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EDİTÖRDEN 

Türk - İslam mezar taşları, milli kültürümüzün en önemli maddi 

unsurlarından biridir. Türklerde mezar taşı geleneği, yazının 

bulunmasından önceki devirlerden itibaren görülmekte olup, 

Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanmaktadır. Türkler, İslâm 

dinini kabul etmeden önce ölülerini gömmek için ‘‘kurgan’’ adı 

verilen mezarlar kurmuşlar, bu mezarların baş kısmına ‘‘balbal’’ 

adı verilen taşlar dikmişlerdir. Mezar taşlarında yazılı, yazısız, 

resimli, kabartma, çizme usulü, sembolik motifler, oyma ve 

yontma usulleri kullanan atalarımız, taş işçiliğinin en güzel 

örneklerini göstererek, dikkati celbeden özellikte tarihi eserler 

miras bırakmışlardır. Bu mezar taşlarının zengin örneklerini 

Türkistan, Kazakistan Moğolistan, Güney Altay, Çin ve 

Ukrayna’da görmek mümkündür. Moğolistan’da bulunan 

balballar, Orhun ve Yenisey Anıtları bunun en görkemli 

örneklerindendir. 

İslamiyetin kabulü ile beraber kurganların yerini türbe ve 

kümbetlerin aldığı, balbalların yerini de mezar taşlarının aldığı 

görülmektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan süslü mezar 

yapımı geleneği Anadolu Beyliklerinde, Selçuklularda, 

Osmanlılarda zengin çeşitleri ile görebilmek mümkündür. Bu 

önemli kültür kalıntılarımızın sayıları bine yaklaşık olup, 

dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan araştırmacıların ve 

epigrafi uzmanlarının dikkatini çekmektedir.  

Özellikle Osmanlı mezar taşlarının sanatsal değeri çarpıcı 

nitelikte olup, tarihsel veri bakımından değerli arşiv vesikası 

niteliğindedir. Tarih boyunca birçok medeniyeti barındıran 

Çeşme ilçemizde ki Çeşme Kalesi tarihi süslü mezar taşları da 

Osmanlılardan bize miras kalan değerli vesikalardır.  

Mezar taşları, bir ulusun tarihine ışık tutarak, o ulusun tapu 

senedi niteliğindedir. Ait olduğu toplumun kültürünü, tarihi 

kıyafet ve başlıklarını, zaferlerini, korkularını, inançlarını, 

kederlerini, sanat anlayışını, duygu ve düşüncelerini yansıtır. 

Mezar taşları sosyoloji, tarih, edebiyat, tıp, etnografya ve sanat 

tarihi gibi araştırma sahalarında, birinci elden kaynak niteliği 

taşıyan tarihi eserlerdir.   
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Sanat tarihi alanında yapılan çalışmalara yeni bir renk katarak 

ışık tutacağını düşündüğümüz, Çeşme Kalesinde Bulunan 

Süslemeli Mezar Taşları başlıklı bu kitabın yazarı sayın Dr. 

Öğretim Üyesi Hür Kamil Biçici’ye bu alanda sağladığı emek 

katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.  

Kitabın yayınlanma aşamasında bizden emek ve desteklerini 

esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve 

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih 

Bildirici’ye, Sayın İbrahim Kaya’ya ve doktora öğrencim Semra 

Çerkezoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.  

Doç. Dr. Yunus Emre Tansü 
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ÖNSÖZ 

XVIII. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki 

zaman dilimine ait örneklerin sergilendiği Çeşme Kalesinde 

bulunan örneklerin gerek süsleme özellikleri, gerek bu taşların 

öğrettiği kitabe bilgileri ile Çeşme’nin tarihine, geçmişine ışık 

tuttuğu için önem kazanmaktadır.  

Çeşme Kalesinde Bulunan Süslemeli Mezar Taşları başlıklı bu 

çalışmada 170 mezar taşı, yer almıştır. Örneklerin hepsi mermer 

malzemeden yapılmıştır. Çeşme Kalesi mezar taşlarının 

büyükten küçüğe doğru yükseklikleri 202 cm. ile 46 

cm.,genişlikleri 48 cm. ile 16 cm., kalınlıkları ise 16 ile 4 cm. 

arasında değişmektedir. Taşlar dikdörtgene yakın gövdelidir. 

Mezar taşlarının 105 tanesi sağlamdır. 65 örnek ise; kırık, eksik 

veya aşınmış vaziyettedir. 10 mezar taşı erkeklere, geri kalan 

160 mezar taşı da kadınlara aittir. Örneklerin bazıları kırık ve 

kitabesi eksik ama süslemeleri kadın mezar taşlarında 

görülmektedir.  

Taşlar oyma tekniği ile yapılmış, kabartma görünümünde ele 

alınmıştır. Çeşme Kalesinde yer alan mezar taşları içerisinde 

ikisi lahitin kısa kenarlarına (baş veya ayak taşlarına) ait olan 

mezar taşı parçaları hariç olmak üzere geri kalan bütün 

örneklerin ayaktaşları ya yoktur, ya da belli değildir. Çeşme 

Kalesinde dikdörtgene yakın gövdeli mezar taşları kendi 

arasında tepelik biçimine göre ayrılmaktadır. Üçgen tepelikli 

veya alınlıklı, sivri kemer biçimli mezar taşı yüzonbir, 

dikdörtgen gövdeli başlıklı mezar taşı onbeş tepelik kısmı 

dilimli veya üç-beş parça çıkıntılı olup, dilimli formlu diye 

adlandırılan mezar taşı yedi, yuvarlak kemer biçimine yakın 

onaltı, hotoz veya gelin başı gibi süslü tepelikli onüç örnek, kaş, 

basık, ters kavisli kemer biçimli tepelikli üç ve üst kısmı, başlığı 

eksik olanlar on karşımıza çıkmaktadır.  

