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SERAMİK SANATlNDA ÇEŞME VE SUOYUNLARI 

ÖZET 

Dünyanın en temel fiziksel unsurlan olarak adlandırabilecegimiz 

su, hava ve toprak, canlı yaşamının başlamasını, onlann oluşumunu 

ve gelişimini saglar. Fiziksel unsurlada canlılar arasında çift yönlü bir 

alışveriş dogar. Sistemdeki gezegenlerden daha farklı özelliklere sahip 

olan dünya, zaman içerisinde canlılar arasında farklılaşarak ayncalıklı 

bir tür hanndırmaya başlar ve bu tür kendisine "insan" der. 

İnsan, tarihi boyunca dogayla birlikte yaşar, ama dogal çevreden 

farklı bir çevre daha oluşturur. Buna da yapay çevre adı verilir. 

Dünyanın dört bir yanında yaşama elverişli su kaynaklarını bulur, 

oralarda yaşar, uygarlıklar yaratır. Eski uygarlıklan yıkar, yenilerini 

kurar. Bütün bu süreç içindeki çabasının tek amacı, dogal, yapay ve 

toplumsal çevresini kendisine yakın kılmaktır. Yapay çevre olarak 

oluşturdugu yerleşim alanlannda, temel ihtiyaçlarını karşıladıgı çeşme 

ve su yapılan, bu çabasının sonucu olarak ortaya koydugu ürünlerin bir 

bölümünü oluşturur. 

Çeşme; dogal yolla ya da genel su saglama sisteminden gelen suyun 

içme, temizlik ve diger ihtiyaçlann giderilmesi için, o suyun akıtılarak 

kullanıldıgı yapılara verilen genel addır. Türk kültüründe su ve özel 
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günlerde şerbet sunulan sebiller, cami ve benzeri ibadethanelerde abctest 

alınan şadırvanlar da, çeşme olarak kabul edilir. Suyun içme, 

temizlenme ve sulama gibi temel işlemlere hizmet etmesi amacıyla degil 

de, görüntüsü ve sesinden yararlanılarak estetik fonksiyon saglayan 

selsebil, fiskiyeli çeşme ve havuzlara ise suoyunu adı verilmektedir. 

Nyınpheum denilen ilk çeşme yapıl~na Antik Roma'da rastlanır. 

Hayvanların sulanması, içme suyu ve de görsel bir zenginlik yaratmak 

amacıyla yapılan bu çeşmeler, küçük ve önemsiz bir yapı iken, Bar ok 

dönemde görkemli bir nitelige ulaşır. 

18. yüzyıl Avrupasının düşüncesinde, yaşama biçiminde ve 

sanatında ortaya çıkan natüralist yaklaşımın Osmanlı Devleti'nde 

etkisi, çeşme ve havuzlarda kendisini gösterir. Tabiat duyarlılıgının ve 

dogaya yönelmenin bir ifadesi olarak çeşme ve havuzlara plastik 

duyarlılıkla egilinip, nitel ve nicel anlamda agırlık verilir. Lale Devri'ne 

kadar çeşme; küçük, yalın ve genellikle bir duvara yapışık şekilde 

yapılır. Meydan çeşmeleri ancak 18. yüzyılın başında ortaya çıkar. 

Endüstrileşmeyle su tesisatının evlere kadar uzanışı, sokak ve meydan 

çeşmelerini işlevsiz bırakmış ve salt görsel, estetik amaçlara hizmet 

eden suoyunlan dışında, çeşme yapımı tamamen durmuştur denebilir. 

Toplumsal yaşam ve kullanım açısından kent ortak mekanlannın 

önemi, kent ögelerini, çeşme ve suoyunlannı da aynı derecede önemli 

kılmaktadır. Fonksiyonel olarak, insanın su ihtiyacını karşılayan, 

dinlendirici ve serinletici etkisi olan, kentlere çagdaş bir görünüm 

saglayan çeşme ve suoyunları, toplumsal kullanım açısından, fiziksel 

fonksiyonlarından çok, görsel, sanatsal ve kültürel boyutuyla dikkatı 

çeker. 
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İçme ve temizlik ihtiyacını karşılamak, görsel ve işitsel duyulara 

hitap etmek ve kent ortak mekanlarına çağ;daş görünüm kazandırmak 

amacıyla yapılmış çeşme ve suoyunlannda, m ermer, taş, tuğ;la, beton ve 

metal gibi temel malzemeler kullanılmıştır. Suyun sızması olasılığ;ından 

dolayı taş ve özellikle mermer fazlaca kullanılmış ve kullanılmaktadır. 

Pasianma riski nedeniyle metal malzemelere çok kısıtlı yer verilmiştir. 

Günümüzde ise, polyester ve plastik özellikli malzemeler tercih 

edilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çeşme ve 

su oyunlannda seramik kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu durumun 

sebebi nedir ve bu durumu değ;iştirmek mümkün müdür? Başka bir 

ifadeyle, çeşme ve suoyunlannda seramiğ;e daha fazla yer verilebilir mi? 

Nerede ve nasıl bir yer verilebilir? 

Bu çalışma, yukarıda kısaca belirtilen sorular ve yaklaşımlar 

üzerine kurulmuş, araştırma ve uygulamalar bu yönde 

yogunlaştırılmıştır. Bu nedenle, çeşme ve suoyunlan olgusunu daha iyi 

kavramak açısından, suyun temel, fiziksel ve kimyasal özelliklerine, 

saglık ve toplumsal açıdan önemine, Türklerin sosyal yaşamında suya 

verilen degere, ülkemizdeki çeşme ve suoyunlarıyla ilgili yapılara, bazı 

yabancı uygarlık ve ülkelerdeki çeşme ve suoyunları uygulamalarına 

değ;inilmiştlr. 

Çeşme ve suoyunlarında kullanılan malzemelere ve bu 

malzemelerle seramigin karşılaştırılmasına, bu sonuca göre, ortaya 

çıkan saptarnalara ve uygulamalara yer verilmiştir. 

Çeşme ve suoyunlannda seramige yer verildiğ;i zaman, fonksiyonel 

açıdan uygunlugunun dışında, diger malzemelerden yapılanlara oranla; 

kentlinin zevk ve beğ;enisine daha fazla yaklaşabilecek, böylece yogun 

ürkütücü ve soguk kentlerimiz insana bu denli yabancı kalmayacaktır. 
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FOUNTAINS AND WATER DISPIAYS IN CERAMICS ART 

SUMMARY 

The man, during his history, lives together with nature, however he 

creates an environment different rontment. The man finds out the 

available water springs all around the world, lives in those places and 

establishes civilizations. He destroys the old civilization and comes up 

with the new ones. His sole aim, in all this process, is to get the 

natural, artificial and social environment, closer to himself. In the 

residental locations which he created as an artificial environment, 

fountains and water constructions are used to meet his basic needs. 

They constitute the part of the products which the man brings about as 

a result of his efforts. 

A fountain is a common name used for the constructions 

established for the purpose of meeting the needs of drinking, deaning 

and others by using the water which is obtained either naturally or 

through a general water providing system. Fountains are named 

according to their places and usage aims. 

The importance of urban common spaces in terms of sociallife and 

usage, gets the urban factors, fountains and water displays to be 

equally. Functionally fountains and water displays meet the water need 

of the man, are relaxing and refreshing, and they contribute to the 
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civilized picture of the cities. They, therefore, from the --social 

exploitaian point view, are noticeable with their visual, artistic and 

cultural dimensions rather than their physical functlons. 

Marble, stone, brick, concrete and metal have been used to make 

fountains and water displays. Today, polyester and plastic materials are 

preferred. The researches conducted show that, the use of ceramics is 

very minimum. What is the reason for that and is it possible to change 

this situation? In other words, can ceramics take place in fountains 

and water displays? Where and how? This study is conducted on the 

question and approaches briefly mentioned above, the research and the 

applications were focused in that way. For that reason, in order to have 

a better understanding of fountain, water display phenomenon basic 

physical and chemical characteristics of water, it's importance for 

health and society, the value of water in Turkish social life, the 

constructions related to fountains and water displays in our country 

and the fountain and water displays in some foreign civilizations and 

countries have been mentioned. 

The materials used in the construction of fountains and water 

displays, mixing ceramics into those materials and - according to this 

result - the findings and applications obtained have, also, taken place 

in this study. When ceramics is involved in fountains and water 

displays, apart from its appropriateness in functional terms, when 

compared to the atlıers made from other materials, they'li appeal to the 

city people more and, thus our cities'll have more esthetic scenes for the 

people. 
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ÖN SÖZ 

Bir zamanlar Türk kültüründe, sanatında, mimarisinde ve kent 

yaşamında önemli bir yere sahip olan çeşme ve suoyunları için, bugün 

aynı şeyi söylemek mümkün degildir. Günümüzde teknoloji ve 

imkanların böylesine gelişmiş olmasına karşın, bu alanda yeni 

birşeylerin ortaya konmaması, ayrıca bugün her biri tarihi sanat eseri 

olan çeşmelerin korunması konusunda, hepimizin düşünmesi ve 

korunması için çaba göstermesi gerekmektedir. 

Her biri tarihi eser olan eski çeşmelerimize dikl;;::ati çekn1ek, kente 

çagdaş bir görünüm ve fonksiyonlar kazandıran çeşme ve suoyunları 

konusunda yeni öneriler ve seramik uygulamalar getirebilmek amacıyla 

.. Seramik Sanatında Çeşme ve Suoyunları" konusu seçilmiştir. 

Bu konunun araştırılması ve uygulanmasında fakültemizin 

olanaklarından yararlanılmasını saglayan Sayın Prof.Dr. Engin ATAÇ'a, 

eleştiri ve katkılarından dolayı danışmanım Yrd.Doç. Saadettin 

AYGÜN'e, yardımlarından dolayı Doç.Dr. Sıtkı M. ERİNÇ'e ve Doç. 

Zelıra ÇOBANLI'ya uygulan1alarda yardııncı olan Mürşit Cemal 

ÖZCAN'a ve katkı veren fakültemizin bütün personeline teşekkürü bir 

borç bilirim. 
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GİRİŞ 

İnsanın bedensel, fiziksel ve düşünsel tepkilerini ortaya 

kayabilmesi ya da daha kesin bir ifadeyle, canlılıgını ve yaşamını 

saglayabilmesi açısından temel besin ve ihtiyaçların giderilmesinde en 

önemli yeri tutan sudur. Bilindigi gibi, insan vücudunun dörtte-üçlük 

gibi büyük bir bölümünü su oluşturmaktadır. Bu da biyolojik anlamda. 

suyun insan yaşamındaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Suyun insan yaşamındaki başka bir işlevi de temizlik aracı 

olmasıdır. Vücudun ve alınan besinierin su ile yıkanması, bitkisel 

besinierin su aracılıgı ile yetiştirilmesi gibi nedenlerden dolayı. su 

insanın vazgeçilmez bir parçası niteligini taşımaktadır. 

Bütün bu genel özelliklerinden ötürü su, insanlık tarihinde büyük 

rol oynamıştır. Tarih öncesinde ve günümüzde uygarlıkların ve kentlerin 

su yakınlarına kurulmasının temel nedeni de bu öneminden 

kaynaklanır. Tarihte yeralan bütün büyük uygarlıkları (örnegin Mısır ve 

Mezopotamya'yı) yaratan su olmuştur. Bugün suyun, ülkeler arası 

ilişkileri -özellikle Ortadoguda bulunan ülkelerin ilişkilerini ve 

politikalarını- hangi ölçüde etkiledigide ortadadır. 

Susuz ve sudan uzak yaşayamayan insanoglu, preshistorik 

devirlerde yerleşme alanlarını, su kaynaklarının yakınında kurar. Fakat 

daha sonraki dönemlerde insanoglunun suyu, künk, kanal bent ve boru 
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gibi çeşitli araçlarla taşımayı başarmasıyla, su kaynağ;ından uzak 

yerleşim alanlan da oluşturulur. 

Anadolu'da ilk çeşme örneklerine Hitit yerleşme alanlarında 

rastlansa da, bugünkü anlamda ilk çeşmeler, Van'ın Çavuştepe 

civarındaki Urartu yerleşim alanı kalıntılarında görülür. Anıtsal 

nitelikdeki, sütunlu, heykelli ve çatılı çeşme ve su yapıları olan 

Nimpheum'lar ise, Helenislik ve Roma döneminde ortaya çıkar. Türk' 

lerde ise, anıtsal çeşme yapımı Lale Devri'yle birlikte başlar. 

Türklerin sosyal yaşamında su, maddi ve manevi vazgeçilmez bir 

unsur olarak yeralmıştır. Mimarisinde, edebiyatında ve halk deyişlerinde 

suya verilen değer kendisini gösterir. Ata deyişlerinde " su gibi aziz ol" 

ve "su içene yılan bile dokunmaz" gibi betimlemeler de bunu 

göstermektedir. Türklerde bir insana su vermek ya da bir yol üstüne 

çeşme yaptırmak en büyük sevap ve insanseverlik olarak kabul edilir. 

Savaş ve sefer günlerinde nehirlere at süren, tek düze ve sakin 

hayatında derelerin çağıltısından coşan Türk, evinin avlusunda 

atının dizginini çektiği vakit de, mutlaka bir akar suyun şarıltı ve 

parıltısından uzak kalmaya razı olmamıştır. Medresesinde okur ve 

okuturken, tapınağında Allah'ına kulluk ederken, hastanesinde 

hastalan tedavi ederken de onun ilahi sesinden istifade etmesini 

bilmiştir (Kumbaracılar 1948: 12). 

Türkler Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu'da yaşamış 

Türk 'boyları döneminde, mimari yapıların cephesinde, köşesinde, 

önünde ya da bahçesinde bir çeşmeye, bir sebile, bir şadırvana veya bir 

havuza mutlaka yer vermiştir. 
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Mimari bakımdan çeşmeler her ne kadar ev çeşmeleri, mahalle 

çeşmeleri, cami çeşmeleri, şadırvanlar, sebiller, selsebiller ve 

havuzlar şeklinde sınıflandırılsa da, halk arasında çeşme denince 

ilk akla gelen sokakları süsleyen, yörenin yüzyıllardır biriktirdigi 

anılan bir sır gibi saklayan mahalle çeşmeleridir (Yalman 1983: 

28). 

Türk sanatının çeşitli dönemlerine ait çeşmeler mimari 

özellikleriyle birlikte, taş ve mermer işçiligi açısından da büyük önem 

taşır. Cephe veya bagımsız şekilde yapılmış çeşmelerin Türk plastik 

sanatlarının içinde önemli bir yeri vardır. Osmanlı Döneminde kentin 

en güzel yerlerinde yapılan ve halkın su ihtiyacını karşılayan çeşmeler, 

hem fonksiyonellik hem de estetik açıdan iyi çözümlenmiş yapılardır. 

1 930'lardan sonra çağ; d aş teknolojinin su problemini çözerek, her eve 

suyu ulaşbrması sonucu, çeşmeler önem ve işlevini yitirmeye başlar. 

Bugün büyük kentlerde, çeşmelerin tarihi eser niteliğ;i dışında bir 

fonksiyonu yok gibidir. 

Çeşme ve suoyunları olgusuna daha derinlemesine yaklaşmak ve 

bütünüyle kavramak açısından suyun temel fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine, sağ;lık ve toplumsal açıdan önemine ve de Türklerde suya 

verilen değ;ere değ;inmek, konumuz açısından yerinde olacakbr. 
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Birinci Bölüm 

I- SU VE SUYUN ÖNEMİ 

1-1. SU VE ÖZELLİKLERİ 

Eski Türkçe'deki sub, suv kelimelerinden gelen su, hidrojenle 

oksijenden meydana gelen bir maddedir. Eskiden bir element olarak 

kabul edilen su, moleküllerden oluşmaktadır. Her su molekülü iki 

hidrojen atomuyle bir oksijen atomundan meydana gelir ve kimyasal 

formülü H20'dur. 

ı 78 ı yılında Cavendish, suyun hidrojenin yanmasıyla meydana 

geldigini gördü. Lavoisier, Laplace ve Meusnier'nin çalışmaları, 

Carlisle ve Nicholson'un (suyun elektrolitik analizi, ı800), Gay

Lussac ve Humboldt'un (odyometrik sentez, ı805) ve nihayet 

Dumas'nın (l843'teki tartı sentezi) araştırmalanyla suyun fiziksel 

ve kimyasal yapısı ortaya kondu (M. Larousse ı ı. ct.: 585). 

Su, kokusuz, tatsız , renksiz ve saydam bir sıvıdır. Renksiz olarak 

belirtilmekle birlikte, kalın tabakalar halinde ya da derin su 

birikintilerinde su, yeşil-mavi bir renk alabilir. Özellikle 4 °C'ta en 

yüksek yogunluga ulaşır. Gaz, sıvı ve katı halinde bulunan bir çok 

madde suda çozünür. Sıvı halde bulunan su, kolaylıkla katı ve gaz 

haline dönüşebilir. Celsius ölçegine göre O oc•ta donar ve normal 
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atmosfer basıncında 100 °C'ta kaynar. Katı su yani buz, altıgen 

kristallerden oluşur ve suyun donarken hacmi büyür. 

Suyun temel fiziksel özellikleri genel olarak bu şekilde olmakla 

beraber, kimyasal yapısındaki farkılıklardan dolayı ayrılıklar 

gösterebilir. 

Su, kimyasal açıdan çok kararlı bir bileşiktir. Elementlerinin 

büyük bir ısı vererek birleşmesinden meydana gelen su, kararlı 

olmasından dolayı, buharının ayrışahilmesi için en az 1300 oc sıcaklıga 
ihtiyaç vardır. Yalnız, oksijen veya hidrojen başka maddelerle birleşirse, 

aynşma ortaya çıkar. 

Doğ;adaki su, deniz ve akar sulann buharlaşarak yogunluk kazanıp 

bulut haline gelmesi ve bu bulutların suyu yeryüzüne yagmur veya kar 

şeklinde bırakmasıyla gerçekleşir. Bu sular madeniere temas ederek 

suda çözünen maddelerini eritir. Erittiğ;i madenierin ve tuzların 

miktanna göre, bu sulara yumuşak veya sert denir. Çözünür tuz taşıyan 

ve tedavidekullanılan sularamaden sulan denir. 

Yağ;mur sulannın saflık derecesi yüksektir ve erimiş tuz taşımazlar. 

Saf su elde etmek için damıtma işlemi yapılır ve böylelikle su bütün 

yabancı maddelerden anndınlmış olur. 

Su, bitkisel ve hayvansal, daha dogrusu bütün canlı hücrelerinin 

yaşayabilmeleri için gereklidir. Canlılarda su oranının yüzde 20'ye 

düşmesi, dokuların ve hücrelerin ölümüne neden olabilir. 

Diğ;er bölümlerde daha detaylı olarak deginilince görülebilecegi gibi, 

su, evrendeki bütün canlılar için büyük önem taşımaktadır. 
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1-2. SUYUN SAÖLIK VE TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNEMİ 

Su, insan organizmasında bulunan çözülebilir maddelerin genel 

çözücüsüd ür ve hücre sıvısının bileşimini oluşturan kimyasal bir 

maddedir. Bir doku ya da hücre ne kadar canlı ve gençse, su 

bakımından da o kadar zengindir. Su, tuzların iyonsal ayrışmasını 

sağlayarak, kan ve dokudaki reaksiyonu faaliyete geçirir. Suyun insan 

ve bütün canlıların yaşamı için bu denli önem taşımasından dolayı, 

biyoloji bilimi suyun organik yapısının incelenmesine büyük ağırlık 

vermektedir. 

