبار الموجبود      المكون لقواعبد االسبووانات ور  
 ناعلى الققة التانية الذى على شكل  اج دائرى

 نشمة م  الخارج بال حا غويت الققة األللية للچ -13
 شمة نقوش بارزة باألسلوا األلمانىنالزخارف الموجودة فى الچ -14
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 قائمة المصادر والمراجع

 العربية:أواًل 

 المصادر: - أ

 ن3مجلد:ف عارفم ظور: لسان العراف دار الم اب  -1

 ن5الحافظ جال، الدي  السيوطىف س   ال سائىف مجلد: -2

 المراجع:-ب

ةف جامعة ببابليونف  إي ا  مادىف مصول  الفسيفساءف كلية الف ون الجميل -1
 من2014العرا ف 

 من1990حس  القاشاف ادثار اإلسالميةف دار ال اضةف -2

بوبون  ف الكامل فى مصولحات العمارة اإلسالمية مب   سامى محمد نوار -3
 من2001ف دار الوفاء لدنيا الوقاعةف 1المعاجم اللجويةف ط

شقل إبراهيم عقيدف الكتابات األثرية على المعادن فى العصري  األمبوى   -4
 والتيمورىف دار القاهرة للكتاان

على محمد الصالبىف الدولة العتمانية عوامل ال او  واسقاا السقوطف  -5
 من2001 -هـ 1421ألولىف دار التوزيع وال شر اإلسالميةف الوقعة ا

محمببد عقببد العزيببز مببرزو ف الف ببون الزخرفيببة اإلسببالمية فببى العصببر      -6
 من1974العتمانىف الايئة المصرية العامة للكتااف 

 من1969محمد كما، الدسوقىف اريخ المانياف دار المعارف بمصرف  -7

ف 1798 -1517محمود حامد الحسي ىف األسقلة العتمانية بمدي ة القاهرة -8
 مدبولىنمكتقة 

 محمود عقا  حمودهف دراسات فى علم الكتابة العربيةفمكتقة غريون -9

 الكتب المترجمة -ج

سببليمان قوجببه ببباش: السببلوان عقببد الحميببد التببانى شخصببيته وسياسببتهف     -1
 رجمة عقد اع احمد إبراهيمف المركز القومى للترجمةف الوقعبة األولبىف   

 من2008
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 الرسائل الفامعية -د

الكتابببات التركيببة العتمانيببة علببى اسببقلة اسببتانقو،    لببقاع علببى الوقببا ف -1
دراسة ادبية واثرية مع  رجمة الكتابي  األو، والتبانى مب  سلسبلة اسبقلة     
اسببتانقو، ألورجببون ببباريش  بباف رسببالة دكتببوراه غيببر م شببورةف كليببة       

 م2012 -هـ1433الدراسات اإلنسانيةف جامعة األزهرف 

العتمانيبببببة لدي يبببببة محمبببببد علبببببى حامبببببد بيبببببومىف كتاببببببات العمبببببائر ا    -2
 -هببـ1412باستانقو،فرسببالة دكتببوراه غيببر م شببورةف جامعببة القبباهرةف    

 من1991

 المفالت العلمية والدوريات -هـ

حجباجى إببراهيم محمبدف حسباا الجمببل علبى اشبار ادثبار اإلالميبة فببى          -1
 من1994ف ي اير 12مصرف مجلة كلية اددااف جامعة الم ياف مج

سببة وثائقيبببة اثريببةف كليبببة ادداا   ميرفببت محمبببود عيسببىف الچشبببمة درا   -2
 من2007ف ي اير 20جامعة ط واف عدد

 الموسوعات ودوائر المعارف -و

الموسببوعة التقافيةفإشببراف دنحسببي  سببعيدف مؤسسببة فببرانكلي  للوقاعببة    -1
 ن1972نيويورك –القاهرة وال شرف

 من1998 -هـ 1418ف 1ف ط 18دائرة المعارف اإلسالميةف مجلد:   -2

 كيةترثانيًا المراجع ال

 العثمانية - أ

ببباا عببالى  -شنسببامى قببامو   ركببىف در سببعادتف "اقببدام موقعببه سببى -1
 ن1317جاده س ده دائره مخصوله س دهف

 التركية: -ب

1-Abdulhamit Tüfekçi oğlu,Erken dönem Osmanlɪ 
mimarisinde yazɪ, Kültür Bakanlɪğɪ Yayɪnlarɪ, Birinci 

Baskɪ, Başkanlɪk Basɪm evi, Ankara,2001. 