Süsleme konusu olarak bitkisel, nesneli, geometrik bezeme 

unsurları kullanılmıştır. Bezeme çeşitlerinin hepsinin bir arada 

kullanıldığı karışık örnekler olduğu gibi tek konulu örneklerde 

vardır. Çeşme mezar taşlarında yoğun bir şekilde Batılılaşma 

döneminin barok ve rokoko üslubunun etkisiyle yapılmış stilize 



 
vi ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

edilmiş durumda olan bezemeler göze çarpmaktadır. Bu 

bezemelerden özellikle bitkisel konulu olanlar dönemin 

üslubuna uygun biçimde antinatüralist yani tabiatta olduğu gibi 

değil de, onu daha da güzelleştirerek, sembolize veya idealize 

edilerek veya doğada görüldü gibi natüralist bir biçimde 

yapılmıştır. Çeşme Kalesi mezar taşlarında yer alan bitkisel 

bezemeler; akantus, armut, asma, başak, boru çiçeği, gül, 

haşhaş, horoz ibiği çiçeği, incir, kalla, karanfil, kır çiçeği, kıvrık 

dal, kozalak, krizantem, küpe çiçeği, lale, menekşe, palmet, 

palmiye, rozet çiçeği, rumi, servi, üzüm, yaprak ve yıldız çiçeği 

motifleridir. Mezar taşlarından doksandokuz tanesinde 

çerçevelerle birlikte geometrik bezeme görülmektedir. Bu 

motifler burma, çarkıfelek, hilal, inci, ışın çubuğu, saç örgüsü, 

su yolu, testere dişi, üçgen, yıldız, yumurta dizisi ve yürek 

motifidir. Geometrik bezemenin çoğunu gövdenin yüzeyini 

kaplayan, dekoratif amaçlı çerçeveler ve yürek veya damla 

denilen denen genellikle kitabenin son satırında olan şekiller ve  

az olarak da,  inci görünümlü dairesel form, saç örgüsü, testere 

dişi, yıldız ve yumurta dizisi motifleri oluşturmaktadır.  

Nesneli bezemelerde günümüzde ve geçmişte günlük yaşamda 

kullanılan nesnelerin tasvir edildiği toplam 71 adet nesneli 

motiflerle bezemeli tasvirler göze çarpmaktadır. Nesneli 

bezemelerde vazo, kase, takı gibi motiflerin işlenişi gerçek 

özelliklerine tam yaklaşmasa da, gerçeğine yakın motif 

özellikleri seçilebilmektedir. 24 mezar taşında mimari nesneler, 

3 tanesinde alem, 2 tanesinde bukle, 1 tanesinde fişeklik, 1 

tanesinde kama, 2 tanesinde kase, 4 tanesinde kurdela, 1 

tanesinde kuşak, 1 tanesinde muskalık, piştov, saat, 5 tanesinde 

takılar, 25 tanesinde vazo, 3 tanesinde saksı, 1 tanesinde yelek, 

zincirin işlendiği nesneli motifler dikkat çekmektedir. Ayrıca; 1 

tanesinde kavuk ve fes, 7 tanesinde sarık ve 7 tanesinde de kadın 

başlığı karşımıza çıkmaktadır. 

Çeşme mezar taşlarında doğrudan mimariyi tasvir eden 

kompozisyonlar olduğu gibi yalnızca alemle camiyi vermek 

isteyen, simgeleyen örnekte vardır. Kompozisyonlarda bitkisel 

unsurlarla birlikte cami, türbe, medrese ve ev gibi mimari 

unsurlar yansıtılmaya çalışılmıştır. Bazen cami, türbe ve ev gibi 

unsurlar bir arada verilirken bazen yalnızca caminin, türbenin 
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veya evin olduğu tasvirlerde karşımıza çıkmaktadır. Tasvirlerde 

tek cami, tek türbe, tek ev veya evler topluluğu, cami-ev, cami-

türbe-medrese, ev-türbe, cami-türbe-medrese-ev gibi çeşitli 

mimari unsurlarında yer aldığı bir düzenleme bulunmaktadır. 

Mimari unsurlu mezar taşlarının neredeyse tamamına yakını, 

Ege ve yakın bölgelerde kadınlara ait mezarlarda karşımıza 

çıkmaktadır. Mimari konulu kompozisyonlarda bir derinlik 

etkisi veya perspektif olmamakla birlikte mezar taşlarında 

kompozisyon içinde yer alan yapılar ve diğer unsurlar arasında 

bir bütünlüğe yönelik çabalar, perspektif havası az da olsa 

sezilebilmektedir. Mimari öğelerin tasvirde kompozisyon 

içerisinde verilişi ile yapıların alttan üste doğru verilişleri, 

öndeki veya arkadaki yapıların görünümleri her ne kadar realist 

bir hava taşımıyorsa da, az da olsa bir derinlik taşıma havası 

yaratma çabası içine girdikleri gözlenmektedir. 

Kompozisyondaki amaç konuyu karşıdakine verebilmektir. 

Böylece, mevtanın dindar biri olduğunu, tasvir edilen yerlere 

gittiğini, bir şehirde yaşadığını yapılan cami, medrese, türbe ve 

ev, sokak tasvirleriyle ifade etmeye çalışmışlardır. 

Çeşme mezar taşlarında kavuk, sarık, fes ve kadın başlığı 

şeklinde onaltı tane başlıklı mezar taşı görülmektedir. Kitabeli 

olan mezar taşlarında çoğunlukla sülüs kullanıldığını, rika ve 

ta’lik yazı çeşidinin de şahidelerde yer verildiğini görüyoruz. 