Sağlık açısından suyun bir başka önemi de, temizlikte 

kullanılmasıdır. İnsan; bedenini, kullandığı eşya ve kıyafetlerini, 

yaşadığı mekanı ve yediği besinleri su ile temizleyebilir. Ayrıca bazı 

besinierin yenilebilmesi için pişirilmesi gerekir ki bu, su ile 

mümkündür. 

Suyun toplumsal açıdan iki büyük öneminden söz edilebilir. 

Birincisi, tarımsal önemidir. Hayvansal ve bitkisel besin kaynaklan için 

su kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarımsal ürünler hem bireyin besin, hem de· 

topluınıann önemli bir ekonomik kaynağıdır. Toplumsal açıdan ikinci 

önemi de sanayi açısındandır. Bugün teknolojik yaşamı var kılan 

sanayide su, ana hammadde ve temel üretim aracıdır. Özellikle enerji 

üretiminde su vazgeçilemez bir doğal kaynaktır. 

'Su' ya da 'ateş' sayılan töz, kültürlere ve dönemlere göre değişir. Ve 

su her zaman iki anlamlıdır. İlk çifti simgeler daha çok da 

yaratılıştan önce birbirlerinin kollannda uyuyan ikizleri. Su, uzam 

varolmadan önce, mevcut her şeyi kaplar. Su, süt henüz· 
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akmazken besleyen kandır. İnsan yaşamında pek çok anlamı 

olabilir (Illich.l991: 13). 

Su, yeryüzündeki bütün canlılann yaşamlannı sürdürebilmeleri 

için gerekli bir ihtiyaçbr. Susuz bir doga düşünülemiyecegi gibi, susuz 

bir uygarlık da düşünülemez. 

1-2. ı. ~ Açısından Suyun önemi 

İçme suyu; duru, renksiz, taze ve kokusuz olmalı, sabunla 

yumuşak, bol köpük vermeli ve de sebzeleri sertleştirmeden pişirecek 

şekilde olmalıdır. İçinde organik madde ve klorür olmamalı, nitratlar, 

nitritler, amonyak ve patojen mikroplar içermemelidir. 

İçme suyunun kullanılmaya elverişli olması gerekir ve bu bazı 

tahlillerle anlaşılabilir. Suda bulunan kireç, magnezyum, klor ve azot 

miktarı, başka bir deyişle, suyun buharlaşmasından sonra kalan 

tartunun miktan, sertlik ve hitrotimetrik ölçürolere göre anlaşılabilir. 

Suda organik madde bulunup bulunmadıgı, potasyum permanganat' la 

tayin edilebilir. Ayrıca suda bakterilerin kontrolü ve bunların 

herhangibir hastalıga sebep olma ihtimali yapılacak kültürlerle 

anlaşılabilir. 

Bundan başka içme suyu taze ve havalandırılmış olmalıdır; 

permanganattan litre başına 2 mgr'dan fazla oksijen almamalıdır. 

Sertlik derecesi 30'dan aşagı (litrede 170 mgr, CaO) olmalı, klor 

miktarı litrede 40 mgr'dan, kükürt asidi 60 mgr'dan çok 

olmamalıdır. 

Mikroorganizmalara gelince, ı cm3'te mikro organizma sayısı 

ı O. OOO'in üstündeyse tam anlamıyla kirlidir (M. Larousse ı 1. ct: 

587). 
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İçme suyu olarak, sağ;lık açısından en uygunu kaynak sularıdır. 

İçmek için yagmur, dere, göl ve kuyu suları kullanılır. Kuyu suları, 

kaynak suları tarafından beslendigi zaman içilebilir haldedir. Kaynak ve 

kuyu sularına lagım, gübrelik ve herhangi bir sızıntının olmaması 

gerekir. Kuyulara sızıntının önlenmesi, duvarlarının saglamlaştırılması, 

agızlarının kapatılması ve suyun tulumba ile çekilmesiyle mümkün 

olabilir. 

Kullanılacak suların, içindeki kaba pisliklerden, fazla orandaki 

maden tuzlarından, organik maddelerden ve mikroplardan 

arındırılmaları saglık açısından şarttır. 

Saglık açısından suyun önemi; Biyoloji açısından, Hijyen 

açısından ve Terapi açısından suyun önemi olarak alt başlıklara 

ayrılabilir. 

1-2. 1. 1. Biyoloji Açısından Suyun önemi 

Su, bütün canlı organizmaların yaşayabildiği bir ortamdır. Su, 

canlı organizmaların canlılığını koroyabilmesi için gerekli olan koloidal 

yapıya sahiptir. Normal bir yetişkin insan vücudunun yaklaşık olarak 

yüzde 60'ı sudur. Yalnız dokulardaki su oranları, dokusuna göre 

degişiklikler gösterebilir. Örnegin kemiklerde yüzde 10, tükürük veterde 

yüzde 99 olarak yeralır. 

Canlı organizmalar için suyun öncelikli temel görevi, maddeleri 

eritmek, erimiş maddeleri çeşitli dokulara taşımak ve dokulardaki 

gereksiz artık maddeleri dışarı atmaktır. Suyun ikinci görevi; hücre 

protaplazmasını meydana getiren veya hücreler arası su olan kabitleri 
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meydana getirmesidir. Bu sular, canlı hücrelerde bulunan çeşitli 

enzimierin reaksiyon ve tepkimeleri için gereklidir. Bütün bunlarla 

birlikte su, aynı zamanda H ve OH iyonlarıyla, iyonlaşma olayını 

gerçekleştirerek kimyasal tepkimeyi saglar. 

Yukarıda da ifade edildigi gibi su, bütün canlılar için biyolojik 

açıdan kaçınılmaz bir ihtlyaçtır. Bütün canlılar uzun süre besin 

alm11dan yaşamlarını sürdürebildikleri halde, bir süre su 

al~adıklarında canlılık fonksiyonlarını yitirebilirler. Aşırı miktarda su 
! 

alınması da ölüme yol açabilir. 
1 

Su ile sorguya çekme, Fransa'da 1788'e kadar sanıkların itirafta 

bulunmasını saglamak ve malıkurnlara suç ortaklarının adını 

söyletmek için uygulanan bu işkence usulü, zorla çok miktarda su 

içirmekten ibaretti (M.Larousse ll. ct: 580). 

Bir defada çok miktarda alınan su, kanı ve dokuları hareketsiz 

kılar. Fazla alınan su, insan organizmasındaki hücre ve kandaki 

alyuvarların içinde yaşadıgı fizyolojik çözeltinin yapısını bozar ve 

canlılık fonksiyonlarını yitirmelerine neden olabilir. 

1-2. 1.2. mjyen Açısmdan Suyun önemi . 

Suyun saglık açısından, biyolojik faliyetler için son derece gerekli 

bir ihtiyaç olduguna deginilmişti. Suyun saglık açısından bir başka 

gerekliliğ;i de hijyen, yani temizlik açısındandır. İnsan ve bütün canlılar, 

canlılık fonksiyonlarını koruyabilmek için, gerekli besin ve ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışırlar. Alınan besin ve ihtiyaçlar, metabolizma 

tarafından kullanılır, daha sonra fazlası ve atıkları, dışkı, sidik ve ter 

olarak vücuttan atılır. Besin ve diger ihtiyaçların organizmada 
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kullanılabilir hale getirilmesinde suya ne denli ihtiyaç varsa, yine 

bunların atılmasından sonra o denli ihtiyaç vardır; 

Tarih boyunca suyun tene değ;me dereceleri bir uygarlıktan bir 

diğ; erine farklılıklar gösterir. 1930 yıllarına değ;in, Fransa ve 

İngiltere'nin birçok bölgesinde küçükler asla yıkanmazlardı; 

anneleri onları tükürükle ısıatılmış bir mendil kenarıyla "silerdi". 

Birçok yerde, insanların yarısından çoğ;u yaşamlan boyunca banyo 

yapmamışlardı: Doğ;duklarında ve ölümlerinden sonra yıkariardı 

onları, öte taraftan başka uygarlıklarda·banyo, hamam, terleme ve 

tenin kirini gideren ovma haftalık bir ayindi (Illıch 1991: 71). 

Dışkı ve sidiğ;in vücuttan atılmasından sonra, atılan organların 

temizlenmesi ve bu atıkların insanların bulundugu ortamlardan 

uzaklaştırılabilmesi için tek araç sudur. Bir başka atık olan ter, 

vücuttaki fazla suyun tendeki gözeneklerden serbest bırakılmasıdır. 

Serbest bırakılan bu tuzlu su, deri üzerinde bir tabaka oluşturur. Bu 

durum, dokuların nefes almasını ve tekrar atılacak olan terin atılmasını 

engelleyebilir. Bu engellemenin ortadan kaldırılabilmesi için, vücudun 

suyla yıkanarak temizlenmesi gerekir. Vücudun kirleurnesi sadece 

organizmanın atıklarıyla olmaz. Çevre koşulları, toz, kullanılan, temas 

edilen eşya ve araçlarla da kirlenme gerçekleşir. Mimaride sulu 

mekanlar olarak adlandırılan tuvalet ve banyo, vücudun kendi 

atıklarıyla ve çevre koşullarıyla kirlenmesinin ortadan kaldırıldıgı, 

temizliğ;inin sağ;landığ;ı mekanlardır. 

Toprak, pislik, dışkı, kötü kokulu şeyler, sümük, salya, çamur; 

bunlar suyun alıp götürdüğ;ü pis, "kara" sal şeylerdir. Su, bir 

aklayıcı görevi görür (aklar), geçmiş etkinlik kalıntılarını söker atar 

ve insanı "yükler"inden kurtanr (Illıch. 1991: 38). 
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İnsan, dış etkilerden vücudunu koruyabildıgı ve örtünmeyi 

sagladıgı kıyafetlerini, yedıgı besinierin mikroplardan arındırılmasını, 

besinlerini yiyebilmesilll kolaylaştıran mutfak eşyalarını ve yaşadıgı, 

çalıştıgı ortamlarının temizligini su aracılıgiyla yapabilir. Su, bu yanıyla 

da, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası niteligindedir. 

1-2. 1.3. Terapi Açısından Suyun önemi 

Suyun insan organizması üzerinde yarattıgı ısısal ve mekanik 

etkilerden yararlanan ruhsal, fiziki tedavi şekline su tedavisi adı verilir. 

Vücut ısısına yakın olan 34-36 °C'nin altında ya da üstünde olan 

su, insan vücudu üzerinde ısısal bir uyarı meydana getirir. Su sıcaklıgı 

ı 0- ı 5 oc ise soğuk, 25-30 oc ise serin, 30-34 oc ise ılık. 36 oc üstü ise 

sıcak olarak adlandınlabilir. 

İster soğuk ister sıcak olsun, suyun ani olarak vücuda dökülmesi 

daima aynı tür bir tepki yaratır. Bu tepki başlangıçta çevresel 

damarların daralması, hemen sonra da aynı damarların 

genişlemesi biçiminde olur. Çevresel damarların daralması halinde, 

kan deri yüzeyinden çekilerek iç organiara hücum eder. Bu yüzden 

tansiyon ani olarak artar. Kalp ve nabız atışları hızlanır. 

Damariann genişlemesi halinde ise, kan iç organlardan genişleyen 

deri altı kan damarlarına dogru, akar ve bunun sonucu kalbin işi 

hafifler (Sağ. Ans. 4 ct: ı375). 

Suyun vücuda temasıyla meydana gelen kandolaşımı 

hareketlenmesi, sağlıklı bir bünye için büyük yararlar sagıar. Sağladığı 

yararlar; metabolizma faliyetlerinin hızlanması vücudun bütün salgı 

faaliyetlerinin artması olarak belirtilebilir. Su ile saglanan termik şok, 
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-
başlangıçta kan basıncını bir süre artırdıgı için kalp hastalan ve yüksek 

tansiyon hastalannda dolaşım bozukluklarına yol açabilir. 

Su tedavisi olarak burada deginilebilecek bir yöntem de geçmişte 

kullanılan ruhsal tedavi biçimidir. Suyun çıkardıgı rahatlatıcı, 

dinlendirici sesinden ve görüntüsünden yararlanılarak, sinir 

hastalannın ruhsal yönden tedavi edilmeleri için kullanılan yöntemdir. 

Suyun belli aralıklarla tek düze damlatılarak sinir sistemine 

yönelik işkence yöntemi olarak da kullanıldıgı bir gerçektir. 

1-2.2. Toplumsal Açıdan Suyun önemi 

Su, toplumsal yaşamı sosyal ve ekonomik açıdan kolaylaştıran 

temel kaynaklann başında gelir. 

Suyun .. dogal bir güzellige" sahip oldugu ve bu güzelligin kamu 

ahlakını etkiledigi her ne kadar bilinen bir gerçekse de her zaman 

açık dile getirilmez. Fakat bir su birikintisinin büyüleeiyi gücünü 

şaka konusu yapmak, gücenmiş bakışiara hedef almaya yeterlidir. 

Bu tepki bence, su imajının geçtigirniz yüzyılda degişmesinden 

kaynaklanıyor: Doganın dişi elementi olarak algılanan su, 

ondokuzuncu yüzyılda, "Viktorya" döneminin yarattıgı "hijyenik" 

kadın imajıyla bagdaştırıldı. Kültürel bir simge olan kadının 

çıplakligının banyo odasının musluguyla birleştirilmesi ise 

ondokuzuncu yüzyılın sonlarına rastlar. Eanyoda sabunla dişi 

çıplak arasında kurulan yakın bag, hem suyu hemde teni 

evcilleştirdi. Su, evin içindeki su borulannda dolaşan maddeye, dişi 

çıplak da .dogmakta olan bu evcil çevrenin tanımladıgı yeni bir 

cinsel mahremiyet fantezilerinin simgesine dönüştü (Illıch, 1991: 9). 
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Kentsel gelişme, tarım ve sanayi üretimi sonucunda, bütün 

ülkelerde büyük sorun olarak su rezervini karşımıza çıkarır. Önceleri 

su, deniz ve ırmak taşkınlarına karşı korunma, bataklıkların 

ağ;açlandırılmaya çalışılması ve toprak erozyonuna karşı girişilen 

mücadeleler yüzünden tükenmez bir kaynak olarak kabul edilirdi. Gerçi 

bugün kaynaklarda herhangi bir degişiklik yani azalma olmadı. Fakat 

tüketim inanılmaz ölçüde arttı ve de nüfusla bağ;lantılı olarak artış 

büyük bir hızla devam etmektedir. 

Yeryüzündeki su kütlesi ı330 km3 olarak hesaplanmıştır, oysa 

'" dünya tüketimi yılda ı 000 km3 •geçmez. Aradaki fark yatıştıncıysa 

da yerküre sularının yüzde 97'si denizdir ve hiç değ;ilse bugün için 

tuzlulukları yüzünden kullanılması imkansızdır; suyun yüzde 

2'sinden çoğ;u da buzul takkcleri içindedir. Tatlı su gölleri toplam 

suyun onbinde ı 'ini, ırmak suları milyanda 2'sinden azını meydana 

getirir; geri kalan miktar kullanma imkanı bileşimine ve örtünün 

derinliğ;ine göre değ;işen ve yenilenebilen yeraltı sularıdır 

(M.Larousse ı l.ct: 584). 

Endüstri devrimiyle su, kimyasal bir bileşen, H2 0 haline gelir. 

Daha sonra ise, H20 temizleyici bir suya dönüştürülür. 

Yirminci yüzyılın imgelerinde su, içinde barındırdığ;ı o yüce arılığ;ını 

verme yeteneğ;ini, manevi kirden arındırmaya yarayan o mistik 

gücünü yitirir. Artık, teknik ve sınai bir temizlik maddesi, zehirli 

bir içecek ve deriyi yıpratan bir sıvıdır (Illıch ı99ı:86). 

Su özellikle içme, temizlenme, besinierin yetiştirilmesi, 

temizlenmesi, . pişirilmesi, sağ;lık, belediye hizmetleri ve sanayide 

kullanılır. Toplumsal açıdan su, balıkçılık ve deniz taşımacılığ;ı 
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açısından da önem taşır. Su, tarım ve sanayi açısından çok önemlidir. 

Çünkü kullanılan toplam suyun yaklaşık yüzde 90'ı tanm ve sanayide 

tüketilmektedir. 

1-2.2. ı. Toplumsal Yaşam ve Kent Açısından Suyun önemi 

İnsanoglu evrendeki yerini alıralmaz, bedensel ve düşünsel varlıgıru 

önce yaşama güdüsü ve sonra da estetik kaygısıyla birleştirerek 

yaşamını ve çevresini biçimlendirmeye başlar. Bu çabayla i yaşanunı 

toplumsallaştınr, çevresini ise evcilleştlrerek yapay bir çevre haline 

dönüştürür. Bu yapay çevre yerleşim alanlarıdır. Toplumsal yaşam ile 

yerleşim alanlannın ortaya çıkışı birbirine koşut olarak gelişir. 

Hayvanlar, davranışlarını belirleyen bir içgüdüyle dünyaya gelirler. 

Yuva ya da ag, in ya da kovuk; hayvanlar "evlerini" genlerinde yazılı 

oldugu şekilde oluştururlar. Konuta gelince, o, türün çogalması 

amacıyla içgüdünün oluşturmaya ittigi bir yer degildir; onu 

biçimlendiren kültürdür (Illıch 1991: 17). 

Kentlerin oluşumuna bakarsak, Mezolitlk Devrine kadar gitmemiz 

gerekir. "İlk sürekli ve toplu yerleşmeler, konaklar mezolitik dönemde 

görülüyor (Güvenç 1984: 160)".-Bu dönemden sonra topluluklar büyür, 

çadırlı konaklar, ahşap ve kerpiç evler, barınaklar inşa edilir. 

"Toplumların topraga yerleşme olayı ile örgütlenmeye başlayan ilk 

'yerleşim' şekli köydür" (Öztabag 1971: 42). Nüfusun artması ve 

örgütlenme bilincinin oluşmasıyla kasaba, daha sonra da yıgılmalann 

etkisiyle kentler oluşur. 
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Su, toplumsal yaşamın gerçekleştlrildigi kentlerde. biyolojik . saglık 

ve ekonomik gerekliliğ;inin dışında kentlerin temizliğ;i açısından da 

büyük önem taşır. "Aristoteles bir kentin gelişimini düzenleyen kuralları 

sayarken sokakların güneşe ve rüzgara açık olması ve de bol suya sahip 

olmasını şart koşar (Illıch ı 99 ı: ı ı)". Kentlerin pisliğ;i konusunda 

yakınmalar daha ilk çağ; da ortaya çıkmaya başlar . 

... kentin sürekli olarak yıkanması gerektiğ;i fikri yenilenir. İlk kez 

Aydınlanma Çağ;ında ortaya çıkar. Bu bitmek bilmez temizlenıneye 

gösterilen başlıca neden, pislik ve çöplerin gözü rahatsız etmesi 
1 

değil de, yaydığ;ı kötü kokular ve bu kokuların tehlikeleridir. Tarihte 

ilk kez. kokusuz kent ütopyası belirir. Kentsel alanın geleneksel bir 

niteliğine karşı yeni yeni duyulan bu nefretin nedeni, bunca pis 

kokunun giderek yarattığı bıkkınlıktan değil de koku alma 

duygusunun köklü değ;işiminden kaynaklandığ;ı görünüyor 

(Illıchl991: 58). 