2-Adnan Turanɪ, Sanat terimleri sӧzlüǧü, Ankara, Toplum 

yayɪn evi, 3. baskɪ, 1975. 
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3-Affan Egemen, İstanbulun Çeşme ve Sebilleri, Artɪvan 

yayɪn evi, Çağal oğlu, İstanbul, Ekim, 1993 

4-Alɪn Talas Oğlu, İstanbulun Meydan Çeşmeleri, Yüksek 

lisans tezi, İstanbul, 1994. 

5-Celal Esad Arseven,Sanat Ansiklepodisi,cilt1, Milli eğitim 

basɪm evi, İstanbul,1998. 

6-Engin Ӧzdeniz, İstanbuldaki kaptan-derya Çeşmeleri ve 

sebilleri, İstanbul,1995 . 

7-Fehmi Yɪlmaz, OsmanlɪTarih Sözlüğü, İstanbul, 2010. 

8-   -Günay Kut , Hatice Aynur, Damat İbrahim Paşanın 

İstanbulda Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri, 

Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, İstanbul, 1993. 

9-Hatice Aynur, Hakan T.Kara Teke,111.Ahmed devri 

İstanbul Çeşmeleri (1703-1730)İstanbul büyük şehir 

belediyesi, Kültür işleri Daire Başkanlɪgɪ yayɪnlarɪ,1995. 

10-H. Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri Azapkapı Saliha 

Sultan Çeşmesi, Kültür Bakanlığı, Birinci Baskı, Ankara, 

1995. 

11- İbrahim Hilmi Tanɪşɪk , İstanbul Çeşmeleri İstanbul 

ciheti, Maarif Matbaasɪ, İstanbul , 1943. 

12- İnci A.Birol, Ҫiçek Derman,Türk Tezyini Sanatlarɪnda 

Motifler, 9.baskɪ, İstanbul. 

13-İstanbul Tarihi Çeşmeler külliyatɪ,1.cilt.İstanbul su ve 

kanalizasyon idaresi . 

14-İzzet kumbaracɪlar,İstanbul sebilleri,İstanbul. 

15-Muhittin Serin, Hat Sanatɪ ve Meşhur Hattatlar, 2.Baskɪ, 
İstanbul, 2003. 
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16- Muhtasar osmanlɪ tarihi(1299-1922), Ҫamlɪca,3.baskɪ, 
İstanbul,2008. 

17- Nuran Kara Pilehvarɪan, Nur Urfalɪ Oglu, Lütfi Yazɪcɪ 
Oglu, Osmanlɪ Başkenti İstanbulda Çeşmeler, Yapɪ-
Endüstri Merkezi yayɪnlarɪ. 

18-Oktay Aslanapa, Osmanlɪ mimarisi, Türkiye iş Bankasi, 

kültür yayɪnlarɪ 

19- Osmanlɪ Padɪşahlarɪ Ansiklepodisi, cilt 2, İstanbul,1986. 

20- Ömer Faruk Şref Oğlu, su güzeli İstanbl sebilleri,İstanbul 

Büyük şehir belediyesi,Kültür işleri daire başkanlɪğɪ 
yayɪnlarɪ, . 

21- Ӧmer M.Dӧnmez, Bizanstan gӧnümüze İstanbl sularɪ, 
İstanbul ,2008. 

22-Ramadan Çokdaş ve diğerler, Fatih Camileri ve diğer 

Tarihi Eserler, Türkiye diyanet vakfi, Fatih şubesi. 

23-Sedat Ҫetin Taş,İstanbul ve Mimarɪ Yazɪlarɪ, Türk Tarih 

Kurumu Basɪm evi, Ankara,2011.. 

24-Tarihi İstanbul Çeşmeleri kurtarɪlmalɪdɪr, 1. seminer, 

Yɪldɪz üniversitesi. 18 mart 1985 Pazartesi 

25- Yɪlmaz Ӧztuna: Büyük Tarih Ansiklepodisi, Bateş 

yayɪnlarɪ,Ankara, 1992. 
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