Sülüs yüzyirmiyedi, ta’lik kırk, rika üç mezar taşında göze 

çarpmaktadır. Katalogdaki mezar taşlarına göre yazı çeşitlerinin 

yüzyıllara göre dağılımı şu şekildedir : Çeşme mezar taşlarında 

en çok tercih edilen ve XVIII-XX. yüzyıl. Ilk çeyreği arasında 

en çok tercih edilen yazı türü sülüstür. Ele aldığımız 

örneklerdetercih edilmeyen yazı nesihtir. Yazı çeşitlerinin çoğu 

XIX-XX. yüzyıla ait mezar taşlarda, yoğun olarak örnekler 

sunmaktadır.  

Kitabelerdeki yazı şeritleri baş taşında veya şahide denen 

örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Kitabenin ilk veya ikinci 

satırı genellikle isim, merhum-merhume ve mağfur-mağfure, 

hüve’l-bâki, hüve’l-mu’in, hüve’l-hayy, ah mine’l mevt ve ölüm 

senesi ile başlamakta ve son satırları da merhume ve magfure, 

isim, ruhuna veya ruhiçün el fatiha veya sene şeklinde diye 

bitmektedir. Kitabelerde ayrıca ölenin ve yakınlarının 
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hayattayken yaptığı işler, hayırları, memleketleri, nesebi, şefaat 

isteyen sözler, şiirler, hayır ve dua ile ilgili sözlerde karşımıza 

çıkmaktadır.   

Çeşme Kalesinde bulunan mezar taşları üzerindeki 

çalışmalarımızda, mezar taşı kitabelerinde tekke veya tarikat 

gibi dini oluşumlarla ilgili bir yazıya rastlanılmamıştır. Ama bir 

mezar taşında mevtanın şeyhin yakını yani kerimesi olduğu 

belirtilmiştir.  

Mezar sahiplerinin çoğu Çeşme’li olmakla birlikte, bazı 

mevtalar ve onların yakınları özellikle Yunanistan Meis Adası 

yani Kızılhisar’dan, bir kısmı da Sakız, Eğriboz, Mora ve 

Girid’den ve Makedonya Manastır’dan muhacir olarak 

Çeşme’ye gelerek yerleşmiş ve vefat etmişlerdir. Bazı mezar 

taşlarında mevtaların bazılarının da, Trabzon, Buladan, Alaçatı, 

Kıbrıs, Dalaman’dan Çeşme’ye geldiği belirtilmiştir. 

Bu çalışmada; kitabelerin okunmasında emeği geçen sayın 

Yüksel Çiçekdal’a, Çeşme Müzesinin değerli çalışanlarına, 

Semra Çerkezoğlu’na, çalışmanın editörlüğünü üstlenen, sayın 

Doç Dr. Yunus Emre Tansü’ye, teşekkür eder, şükranlarımı 

sunarım. 

Dr. Öğr.Üyesi Hür Kamil Biçici 
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A. GİRİŞ 

Yaşadığımız dünyada diğer bir çok din ve inançta olduğu gibi 

ölüm bir son değildir. Yeni bir hayata başlangıçtır. Müslüman 

inancında da ölümden sonra hayatın devam ettiği ve kıyametten 

sonra insanların tekrar hayata dirileceği düşüncesi dolayısıyla 

ölen insanlar için mezarlar açmak, o mezarlar üzerine taş 

dikmek, mezarı ve çevresini her türlü zarar verici etkiden uzak 

tutmak geçmişten yakın yüzyıllara kadar sürmüş bir adettir. 

İnsanımız da tekrar diriliş inancına bağlı kalmış, Orta Asya’dan 

Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada birbirinden 

değerli örnekler karşımıza çıkmaktadır. Bu örneklerden bazıları 

mezar sahibinin yerini belli etme amacını taşırken, daha 

sonraları dönemden döneme değişen, bölgelere göre farklılıklar 

gösteren mezarların üzerine figüratif özellikler eklenmiş, geniş 

bir alanı kaplayan, ölüyü hatırlatan dikili taşlarla anıtsal hale 

dönüşmüştür. Türkler geçmiş köklerinden gelen kültürel, 

tarihsel ve inançların etkisiyle süslemeler ve motifler işlenmiş, 

yazı zaman içerisinde daha fazla ön plana çıkmıştır. Anadolu’da 

Selçuklu dönemine ait en eski tarihli kıvrık dallı, kufi kitabeli 

mezar taşları İznik’te rastlanmıştır. Beylikler döneminde daha 

çok Selçuklu döneminin bitkisel ve yazı formlu özellikleri 

devam eder (Biçici, 2004:29). Erken Osmanlı döneminin mezar 

taşlarında ise; özellikle Bursa etkisi göze çarpar.  “İnce uzun 

sandukaların ve üzerleri, sivri ya da yuvarlak kemerlerin 

bulunduğu mezar taşları, Orta Anadolu mezar taşlarından 

oldukça yüksek ölçüdedir. Figüratif bezemeler karşımıza 
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çıkmaz.  Erken Osmanlı döneminde özellikle İznik ve Bursa 

mezar taşlarında mukarnaslı mihrap, rumi ve hatayi motifler 

yoğundur. Çok temiz olarak hatayi bezemeler görülür” (Haseki, 

1984:8). Klasik Osmanlı devrinden itibaren mezar taşlarında 

formlar, süsler son derece sade ve formları keskindir. 