Bir kent alanında suyun kullanımı iki içerik taşır. İlk içerik 

fonksiyondur; alanın ya da sokağ;ın su ihtiyacını karşılamaktır. İkinci 

içerik, biçim düzeyindedir. Bu düzeyde; bir dönemin imgeleminin, su 

aracılığıyla alana kazandırdığı estetik özellikler önemlidir. Barak sanat 

anlaşıyında biçimsel içeriğin tamamen öne çıktığı söylenebilir. 

Bu su denen dile sığ;maz maddenin kokusu, görünümü, tadı ve 

teması arasında yapılan ayrımlar kentsel alan için de geçerlidir. 

Her kültür kendi alanını yaratır; kültür haline gelmekle yaratır 

(Illıch, 1991 : ı 6). 

İnsan, yapay çevresi olan kentte, toplumsal ve kültürel yaşamını 

sürdürür. Bu nedenle kent, geçmişin izlerini taşıyan, bugüne uymak 



16 

için yenilenen ve yarına hazırlanmak için çabalayan canlı bir olgudur. 

Kent kendisini kuran, yaşatan ve gelecegi hazırlayan kentlinin 

kültürünü, zevkini ve teknolojisini yansıtan bir karakter taşır. Bir kent 

kentsel mekanlarıyla ve ögeleriyle, insanlara günlük yaşanılannda 

kolaylık, huzur ve aynı zamanda da estetik duygular vermelidir. 

1-2.2.2. Tanm Açısından Suyun öneml 

Bütün organik faliyetler ancak sulu bir ortamda oluşabildigi için, 

evrendeki bütün yaşam suya baglıdır. Soluma, sindirim, bezelenme, 

sıcaklıgın dagılımı ve salgılama gibi metabolizma faliyetleri bütün 

canlılarda su aracılıgıyla gerçekleşir. 

Bitkiler toprakdaki besin maddelerini ancak suda eriyik halde 

buldukları taktirde alabilirler. Yeşil bitkiler şekeri, havadan 

yaprakları vasıtasıyla aldıgı karbondioksit, ışık enerjisi ve 

topraktan aldıgı su yardımıyla oluşturur. Topraktan alınan suyun 

büyük kısmı transpirasyonla dışarı verilir. Bu sayede dokular 

serinler. Köklerin emdikleri su içindeki besin maddeleri yine su 

içinde bitkinin diger kısımlanna taşınır. Şekerler ve diger bileşikler 

yapraklardan diger bitki kısımlanna su içinde naklonur ve bu 

suretle bitki beslenir ve gelişir (Madran 1991:84). 

Bugünkü tarımın dayandıgıteknik temelierin başında sulama gelir. 

Dogru ve uygun bir şekilde yapılan sulama, kurak toprakları verimli 

araziler haline getirebilecegi gibi, ayrıca bataklıkların kurutulmasını, 

ormanların geliştirilmesini de saglayabilir. 

Tarımsal üretimi artbrma ve gerekli verimi alabilmek için sulama 

kaçınılmazdır. 
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1-2.2.3. Sanayi Açısından Suyun önemi 

Her geçen gün sayısı ve büyüklügü hızla artan kentlerde, su sorunu 

ilk sırada yeralır. Bunun nedeni, birçok sanayinin suyu hammadde ve 

ana üretim aracı olarak kullanmasıdır. En çok su kullanan sanayi 

dalları, ağır sanayi, metalürji, kimya, kağıt ve özellikle termik ve 

nükleer eneıji sanayiidir. Normal kapasiteli bir termik santral, ortalama 

olarak, sadece sağutma işlemi için günde ortalama 2 milyon metreküp 

su tüketmektedir. Bu miktar büyük bir kentin günlük tüketiminden çok 

fazladır. 

Tarih boyunca, su, daima arılık yayan bir madde olarak 

algılanmıştır: Şimdi ise yeni madde H20'dur ve insanoğlunun 

hayatta kalabilmesi, H20'nun arındırılmasına bağlıdır. H20 ve su 

birbirine zıt şeyler olmuşlardır: H20 çağdaş dönemin toplumsal bir 

yaratışıdır, teknik işletme gerektiren zor bulunur bir zenginlik 

kaynağıdır. (Illıch, 1991: 87). 

Suyun sanayide kullanılması kirlenmeye yol açar. Kimya ve 

metalurji sanayiinin atık sularında zehirli; tekstil, besin ve deri 

sanayinin atık sularında ise organik maddeler bulunur. Suyun bu denli 

kirlenmesi, temel ihtiyaçlar, sanayi ve tarım açısından büyük sorunlar 

doğurur. 

Mezopotamya gibi tarihte birçok uygarlığı suyun yarattığı 

gözönünde bulundurulursa, bugünün ülkeler ekonomisinde suyun en 

önemli bir faktör olduğu yadsınamaz. 
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1-3. TÜRKLERDE SUYUN-ÖNEMİ 

Çeşme, sebil, şadırvan ve hamam denince, şüphesiz akla ilk gelen 

şeysudur. 

Türklerde temizlik anlayışının gelişmesinde ve önem kazanmasında 
1 

Buda ve İslam dininin büyük etkisi olur. Temizlik anlayışı :konusunda 

Dogu Asya kavimleri ile Orta ve Batı Asya kavimleri arasında farklılıklar 

görülür. Fakat Türkler, imparatorluklar kurmaya başladıktan sonra, su 

ve temizlig e daha fazla önem vermeye başlarlar. 

Herkesin tedavi edildigi hastaneler, yoksul kişilerin doyuruldugu 

imaretler, gelip-geçen yerli ve yabancı bütün yolcuların parasız 

geceledigi, şehir dışında yeralan kervansaraylar ve şehir merkezlerinde 

bulunan hanlar, susayan her canlıya bedava su sunulan çeşmeler ve 

sebiller, Türklerin islam inancı ve geleneklerinden oluşan dünya 

görüşüne göre biçimlenmiş sosyal yapılardır. 

Suyu, sanat yolu ile ruha yaklaştıran en başarılı millet muhakkak 

ki, Türklerdir (Dürüst 1972: 13). 

Türkler, tarihleri boyunca su problemlerini teknik yönden 

çözerlerken. her biri mimari açıdan birer sanat eseri niteligindeki sosyal 

yapılar ortaya koymuşlardır. 

1-3. ı. Türklerde Din ve Gelenek Açısından Suyun önemi 

Türkler islam dinini kabul ettikten sonra, bu dinin ibadetlerini 

yerine getirmeye başlarlar. ibadet edebilmek için şart koşulan abdestle 

temizlik, dini bir görev haline gelir. 
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Meydan çeşmesi, sokak çeşmesi, sebil, şadırvan, Türklerde su 

kültürüyle ilgili önemli yapılardır. Gelip-geçen her canlının su 

içebilmesi, testisini doldurabilmesi, elini yüzünü yıkayabilmesi 

için, hayır olarak sokaklara, meydanlara, evlerin iç ve dış 

duvarlarına, camilere, medreselere çeşmeler yaptınlmıştır (Altınoluk 

1988: 24). 

Bütün malın-mülkün tek sahibinin Allah oldugu islam inancıyla 

ve sosyal yardımlaşma gelenegiyle Türkler, toplumsal yapılara büyük 

önem verirler. İslam gelenegine göre, halka yönelik hayır yapıları 

yaptıran bir kişinin, öldükten sonra da hayırlarının devam edecegine 

inanılmasından dolayı, bu tür yapıları taştan inşa ederek, mümkün 

oldugunca uzun ömürlü olmasına çabalanır. Bu nedenle bu tür 

yapıların kalıcılıgı büyük önem taşır. 

Ulu Camll, Bursa, 1398 
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Türk sanat zevkinin silinmez bir mührü olan çeşmelerin, sebillerin, 

şadırvanların yüzlerinde (alınlarında), "Ben bana yaklaşan 

kullarımı Cennetimdeki temiz sularla sulanın" manasına gelen 've 

sakahüm rabbühüm şaraban tah ura' ve ya "sudan her şeye hayat 

verdim" demek olan' ve ce alma minel ma -i külli şey'in hay' gibi 

ayetler yazılıdır (Dürüst 1972: 12) . 

.. Sudan her şeye hayat verdim" ayeti, islamda suya verilen önemi 

tam anlamıyle ifade eder. 

1-3.2. Türklerde Mimari Açıdan Suyun önemi 

Türkler, tarihte bir çok konuda öncü olmuş, bazı alanlarda en 

uygun çözümler bulmuşlar ve uygulamışlardır. Özellikle de su ile ilgili, 

temizlik ve her türlü ihtiyaçların giderilmesi konusunda ... 

Egretilemenin iletim aracı olarak su, degişken bir aynadır. 

Söyledikleri, çagın zevklerini yansıtır (Illich 1991: 33). 

Türkler su ile ilgili yapılar konusunda, çeşmeler, sebiller, 

şadırvanlar, maksemler, su yollan ve kemerler, havuzlar gibi önemli 

mimari eseriere imzasını atmıştır. 

Ortak kullanım amacıyle hayır sahipleri tarafından yaptınlmış 

vakıf çeşmeleri, şadırvanlar, ev çeşmeleri, suyun odalara kadar 

getirilmesi için yapılmış bir araç olan legen-ibrik, günümüzdeki 

lavabonun yerini tutan abdestlik, eski Türk evlerinde, 

sokaklarında, uzun yıllar önce, 'akar su' prensibine göre 

çözümlenmiş suyla ilgili bölümlerdir (Altınoluk 1988: 25). 
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Ruh ve beden saglığ;ına aynı derecede önem veren Türkler, 

şehirlerin çarşı gibi kalabalık merkezlerine, işlevsel hamamları Türk 

mimarisine kazandırırlar. Hamamların yanında, her evin mutlaka 

temizlik için gusulhanesi bulunur. Yüklük içerisine çinko plaka ile 

yapılmış gusulhaneler, bugünün duş kabininin ilk örnekleri olarak 

kabul edilebilir. 

Diğ;er yandan Anadolu'da Hitit ve Urartu uygarlıklarına ait mermer 

"küvet'"ler, yıkanma odaları. kazılarda ortaya çıkarılmıştır 

(Altınoluk 1988: 25). 

,;.. ~-. 
. r - . 

' . ;· 

.. . . 

Bab-ı Hüınayun m. Ahmet Çeşmesl, Fot: James Robertson, 1857 
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Şehzadebaşı Su Terazisi, 1560 
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Karanhkbent'in Gravürü, 1560 (Miss Pardoe) 
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Ayvad Bendi, 1558 
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İkinci Bölüm 

ll- ÇEŞ:ME VE SUOYUNLARI 

n-ı. ÜLKEMizDE ÇEŞME VE suoYUNLARIYLA iLGiLi YAPILAR 

Anadolu'da ilk çeşme yapılarına, Hititler döneminde Urartu 

yerleşim alanlannda rastlanır. Çeşme yapılannın bugünkü anlamdaki 

örnekleri ise, Roma ve Helenislik döneminde görülür. Roma döneminde 

çeşme yapılan anıtsal niteliklere kavuşarak görkemli yapılar haline 

gelir. Selçuklular döneminde sadece su ihtiyacını gidermek amacı ile 

yapılan küçük ve sade çeşmelere yer verilir. Bu durum Osmanlı 

İmparatorlugu'nda Lale Devri'ne kadar aynı şekilde devam eder. 18. 

yüzyılda Avrupa'da egemen olan natüralist yaklaşım, Lale Devri'nde 

çeşme ve suoyunlanyla ilgili yapılarda etkisini gösterir. Ülkemizde Lale 

Devri'yle birlikte çeşme ve suoyunlarıyla ilgili yapılar anıtsal nitelige 

kavuşur ve Cumhuriyet dönemine kadar devam eder. 

Her ayak bastıgı yerde kültürel ve sanatsal iz bırakma düşüncesiyle 

hareket eden Türk'ün hayırsever yapısı, yurdumuzun hemen hemen her 

yerinde; cami, mescit, medrese, okul, türbe, han ve kervansaraylar gibi 

genel yapıların dışında, su mimarisiyle ilgili sayısız eser de bırakmıştır. 

Küçüklü büyüklü, tek ve toplu olarak görülen bu anıt ve yapılara 

İstanbul, Bursa ve Konya gibi eski kentlerde yogun olarak 

rastlanmaktadır. 
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Ülkemizde su mimarisi ya da başka bir ifadeyle çeşme ve 

suoyunlanyla ilgili; kuyu, sarnıç, su kemeri, çeşme, sebil, şadırvan, 

selsebil, havuz ve hamam gibi yapılar bulunmaktadır. 

n-ı. ı. Kuyu 

Yüzeye en yakın su tabakasını buluncaya kadar, toprağ;ın daire 

şeklinde kazılıp, iç çevresinin duvarla örülerek oluşturulmuş çukurlara 

kuyu adı verilir. Kuyu hem yolcuların, hem evin, hem mahallenin, hem 

de bağ; ve bahçenin su ihtiyacını karşılayan en değ;erli bir hayat 

kaynağ;ıydı denebilir. 

Uygurlar kuyu için, kudug derlerdi. XI. yüzyılda yani Selçuk çağ;ının 

başlarında ise, çeşitli Ortaasya Türk kesimleri, kuyu için "kudug, 

kudhug, kuyug" şeklinde, -üç ağ;ız değ;işikliğ;i ile-, adlar veriyorlardı. 

Kudug deyişi daha çok, eski Uygur söyleyiş ve geleneğ;inin bir 

devamı, idi. Kudyug sözü ise, kuyuya doğ;ru bir gelişmenin ilk 

belirtileri olmuştu. Çünkü, kudhug söyleyişinden eski Türklerin, 

kuyug sözü doğ;muştu (Ögel 1991: lll). 

Kuyu kelimesi, Türk boylanndaki ağ;ız farklannın , ve gelişmelerin 

sonucunda ortaya çıkar. 

Oğ;uzlann, Batı Türkistan'a inen bazı kesimleri de, -eskiçlen beri 

ziraatçı ve gelişmiş olan- b uralann yerli halkı Soğ;dlar :ile bazı ilgiler 

kurmuşlardı. Bu sebeple, Sirderya ve Semerkand bölgesinde onlar 

da, Soğ;dlar gibi kuyu kazmışlar ve su ihtiyaçlarını karşılamışlardı 

(Ögel 1991: ı 12). 
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Anadolu Kuyu örnekleri 

Anadolu'da kuyular köy arası yollarda; yol kenarlarına yapılır ve 

etrafına agaçlar dikilerek yolculara gölgeli, serin bir dinlenme mekanı 

oluşturulur. Kuyular yol kenarlannın dışında, bir de şehir merkezlerine 

ve kahvehane avlulanna kazılır. Bu kuyuların yanına da çınar gibi uzun 

ömürlü agaçlar dikilir ve avludaki asma ya da morsalkım çardagı ile bir 

bütünlük saglanır. 

Kazılan kuyuların çevresine, yer zemininden yaklaşık 50-70 cm. 

yükseklikte bir taş ya da ahşaptan korumalık yapılır. Anadolu 

köylerinde bu korumalıga agızlık denir ve agızlıksız kuyu, kuyu olarak 

kabul edilmez. Anadolu kuyulannda agızlıgın taştan, kerpiçten veya 

tugladan yapıldıgı görülür. Kuyu; agızlık, duvar, eymek degnegi, ip veya 

zincir, çıknk, kova, tulumba ve pompa gibi bölümlerden oluşur. 

n- 1.2. Sarnıç 

Samıç, terminolojide su tulumu, agaçtan oyulmuş kap, yagmur 

sularını biriktirmeye ve saklamaya yarayan su deposu olarak 

geçmektedir. 
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Sarnıçlar en çok Bizanslılar zamanında, İstanbul'da yapılmış ve 

uzun süre kullanılmıştır. Sarnıçlar mimari açıdan açık ve kapalı sarnıç 

olmak üzere ikiye aynlır. 

Bugün halk dilinde çukurbostan olarak bilinen açık sarnıçlar, 

şehir dışındaki kaynaklardan gelen sulann toplanarak daha sonra şehre 

dagıldıgı yerlerdir. Kurak mevsimlerde veya şehrin düşman tarafından 

kuşatılması sırasında su ihtiyacının saglanması amacıyla, sular bu 

havuzlarda toplanarak dinlendirilir. Suyun içindeki yabancı maddeler 

kendiliginden çökerek aynı zamanda samıçiarda temizlenmiş olur. Açık 

sarnıçlar, suyun duvarlara yaptıgı basıncı azaltmak ve duvarların 

yıkılmasını önlemek amacıyla, şehrin yüksek noktalarındaki çukur 

yerlerde açılırdı. Roma inşaat anlayışına göre yapılan duvarlarda blok 

taşlar, tugla ve horasan harç kullanılmıştır. Ayrıca suyun dışarı 

sızmasını önlemek amacıyla duvarlar, özel bir harçla içten sıvanmıştır. 

Bu özel harçta; tugla ve mermer parçalar bir arada ögütülüp, kireç ve 

keten yagıyla karıştırılmış, ince çatlaklar ve delikler kıtıkla 

kapatılmış tır. 

İstanbul'da açık samıç örnekleri olarak. Aspar-Yavuzsultanselim, 

Aetius-Karagümrük, Hagiosmokios-Altın mermer ve Hebdeman-Fildamı 

sayılabilir. 

Kapalı sarnıçlar mimari olarak dikdörtgen veya kare planlıdır. 

Bunların üzerieri taş sütunların taşıdıgı tugla kemerler ve tonozlarla 

örtülür. Bu tür kapalı samıçlar, büyük yapıların zemininde bulunur, bu 

yapıya ve çevresine su saglar. 

İstanbul'daki Philoxenus-Binbirdirek, Basilika-Yerebatan Sarayı, 

St. Jean Stoudion-İmrahor Camii, Mirelaion-Bodrum cami, Ataköy, 
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Gülhane parkı, Unkapanı, Büyükotlukçu yokuşu, Eşrefiye sarnıçları, 

St. tren kilisesi, Hacısalihefendi, Çarşamba, Fatih camii, St. 

Pammakaristos kilisesi-Fethiye camii ve Aetius sarnıçları bu türün 

örnekleri olarak gösterilebilir. 

ll-1.3. Su Kemeri 

Kapı, pencere, köprü, geçit ve su yolu gibi açıklıkların üzerini, oyuk 

kısmı içte kalacak şekilde yay gibi egri, kavisli örten tavan ya da bir 

duvara yay biçiminde açılmış boşluklu yapılara kemer adı verilir. Uzak 

yerlerde bulunan suyun, topragın altından veya üstünden taşındıgı, 

topraga oturuşuna göre dolu veya kemerlerle bölünmüş duvarlara ve 

kemerli köprülere ise. su kemeri denir. 

Mimar Sinan, Uzunkemerln Gravürü, 1558 (Miss Pordoe) 

Eski Mısır ve Asurlularda sulama için yapılmış, üstü açık su 

yollarına, Yunanlılarda ise topraga gömülü su kanallarına rastlanır. 

Romalılarda kemerli su yollarına ya da bir başka ifadeyle su kemerlerine 

fazlaca yer verilir. Su kemerleriyle getirilen su, şato adı verilen 

havuzlara boşaltılır ve şehire buradan dagttılır. 
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Mimar Sinan, Maglova Kemerinin Gravürii, 1560 (Mlss Pordoe) 

Romalılar döneminde Anadolu'nun bir çok şehrine bazen 50 km. 

uzaklıktaki su kaynaklanndan kemerlerle su getirilmesi sağlanmıştır. 

Roma döneminde yapılan en iyi ve en uzun su kemerlerinden birisi, Side 

su kemeridir. Aspendos su kemeri ise, hem 50 km. gibi uzunluğuyla, 

hem de en iyi korunmuş oluşuyla dikkati çekmektedir. Efes, Phasselis, 

Alinda, Yalvaç, İzmir, Urfa, Laodikeia su kemerlerinin hepsi Roma 

döneminde yapılmıştır. İstanbul ve Anadolu'da bulunan bir çok su 

kemerleri Roma döneminde yapılmış ya da yapılmaya başlanmıştır. 

Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bu su kemerleri 

onarılarak kullanılmıştır. 
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Mimar Sinan, Güzelcekemer, 1562 

n-1.4. Çeşme 

Günümüz terminolojisinde çeşme sözcüğ;ü; suyun borulada 

getirilip, musluktan akıtıldığ;ı yalaklı su haznesi olarak geçmektedir. 

Doğ;al kaynak olan, topraktan çıkarak akan suyu insanoglu 

önceleri bu şekliyle. değ;erlendirir. Sonraki gelişmelerle, daha kullanışlı 

hale getirmek amacıyla kaynağ;ın akışını, şeklini ve yönünü değ;iştirir. 

Sular oluklardan akıtılarak ilk çeşme örnekleri haline getirilir. 

'Bulak' sözü hiç şüphe yok ki, Türklerin su kaynağ;ı için söyledikleri 

en yaygın ve ilk deyişierinden biri idi. Fakat Türklerde, bu deyişe 

bağ;lı olarak, çok ilgi çekici bir gelişme olmuştur. Bir çok eski Türk 

deyişi, eski Uygur yazıları ile, Kutadgu Bilig gibi, Doğ;uda kalmış 

olan Türk· kültür eserlerinde de yaşamıştır. Fakat yine aynı çağ;ın 
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eserlerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud'un kitabında, nedense bulak 

sözü yeralmamıştır. Çünkü Kaşgarlı Mahmud, Ortaasya'nın Batı 

kesimlerini daha iyi tanıyordu. Bu eserde Bulak veElke Bulak gibi 

sözler, yalnızca bir Türk boyunun adı olarak geçiyordu (Ögel 1991: 

137). 

UlucamJ, KafesH Çeşme, Bursa, ı 720 
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Batı Türkleri ve oguzlarda zamanla bulak kelimesinin yerine 

'mıngar', yani pınar kelimesinin kullanıldıgı görülür. Kıpçak Türklerinde 

çeşme yerine 'minez', Uygurlar'da 'toş', Eski Anadolu'da ise, 'kaynarca 

b inar' kullanılmıştır. 

Çeşme, Anadolu'nun antik çağ; sivil ve dini mimari yapılarında 

ayrılmaz bir öğ;e olarak ortaya çıkar. Hititler dönemine kadar yapılmış 

ilk örnekleri, tapınakların içinde, kutsal temizlenme yerleri 

niteliğ;indedir. Günümüze kadar ayakta kalan en eski çeşmeler, M.Ö. 9-

8. yüzyıl Urartu Uygarlığ;ına ait, Çavuştepe kalesindeki muntazam taş 

oluklardan kayaya oyulmuş yalaklı örneklerdir. Anadolu'nun tipik 

çeşmeleri M.Ö. 10. yüzyıldan sonra, Grek yerleşme alanlarında, 

agoralan (pazar yerlerini) süsleyen ve halkın su ihtiyaçlarını karşılayan 

yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşmelerin anıtsal yapı niteliğ;ini 

kazanması, Helenislik dönemle başlar ve Roma döneminde en yüksek 

noktaya ulaşır. Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çeşme 
, 

bqnalarına Nimpheum adı verilir. Bu yapılar, iki ya da üç katlı çok 

zengin süslemeli cephelere sahiptir, önünde havuz ve çeşmeler yeralır. 

Nişlerin içinde, kutsal ve önemli kişilerin heykellerine yer verilmiştir. 

Efes, Bergama, Side ve Perge gibi antik yerleşim alanlannda bu çeşme 

binalannın örnekleri bulunmaktadır. 

Anadolu Selçuklu döneminden kalma en eski çeşmelerin başında 

Gök Medrese çeşmesi (1271) gelir. Konya Sahibata cami (1258) ve Afy-on 

Çay Medresesi çeşmesi (1278) Selçuklulardan kalma çeşmelerdir. 

Osmanlı dönemi çeşmelerinin tipik örnekleri İstanbul'da yeralır. 

Klasik Osmanlı çeşmelerinin en güzel örneklerinden birisi, Davutpaşa 

çeşmesidir (1485). Mimar Sinan'ın Lale devri. döneminde yapmış oldugu 

su şebekesiyle, çeşme yapımı fazlalaşır. Bu dönemde yapılan çeşmelerin 
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en bilineni, Sultan III. Ahmet (1 728), Nevşehirli Damat İbrahim-Paşa 

(1730) ve Bereketzade (1732) çeşmeleridir. 1730 yıllarından sonra 

yapılan çeşmelerde, daha çok Barok Uslup kendisini göstermeye başlar. 

Saliha Sultan Azapkapı (1 735) ve Beykoz İshakaga (1 746) çeşmeleri, 

Barok Üslupta yapılmış örneklerin başında gelir. 

m. Ahmet Çeşmesl, Fot: James Robertson 1850 

Osmanlı İmparatorlugu döneminde yurdun hemen hemen her 

yerine anıtsal nitelik taşıyan küçüklü, büyüklü birçok çeşme 

yapılmıştır. Fakat mimari ve sanatsal yönden dikkat çeken çeşme 

örnekleri İstanbul'da bulunmaktadır. 
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Yukarıda sayılanların yanı sıra, İstanbul'daki çeşmelerin 

başlıcalan şunlardır: Yusufefendi çeşmesi (Fatih ı 757), Ragıppaşa 

çeşmesi (Koska, ı 752h Silahtar Yusuf Paşa çeşmesi (l<ağıthane 
: 1 

· köyü, ı 764), Abdülhamit I.çeşmesi(Gedikpaşa, ı 780), Hekimoğlu Ali 

Paşa çeşmesi (Davutpaşa, ı 782), Ebubekir Aga ç~şmesi (Fatih, 

1793), Ayşe Hatun çeşmesi (Karacaahmet Mezarlığı bitişiği, ı 794; 

tek parça mermerden yontulmuş olan bu çeşme, döneminin başlıca 

sanat yapıtlan arasında yer alır.), Mihrimalı Sultan çeşmesi (Eyüp, 

1801). Hatice Sultan çeşmesi (Mısır çarşısı, 1806). Nakşidilsultan 

çeşmesi (Fatih, ı814). Mahmut II. çeşmesi (Kocamustafapaşa, 

1825), Kethüda Halil Efendi çeşmesi (Aksaray, 1852), 1877'de 

Sirkeci'de, 1892'de Tophane'de yapılmış çeşmeler (G. Hachette 

1993: 773). 

İnsan sevgisinin, göz zevkinin ve Türk kültürünün en mükemmel 

eserleri olan çeşmeler, mimari açıdan, bulundukları yerlere, yapılış 

amaçlarına ve boyutlarına göre ayrı ayrı gruplandırılır. Fakat bütün bu 

gruplar gözönünde bulundurularak, konumuz açısından; ev çeşmeleri, 

sokak çeşmeleri ve meydan çeşmeleri gibi genel bir sınıflama da 

yapılabilir. 

ll-1.4.1. Ev Çeşmeleri 

Ev çeşmeleri, evde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yapılmış, şehir su şebekesine bağlı çeşmelere verilen genel 

addır. Ev çeşmeleri kendi içinde; oda, banyo, mutfak ve bahçe çeşmeleri 

olarak dörte ayrılabilir. 

Saray ve konakların odalarının içlerinde el ve yüz yıkamak ya da 

görsel ve işitsel yönden, yani suyun görüntü ve sesinin dekoratif amaçlı 
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kullanıldıgı çeşmeler,Coda çeşmeleridir. İlk olarak örneklerine saray ve 

konaklarda rastıalımakla birlikte, daha sonra bir çok evde yaygın olarak 

kullanılmıştır. 

Banyo çeşmeleri, evin mimaride sulu mekanlar olarak adlandırılan 

banyolannda yer alan çeşmelere denir. Temizlik amacıyla kullanılan bu 

çeşmeler banyonun aynlmaz bir parçasıdır. 

Mutfak çeşmeleri; mutfaklarda besinierin ve kapkacakların, 
ı 

bulaşıklann yıkanması için yapılan Çeşmelerdir. 

ı. Abdülhamit Çeşmesi, Dolmabahçe Sarayı Yatak Odası, ı 794 

Bahçe" çeş~eleri ise; daha çok eski bahçeli evlerde, bahçeye ekilen 

sebze, meyve, çiçek ve çimierin sulanabilmesi için yapılmış çeşmelerdir. 

Günümüz apartman mimarisinden dolayı bu çeşmeler, bugün için 

sadece bahçeli bir kaç evde bulunmaktadır. 
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Rünkar İmam Köşkü, İstanbul, 1810 

Enıirgan Köşkü, İstanbul, 1827 
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ll-1.4.2. Sokak Çeşmeleri 

Mahalle halkının ve gelip-geçenlerin su ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yapılan çeşmelere sokak çeşmesi adı verilir. Sokak çeşmeleri 

kendi içinde köşebaşı, duvar, mahalle ve çarşı çeşmeleri olarak dörte 

ayrılabilir. Sokak çeşmeleri daha çok devlet eliyle, devlet büyükleri ya da 

zengin kişiler tarafından, hayır amacıyla yaptırılmıştır. 

Herkesin yararlanabildigi bu çeşmelerde su; taş, mermer ya da 

metal lülelerden akıtılır. Eski çeşn1elerin genelde hepsinin cephesi, 

oyma rölyeflerle süslüdür. Çeşmelerin üstlerinde taş ya da merm~rden, 

yaptıranın adının ve yapılış tarihinin yazılı oldugu kitabe bulunur. 

Küçük ya da normal büyüklükteki bu çeşmeler, Anadolu'nun her 

şehrinde çok yaygın olarak yapılmıştır. Mahalle ve köy, köşebaşı ve çarşı 

çeşmelerinin hepsinde, bir ya da daha fazla yalak bulunur. Önceleri 

çeşmelerin lülelerinden sürekli olarak su akarken, daha sonraları 

kullanılacagı zaman açılıp sonra kapatılan musluklar ve kurnalar 

kullanılmıştır. En sade çeşmeler, kesme taştan, sivri kemerli, duvar 

nişleri şeklinde, kabartmalada işlenmiş, kitabeli raflı veya mermer 

aynalı olanlardır. 

Köşebaşı ve duvar çeşmelerinde, duvarın iç kısmında hazne ve 

suyun şebekeye bağlı kısmı, sokak tarafında ise, çeşmenin ön kısmı 

bulunur. Mermer bir aynadan çıkan su, devamlı akar. Zincire baglanmış 

kalaylı bakır taş veya bir bardakve doldurulan testilerin konulabilecegi 

girintili bir kısım bulunur. Sokak çeşmelerinin bazılarında, güneş ve 

yagmurdan korumayı saglayan saçak da vardır. 
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Yahya Efendi Çeşmesi, İstanbul. 1557 
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Damat İbrahim Çeşmesi, İstanbul, ı 722 
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Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi, İstanbul, 1730 

Sokak Çeşmesi, Kütahya, 1850 
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Bereketzade Çeşmesı, İstanbul. 17 45 
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zevkl Kadın Çeşmesi, İstanbul, 1755 
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Haznedar Usta Çeşmesi, İstanbul, 1792 



45 

H-1.4.3. Meydan Çeşmelerl 

Meydanlarda yer alan, çephe ya da bagımsız bir mimari yapı olarak 

karşımıza çıkan çeşmelere, Meydan çeşmesi adı verilir. Meydan 

çeşmelerinin bazı türlerine Anıtsal çeşme de denir. Bu büyük çeşmelerin 

arkasında veya içinde, genellikle taş, mermer ya da tugladan yapılmış su 

depolan vardır. Şehrin su şebekesine baglı olan bu çeşmelerden, sokak 

çeşmelerinde oldugu gibi önceleri su lülelerden sürekli akardı. Fakat 

daha sonra bunlar da musluklu hale getirilmiştir. Üstlerinde taş ya da 

mermerden, yaptıranın adının, yapılış tarihinin ve suyla ilgili güzel 

sözlerin yazılı olduğu kitabesi bulunur. 

Topkapı Sarayının kapı önündeki III. Ahmet çeşmesi, ülkemizdeki 

meydan çeşmelerinin en güzel örnegi olarak gösterilebilir. Üsküdar III. 

Ahmet çeşmesi, Tophane çeşmesi, Azapkapı Saliha Sultan çeşmesi, 

Kabataş çeşmesi ve Küçüksu Kasrı çeşmesi diger meydan çeşmesi 

örnekleridir. Bunların son örneği; Alman imparatoru II. Wilhelm'in 

h ediyesi olarak inşa edilen Alman çeşmesidir. 
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Tophane Çeşmesi, İstanbul, 1732 
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Azapkapı Çeşmesl, İstanbul, 1733 
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Bab-ı Hümayun Çeşmesi, Gravür: Thomas Allam, ı 790 
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ll-1.5. Sebll 

İslam dininde susayana su vermenin tann katında sevapıann en 

büyügü olduguna inanılır. Bu nedenden ddİayı, su ihtiyacını karşılamak 

ve su içmeye hizmet etmek için, sayısız ve birbirinden güzel çeşmelerle 

yetinilmeyip, su ve şerbet sunmak amacıyla sebilhaneler de 

yaptınımıştır. 

ll. yüzyıl Ortaasya Türklerinde 'muyan' kelimesi sevap, 'muyanlık' 

kelimesi _ise, yollarda gelip geçenlerin su içmeleri için konulan hayrat 

suya verilen adlardır. Arapça, 'hayır ve iyilik yolu ve bu yolla hayrat 

olarak dağıtılan su' anlamına gelensebil kelimesi, Türk su mimarisinde 

bu amaçla yapılmış özel yerlere ve rnekanlara verilen ad dır. İlk ömekleri 

14. yüzyılda, Türk Memlükleri devrinde Kahire'de yapılmıştır. 

Eski cami, medrese, tekke, türbe gibi dini yapılarda, genellikle 

cümle ve avlu kapılarının yanında içilecek suyun konuldugu küp veya 

tekneler için yapılmış hücreler, yol kenarlannda yapılmış ve musluk 

diye bilinen yan kapalı mekanlar, sebil ya da sebilhane mimarisinin ilk 

ve sade örnekleri olarak gösterilebilir. Sebiller daha çok hayır 

maksadıyla, yolculara su sağlamak amacıyla yol üzerinde yolcu 

ugraklanna yapılır. 

Bugün kısaca sebil denen bu yapılar, padişahlar, saraylılar, devlet 

büyükleri, zengin ve mali durumu uygun kimseler tarafından, hayır 

amacıyla yaptınlır ve bazı sebillerin içinde yaptıranın mezarı bulunur. 

Sebillerde su verilmesinin dışında bayram ve kandil günleri halka 

parasız şerbet dağıtıl{rdı. Ayrıca sevap kazanmak amacıyla halktan 

kimseler de buralarda istedikleri zaman su ve şerbet dağıtabilirlerdi. 
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Sokaklarda dolaşarak hayır için su dagıtan ve sebillerde, 

isteyenlere su veren vakıf görevlilerine ve kişilere sebilci denir. Ayrıca 

ı 826 yılından sonra Yeniçeri ocagında su taşımak ve ocağ;a su 

sağ;lamakla görevli kimselere de sebilci adı verilir. 

Türk su mimarisinde önemli bir yere sahip olan sebiller, ıs. 

yüzyıldan ı 9. yüzyıla kadar büyük gelişmeler gösterir. Se billerin en 

güzel örnekleri; Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi eski ve büyük 

şehirlertınizde bulunmaktadır. Sebiller kullanım amaçlanndan kaynaklı 

olarak, küçük ve insan ölçütlerine uygun yapılar olduğ;undan, ya 

bağ;ımsız ya da mimari bir külliyenin bir parçası olarak; bir caminin, bir 

. medresenin bir türbenin, bir mezarlık duvarının, bir çarşının yanında ve 

genellikle bir çeşme ile beraber yapılır. 

Demir, tunç gibi madenierden veya mermerden yapılmış olan 

pencere kafeslerinin tezgaha oturtulduğ;u seviyede, su taslannın 

geçebileceğ;i ölçüde açıklıklar bırakılmışbr ki, pencerelerin 

tabanlarını teşkil eden bu mermer tezgahlar ve kafeslerin alt 

kısımlarındaki bu açıklıklar, dışandan bakıldığ;ında sebilhaneleri, 

benzer biçimde inşa edilmiş türbelerden ve muvakkıthanelerden 

ayırmamıza yardımcı olur (Önge 1982: 19). 

Türk mimarisinde önemli bir yere sahip olan sebillere su, 

bulunduğ;u yere göre memba, çeşme, sarnıç, kuyu gibi su 

kaynaklarından taşınarak temin edilir. Çeşmelerde olduğ;u gibi sürekli 

akan su sistemiyle çalışmazlar. Taşınan su, mermer teknelere veya 

küplere doldurulur ve buradan alınarak kullanılır. Mermer teknelerle 

suyun soğ;utulması sağ;lanmaya çalışılır. Ayrıca suyun soğ;utulmasını 

saglamak amacıyla, çok sıcak yaz aylannda teknelere buz konduğ;u 
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görülür. Çeşmelerde susayan kişi, direk kendi çabasıyla su içebilirken, 

sebillerde ise; suyu doldurup veren görevliler bulunur. 

Sebilciler suyu zinciriere baglı taş ya da metal bardakiara 

daldurarak pencereden insanlara sunarlar. Bütün sebillerde su bu 

şekilde tas ya da bardaktan içilmekle b_irlikte, bunların dışında, 

örnekleri çok az olan emzikli sebiller bulunmaktadır. Bu sebillerde su, 

pirinç agızlıklardan emilerek içilebilir. 

Selçuklu Sahib Ata Camii, EmzikJi Sebili, Konya, 1550 

Teknolojik gelişmeler ve vakıfların sebillerle eskisi gibi 

ilgilenmemesinden dolayı, bir çok sebil eski fonksiyonlarını yitirmiş, 

restore edilerek ıİıusluklu sebil haline gelmiştir. Günümüzde ise, 

sebiller tamamen fonksiyonlarını yitirip, tarihi eser haline gelmiştir. 

Sebiller mimari açıdan bulundukları yere ve yapı özelliklerine göre; 

köşe-pencere, cephe ve anıtsal sebiller olarak üç bölüme ayrılabilir. 
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Bayram Paşa Seblli, Haseki-İstanbul, 1634 

Bir yapının içinde ve ona baglı olan köşe pencere sebiller, en basit, 

en sade ve en eski örneklerdir. Cadde üzerine yapılan bu tür sebiller, 

taşkın şekilde köşelere yerleştirilir veya bir duvara açılan bir ya da bir 

kaç pencereden oluşur. 

Mimar Sinan, Hüsrevkethüda, Gazanferaga, Dilsiztavşanaga, 

Kaptanıderya, İbrahimpaşa, Seyithasanpaşa, Şahsultan sebilleri köşe, 

Sultanahmet cami, Ragıppaşa kütüphanesi, Rıfatpaşa sebilleri ise, · 

pencere sebillere örnek olarak gösterilebilir. 
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Türk mimarisinde büyük yapıların sade olan cephelerini, daha çok 

süslemek amacıyla yapılan sebillere cephe sebiller denir. Büyük mimari 

yapıların cephesine bitişik ve dıştan geniş saçaklı bir kubbeyle 

örtülmüş, yapıya yan bağlı sebiller, Türk barok mimarisinin özelliklerini 

taşır. 