Osmanlının klasik döneminde mezar taşları sade bir görünüme 

sahiptir. Lale devrinde döneminin özelliği olan çiçekler göze 

çarpar. Barok üslubun görüldüğü devrede mezar taşları son 

derece taşkın ve süslü bir anlatıma sahiptir. Baş taşlarında ölenin 

kimliğini yansıtan serpuş, sarık, kavuk, fes, sikke gibi başlık 

biçimleri göze çarpmaktadır (Önder, 1966:4; Laquer, 1997:138-

159; Çal, 2000:206-225). Bu başlıklar sayesinde ölenin esnaf, 

sanatçı, alim, memur, asker olduğu anlaşılabilmektedir. Bayan 

mezar taşlarında az olmakla birlikte çeşitli kadın başlıkları 

vardır. Ayrıca, başlığın bulunduğu yerde, taşın boyun çevresinde 

kadın takıları, oyalarını simgeleyen bitkisel motiflerle 

kuşatılmış, taçlandırılmış mezar taşları karşımıza çıkmaktadır 

(Biçici, 2004:29). XVIII. Asırdan itibaren başlayan Osmanlı’da 

başlayan batılılaşma süreci, toplumsal yapıda olduğu gibi, 

mimariye ve dolayısıyla mezar taşlarına da şüphesiz etki 

etmiştir. Mimaride kendini Barok, Rokoko ve Ampir üslup 

olarak gösteren bu etki, Batı kaynaklı çiçek ve yaprak motifleri 

mimetrik ve asimetrik biçimde mezar taşlarına yansımıştır 

(Haseki, 1984:10).  
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Ele aldığımız bu mezar taşları 18. yüzyılın ilk yarısı ile 20. 

Yüzyılın ilk çeyreği arasına tarihleyebileceğimiz, tamamı 

bitkisel, geometrik ve nesneli süslemeli örneklerdir. Konumuz 

olan mezar taşları Çeşme Kalesine, Çeşme ilçe merkezinde veya 

yakınında bulunan mezarlıklardan, hazirelerden getirilmiş olan 

mezar taşlarıdır. Mezar taşlarının bazıları ya yerde, ya da 

taşların arkasında, bitişiğinde duvara dayalı Kalede yer 

almaktadır. Ayrıca, yaptığımız araştırmada taşların bir kısmının 

da kırık, eksik ve aşınmış durumda olduğu ve çok küçük 

parçalar halinde olduğu gözlenmiş, bunlara nispeten daha iyi 

durumda olan toplam 170 mezar taşı incelenerek, çalışmamızda 

yer almıştır (Tablo I-VII). Mezar taşlarında bazı bitkisel konulu 

süslemelerde stilize edilmiş bitkisel motiflerin veya unsurların 

ele alınışı tanımı güçleştirdiğinden benzer bitkisel örneklere 

göre tanımlar verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda, önce tek 

tek incelenen taşların fotoğraf çekim çalışmasıyla birlikte mezar 

taşlarının ölçüleri alınıp, taslak çizimleri yapılmıştır. Böylece 

Çeşme Kalesinde yer alan örneklerden belirlenen örneklerin 

seçimine geçilmiş, çok iyi durumda olmayan, çok küçük parça 

halinde olan örnekler ve süslemesiz örnekler ayıklanmış, 

incelenen parçalardan gösterdikleri özellikleri dayanarak 

yüzyetmiş tane örnek olarak belirlenmiştir. 

Çeşme’de kalede yer alan, göz alıcı, hoş bezemelerle süslü, 

değişik kompozisyonlu mezar taşlarının tespit edilerek, bunların 

hangi değişik estetik değer yargılarıyla yapıldığı, Çeşme’nin 

geçmişinin kimlik belgesi, geçmişimizin birer tapu senet 
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vesikası olan mezar taşlarına eğilerek kime ait olduğunun 

bulunması hedeflenmiştir. Bu araştırmadaki mezar taşların 

üstündeki kitabelerden yola çıkılarak ve zaman içinde taşlardaki 

değişimi takip edebilmek amacıyla kronolojik bir sistematikle 

dizilmiştir. 2010 ile 2017 yılları arasında yaz döneminde kısa 

aralıklarla çalıştığımız Çeşme İlçesi'nin merkezinde bulunan 

Kalenin manzarası, gerçekten görülmeye değerdir. Kalenin 

içerisinde sıralanmış mezar taşları ile birlikte; Çeşme limanı, 

sahil ve doğal, tarihi güzelliklerin hepsi gözünüzün önünde yer 

almaktadır (Fot.1-3).  

 

Fotoğraf-1, Çeşme Kalesinden 
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Fotoğraf-2, Çeşme Kalesinden limana bakış 
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Fotoğraf-3, Çeşme Kalesinden limana bakış 
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Çeşme Kalesi’nde arkeolojiyi ve denizcilik ile ilgili çeşitli 

eserlerin sergilendiği müze yer almaktadır. Müzenin içerisinde 

birbirinden değerli çok önemli tarihi ve kültürel eserler 

sergilenmektedir. Geçmişte Roma, Bizans, Lidya ve Pers gibi 

birçok uygarlığın bu bölgeyi yerleşim merkezi seçmesinden 

dolayı, müze salonlarında ve açık teşhirde; Erythrai Antik 

“Kenti'nde yapılan kazılardan çıkarılan ve Çeşme çevresinden 

ele geçen mermer heykeller, pişmiş toprak figürinler, çanak 

çömlek, mimari elemanlar, batıklardan çıkarılan amfora, çapa, 

demir ve bronz toplar, mancınık gülleleri, eski zeytin ezme 

aletleri dikkat çekmektedir”   

(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44103/izmir-cesme-

muze-mudurlugu.html). 

Çeşme Kalesinde araştırma yaptığımız tarihlerde yaklaşık olarak 

500 adedin üzerinde, bütün veya küçük parçalar halinde 

Osmanlı dönemine tarihlendirebileceğimiz mezar taşı 

bulunmaktadır. Çeşme civarında çeşitli yerlerden gelen mezar 

taşları ve veya parçaları müzeye geldikçe bu sayı şüphesiz daha 

da artmaktadır. Çeşme Kalesinde bulunan ayaktaşlarından 35 

tanesini bir bildiri ile tarafımızdan sunuldu. Daha sonra, 

sunduğumuz bu bildiri yayınlandı (Biçici, 2017:203-233). 

Kalede bulunan süslemeli mezar taşlarının iyi durumda 

olanlarını bu çalışmada değerlendirmeye çalıştık. 
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İncelemediğimiz, süslemeli mezar taşlarının dışında 300-400 

civarında kitabeli, bezemesiz, çoğunlukla erkeklere ait sarık, 

kavuk ve fes başlıklı mezar taşlarına sahip olduğu, bayanlara ait 

bazı mezar taşlarının da farklı tiplerde başlık taşıdığı mezar taşı 

örnekleri de görülmüştür. Çeşme Kalesinde yer alan taşların 

hepsi birden ele alınsaydı, şüphesiz daha iyi olurdu ama 

imkanlar müsait olmadı. Kitabelerin bazıları aşınmış, kırık, 

eksik veya bulundukları konum itibarıyla okumaya elverişli 

olmadığından bazı satırları eksik okunmuştur. Katalog 

çalışmasında, giriş, değerlendirme ve karşılaştırma yapılırken, 

2004 yılında bitirdiğimiz doktora tezi ve çeşitli makalelerimiz 

örnek alınarak değerlendirilmiş ve alıntılar yapılmıştır. 

B. ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ 

MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No: ÇM-1 (Fotoğraf No: 4, Çizim No: 1)  

Konu : Bitkisel (akantus), nesneli (kadın başlığı) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon: 1740 tarihli Haname isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı kadın başlıklı olup, 71 cm. boyunda, 29 cm. 

eninde, 10 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Başlık kısmı kırık ve eksik durumdadır. 

Boyun kısmının altındaki ilk çerçeve içerisinde C şeklinde ve 

kıvrım yapan stilize olmuş akantuslar dikkat çekmektedir. 

Akantusun altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 
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dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi :-Merhum ve mağfur leh, -Haname? Kadın ibn-i, -

Memiş ruhuna Fâtiha, -Sene 1153 
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Mezar Taşı No : ÇM-2 (Fotoğraf No: 5, Çizim No: 2)  

Konu     : Bitkisel (menekşe,yaprak), nesneli (kadın başlığı) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1740 tarihli Fatıma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı kadın başlıklı olup, 120 cm. boyunda, 20 cm. 

eninde, 10 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Boyun kısmının altında iki sıra halinde yaprak 

dizisi ve iki yanda birer menekşe yer almaktadır. Bitkisel 

bezemelerin hemen altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek  

şeklinde bir pano içine işlenmiştir 

Kitabesi : -Selam Ağa’nın kerimesi, -Merhume Fatma, -Ruhuna 

Fâtiha, -Sene 1153 
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Mezar Taşı No : ÇM-3 (Fotoğraf  No:6, Çizim No: 3) 

Konu: Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği) ve geometrik (burma, 

ışın çubuğu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1741 tarihli İbrahim isimli birine ait 

olan mezar taşı 71 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 13 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Kırık ve eksiktir. Taşın merkezinde bir ışın çubuğu 

veya yarım rozet çiçeği motifi, bir gül ve ışın çubuğunun 

çevresinde akantus yaprakları ve isim verilemeyen kır çiçekleri 

göze çarpmaktadır. Mezar taşının her iki kenarında dikey  olarak 

devam eten birer burma motifi yer almaktadır. Gövde kısmında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Kıl meyân- çeşm-i basiretle, Mezarım taşına, Benim 

hâlim tâ gelince başına,- İbrahim Ağa ibn-i Yahya Ağa, -Ruhuna 

Fâtiha, -Fî 29 Safer sene 1154 
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Mezar Taşı No : ÇM-4 (Fotoğraf  No: 7, Çizim No: 4) 

Konu     : Bitkisel (servi, yıldız çiçeği), nesneli (Cami,medrese) 

ve geometrik (saç örgüsü) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1745 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, üçgen alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 144 cm. boyunda, 35 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur.  Tepelik kısmında ortada minare, minarenin sol 

yanında iki yan yana medrese olabileceğini düşündüğümüz 

küçük kubbeli birimler, sağ yanda büyük kubbeyle verilmiş  bir 

cami dikkat çekmektedir. Kubbeli birimler aynı yatay düzlemi 

paylaşmaktadır. Yapıların yalnızca kubbesi verilmiştir. 

Tepelikle gövdeyi ayıran yatay şerit içerisinde bir saç örgüsü 

motifi göze çarpmaktadır. Taşın alınlığının altında  çerçeve içine 

alınmamış kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Mahmud Ağa’nın, -Kerimesi 

merhume Fatma,-Kadın ruhuna Fâtiha, -Sene 1158 
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Mezar Taşı No : ÇM-5 (Fotoğraf  No: 8, Çizim No: 5) 

Konu     : Bitkisel (karanfil, lale, kır çiçeği), nesneli (vazo) ve 

geometrik (burma,su yolu,testere dişi) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1756 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, sivri kemer biçimli tepelikli olup, 175 cm. 

boyunda, 54 cm. eninde, 18 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın alınlık kısmının 

merkezinde kaideli bir vazo içerisinden karanfiller, laleler ve kır 

çiçekleri üste ve yanlara doğru çıkmakta, kıvrılmaktadır. En 

üstte laleyi hatırlatan bir motifin altından çıkan kıvrılan, bir su 

yolu motifi taşın  üst iki yanını kuşatmaktadır. Taşın gövde 

kısmını yatay ve dikey bordür olarak ilk olarak testere dişi, 

bitişiğindeki ikinci bordür olarak burma motifi çevirmektedir. 

Burma motifinin alt ve üst iki köşelerinde birer lale motifi göze 

çarpmaktadır. Tepelik kısmının altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler en son çerçevesiz satır haricinde 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 7 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Gelin……..beni şad ile,-Zikr-i hayır ile yad eyle, -

Kabrimi nur ile münevver idün, -Beni bir Fâtiha ile yad ile, -

Merhum kasab Ömer, -Kerimesi merhume Fatma, -Hatun 

ruhuna el-Fâtiha, -Sene 1170 
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Mezar Taşı No : ÇM-6 (Fotoğraf  No: 9, Çizim No: 6)  

 

Konu     : Bitkisel (akantus,karanfil,kır çiçeği) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1760 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üç parça dilimli tepelikli olup, 122 cm. boyunda, 

34 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste 

doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene 

yakın gövdesi, üst bölümü üç parçalı veya dilimli formludur. Üç 

dilimin içerisinde ve taşın üst kısmında stilize olmuş C ve S 

kıvrımlı akantuslar, karanfili hatırlatan bir motif, kır çiçeği 

dikkat çekmektedir.  