Amcazade Hüseyin Paşa Sebill, İstanbul, 1867 

Eyüp Sultan türbesi, Hacıeminağa, Kocayusufpaşa, Mihrişahsultan 

sebilleri, cephe sebillerin tipik örnekleri olarak gösterilebilir. 

Cami, tekke, türbe ve medreseler gibi yapıların yanına yapılmış 

veya meydanların ortasında yer alan sebillere, bağımsız ya da anıtsal 

sebil adı verilmektedir. 
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Tophane Sebill, İstanbul Fot: James Robertson, 1853 

Bagımsız sebillerde su, yüksekçe bir kaide üzerine yerleştirilmiş 

musluklu mermerden yapılmış teknelere, küplere veya havuzlara 

doldurulur. Sebillerde su ve şerheti tas veya bardakiara dolduran, 

boşaltan, kaplan yıkayan çalışanların bulundugu kapalı bir mekan 

vardır. Bu mekanlarda kapların sırayla kondugu, dışanya pencerelerle 

baglanmış tezgahlar bulunur. Bu pencereler, şebeke adı verilen 

parmaklıklada kapatılmıştır. Dışarıya uzanan tezgahın üzerine 

oturtulmuş parmaklıkların altında, taşın ya da bardagın rahat 

alınabilecegi genişlikte ve yerden 75 ile 100 cm yükseklikte pencereler 

bulunur. Pencerelerin önü, genellikle güneş, toz, yagmur gibi çevre 
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koşullanndan insanlan korumak için geniş bir saçakla kapatılmıştır. 

Sebillerde su içilen tas' ve bardaklar bir zincirle uygun yere bağlanmıştır. 

Mimar Koca Sinan, Sinan Paşa, V ali de salihsultan ve IlLAhmet 

sebilleri, bağımsız, anıtsal sebillere örnek olarak gösterilebilir. 

n-ı. s. Şadırvan 

Genellikle cami avlulannda bulunan, çevresindeki musluklardan ve 

ortasındaki fıskıyeden su akan, üZeri kubbeli veya açık havuzlu yapılara 

şadırvan denir. Şadırvan kelimesi, Farsça çok anlamına gelen 'şad' ve 

akar anlamına gelen 'revan' kelimelerinden meydana gelmiştir. 

Şadırvan; abdest almak, el-yüz yıkamak için yapılan üstü açık veya 

kurşun kaplama geniş saçaklı bir tavanla örtülü, musluklu su 

depolarıdır. Cami ve nadiren han, medrese, kervansaray avlularının 

ortasında yer alan şadırvanlar; daire, kare, çokgen veya çeşitli 

planlardadır. Yüksek kenarlı havuz biçiminde bir su haznesi çevresinde 

belirli aralıklarla musluklar bulunur. Sulann elbiselere sıçramaması 

için musluklar küçüktür ve su yavaş akar. Çevre koşullanndan dolayı 

suyun kirlenmemesi, içerisine el sokulmaması ve birşey atılmaması için 

haznenin etrafı, dövme demir, bronz veya oyma mermerden zarif kafes 

şeklinde parmaklıklada kuşatılmıştır. Musluklann önünde şadırvanın 

çevresini dolanan ahşap veya mermerden oturma yerleri bulunur. 

Aynca, camllerin yan duvarianna yapılmış, sıra şadırvanlar da vardır ve 

bunlara zenbil şadırvan denir. 
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Kılıç All Paşa Şadırvam, İstanbul, 1750 

Şadırvanlar Türk sanatını yaşatan çok güzel motiflere ve detaylara 

sahiptir. Ekseri klasik tarzdır. Mimari tarih bakımından diger 

eserler gibi bunların da üzerlerinde Türk İslam sanatının gelişme ve 

degişimlerini görebiliriz. 18.'ci asırda yani, inhitat devrinde yapılan 

eserlerin karakterlerinde fark görülmekle beraber, Türk sitili yine de 

yaşamaktadır. 1732'den sonra ise Barak tarzının hakimiyeti 

görülmeye başlamış Osmanlı sanatı ve harsı Batılılaşma modası ile 

yönünü değiştirmiştir. Bunda 1755'de sadrazam olan Said Paşanın 

rolü büyük olmuş, İtalyan ve Fransız mimarlarının Türklerle 

beraber çalışıp yaptıgı eserler Türk tarzı bir Rokoko meydana 

getirmiştir. Her ne kadar bu tarz Türk sanatçıları tarafından 

tutulmamışsa da akımın önüne yine de geçnememiştir (Dürüst 

1972: 12). 

Büyük camiierin şadırvanları yanında, küçük camilerde, tekke ve 

medreselerde, mescitlerde de döneminin sanat anlayışı ve zevkine göre 

şadırvanlar yapılmıştır ve bir çogu bugün bile kullanılmaktadır. 
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ll-1.7. Selsebll 

Selsebil, cennette bulunduğuna inanılan bir pınar veya çeşmeye 

verilen addır. Soğuk, hoş içimli hafif su anlamına da gelen selsebil, çok 

zengin süslemeli bir tür çeşmedir. 

Selsebillere; saray, konak ve eski Anadolu evlerinde oda içlerinde, 

yemek yenen yerlerde ve bahçe duvarlannın uygun kısımlarında 

rastlanır. Ayrıca, parklarda da kullanıldığı görülür. Selsebil, oymalı 

mermerden ve çanaklar şeklindeki küçük yalaklardan meydana gelen bir 

çeşme aynasıdır. Bu aynada su akıtan bir ya da daha fazla lüle ve her 

lülenin altında küçük yalaklar bulunur. Su çıkış yerlerinde musluk 

yoktur ve buralardan su sürekli olarak akar. En üstteki lüleden ilk 

sıradaki küçük yalağa dökülen su, oradan alttaki yalaklara iner. Çanak 

şeklindeki küçük yalaklardan birbirine akan su, küçük çağlayanlar gibi, 

önlerindeki havuza veya büyük yalağa dökülür. 

Tatlı, dinlendirici bir ses çıkaran, serinlik veren ve görsel olarak 

insana hoş gelen selsebiller, suyunun kullanılması için yapılmaz. 

Evlerde ve bahçelerde dekoratif bir öge olarak kullanılır. Selsebiller, 

yapıldıkları dönemin mimari özelliklerini ve oymacılık anlayışını 

yansıtırlar. Fakat daha çok barok veya yöresel üslup özellikleri 

gösterirler. Topkapı sarayında III. Murat odasındaki ve I. Abdülhamid'in 

yatak odasındaki selsebiller en güzel örneklerdir. 

Kenarları, başlığı ve yalakları çok ince işçilikle oyulduktan sonra, 

duvarlara yerleştirilen selsebillere, eski konak, yalı ve ev mimarisi 

örneklerinde fazlaca rastlanır. Bugünkü apartman mimarisinde 

rastlanmayan selsebillere, otel ve işınerkezleri gibi büyük yapıların lobi 

ve bahçelerinde çağdaş anlayışta örneklerine yer verilmektedir. 
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Tugrak.eş Recaibey Yalısı SeJsebUi, 17 46 
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n-ı. s. Havuz 

Tanmsal ve diğ;er ihtiyaÇlar için su biriktirmek, yüzrnek ve çevreyi 
ı· 

güzelleştirmek amacıyla, etf"afı duvarlarla çevrili olarak yapılmış su 
r 

haznelerine havuz denir. 
ll 
ı, 

Anadolu köylerinde haLlar toprağ;a çukurlar kazarak yapılır ve 
ı 

suyun sızmasını önlemek için btdli önlemler alınır. Su havuza başka 
1 

kaynaklardan oluklar ya d~ arklar yardımıyla getirilip, oluklardan 
! 

havuza belli bir yükseklik~en akıtılır. Bu dökülme sırasında su, 
r 

rahatlatıcı ve serinletici bir ses çıkarır. Suyun bu sesi çıkarması için, 

hep yüksek bir mesafeden havuza akıtılmaya çalışılır. Bağ; ve bahçenin 

tamamının sulanabilmesi için, havuzlar da dere göletleri gibi yüksek 

yerlere yapılır. Havuz başlan, suyun ve yeşilliğ;in katkısıyla manzara 

açısından her zaman ilgi çekici güzelliktedir. 
!, 

'ı 
ı: 

Hayvan ve insanlar tartifından çevirilen su dolaplannın sulan da, 
1'. 

önce bir havuzda toplariır ve ondan sonra da, bahçe ve hastanlara 

dağ;ıtılırdı. Bu havuzlar~ daha çok ileri bir ziraat tekniğ;ine sahip 
ı 

olan, Harzemşahlar Tü 1 

• kültür çevresinde rastlıyoruz. Anadolu 

Türk kültürünün gelişJ sinde değ;erli bir paylan olan bu Türkler, 

XIII. yüzyıl başlarındJ su dolabı havuzları için "çığır hauz" 
i 

diyorlardı (Ögel 1991: 19 ). 

Taş ve mermerden yapıJış büyük havuzlara, daha çok saraylarda 
i: 

rastlanır. Büyük saray havuzıannın suyu, ince oymacılıkla işlenmiş bir 
i: 

m ermer çeşmeden veya fıs,ıyeden akarak dolar. Genellikle havuz 

çeşmelerinin üstü bir örtmel ille kapatılır. Çeşmenin yanlarında gömme 
ı' 

raftarla süsleıİıeler ve etrafida parmaklıklarla kapalı oturma yerleri 
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bulunur. Saray havuzlannın başında e~lenceler yapılıp. yemekler yendigi 

ve hatta buralarda yatıldı~ı bazı kaynaklara konu olmuştur. 

Havuzlar fonksiyonlanndan dolayı genel olarak; sulama, spor ve 

dekoratif havuzlar şeklinde üçe aYiJ.nlabilir. 

Daha çok küçük kasaba ve kentlerde tarımsal sulama amacına 

hizmet etmesi için yapılan havuzlara sulama havuzlan denir. Sulama 

amaçlı kullanıldı~ından, suyun ba~. bahçe ve bostanın bütün her yerine 

ulaşahilmesi için yüksek yerlere, toprak kazılarak çukurlar açılır. Bu 

açılan havuz çukurlannın duvarlarının suyu sızdırmasını önlemek için 

beton ya da başka inşaat. malzemeleriyle kapatılır. Bu havuzlar basit, 

kare ya da dikdörtgen biçiminde yapılır. 

Bugün teknolojik gelişmelerin sonucu bu tür havuzlar yerini 

göletıere ya da barajiara bıraknııştır. Fakat küçük yerleşim alanlarında 

hala bu tür havuzların yapıldı~ı ve kullanıldı~ı da bir gerçektir. 

Spor havuzlan, yüzme ve sutopu havuzları olarak iki şekilde 

yapılır. 

Çevreyi güzelleştirmek amacıyla yapılan dekoratif havuzlara, 

önceleri saray bahçelerinde rastlanır. Genellikle yapılan mekanın 

biçimine göre geometrik şekiller alır. Dekoratif amaçla yapıldıklarından 

dolayı, dönemin sanat ve süsleme üsluplarına göre ele alınır. Boyut 

olarak büyük, mermer ve gösterişli kaplama malzemeleriyle duvar ve 

bütün çevreleri kaplı olurlar. Dekoratif havuzlarda su, bir fiskiye 

aracılı~ıyla hareketlendirilir. Su, ya mermer ya betondan yapılmış 

hayvanların a~ızlarından, ya de~işik heykel kompozisyonlanndan ya da 

çeşmelerden havuza akarlar. Bu tip havuzlara suyun hareketli olduğu 

havuzlar da denebilir. 
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Ka.gıthane, Sadabad Sarayı, 1.798 

Dekoratif havuzlara Eski Roma, İtalya ve Fransa'da büyük önem 

verilirdi. Bugün herbiri sanat eseri olan bu fıskıyeli havuzlar daha çok 

kent meydanlarında bulunmaktadır. Bizde ise, önceleri saray 

bahçelerinde bulunan havuzlara çok rastlanırken, daha sonra 

batılılaşma ve batıya açılmayla birlikte, fıskıyeli havuzlara kent 

meydanlarında yer verilmeye başlanmıştır. 

Bugün dekoratif havuzlara, kent meydanlarında, park ve 

bahçelerde, kamu ya da özel kurumların ön bahçe ve girişlerinde, 

otelierin bahçe ve Iabilerinde sıkça rastlamak mümkün. Bu tür 

dekoratif havuzla:ç suyun fıskıye ve buna benzer araçlarla 
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Allahverdi Yalısı, İstanbul, 1740 
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Dekoratif havuzlar ve suoyunlan, hem göze hem de kulaga hitap 

eden bir zevk, bir huzur kaynagı olarak, çagdaş mekan ve kent 

oluşturmak için gereken ögelerin başında gelmektedir. 

ll-1.9. Hamam 

Yıkanılacak yer anlamına gelen hamam kelimesi karşılığı olarak, 

Anadolu köylerinde çimek ve yunak kelimeleri ile karşılaşılır. Yunak 

kelimesinin kullanımı ı ı .yüzyıla kadar uzanır. Türkmen olan Oğuzlar 

ile Kıpçaklar ise, önce çunmak kelimesini kullanırlar, sonra ise, bu 

kelime çimek haline geiir. Anadolu'nun bazı kesimlerinde hamam 

karşılığı olarak munça veya munçak kelimeleri de kullanılmıştır. 

Bunlarla aynı manada, yıkak ve yunluk sözlerini de katmak 

gereklidir. Isı, ısıcak, ısı-dam, isik, ısık, issi gibi sözler ise, yalnızca 

Anadolu 'da değil; diğer Türk kültür çevrelerinde de görülüyordu 

(Önge ı99ı: 22). 

Bugün kullandığımız hamam kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde, Arapça sıcaklık anlamına gelen harnın kelimesinden 

dilimize girmiştir. 

Hamamlar, eski çağlarda dini inançlann, gelenek ve görenekierin 

etkisiyle doğmuş yapılardır. Hamamların ilk örnekleri üstü açık banyo 

niteliğindedir. Hintlilerde Ganj, Asurlularda Fırat, Mısırlılarda Nil gibi 

kutsal sayılan nehirler, o dönemin açık hamamları sayılır. Ruhun ve 

bedenin kötülüklerden temizlenmesi için bu nehirlere girilir. Çok tanrılı 

dönemlerde yıkanmak, ruhun arınması ve tanrıya yak~n olmak 

anlamına gelir. Bedenden çok ruhun annması önem taşır. 
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Hamama Giden ve Yıkanan Kadınlar, 16. yy. 
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İlk büyük hamam, I. Murat'ın Bursa'da yaptırdıgı Eskikaplıca 

hamamıdır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra, 

İstanbul'da Agahamam, Ebuvefa, Eyüp ve Çukurhamam gibi büyük 

hamamlar yaptırır; 

Türk hamamları kullanımı ve yer aldıgı mekana göre, halk 

hamamları, saray hamamları ve kaplıcalar olarak üç ayrı gruba 

aynlabilir. 

Evdeki özel hamamların dışındaki, halkın yıkanması için şehir ve 

kasabalarda, kubbeli olarak yapılan yapılara halk hamarnı denir. Halk 

hamamlan, külliyenin içinde; cami, medrese, imaret ve kütüphane ile 

birlikte yapılır. Bu hamamların bazılannın kadınlar ve erkekler için ayn 

bölümleri ve girişleri bulunur. Bazıları ise, tek hamam şeklindedir ve 

bazı günler kadınlara, bazı günler erkeklere hizmet verir. 

Saray hamamlan da halk hamamlan gibi rüzgarlık, soyunmalık, 

sogukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşur. Hemen hemen mimari 

olarak halk hamamlarıyla aynı özellikleri taşır. Halk hamamlarından 

ayrıldığı yönleri; daha gösterişli, süslü olmaları, sarayın içine veya 

bahçesine yapılmaları ve sadece saray halkının girebilmesi olarak 

belirlenebilir. 

Topkapı Sarayında Mimar Sinan'ın yaptığı Rünkar hamamı, saray 

hamamlannın en güzel örneklerinden birisi sayılabilir. 

Kaplıca hamamları, temizlenmekten · çok sağlık ve şifa amaçlı 

kullanılır. Hamamlarda bulunan soyunmalık, soğukluk, sıcaklık ve 

Türk tipi kurnalı yıkanma yerlerinden ayrı olarak büyük ve küçük 

havuzlar bulunur. 
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Kaplıca hamamlarının sıcaklık bölümünde bir çok küçük havuz 

sıralanır ve bunlara girmeden önce temizlenilir ve sırayla bu havuzlara 

girilir. 

Kaplıcalan diğer hamamlardan ayıran en büyük özellik. suyunun 

doğal termik, sıcak su kaynaklarından temin edilmesidir. Halk ve Saray 

hamamlannda olduğu gibi suyu ısıtmak için çaba harcanmaz. Kaynak 

sıcak suyun yapısına bağlı olarak değişik hastalıkların tedavisinde 

kullanılan kaplıcalar, bu nedenle özel bir önem taşır. 

IT-2. BAZI YABANCI UYGARLIKLARDA VE ÜLKELERDE ÇEŞME 

VE SUOYUNLARI 

Bütün uygarlıklarda ve ülkelerde, çeşme ve suoyunlan şehir 

dokusunda önemli bir yere sahiptir. Şehirlerin canlılığının ve 

güçlülüğünün sembolü olarak büyük ilgi gören meydan çeşmeleri her 

dönemde halk tarafından çok benimsenir. 

Ülkemizde ve islam ülkelerinde, islam dininin etkisiyle çeşmeler, 

öncelikle içme, el-yüz yıkama, abctest alma gibi ihtiyaçları karşılamak 

amacıyla tasarlanıp yapılır. Dinin temizlik anlayışından ve coğrafi 

koşullardan dolayı islam ülkelerinde su büyük değer taşır. 

Gırnata'dan İsfahan ve Agra'ya kadar çeşmelere meraklı müslüman 

prensler, çiceklerinin ve bahçelerinin o değerli sıvının bir tek 

damlasından dahi mahrum kalmaması için özen gösteriyariardı 

(Illıch 1991: 49). 

Kuyu açma sanatı M.Ö. 2500'den sonra gelişme gösterdi. Mısırlılar, 

suyu "maden olarak işletme"yi ve kazma yerinin altındaki 
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katmanlarda yatay tüneller açarak su miktarını artırmayı 

öğ;rendiler. Filistin'de, kent surlarının dışındaki yeraltı 

kaynaklarının altında derin galeriler açılır, sular havuzlarda 

toplanırdı. Bu havuzlara sayısız hasarnakla inilirdi. Mykene, 

suyunun bir bölümünü tünel aracılığ;ıyla alan ilk Avrupa kenti 

olmuştur. Fakat su kemerleri anca~ M.Ö. yedinci ve altıncı 

yüzyıllarda, bir bölgenin normal bir ögesi haline geldi (Illıch 1991: 

46). 

. · ıııtmi;ıtı;;:ıiıtr~~ı;·:>··.· ·· · . 
. . .. . ·. •\ 

Mekkes Sarayı, Fas, 1650 
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1vLÖ. 7. yüzyıldan sonra Ninive, Truva, Atina, Korint, Magere, 

Samos ve ~:.ma kentleri çok uzun kemeriere kavuşur. Bu dönemde 

Roına kent~nde su tüketinıi, 19. yüzyıl Londra, Frankfurt ve Paris 

ke:ı.:üerinin 1:·~~ketiminden oldukça fazladır. 

M.S. ıco. yılda Roma, su şebekesine sahip modern kentlerden on 

kat fazl;ı su tüketiyordi.ı; o yıllarda Roma su sisteminin sorumlusu 

Sextus ,.Julius Frontinus bize, su kemerlerinin işleyişinin ayrıntılı 
ı 

bjr tasvirini bırakmıştır. S~yun beşte biri dogrudan imparatora 

ulaştır:..ürdı, onda biri de Roma'nın 591 çeşmesine ve onlarca 

hamamı:8a ayrılmıştı. "Bu devasa su miktarının şart koştugu çok 

sayıda geniş yapıyı, gururla yükselen o pramitlerle ya da 

Yunanlllann fazlasıyla abartılmış ve sıkıcı eserleriyle kıyaslamak 

mümkün mü?" diye yaznıa:kta Frantinus gururla (Illıch 1991: 47). 

Batı uygarlık ve ülkelerinde çeşme, su ihtiyacını karşılamak 

fonksiyonundan çok, görsel amaçlara hizmet eden yapılar ya da anıtlar 

olarak ele alınır. Çeşmeler, su ihtiyacını karşılayan bildik anlamdaki 

yaklaşımın dışında, fıskıyeli havuz şeklinde, suoyunları olarak 

adlc:mdınlabilecek bir yapı kara:kterindedir. Figüratif heykel sanatının da 

katı~masıyla bu çeşmeler, kent plastiginin anıtsal heykelleri olur. 

Mimarlar, bahçenin hangi bölümlerinde suların billur ya da 

parıltıli, derin ya da sıg veya durgun olacagını belirlemişlerdir. 

Korulukların içinde fışkırıyor, mırıldanıyor, gizleniyor ya da 

kabanyorlar, kırlarda kıvrıla kıvrıla avarelik ediyor ve magaranın 

tavanından sızıyorlar. Orada, puslu, çiy tanelertyle bezenmiş ya da 

ısianmış kovuklar ya da kayalık duvarlar vardır. Bu sular iç 

gıcıklar, cezbederler; sizi ıslatma:kla, hatta bogma:kla tehdit ederler. 

Prensin suları, bütün bir saray erkanını oyalamak için vardır 

(Illıchl991: 33). 
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Yabancı uygarlıklardan ve ülkelerden, Antik Yunan, Antik Roma, 

İtalya, Fransa, çeşme ve suoyunları ömekleri açısından çok zengindir. 

ll-2.1. Antik Yunan'da Çeşme ve Suoyunlan 

Antik Yunan'da çeşme ve çevresi, sosyal faliyetlerin yoğun olduğu 

bir yer olarak önemli bir mekandır. Bu nedenden dolayı kent meydanları 

ve çeşmeler Antik Yunan mimarisinde vazgeçilmez öğelerdir. Çeşme ve 

çevresi, sosyal faaliyetlerin mekanı olma özelliğini ve canlılığını bütün 

uygarlıklarda ve ülkelerde yüzyıllardır hala yitirmemiştir. 

Antik Yunan çeşmeleri, Roma'nın zengin çeşmeleriyle boy 

ölçüşebilecek denli görkemlidir. Din hayatında da önemli bir yere sahip 

olan çeşmeler, t.ö. 500 yillarından kalma siyah-figürlü Atina hydrası ve 

vazolarına, yazılı eserlerine sürekli konu olmuştur. 

Atina'daki; Kallirhoe, Korinthos'taki; Peirene ve Siracusa'daki; 

Arethusa Antik Yunan uygarlığının en ünlü ve görkemli anıtsal 

çeşmeleridir. 

Kallirhoe Çeşmesl, Siyah Figürlü Hydrloldan Detay 
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II-2.2. Antik Roma'da Çeşme ve Suoyun1an 

Roma'nın suya verdiği önem, bu alanda yapılan mimari örneklerle 

kendisini gösterir. Akuadukt, Roma mühendisilerinin bulduklan bir su 

mimarisi örneğ;idir. Akuadukt, uzak yerlerden ş.ehirlere suyun 

getirilmesinde kullanılan kanal-köprüdür. Daha doğ;rusu su 

kemerlerinin ilk örneklerinden birisi sayılabilir. 
' 

Eskiçağ; kentlerinden Roma, yalın ya da heykellerle bezenmiş 

anıtsal çeşmeleriyle dikkati çeker. Antik Roma'da fışkıran suya karşı 

büyük bir saygı gösterilir ve önem verilir. Su, bir hayvanın ağ;zından, bir 

perinin taşıdığ;ı anforadan bir havuza ya da hazneye dökülür. Bu 

çeşmelerden bazılan, su kemerleriyle depolara getirilen suyun direk 

kulanıldığ;ı çeşmelerdir. Bazılan ise, fıskıyeli ya da havuzludur. 

Büyük Plinius'a göre, yalnızca Agrippa'nın yönetimi sn·asında 

(İ.Ö.63- 12) Roma'da 700 havuz, 130 su deposu ve 105 fıskıyeli 

çeşme yapılmıştı (G. Hachette: 773). 

Eski Roma'nın yalnız başkenti değ;il, bütün topraklarının her yeri, 

Ostia, Pompei, Timgad ve Galya'nın büyük çeşmelerle donatılmış olduğ;u 

kaynaklardan anlaşılır. 

II-2.3. İtalya'da Çeşme ve Suoyunlan 

İtalya'da her çağ;da anıtsal çeşmelere büyük önem verilir. Sivil 

mimarinin bir ögesi olan çeşmeler, halk tarafından çok benimsenirve 

şehrin canlılığ;ının, güçlülüğ;ünün ve gelişmişliğ;inin sembolü olarak 

kabul edilir. 
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Trevl Çeşmesi, Roma, 16. yy. 

Tivoli Garden, İtalya, 16. yy. 

Ortaçag boyunca Siena'da, Perugia'da anıtsal çeşmeler yapılır. 

Siena'daki Fonte Branda çeşmesine eski kayıtlarda rastlanır. Bu 

kayıtlara göre 1198 yılında Fonte Branda çeşmesi büyütülür, 1246 
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yılında ise, üç kemer eklenir. 1275'de Nicolo Pisano, Perugia'da ünlü 

Maggiore çeşmesinin yapuruna başlar. Fakat ancak oglu, Giovanni 1278 

yılında bitirebilir. Çagı.nın sanabnın bütün özelliklerini sergileyen, iki 

katlı çokgen yapı, heykel ve kabartmalarla bezenir. Siena, 14. yüzyılda 

bir çok çeşmeyle süslenir. Gotik özellikleri taşıyan Fonte Nuava ve 

Fonte Gaia, bu döneme ait ünlü çeşmelerden bazılarıdır. Fonte Gaia 

çeşmesinin kabartmalannı J acopo D ella Quercia, on yıl gibi bir sürede 

tamamlayabilmiş tir. 

ı .... _,;ı:.;·· 

. ·: .. ~ ·~ , !./~;ı, . ':~·~ 

Palazzo Baıberlni, Roma.· 1628 

16. yüzyılda Floransalı maniyerist heykelciler, kentlerine çok güzel 

anıtsal çeşmeler yaparlar. Signoria alanında bulunan Ammannanti'nin 

başladıgı, sonradan P. Tacca ve Giambologna'nın tamamladıgı Nettuna 

çeşmesi en tipik örneklerinden birisi sayılabilir. 
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çeşmecikler yapılmıştır. Bu tür, gümüşten yapılmış süs çeşmeleri 15 .. 

yüzyılda saray eşyalanyla birlikte kaybolur. 

Medicis Çeşmesi, Paris Concorde Çeşmesi, Paris 

Rönesans döneminde Paris'te anıtsal çeşme yapımı oldukça 

yaygınlaşır. Fransa'da Rönesans, eskiçag sevgisini ve özlemini çeşmeler 

aracılıgıyla canlandırır. Gaillon, Blois, Verneuil, Anet Şatolan çeşmeleri 

buna örnek olarak gösterilebilir. 

Arcueil su kemerinin yapımından sonra, özellikle XVIII. yüzyılda 

Paris'te çeşmeler çogaldı. XVIII. yüzyılda sayılan yetmişi buluyordu. 

Bunlardan magara biçimindeki Medicis çeşmesi ve Palais

Royal'deki su şatosu gerçek anıtlardı. Bouchardon'un Grenelle 

sokagında yaptıgı çeşmeyi de sayalım. Louis XIV. Versailles 

sarayının bahçesinde çok sayıda çeşme yaptırdı (M. Larousse 3ct: 

203). 

Rönesansla birlikte çeşme yapımı sadece Paris'te yaygınlaşmaz. 

Kullanıma yönelik fonksiyonel yapılar olarak adlandırabilecegimiz 

çeşmeler, Fransa'nın bütün kentlerinde, Fransız sanatının bütün 

anlatım tarzlarıyla ve degişik üsluplanyla uygulanır. Nancy'de Stanislas 

alanındaki çeşmeler bu türün örnekleri olarak sayılabilir. 19. yüzyılda 
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Saint-Michel çeşmesi ve Concorde alanındaki çeşmelerden de 

anlaşıldıgına göre, bu zevk ve yaygınlıgın sürdügü söylenebilir. 

Pol Bury, Çeşmeler, Krallık Sarayı, Paris, 1985 

1925 yılında Fransa'da yapılan milletlerarası sergide Rene Laligue, 

fizikçi Colladon'un prensibinden yola çıkarak, ilk ışıklı çeşmeler 

sergiler. Rene Laligue, preslenmiş camları kullanarak çeşmeler yapar ve 

bunları ışıklandırır. Su oyunlarına, suyun hareketinin dışında bir de 

ışıgıkatmış olur. 

11-3. GÜNÜMÜZ KENTLERİNDE ÇEŞME VE SUOYUNLARI 

Günümüzde suyun içmek ya da el-yüz yıkamak için kullanıldıgı 

çeşmelere bütün ülkelerde fazlaca rastlamak pek mümkün değ;ildir. 

Sokak ve meydan çeşmeleri yerini sadece görsel bir fonksiyonu olan 



79 

suoyunlu havuzlara bırakmıştır. Avrupa ülkelerinde baştan beri böyle 

bir anlayışla yapılan çeşmeler, bugün de aynı yaklaşımla elealınıp, 

uygulamalar bu yönde gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde ise, ilk başta çeşmeler öncelikle su ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tasarlanıp yapılır. Fakat 18. yüzyıldan sonra bir anıt niteligi 

kazanmaya başlar. Böylelikle mimariye bagımlı bir parça olmaktan 

kurtulur. Anıtsal nitelik bir süre sonra öylesine ön plana çıkar ki, su ile 

ilgili fonksiyonun önemini yitirip, ikinci plana düştügü söylenebilir. 

Çeşme öncelikle bir alan, bir avlu, bir köşe, bir duvar yüzeyini ve 

alanını degerlendiren, plastik yapı ve form rölünü üstlenir. 

İnsan bedeniyle toplumsal yapı örnegi, kent de artık borulardan 

oluşan bir ag olarak betimleniyordu. Akış hızı ne kadar yüksekse 

kent de o kadar zengin, saglıklı ve temiz olur. Harvey kanın 

dolaşımını ileri sürerek bedeni yeni baştan tanımlamıştı; Chadwick 

ise, sürekli yıkanma gereksinimini "keşfederek" kenti yeniden 

degerlendirmiş oluyordu (Illıch 1991: 55). 

Teknolojik gelişmeler ve endüstri devrimi sonrası suyun ulaştırma 

sorunu çözülür ve su bütün ülkelerde boru~ar yardımıyla her eve 

ulaştırılır. Bu gelişmeyle, halkın su ihtiyacını karşılayan genel sokak ve 

meydan çeşmeleri işlevlerini yitirmeye başlar. Ülkemizde bu durum 

Cumhuriyet sonrasında kendisini gösterir. Cumhuriyet döneminden 

sonra, sokak ve meydan çeşmesi yapılmadıgı gibi eskiden yapılmış 

olanlara da sahip çıkılmaz. Bugün her biri tarihi sanat eseri 

niteligindeki çeşmeler harap olmuş ve olmaktadır. 
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Günümüzde kentlerin çok yogun kullanıldığı meydan ya da 

merkezlerinde çok nadir olarak çeşmelere rastlanabilir. Bu çeşmeler, 

yerel yönetimlerin çevre planlamaları çalışmaları içinde, kent 

mobilyalan ile ele alınıp uygulanmış prefabrik ya da fabrikasyon basit 

örneklerdir. Suoyunlan ise, büyük ilgi görmekte ve yaygın olarak kent 

meydanlarında, park ve bahçelerde, kamu ve özel kuruluşlann önünde 

ve girişinde, otelierin Iabilerinde kullanılmaktadır. Bütün ülkelerdeki bu 

yaygın ilgi ve kullanımından dolayı suoyunları bir endüstri kolu haline 

gelmiştir. 

Bu yaygın kullanımda dikkati çeken nokta, uygulamalann, kopye, 

tekrar ve zevksiz fabrikasyon işler olmasıdır. Bu uygulamalara ağırlık 

veren yerel yönetimlerin bu konuda daha seçici ve titiz davranmalan 

gerekmektedir. 
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Üçüncü Bölüm 

m- ÇEŞ:ME VE SUOYUNLARI METALURJİSİ VE SERAMİK 

ID-1. ÇEŞME VE SUOYUNLARI METALURJİSİ 

Çeşme ve suoyunlannın ilk örneklerine bakılırsa. başlangıçta taş 

ve mermer malzemenin kullanıldığı görülür. Daha sonra Hititliler'le 

birlikte k erpiç ve tuğla kullanılmaya başlar. 

İlk beton Roma İmparatorluğu döneminde kullanılmıştır. 1818'de 

Erie Kanalı'nın yapımında büyük ölçüde kullanılmış. Çimentonun 

yoğun biçimde kullanımı ise, l917'den sonra olmuş, özellikle II. 

Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda tüm inşaat dünyasında egemenlik 

kurmuş (İnşaat Der. 1988: 30). 

Geçmişte bir kaç malzemeyle sınırlı olan çeşme ve suoyunlan 

metalürjisi, günümüzde hiçte öyle değildir. Teknolojik gelişmelerin 

paralelinde ortaya çıkarılan yeni malzemeler ve bu malzemelerin çeşme 

ve suoyunlarında kullanılmasıyla, çeşme ve suoyunları metalurjisi 

zengin bir malzeme yapısına kavuşmuştur. 

Çeşme ve suoyunlannda. yaygın olarak, mermer, taş, granit, beton, 

metal, tuğla ve fiberglas kullanılmıştır. Bu malzemeler, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, kullanırnda istenilen niteliklere sahip olmaları. 

suyun, doğa olaylannın ve canlıların verebilecekleri zarariara karşı 
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dayanıklılıkları gibi nedenlerden dolayı, çeşme ve suoyunları 

metaluıjisinde tercih edilip kullanılmış ve kullanılmaktadır. 

m-2. ÇEŞME VE SUOYUNLARI METALURJİSİNDE SERAMİK 

Malzeme bilimi olan metalurji açısından malzemelere, bu 

malzemelerin gruplaşmasına ve temel özelliklerine kısaca değinmek 

konumuz açısından son derece önemlidir. 

Mühendislik malzemelerinin çoğu üç sınıftan birine konabilir. 

Metaller, plastikler veya seramikler. Kolaylıkla elektron vererek 

metalik bağ yapan ve elektrik ileten elemantlerden oluşan 

malzerneye metal diyoruz. Elektron paylaşan ve metalik olmayan 

elementler, plastikler dediğimiz organik malzemelerdir. MgO, 

BaTi03 , SIC, cam vb. gibi metal ve ametal element bileşikleri 

seramik malzemeyi meydana getirir (Vlack 1972: 222). 

Mühendislik, özellikle de Metalurji bilimi için seramik kelimesi, 

cam, tuğla, taş, beton, aşındırıcı taşlar, porselen, emaye, dielektrik 

izolatör, metalik olmayan manyetik malzeme, refrakter tuğlaları ve diğer 

bir çok değişik maddeler anlamına gelir. 

Seramik malzeme yapısındaki fazlar, metalik ve arnetalik element 

bileşikleridir. Metalik ve arnetalik atomların birleşme çeşitlerinin fazla 

ve her birleşme şeklinin bir çok yapı çeşitliliğinde olması, çok sayıda 

seramik malzemenin oluşumuna neden olur. Seramik malzeme, metal 

ve plastik malzemenin özelliklerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. 

İyon bağları seramik malzerneye oldukça yüksek stabilite 

(kararlılık) verir. Bir sınıf olarak seramiklerin genel ergime 
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sıcaklıkları metal ve plastiklerden yüksektir. Genel olarak daha 

sert ve kimyasal degişiklige daha dayanıklıdır (Vlack 1972: 222). 

Mühendislik ve metaluıji bilimi açısından çeşme ve suoyunlarında 

seramik malzemenin yerine bakarsak farklı bir durumla karşılaşırız. 

Çeşme ve suoyunlarına seramik malzemenin kazandırılması çabasına 

girişıneye hiç gerek yoktur. Çünkü yukarıda da deginildigi gibi, 

mühendislik ve metaluıji bilimi için seraınik; cam, tugla, taşJmermer, 

beton gibi malzemeleri içermektedir. Bu baglarnda zaten çeşme ve 

suoyunları metalurjisini oluşturan malzemelerin neredeyse hepsini 

seramik kapsamaktadır. 

Burada bir konuyu açıklıga kavuşturmak gerekir. Çeşme ve 

suoyunlarına kazandırılınaya çalışılan seramik nedir? Ya da çeşme ve 

suoyunlarında hangi tür seramik kullanılacaktır? Bu soruların 

öncelikle yanıt bulması gereklidir. 

Seramigin kullanımı ya da ilk ortaya çıkışı, bulunan örneklere göre 

M.Ö. 8 bin yıllarına uzanır. Seramik, genel ve geleneksel bir anlatırola 

şöyle tanımlanabilir: inorganik malzemelerin oluşturdugu bileşimlerin, 

çeşitli yöntemlerle şekil verilip, sonra sırsız ya da sırlı olarak sertleşip 

dayanıklılık kazanıncaya kadar pişirilmesi bilimi, teknolojisi ve aynı · 

zamanda sanatıdır. 

Günümüz seramik tanımlaması şöyle de yapılabilir. Metal ve 

alaşımları dışında kalan, inorganik sayılan tüm mühendislik 

malzemeleri ve bunların ürünlerinden olan herşey seramiktir 

(Arcasoy 1983: 1). 
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Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacagı gibi seramik, 

metaluıji ve mühendislik bilimi açısından büyük, kapsamlı bir malzeme 

sınıfını oluşturmaktadır. Fakat konumuz açısından bizi ilgilendiren 

seramik türü 'Vitreous-Chine' ve şamotlu yüksek pişirimdir. İleride daha 

geniş olarak deginilecegi gibi, yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 

çeşme ve suoyunlarında kullanılabilecek en uygun seramik türü 

bunlardır. Seramik sanayiinde sıhhi tesisat malzemesi ve üretim şekli 

olan Vitreous-Chine ve ateş tuğ;lası, fırın malzemesi olarak kullanılan 

şamotlu yüksek pişirim seramikler, çok az su geçirgenligi, kuvvetli bir 

yapı ve kolaylıkla imalat yapma gibi temel özelliklere sahiptirler. 

En basit tanımı ile Vitreous-China, su emınesi o/ol'den küçük olan 

bir akçini çamuru olarak tanımlanabilir. Özellikleri ve teknolojisi 

ile feldspatlı akçini ile porselen arasında yer alır ve bu neden ile 

çogunlukla yarı porselen veya sıhhi tesisat porseleni adını alır. 

Pişmiş çini çamurundan ayrılan yönü, özel pekişme killeri yerine 

pekişmenin feldşpat ile sağ;lanmasıdır (Arcasoy ı 983: ı 28). 