Gövde kısmında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırın 

altındaki kısım yürek şeklinde işlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-hallakü’l-bâki,  -Ahmed Efendi kızı, -

Merhume ve mağfurun leh, -Aişe Hatun ruhuna, -Fâtiha sene 

1174 
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Mezar Taşı No : ÇM-7 (Fotoğraf  No: 10, Çizim No: 7)  

Konu     : Bitkisel (akanus,kır çiçeği,lale) nesneli (vazo) ve 

geometrik (burma) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1760 tarihli Havva isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimini andırır şekilde tepelikli 

olup, 117 cm. boyunda, 41 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Mezar taşının süslemeleri biraz aşınmış 

durumdadır. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

tepeliğinin üst ucunda bir lale, altta stilize olmuş kıvrılan 

akantuslar ile  alınlık kısmının ortasında  çift kulplu, gövdesi 

dilimli bir vazonun içerisinden kır çiçekleri, laleler,dallar üste, 

yanlara doğru çıkmakta ve kıvrılmaktadır. Gövdenin iki yan 

kenarında aşağıya doğru bir bordür şeklinde burma motifi tasvir 

edilmiştir. Gövde kısmından alt kısma doğru kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 

10 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Gel kerem ile beni şad eyle, -Zikr-i hayr ile yad 

eyle,-Kabrimi nur ile münevver idün,-Beni bir Fâtiha ile yad 

eyle, -Merhum ve mağfur, -Mustafa Bey’in kerimesi, -Merhume 

Havva Hanım, -Ruhuna el-Fâtiha, -Sene 1174 
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Mezar Taşı No : ÇM-8 (Fotoğraf  No: 11, Çizim No: 8) 

Konu     : Bitkisel (yaprak)  seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1762 tarihli Muhammed isimli bir 

erkeğe ait olan mezar taşının başlık kısmı kayıp olup, taş 109 

cm. boyunda, 28 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. 

Kırık ve eksik durumda olan mezar taşı alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Boyun kısmının altında bulunan bir pano içerisinde 

karşılıklı verilmiş birer yapraklı dal işlenmiştir. Gövde üzerinde 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde,7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi :-Ziyaretten murad bir duadır, -Bugün bana ise yarın 

sanadır, -Merhum Abdüsselam, -Ağa kızı oğlu merhum,-ve 

mağfur Muhammed Ağa,-Ruhuçün el-Fâtiha, -Sene 1176 
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Mezar Taşı No : ÇM-9 (Fotoğraf  No: 12, Çizim No: 9) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, kıvrık dallar, krizantem, lale), 

nesneli (vazo) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1765 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı kemer gibi tepelikli olup, 137 cm. boyunda, 34 

cm. eninde, 8cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Tepelik kısmının 

merkezinde kaideli, gövdesi dilimli, kulplu bir vazo göze 

çarpmaktadır. Vazodan çıkan kıvrık dallar, kır çiçekleri, 

krizantemler ve lale motifleri üste, yanlara doğru kıvrılarak 

devam etmektedir. Tepelik kısmının altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde 9  

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ziyaretten murad, -Bir duadır bugün, -Bana ise 

yarın, -Sanadır merhum, -Hacı Süleyman, -Efendinin kerimesi, -

Aişe Hatun, -Ruhiçün Fâtiha, -Sene 1179 
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Mezar Taşı No : ÇM-10 (Fotoğraf  No: 13, Çizim No: 10) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, yaprak) ve geometrik (ışın 

şuası) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1780 tarihli Aliye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üç dilimli tepelikli olup, 101 cm. boyunda, 28 

cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Üç dilimli veya parçalı olan taşın ortadaki dilimi kırık ve biraz 

eksiktir. Mezar taşı alttan üste doğru gidildikçe genişlemekte 

olup, gövdesi dikdörtgene yakın gövde formuna sahiptir. 

Tepeliğin ortadaki dilimin içerisinde akantus, diğer dilimlerin 

içerisinde birer yapraklı dal tasvir edilmiştir. Dilimlerin altında 

gül goncasının etrafından çıkan ışın çubukları dikkati 

çekmektedir. Gövde kısmından alt kısma doğru devam eden 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir 

Kitabesi : -Mehmed kızı, -Merhume, -Aliye kadın, -Ruhuna 

Fâtiha, -Sene 1195,-Ramazan 
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38 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-11 (Fotoğraf  No: 14, Çizim No: 11) 

Konu     :  Nesneli (alem),  geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1781 tarihli Muhammed Ali isimli 

bir  erkeğe ait olan mezar taşı 130 cm. boyunda, 28 cm. eninde, 

10 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Taşın başlık kısmı 

eksiktir veya yoktur. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. 

Boyun kısmının alt bölümünde alem ve onunda altında da kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler 

içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Okusun bir Fâtiha rahmeten 

lilalemin, -Toprağı ola cennet makamı emin, -Merhum oğlu 

Sofioğlu Ahmed’in, -Muhammed Ali ruhuçün, -El-Fâtiha sene 

1196 
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40 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-12 (Fotoğraf  No: 15, Çizim No: 12) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği), nesneli (başlık,takı) 

ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1784 tarihli Havva Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı 100 cm. boyunda, 28 cm. eninde, 13 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Kadın başlıklı olan, alttan 

üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde forma sahiptir. Taşın başlığının altında 

güller, boyun kısmında akantus şeritleri ve onun altında bitkisel 

ve geometrik formlu gerdanlık motifi ele alınmıştır. Boynun 

altında akantuslar ve kır çiçekleri ile kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 8 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-bâki, -Bu iman limanına geldim bir 

mürüvvet, -Görmedim derdime derman. -Aradım bir ilacın 

bulmadım, -Molla Memiş’in kerimesi, -Merhume ve mağfure, -

Havva Dudu ruhuna, -Fâtiha sene 1199 
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42 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-13 (Fotoğraf  No: 16, Çizim No: 13) 

Konu     : Bitkisel (akantus, yaprak), nesneli (türbe) ve 

geometrik (üçgen) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1784 tarihli Emine isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, üçgen alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 61 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın alınlığının üst kısmında akantus sırası, onun 

altında yarım yuvarlak kemer biçimli ne olduğu anlaşılamayan 

bir yapının içerisinde iki katlı, alemli, dilimli kubbeli, kapılı 

türbe olması muhtemel mimari bir birim işlenmiştir. Türbenin 

çevresinde akantuslardan oluşan sütunlar göze çarpmaktadır. 

Tepelik kısmını gövde kısmını yatay bir kuşak kesmektedir. 

Gövde kısmının üst iki yan köşesinin içerisinde iç içe geçmiş 

üçgen şekilleri göze çarpmaktadır. Gövde kısmından alta doğru 

devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır.  Kitabe şeritlerinin 

üstünde C şeklinde verilmiş iki kuşağın arasında yaprak dizileri 

işleniştir. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi :.-Ah mine’l-mevt, -Gerli? Oğlu Osman, -Ehli 

merhume Emine, -Hanım ruhuna Fâtiha, -Sene 119….9? 
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44 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-14 (Fotoğraf  No: 17, Çizim No: 14) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, orkide) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1785 tarihli Halime isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, sivri kemer biçimli üçgen bir alınlığa sahip 

olup, 163 cm. boyunda, 38 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir 

ölçüsü mevcuttur. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

alınlık kısmında C ve S kıvrımlı stilize olmuş barok karakterli 

akantuslar, akantusların arasında güller ve bir orkide motifi 

dikkat çekmektedir. Tepelik kısmı ile gövde kısmını yatay bir 

kuşak kesmektedir. Gövde kısmının üst iki yan köşesinin 

içerisinde akantuslar yerleştirilmiştir. Gövdenin üst kısmından 

taşın alt kısmına doğru kitabe dizileri sıralanmıştır. Kitabelerin 

iki yan kenarında yer alan dikey kuşak üzerinde birer sütun 

başlığı şeklinde verilmiş akantus göze çarpmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Bu merkade her kim iderse dua,  -

İde mahşerde şefaat mücteba, -Cin Hasan kerimesi merhume, -

Halime kadın ruhuna, -Fâtiha sene 1200 
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46 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-15 (Fotoğraf  No: 18, Çizim No: 15) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, küpe çiçeği, yaprak), nesneli 

(başlık,takı) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1787 tarihli Huri Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı 175 cm. boyunda, 27 cm. eninde, 14 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Kadın başlıklı olan mezar 

taşı alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, dikdörtgene yakın 

gövde formlu biçime sahiptir. Başlığın altında güller ve 

akantuslar göze çarpmaktadır. Boyun kısmında akantus 

şeritlerinin altında bitkisel formlu gerdanlık dizisi yer 

almaktadır. Boyun kısmını gövde kısmından çok kenarlı bir 

kuşak kesmektedir. Bu kuşağında altında akantuslar, 

akantusların iki yanındaki köşelerin içlerinde iki gül, bir lale ve 

yapraklar yerleştirilmiştir. Kitabenin ilk satırının altında iki yan 

köşede akantustan oluşan bir sütun başlığı dikkati çekmektedir. 

Gövde kısmından alt bölüme doğru kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 9 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. Panonun en alt 

ucunda bir küpe çiçeği betimlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-bâki,  -Nihali gonca zarın, -Meskeniydi bu 

mezar, -Akıbet-i hüsnü baharın, -Hazan ettim rüzgar, -

Muhammed Reis’in kerimesi, -Merhume ve mağfure, -Huri 

Dudu ruhuna, -Fâtiha sene 1202 
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48 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-16 (Fotoğraf  No: 19, Çizim No: 16) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği), nesneli (başlık,takı) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1788 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 183 cm. boyunda, 34 cm. eninde, 10 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Kadın başlığı bulunan mezar taşı 

alttan üste doğru gidildikçe genişleyen dikdörtgene yakın gövde 

formuna sahiptir. Başlığın altında güller ve akantuslar, boyun 

kısmında boynu örten bitkisel formlu bir takı dikkat 

çekmektedir. Takının da altında C ve S kıvrımlı akantuslar, kır 

çiçekleri, gövdenin üst iki yan köşesinde birer akantustan oluşan 

sütun başlığı görülmektedir. Gövde üzerinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 9 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-hayyü’l-bâki, -Ah ile zâr kılarım tazeliğime 

doymadım, -Çün ecel peymanesi dolmuş muradım almadım, -

Hasretan fani cihanda tûl-u ömür sürmedim, -Fîrkaten takdir bu 

imiş ta ezelden bilmedim, -Kal’ânuvvabı Hasan Ağa’nın, -

Kerimesi merhume Fatma Hanım, -Ruhuna el-Fâtiha sene 1203, 

-9 cemaziyelevvel 
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50 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-17 (Fotoğraf  No: 20, Çizim No: 17) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (çarkıfelek, ışın 

çubuğu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1789 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, üç dilimli bir tepelikli olup, 148 cm. 

boyunda, 38 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Gövdesinin bir kısmı kırık ve eksiktir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Üç dilimin içerisinde akantuslar ve taşın 

merkezinde bir çarkıfeleğin etrafından yayılan ışın çubukları 

dikkati çekmektedir. Taşın üst kısmıyla gövde kısmını basık 

kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Abdullah kızı, -Merhum Hatice 

kadın, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1204 
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52 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-18 (Fotoğraf  No: 21, Çizim No: 18) 