Çamura gerekli olan kil toplamı, yüksek plastiklik ve kuru direnç 

gösteren en az 2-3 kil türünden ve aynı zamanda fazla oranda 

alüminyum içeren çeşitli kaolinden sağ;lanır. 

Şamotlu, yüksek pişirim çamurlar, refrakter ürünleri oluşturur. 

Genel olarak pişmiş rengi beyazdan sarıya kadar değ;işir ve pişme 

sıcaklıkları ı ı 00- ı 500 oc arasındadır. Şamot ürünleri, kuvars, şam ot ve 

yüksek kilcevherli şam ot çamurlar olarak üç gruba ayrılabilir. 

Bir kilin şamot olarak adlandınlabilmesi için, baglayıcı özelliğ;ini 

kaybedinceye kadar pişmiş olması gerekir. Şamot, kırma ve ögütme 

makinalarıyla istenilen tane büyüklüğünde ögütülür. Çamurlarda 
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kullanılan şamotun tane büyüklüğü ve içine katılacak oranı, çamurun 

türüne ve kullanılacağı yere göre değişebilir. Akçini ve porselen 

çamurlarının içine belli oranlarda, öncelikle kendi pişmiş kırıkları 

olmak üzere öğütülmüş şamot katılır. Sağlık gereçleri ve ateş tuğlası 

çamurlarında da kullanılan şamot, seramik çamurlarının sıcaklık 

değişikliklerine direncini arttırır, çamurda küçülmeleri bağlayıcı 

özellikleri azaltır, pişmiş çamurun gözenekliliğini sağlar. 

Yukarıdaki veriler ve daha önce yapılan uygulamalar, çeşme ve 

suoyunlarında kullanılabilecek en uygun seramik malzeme ve üretim 

şeklinin Vitreous-Chine ve şamotlu yüksek pişirim killer olabileceğini 

göstermektedir. Nitekim daha önce yapılan örneklerde de bu malzeme ve 

teknikler kullanılmıştır. 

Vitreous-Chine ve şamotlu çamur, fiziksel mukavemet, 

dayanıklılık, sertlik ve aşınma dayanımının yüksel olması, kimyasal 

etkilere ve termik şoklara karşı mukavemeti, poraziter yapının azlığı ve 

hijyenik açıdan uygun olması nedeni ile seramik çeşme ve 

suoyunlarında malzeme ve üretim şekli olarak seçilebilir. Değinilen 

özellikler diğer seramik türlerinde de mevcut olmalda beraber, Vitreous

Chine ve şamotlu çamurda daha belirgin ve yüksek değerdedir. Bu 

değerlerin dış mekan koşullarına ve suya karşı daha uygun olması, 

çeşme ve su oyunları açısından büyük önem taşır. 

ID-3. ÜRETİM VE KULLANIM AÇlSINDAN SERAMİK 

İnsanoğlunun doğa ile savaşımının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

seramik, ilk olarak topraktan kurutulmuş kerpiç, daha sonra ise, 

pişirilmiş tuğla olarak görülür. Bu arada kullanım seramiği olan çanak, 

çömlek gibi sofra gereçleri, insanın yaşamına karışır. Yapılan 
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hannaklann dayanma süresini uzatmak, mutfak seramiklerinin yag ve 

suyu sızdırmasını önlemek ve kirden korunmalarını saglamak için, 

yüzeylerinin sırlanması akıl edilir. Yaşamın gerekleri, insan zekası ve 

tasanın gücünün bileşimi, seramigi ve daha sonra seramik sanatının 

ortaya çıkışını ve gelişimini saglar. 

Asur, Kalde, Çin, Mısır ve Anadolu'da çeşitli biçimde ve ilginç 

figürlerle bezenmiş ilk seramik örnekler, insanlıgın bu alanda tarihin ilk 

dönemlerinden bu yana büyük arayışlar içinde oldugunu gösterir. 

Seramik zaman içinde, bir yandan yaşamın ayrılmaz parçası olma 

niteliğini güçlendirirken, bir yandan da el becerisi ve estetik 

duygusunun bileşimi ile yeni bir boyut kazanarak sanatsal yapıya 

kavuşur. Öte yanda bilim ve teknolojinin gelişmesi, seramikte kendisini 

hemen gösterir. Önceleri kişisel yaratım ve beceri ürünü olarak değer 

bulan seramik, bugün yeni üretim teknikleri ile endüstriyel bir kimlik 

kazanmıştır. 

Seramik, yaşamın vazgeçilmez bir ögesi olduğu kadar, yaşanılan 

ortamda fonksiyonelliğinin dışında, bireye huzur veren ve aynı zamanda 

estetik duygularını okşayan bir nitelik de taşımaktadır. 

Seramik, üretim ve kullanım açısından bütün bu özelliklerinin 

yanında, günümüzde endüstriyel alana kayan üretimi ve ülke sınırlannı 

aşan pazarlama çabalanyla, giderek önem kazanan ekonomik bir değere 

ulaşmış bulunmaktadır. 

ID-3. ı. Seramik Malzemenin Olumlu Özellikleri 

Yapılan araştırma ve çalışmalar sayesinde geleneksel ve modem 

seramikler, daha önce hayal edilerniyecek alanlarda kullanılmaya 
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başlamıştır. Yeni seramik malzemelerle yeni teknolojiler, modern 

makina ve ap arat üretim alanları ortaya çıkarmıştır. Böylece seramik 

malzemeler, metalurji, inşaat, makina, elektrik, elektronik, enerji, 

telekominikasyon gibi yaşamımızın bugünkü olanaklarını sağlayan 

bilim ve endüstri alanlannın başlıca ana girdileri, temel malzemeleri 

olmuştur. 

Seramiğin üretim ve kullanım bazında bu denli geniş bir tabana 

dağılımı, sahip olduğu olumlu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

özellikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz; 

- Fiziksel mukavemet ve dayanıklılığı 

- Sertlik 

- Aşınma dayanımı 

- Elektrik drenci 

- Optik özellikleri 

- Genleşme özellikleri 

- Kimyasal etkilere ve bileşiklere karşı dayanımı 

- Termik şoklara karşı mukavemeti 

- Su emme(porozite) özelliğinin azlığı 

- Temizlik ve sağlık (hijyen) açısından uygunluğu 

- Plastik özellikleri nedeniyle kolay şekillendirilme olanağına ve 

şekillerinin pişirme yoluyla korunabilme özelliğine sahip olması. 

Yukarıda sayılan fiziksel ve kimyasal özellikler, seramiğin olumlu 

yanlarıdır. Bu olumlu özellikler, seramiğe üretim ve kullanım açısından 

çağın malzemesi sıfatı ve niteliğini kazandırmıştır. Seramiğin sahip 

olduğu bu olumlu özellikler, çeşme ve suoyunları için uygun görülen 

Vitreous-Chine ve şamotlu yüksek pişirim seramiklerde daha da 

belirgindir. Dış mekan çeşme ve su oyunlan için büyük önem taşıyan 
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fiziksel ve kimyasal mukavemet gibi istenilen özellikler, diger seramik 

türlerine oranla Vitreous-Chine ve şamotlu yüksek pişirim seramiklerde 

daha yüksek degerdedir. Fakat, seramigin bu özelliklerinin yanında, bir 

diger özelligi daha vardır. Bu özelligi; görsel ve estetik açıdan sahip 

oldugu niteliktir. Bu araşbrma ve uygulamalann temel baz olarak aldıgı 

ve odagına oturttugu olumlu özelligi de budur denebilir. 

ID-3.2. Seramik Malzemenin Olumsuz özellikleri 

Seramigin bunca olumlu özelligin yanında, olumsuz özellikleri de 

bulunmaktadır. Başlıca olumsuz özellikler olarak şunlar sayılabilir; 

- Kınlgan olması 

- Geriye dönüşümün (tekrar kullanımın) olanaksızlıgı 

- Maliyetin pahalı olması 

Seramik malzemelerin kırılganlık özelligi en olumsuz yanıdır. 

Kınlganlık, mikroyapıdaki çeşitli fazların hetorojen dagılımından 

ve ısıl işlemlerin olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

özellik, yapıdaki fazın bileşimi, minorolojik yapısı, ısıl işlem 

esnasında oluşan yapı hatalannın türü ve miktarı, kristal fazın 

tane boyutu, yüzey özellikleri ve pişirme esnasında meydana gelen 

degişimlerle ilgilidir. Şekillendirme aşamasında hammadde 

tanelerinin paketleurnesi ve bunun sonucu tane sınırlarında 

oluşan bileşikler, yapıdaki dislokasyonlar bu hususta etkili olan 

faktörlerdir (Erdinç 1987: 345). 

Seramik malzeme, iyon baglarından dolayı oldukça yüksek 

stabiliteye sahiptir. Bu yapısal özelligiyle bir çok olumlu özellik kazanır. 

Fakat, aynı zamanda bu kararlılıgı, bir sorunu beraberinde getirir. Bu 
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sorun da malzemenin tekrar kullanılamamasıdır. Yüksek s tabilitel 

özelliginden dolayı, pişmiş seramik malzernede geriye dönüş mümkün 

degildir. Pahalı bir ürün olması ise, hammeddesinin yüksek maliyette, 

endüstrisinin dışa bagımlı olması ve %20-30 fireli üretimden 

kaynaklanmaktadır. 

Seramik malzemenin en büyük olumsuzlugu kınlganlığıdır. 

Kırılganlık problemlerinin çözümlenmesi için bütün ülkelerde çok yoğun 

bir çalışma sürdürülmektedir. Japonya'da ve Amerika'da bu çalışmalar 

devlet politikası olarak ele alınmakta ve çalışmalar için gereken 

ödenekler, cömert bir anlayışla tahsis edilmektedir. 

Kırılganlık özelliğinin giderilmesi için yapılan çabalar sonucu, 

yüksek stabilite yani kararlılık daha da artacaktır. Bu açıdan geriye 

dönüşüm ve malzemenin tekrar kullanılması konusunda yapılabilecek 

birşey yok gibi görünmektedir. 

Seramik çeşme ve suoyunlarında seramiğin kırılganlığının en aza 

indirilmesi belli bir ölçüde mümkündür. Tasarım ve uygulama 

aşamasında, seramiğin bu olumsuz özelliği gözönünde bulundurulur ve 

kullanımda doğacak sorunlar kriter olarak alınırsa, kınlganlık 

minumum düzeye indirilebilir. Bu paralelde seramik çeşme ve 

suoyunlannda kırılabilecek çıkıntılara yer vermiyerek ve sivri köşelerden 

kaçınarak kırılganlığı en aza indirmek mümkün olabilir. Yapılacak bu 

tür uygulamalarda bu faktörler gözönünde bulundurulmalı ve 

kırılganlığı arttıracak biçim ve birimlerden kaçınılmalıdır. 

Tasarım ve uygulama boyutunda kırılganlık özelliğine ne kadar 

dikkat edilip, bu yönde çalışmalar gerçekleştirilse de, sorun bununla 

bitmemekte. Esas sorumluluk ve dikkat kullanıcıya kalmaktadır. 
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Dördüncü Bölüm 

IV- SERAMİK ÇEŞME VE SUOYUNLARI 

IV-I. ÇEŞME VE SUOYUNLARINDA SERAMİGİN YERİ 

Bilimsel gerçekler dogrultusunda hareket eden insan, bilgi birikimi 

ve bunun pratik yaşama aktanlması sayesinde, dogaya hakim olup, onu 

denetim altına alır. Bilgi birikiminin pratik yaşama aktarılması ile de 

kültür oluşur. Bu kültürün bir parçası olan çeşme ve suoyunlan, çeşme 

ve suoyunları metalurjisindeki malzemelerin kullanılmasıyla 

gerçekleştirilir ve gerçekleştirilmektedir. 

Teknolojinin sundugu imkanlar ve yeni malzemeler her alanda 

olduğu gibi, çeşme ve suoyunlarında da kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Geçmişte üç-dört temel malzemeden oluşan çeşme ve suoyunları, bugün 

yirmiye yakın bir malzeme sayısına ulaşmıştır. Bu sayı her geçen gün 

daha da artmaktadır. 

İnsaİıoglunun neredeyse var-oldugu ilk çaglardan beri günlük 

yaşamında yer alan seramigi, çeşme ·ve suoyunlarında görmek mümkün 

müdür diye akla bir soru geliyor. Geçmişin ve de özellikle günümüzün 

çagdaş yaşamında vazgeçilmez bir yer tutan seramik, çeşme ve 

su oyunlarında kullanılmıştır. Yalnız bu kullanım yok denecek kadar 
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azdır. Ülkemiz ve diğer ülkelerdeki çeşme ve suoyunlarına bakılırsa, 

seramik, çeşme ve suoyunlannda çok kısıtlı olarak kullanılır. Bu 

kullanım da özel mekanlarda yer almaktadır. Başka bir ifadeyle, 

seramik çeşme ve suoyuıllruı.na kent ortak mekanlarında rastlamak 

mümkün gibi görünmüyor. 

Yukanda ifade edildiği gibi seramik, çeşme ve suoyunlannda bir 

kaç örneğin ötesinde kullanılmamıştır. Seramik, bir de katkı, yardımcı 

malzeme niteliğinde, mozaik tekniği şeklinde bazı çeşme ve 

suoyunlannda yer almıştır. 

Yapılan araştırma göstermiştir ki, çeşme ve suoyunlannda seramik 

kullanımı yok denecek kadar azdır. Peki bu durumu değiştirmek 

mümkün müdür? Başka ifadelerle; çeşme ve suoyunlarında seramiğin 

yeri nedir? Çeşme ve suoyunlarında seramiğe nerelerde ve nasıl bir yer 

verilebilir? 

Bu sorulara yanıt aramanın en geçerli yolu, tasarlanan çeşme ve 

suoyunlarında seramiği kullanarak, seçilen rnekanlara uygulamaktır. 

Yapılacak böyle bir çalışmaya hem tasarım ve uygulama, hem de 

kullanım açısından gözlem ve değerlendirmeye gidilerek sonuca 

vanlabilir. Yalnız, tasarım ve uygulamaya geçmeden temel bilgileri ve 

varsayımları gözden geçirmek gereklidir. 
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• 
IV-2. SERAMİK ÇEŞME VE SUOYUNLARINDA TASARlM 

Tasarım kavramı, yalnız bir nesneyi yaratma ve biçimlendirme 

değil, tüm insan, kültür ögelerini ve zaman boyutu ile üretim ve 

kullanım sürecini kapsayan bir kavramdır. 

İnsanın çevreyle olan uyumunu basit bir olgu değil, yaratıcı ve 

düzenleyici bir kültür bütünü olarak görmek ve değerlendirmek 

gerekir.İnsan özde gereksinimleri, eylemleri ve davranışları ile bir 

bütündür. Bu bütünü insan sistemi olarak tanımlayabiliriz. İnsan 

sistemi ayrıca sürekli olarak içinde yer aldığı çevre sistemi ile 

karşılıklı bir etkileşim halindedir. İşte insan sistemi ile çevre 

sistemi arasındaki etkileşimden ortaya çıkan sonuca "tasarım 

olgusu" diyoruz (Tübitak 1987:3). 

Bir gereksinimin varlığını hissetmekle başlayıp, bu gereksinimi 

giderineeye kadar süren düşünsel, deneysel ve nesnel süreçleri ve de 
, 

olgulan kapsayan bir eylemdir tasarım. 

İnsanın bütün etkinliklerini kucaklayan tasarım olgusu, endüstri 

devrimiyle başka bir anlam ve güneelik kazanır. Günümüzde tasarım, 

her an karşı karşıya kaldığımız, çok yaygın ve etkili bir olguyu gösterir. 

Bir ürünün tasarlanması, o ürünün yalnız üretim sorunlarının 

çözümlenmesi değildir. Hatta tam tersi, üretim 'öncesi' ve 'sonrası' 

büyük önem taşımaktadır. Tasarım öncesi, birikmiş olan bilgilerin 

toplanıp incelenmesini, kullanıcı ya da alıcının istek ve beklentilerini 

kapsar. Tasarım sonrası ise, kullanıcının üründe beklentilerini bulup 

bulmadığı, başka bir deyişle, memnun kalıp kalmadığı ve tasarımın 

hedefine ulaşıp ulaşmadığı gerçeğinin araştırılınasını kapsar. 
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Herhangi bir ürünü tasariama ve biçimlendirme düşüncesi çok 

uzun bir zaman dilimi boyunca, çok degişik yollar uygulanarak ve 

gittikçe de hızlanarak süre gelmektedir. Çünkü, onu hazırlayan ve 

oluşturan şartlara baglı olarak biçimlendirilir. İşte bu, o ürünün 

kimligi ve özelliğ;idir (Küçükerman 1989: 57). 

İyi bir tasarımcı, günün istek ve koşulları ölçütünde en uygun 

çözümleri bulmak zorundadır. Tasarımcının buluş denilebilecek ürünler 

ortaya koyması, titiz ve kapsamlı bir çalışmayla olabilir. Ürünlerin 

ortaya çıkışında 'yaratıcılık ve tasarım' ikilisi birbiri içinde degişik 

ölçeklerde erimiş olarak rol oynar. 

İçinde bulundugumuz çagda. bütünüyle biçimlendirilmiş yapay 

nesnelerle oluşturulmuş bir çevrede yaşıyoruz. Her biçimlendirilmiş 

yapay nesnenin arkasında tasarım olgusunun bulunması, tasarımın çok 

geniş ve büyük b~r önem kazanılması demektir. Çevremiz; çeşme ve 

suoyunlarından tutun da, düşünsel, fiziksel, toplumsal, kültürel ve 

estetik ihtiyaçlarımızı karşıladıgımız bütün ürünlere kadar tasarlanmış 

nesnelerden oluşmaktadır. Tasarımın temel kriterleri, seramik tasarımı 

için de geçerli olmakla beraber küçük farklılıklar taşır. Bu farklılıklar, 

seramik malzemenin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Tasarımcının dikkat etmesi ve gerekli önemi vermesi zorunlu olan 

ilk konu, tasarladıgı üründe kullanıcagı malzeme ve bu malzemenin 

özellikleridir. Seramik, ilke olarak fonksiyonellik ve estetik degerierin 

dengede bulundugu, hiç bir niteligin digerine ödün vermedigi bir 

karakter taşır. 

Çok değişik nitelikteki seramik hamurlarının, özelliklerine en 

uygun şekillendirme yöntemlerinin seçilmesi, farklı ısılarda, farklı 
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oluşumlar meydana geldiğ;inin bilinmesi ve istenilen biçimde bu 

oluşumları değ;erlendirmesi gibi bir çok ayrıntıyı, sonucu 

belirliyeceğ;i için tasarımcının bilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

malzemenin yanısıra, tasanmcının yer aldığ;ı kuruluş, üretim 

merkezinin olanakları da tasarımı etkiler (Anılanmert 1978: 72). 

Yukarıda değ;inilen kriterler gözönünde bulundurulursa, ortaya 

çıkan seramik ürün, kullanılan malzerneye ters düşmez, yapım yöntemi, 

biçimi ve sın ile bir bütün olabilir. 

Tasanıncı belirli bir malzeme ile toplumun belirli bir gereksinimine 

en iyi ve en uygun biçimde cevap verirken, ortaya çıkan ürün 

bulunduğu toplumun kültürel birikimi ile bağ;ıntı kurması 

gerekliliğ;ine inanmalıdır (Anılanmert 1978: 73). 

Kültürel birikimin çağdaş bir çizgide yorumlanması, yaratıcılğ;ın 

yanında ürünün daha fazla kitleye hitap etmesini de beraberinde getirir. 

Seramik tasarımında rol oynayan iki temel nitelik olan 'fonksiyon' 

ve 'estetik' faktörlerine değinmek gereklidir. Fakat, özellikle bu 

araştırmanın konusu, 'seramik sanatında çeşme ve suoyunlan' 

olduğundan, estetik faktörünün temel ögelerinden biri kabul edilen 

'çevreye uyum' alt başlığ;ına da yer verilmesi uygun olacaktır. 

IV -2.1. Seramik Çeşme ve Suoyunlan Tasanınında Fonksiyonellik 

Fonksiyonellik ya da işlevsellik; bir amaca dönük olarak önce 

tasarlanan, sonra da biçimlendirilen yani gerçekleştirilen nesnenin 

işgörü amacını yerine getirmesidir. 
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Her tasarım, insan ya da daha geniş anlamıyla canlı içindir. 

Dolayısıyla ortaya konulan tasarım ve ürünün, insanla sıkı ilintiler 

içinde olması gerekir. Bu Hintiyi ele alan bilim 'Ergonomi- işbilim' dir. 

Ergonomi, çalışma çevresi ve içerdiğ;i tüm sistemleri, insanın 

psikofizyolojik ve sosyokültürel tüm kapasite ve limitleriyle 

uzlaştırırarak üretimsel verimliliğ;e ulaşmayı amaçlayan uygulamalı 

bilimdir (Taka 1978: 3). 

İnsan, teknik ve çevre donanımında, insan ve yapısını baz alan 

inceleme ve araştırmaları kapsayan ergonomi, tasarımın isteklerini 

oluşturur. Ergonomik tasarın1; Fizyolojik, Antropometrik, Biyomekanik, 

Kronometrik, Bildirişimsel gibi tasarım alanlarını kapsar. Konumuz 

açısından öncelikle antropometrik tasarım büyük önem taşır. 

Antropometrik tasarım; makina, eşya, araç ve çevrenin 

ölçümlendirilmesinde, yönelme değ;eri olarak insan vücudunun ampirik. 

görgül ölçümlerinin kullanılmasını kapsar. Bu ölçümlendirme, 

tasarianacak sistem, araç, ürün ve mekan için yapılır. 

İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan objelerin 

ölçüleri, insan ölçüleriyle ilgilidir. İnsana yakın çevrenin 

tasarlanması, insan vücudunun sütrüktürünü, ölçülerini ve 

hareketlerinin sınırlarını bilmeyi gerektirir (Toka 1978: 127). 

Seramik olarak yapılan çeşme ve suoyunlarında fonksiyonel 

boyutun yakalanabilmesi için, ergonomi bilimi ve bu bilimin verilerinin 

gözetilmesi kaçınılmazdır. Tasarlanan ve uygulanacak olan çeşme ve 

suoyunlarının hem tasarım hem de üretin aşamasında, antropometrik 

ilke ve ölçüınierin titiz bir şekilde kullanılması, fonksiyonel olmalan 
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açısından büyük önem taşır. Fonksiyonellik bu bağ;lamda iki anlam 

içerir. İlki bir araç olarak suyun varoluş amacı ile çeşmenin ilişkisi, 

ikincisi ise bir amaç olarak su ve çeşmenin ya da suoyununun insanın 

estetik gereksinimini doyuma ulaşbrmasıdır. 

IV -2.2. Seramik Çeşme ve Suoyunlan Tasanınında Estetik 

İnsanoğ;lu, tarihinin ilk çağlarında ihtiyaçlarını gidermek için 

topraktan kaplar yapar. Tamamiyle kullanıma yönelik olarak yapbğ;ı ve 

kullandığı bu kapların sadece fonksiyonel nitelikte olması ona yetmez 

ve üzerine bezemeler, motifler gibi estetik kaygısını da giderecek 

eklernelere giriş ir. 

Estetik kaygı, resim ve heykel gibi bir çok sanat dalında esas amaç 

ve işlev iken, bazı sanat dallarında özellikle de el sanatlarında 

fonksiyonellikle-estetik birbiri içinde erimiş ya da birbirini tamamlayıcı 

bir şekilde kendisini gösterir. Geçmişteki üretim, insanın yaralıcı zekası 

ve estetik kaygısının el hüneri ile birleşmesiyle ortaya çıkar. Fakat, 

endüstri devrimiyle ürünlerdeki insan elinin hüneri, duyarlılığı ve 

tılsımı kaybolur, ön plan teknoloji olur. Bu dönemde sanat ve teknoloji 

arasında bir bağ yoktur ve hatta bir anlamda karşıtlık vardır denebilir. 

Yaşamını 1919-1933 yılları arasında sürdürmüş olan Alman Sanat 

Okulu Bauhaus; sanat, mimarlık ve endüstri arasında kopuk olan 

bağlanbyı kurmaya çabalar. 

Endüstri Çağı'yla birlikte üretim biç;.mi, üretilen ürünler ve toplum 

yapısı devasa değişmelere girmiş, sanat ise, tüm bu değişmelere 

koşut bir yönelim göstermemiştir. Sanatsal üretim Rönesans'tan 
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bu yana hala aynı çizgiyi izliyor, endüstrinin getirdiğ;i yeni olanak 

ve isteklerle ilgilenmiyordu (Sözen-Tanyeli 1986: 37). 

19. yüzyılda sanatçı ve toplum, genel olarak çevresindeki zevksizlik 

ortamının nedeni olarak endüstriyi suçlar. Bauhaus böyle bir dönemde 

ortaya çıkar ve endüstriyle sanab çakışbrınak için yeni bir anlayış ve bu 

anlayışı yerleştirecek eğ;itim sistemini kazandırmaya çalışır. Sanatın 

mimarlıktan tekstil tasarımına, grafikten mobilyaya, seramikten heykele 

ve resimden endüstri tasarımına kadar uzanan geniş bir çerçeveye 

oturtulmasını sağ;lar. Bauhaus, sanatla endüstri arasında bir bağ; 

kurmakla kalmaz, ürünlere estetik kaygının kazandırılmasında öncü bir 

yaklaşımı gündeme getirir. Bugün bir ürünün ya da çeşme ve 

suoyunlannın iş görüyor alması şu ya da bu şekilde üretilmesi, ya da 

teknik üstünlüklerinin olması yeterli değildir. Önemli olan, kullanıcının 

onunla bütünleşebilmesidir. Bu da, ürünlerin estetik kaygıyla 

tasarlanıp üretilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

IV-2.3. Seramik Çeşme ve Suoyunlan Tasanınında Çevreye Uyum 

Çevreye uyum, bir sanat eserinin ya da mimari yapının, bulunduğ;u 

mekan ve bu mekanı oluşturan ögelere ters düşmemesi, sanat eseri ya 

da mimari yapının bulunduğ;u mekanın düzen bağ;ınblan sistemi içinde 

yeralması dır. 

Çevreye uyum, özellikle anıtsal heykel sanatında, mimaride, çeşme 

ve suoyunlarında önemli bir faktördür. Çevreye uyum faktöründe 

mekan, büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü mekan, kişinin zaman 

içinde değ;işen konumuna göre, sürekli devirgenlik ve yaşantılar 

edinmesini sağlar. Bu da, en, boy ve yükseklikle birlikte dördüncü boyut 

olan zaman boyutunu doğ;urur. N. Hartmann, plastik sanatlar içinde 
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yer alan anıtsal heykel sanatını digerlerinden ayınr. Heykel sanatını 

ayırmasının bir nedeni de; çevresiyle birlikte algılanmasından, yani 

açısal olarak algılanan sanat olmasındandır. Çevrenin ne denli önemli 

oldugunu bu yaklaşım da ortaya koymaktadır. 

Seramik çeşme ve suoyunlarının seçilen rnekanlara adaptasyonu ve 

çevreye uygunlugu açısından, mekanın fonksiyonu, dogal ve yapay çevre 

yapısı ve bu mekanı oluşturan bütün ögelerin hesaba katılması 

gereklidir. Bunları açarsak; 

- Mekanın kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldıgı, 

- Dogal çevre yapısını oluşturan bitki türleri, agaçlar, çiçekler ve 

renkleri, 

- Mekanda yeralan mimari yapıların karakteri, kullanılan 

malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri, 

- Mekanda yeralan ögeler ve özellikleri, bütünüyle gözönüne 

alınması gereken en önemli faktörlerdir. Ayrıca, seramik çeşme ve 

su oyunlarında kullanılacak yardımcı malzemeler, seçilen 

mekanda yeralan malzemelerin gözönünde bulundurulmasıyla, 

mekana ya da çevreye uygunlugu açısından artı degerler 

kazandıracagı da bir gerçektir. Uygulamalarda da görülebilecegi 

gibi, yapılan seramik çeşme ve suoyunlannda çevreye uygunluk 

konusunda olabildigince titizlik gösterilmiştir. 

IV-3. SERAMİK ÇEŞME VE SUOYUNLARININ UYGULAMASI 

Seramik çeşme ve suoyunlarının uygulama aşamasına gelinmeden, 

bütün tasarım süreçlerinde izlenen temel işlemlerin bir bir 

gerçekleştirilmesi gereklidir. Konumuz açısından da bu anlamda 

araştırma yapılmış ve tasarım gerçekleştirilmiştir. Tasarım aşamasında 

uygulama teknikleri de saptanmıştır. 



116 

Uygulama için Vitreous-Chine ve şamotlu çamur uygun 

görülmüştür. Bu tercihin nedeni, söz konusu malzemenin sahip oldugu 

fiziksel, kimyasal özellikler ve üretim aşamasında kolaylıkla 

çalışabilirlikleridir. 

Seramik çeşme ve su oyunları olarak bir çok tasanın ve projeler 

hazırlanmış, bunların içinden uygun olanları seçilmiştir. Yapılan 

tasarımların uygulanabilmesi için gereken ilk işlem, çizimlerinin 

yapılması ve ölçekli olarak modellerinin hazırlanmasıdır. Hazırlanan 

modellerin üretimini saglayacak şekilde kalıplan alınır. Vitreous-Chine 

şekillendirme, döküm yöntemiyle olmaktadır. Hazırlanan Vitreous

Chine döküm çamuru kalıpların içine doldurulur. İstenilen kalınlıga 

göre çamur kalıp içerisinde tutulur. Çamur et kalınlıgına ulaşınca, 

kalıbın içindeki fazlalıklar kalıbın döküm agzından dışarı alınır. Kahbın 

yüzeyine yapışmış olan çumurun istenilen sertlige ve kurumaya 

ulaşması için bekletilir. Daha sonra yarımamül ürünler kalıplardan 

alınıp rötuşu yapılır ve kurutulur. Kurutulan yanmamül ürünler pistale 

ile sırlanır. Vitreous-Chine üretimin belirgin özelligi tek pişirim 

olmasıdır. Fakat biskuili iki pişirim de olabilir. 

Şamot çamurlu çalışmalarda ise, döküm ve kalıpla degil, serbest ya 

da elle şekillendirme denilen yöntemler kullanılır. Çalışmayı 

kolaylaştırmak amacıyla kalıp içerisine sıvayarak da kullanılır. Rötuşu 

ve kuruması yapıldıktan sonra bisküi dedigirniz ilk pişirim 

gerçekleştirilir. 

Vitreous-Chine ve şamotlu çamurdan yapılmış çeşme ve 

suoyunlarının sırlanmasında, kullanım amacı, fonksiyonelligi, dış 

mekana dayanımı ve su geçirgenliğ;i gözönünde bulundurularak şeffaf

örtücü nitelikli sır kullanılnııştır. Sırın renginin seçiminde, 
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uygulanacak mekan gözönünde bulundurulmuştur. Seramik çeşme ve 

suoyunlan 1200 °C'de sırlı olarak pişirilmiştir. 

Seramik çeşme ve suoyunlarının seçilen rnekanlara uygulanması, 

yani montajının gerçekleştirilebilmesi için, tasanın aşamasında belli 

kriterlerin ve seçilen yardımcı maddelerin hem görsel hem de 

fonksiyonel açıdan uygunlugunun çözümlenmesi gereklidir. Seramik 

çeşme ve suoyunlarında kullanılacak yardımcı malzeme ve bu 

malzemelerin birleşme yerlerindeki çakışmanın istenilen ölçüde olması 

açısından, tasarım ve uygulamada ölçümlerin, saptanan rakamsal 

degeriere uygunluğu, montajda çıkabilecek sorunları ortadan 

kaldıracaktır. Yapılan seramik çeşme ve suoyunlarının seçilen 

mekanlara, uygulanmasının projelendirme çalışmaları da ayrıca gerekli 

olmaktadır. 
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IV -4. SERAMİK ÇEŞME. SU OYUNLARI VE SEÇİLEN MEKANLAR 

IV -4.1. Seramik Çeşme ve Uygulama Mekanı 

Seramik Çeşme Tasanmı ve Krokisi, Ölçek: 1/10 
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Seramik Çeşmenin Görünüşü 
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Seramik Çeşmenin Uygulama Mekanı 
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Seramik Çeşmenin Uygulama Mekanında Gösterilmesi 
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IV-4.2. Seramik Suoyunlan 

IV-4.2.1. Kapalı Mekan Suoyunıarı 

Kapalı Mekan Suoyunlan ı. 

Stone-Ware, 1200 °C, 30x30x30 cm. 
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Kapalı Mekan Suoyunlan 2. 

Stone-Ware, 1200 °C, 30x:30x30 cm. 



124 

Kapalı Mekan Suoyunlan 3. 

Stone-Ware, 1200 °C, 30x30x30 cm. 
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N -4.2 .2. Açık Mekan Sunyunıan ve Uygulama MekanLan 

N-4.2.2. 1. Su Labirenti 

Su Labirent! Tasarunı ve Kroldsl. Ölçek: 1/13 
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Su Labirent! Kahbmm Görüntüsü 
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Su Labirenti Maketi, Ölçek: 1/5 
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Su Labirenti Kesiti, Ölçek: 1/ ı 
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Su Labirentinin Uygulama Mekanı 
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Su Labirentinin Uygulama Mekanında Gösterilmesi 



N-4.2.2.2. Mozaik Havuz 
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Mozaik Havuz Tasanmı ve Krokisi, Ölçek: 1/10 
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Mozaik Havuz Maketi, Ölçek: 1/20 
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Mozaik Havuz Maketinin Üst Görüntüsü, Ölçek: 1/20 
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Mozaik Havuzun Uygulama Mekanında Gösterilmesi 
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Mozaik Havuz Uygulama Mekanı 
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SONUÇ 

Kentler, toplumsal yaşamın yogunllaştıgı yerleşim alanları, 

yalnızca barınma gereksinimini karşılayan yapılardan oluşmazlar. Toplu 

yaşam sonucu bir dizi ortak ya da kişisel gereksinmeler de dogar. 

Uygarlık derecesi, kültür yapısı, sosyo-ekonomik düzen bu 

gereksinimierin ortaya çıkışında ve giderilmesinde belirgin farklılıklara 

neden olur. Toplumsal yaşam sonucu dagan gereksinmeler ise bazı 

donanımların ortaya çıkışını saglar. Çeşıne ve suoyunlan da bu 

donanımların içinde yeralır. 

Bütün kentsel donanımlar gibi çeşme ve suoyunlan da, kültürlere 

ve kentsel edinimiere göre deger bulur. Batı'da ve Türkiye'de natüralist 

anlayışın da etkisiyle, çeşme ve suoyunları hem nicel hem de nitel 

anlamda büyük önem kazanır. Özellikle Türkiye'de Lale Devri ile, herbiri 

birer sanat eseri olan çeşmeler yapılır. Fakat Cumhuriyet Dönemi ile, 

çeşme ve suoyunları yapımı adeta durur. Daha önce yapılmış olanlar 

ise, kendi kaderlerine terkedilmiş ve işlevlerini yitirmiş gibidir. 

Türkiye'de 1980 yılından sonra çeşme ve özellikle suoyunlan 

yapımında büyük bir artış dikkati çeker. Türkiye'de bu girişim ve 

uygulamaların, günümüz kentlerine çagdaş kent görüntüsü ve kent 

yaşamına kolaylıklar kazandırmasının yanında, bazı sorunları da 

beraberinde getirdiği görülür. Bu sorunlar; kent donanımlarının 

birbirinden bağımsız düşünülmesi, çevreyle ve birbirleriyle 
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bütünleşınemesi, farklı kültürlerin ürünü olan ithal tasarımların 

uygulanması ve benzer durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Köklü ve anıtsal bir çeşme minasına sahip olunmasına karşın, 

hazır prefabrik, hiç bir estetik niteliği olmayan çeşmeler ve Batı 

kentlerinden kopye edilen suoyunları son derece düşündürücüdür. 

Değinilen sorunlara, bu araştırma ve uygulamalarla belli ölçülerde 

çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca geçmişin ve de özellikle günümüzün çağdaş yaşamında, her 

alana girmiş bulunan ve vazgeçilmez bir yer tutan seramiği, kent 

yaşamına da kazandırmak amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu araştırma ve uygulamalarla, çeşme ve suoyunlan 

seramiği de kazanabilecektir. 

İnsan, doğal çevre içinde kendi varlığını somutlaştırmak için bazı 

çabalara girer. Bu çabalar sonucu oluşan anıtlar, dikili taşlar, çeşmeler 

ve benzeri yapıtlar, açık çevreye ve kent meydanlarına insanın kalıcı 

damgasını vurmasıdır. Tarihi süreç içinde çevre yaratılmasında 

sanatçılar ve mimarlar, bu çevrelere plastik sanatları olabildiğince 

sakınağa çabalar. Bu yaratıcı çabalar, doğada biçimlernelere gitmekten, 

kent içinde varlığını duyurmaya, endüstriyel yabancilaşmaya karşı 

çıkarak özgürlük kazanıp, bunu çevrede yaratıcı güç olarak kullanmaya, 

kent insanı ile yeni ilişkiler kurup, sanat olayına aktif anlamda izleyici 

olarak katmaya kadar uzanır. Ayrıca bütün bunların sonucu, bir 

toplumun evrensel kimlik kazanmasında da bir gösterge gibi rol 

oynarlar. 

Kent ortak mekanlan ve çevrelerinin, fonksiyonel standartlarını 

artırma ve yeni fonksiyonlar kazandırma çabaları nicel anlamda 



' 138 

yoğunlaşırken, bu. mekanlarda yaşananla ve bu yaşamın estetik 

boyutuyla ilgilenmede, nitel anlamda değer kazanmaktadır. Bu 

araştınna; ortak mekanların, sanatsal etkinliklerin paylaşılma ortamı 

olarak sanatçılar tarafından algılanmasını, bu potansiyelin 

kullanımının arttınlmasını sağlamak açısından da bir sorumluluk 

taşımayı istemektedir. 

Çeşme ve suoyunlarına sanatsal bir yaklaşımla eğ;ilerek, seramik 

malzemenin görsel yakınlığı, yüzeylerde dokusal biçimlerneye ve plastik 

değerlere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi olanaklan ve özellikleri, yapılan 

bu araştırınayla çeşme ve suoyunlarına aktarılmaya çılışılmıştır. Bu 

aktarmayla; çeşme ve suoyunlarının fonksiyonel açıdan uygunluğunun 

dışında, diğer malzemelerden yapılanlara oranla, insanların zevk ve 

beğenisine daha fazla yaklaşabileceği sonucu da bir beklenti olarak 

hesaba katılmıştır. 

Bu araştırmanın bundan sonra yapılacak bu tür araştırmalara bir 

kaynak oluşturması da dilenmektedir. 
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