Konu     : Bitkisel (menekşe, yaprak) nesneli (başlık) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1789 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı, üç parça dilimli bir tepelikli olup, 134 cm. 

boyunda, 31.5 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir.Kadın başlığına sahip, alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Boyun kısmının altının iki yanında bir daire içinde 

menekşe, menekşelerin aralarında iki sıra halinde yaprak dizisi 

tasvir edilmiştir. Yaprakların altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-hayyü’l-mu’in, -İlahi ente rahmani Recai 

minke gufrani, -Velatehûzbi’isyani ve kemmil külle noksanı, -

Kerimoğlu Hacı Halil Efendi, -Merhume Aişe Ruhuna el-Fâtiha, 

-Sene 1204 
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54 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-19 (Fotoğraf  No: 22, Çizim No: 19) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (çarkıfelek,ışın 

çubuğu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1789 tarihli Hür isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı 125 cm. boyunda, 31 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahip olup, üç dilimli veya parçalı bir 

tepeliklidir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Üç dilimin 

içerisinde akantuslar ve taşın merkezinde bir çarkıfeleğin 

etrafından yayılan ışın çubukları veya yarım rozet çiçeği dikkati 

çekmektedir. Taşın üst kısmıyla gövde kısmını basık kemer 

biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Merhume, -ve mağfure, -Hür 

kadın, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1204 
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56 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-20 (Fotoğraf  No: 23, Çizim No: 20) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1792 tarihli Melek isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, yarım yuvarlak kemer biçimli üst kısımlı 

olup,106 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst 

kısmında bir palmiye ağacından çıkan dallar sağa, sola, üst 

bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1207, -Topçu İbrahim 

kerimesi, -Merhume Melek ruhuna,  -Fâtiha 
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58 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-21 (Fotoğraf  No: 24, Çizim No: 21) 

Konu     : Bitkisel (karanfil, kır çiçeği, kıvrık dal) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1793 tarihli Rabiş isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 146 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın tepelik kısmında karşılıklı verilmiş C ve S 

kıvrımlı kıvrık dallar, üzerlerinde kır çiçekleri göze 

çarpmaktadır. Taşın gövde ile tepelik kısmını yatay bir şerit 

ayırmaktadır. Bu şeridin altında ve gövde kısmının iki yan 

köşesinin içerisinde birer çift karanfil yer almaktadır. Gövde 

kısmında alt kısma doğru devam eden kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-bâki, -Hacı Yahya’nın kerimesi, -Merhume 

ve mağfure Rabiş,-Kadın ruhuna Fâtiha, -Sene 1208 
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60 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-22 (Fotoğraf  No: 25, Çizim No: 22) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (çarkı felek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1793 tarihli Zeliha isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 82 cm. boyunda, 24 cm. eninde, 4.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Üç dilimin içerisinde akantuslar ve taşın merkezinde 

bir çarkıfeleğin etrafından çıkan 9 adet akantus yaprağı dikkati 

çekmektedir. Taşın üst kısmıyla gövde kısmını basık kemer 

biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Hacı Hüseyin, -Oğlu Mustafa, -

Ağa kerimesi Zeliha, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1208 
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62 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-23 (Fotoğraf  No: 26, Çizim No: 23) 

Konu     : Bitkisel (akantus,servi) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1793 tarihli Zeliha isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 81 cm. boyunda, 23 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın tepelik kısmında ortada bir servi ağacı, 

servinin çevresinde C şeklinde stilize olmuş akantuslar yer 

almaktadır. Tepelikle gövdeyi yatay bir şerit ayırmaktadır. Bu 

şeridin alt iki yan köşelerinin içerisinde akantus yaprakları 

dikkat çekmektedir. Gövde kısmından itibaren kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Hacı Hüseyin, -Oğlu Mustafa 

Ağa,-Kerimesi Zeliha,-Ruhuna Fâtiha, -Sene 1208 
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64 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-24 (Fotoğraf  No: 27, Çizim No: 24) 

Konu     : Bitkisel (akantus), nesneli (alem) ve geometrik 

(çarkıfelek, damla, ışın çubuğu) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1794 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 123 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Taşın sağ diliminden bir kısmı 

kırık ve eksiktir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Üç dilimli 

parçalardan ortada bulunan içerisinde bir alem, diğer ikisinin 

içerisinde akantuslar bulunmaktadır. Mezar taşının merkezinde 

bir çarkıfeleğin etrafından yayılan ışın çubukları dikkati 

çekmektedir. Işın çubuklarının her birinin arasında damla motifi 

göze çarpmaktadır. Taşın üst kısmıyla gövde kısmını basık 

kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Gövde kısmında alt 

kısma doğru devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Mehmed  kızı merhume, -Aişe 

ruhuna, -Fâtiha sene 1209 
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66 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-25 (Fotoğraf  No: 28, Çizim No: 25) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1796 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 78 cm. boyunda, 18.5 cm. eninde, 6.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst bölümünde bir sıra halinde akantuslar, 

akantusların altında bir kısmı verilmiş olan kır çiçekleri dikkat 

çekmektedir. Gövde kısmında devam eden kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l  bâki, -İsmail kızı, -Aişe ruhuna, -Fâtiha sene 

1211 
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68 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-26 (Fotoğraf  No: 29, Çizim No: 26) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği, orkide) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1798 tarihli Gülsüm isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 141 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Mezar taşının üst bölümünde stilize edilmiş 

akantusların çevirdiği orkide ve güller dikkat çekmektedir. 

Tepelik bölümünü yatay bir şerit ayırmaktadır. Bu şeridin alt iki 

yan köşesinin içerisinde birer kır çiçeği göze çarpmaktadır. 

Ayrıca taşın iki yan kenarında akantuslardan oluşan birer sütun 

başlığı görülmektedir. Gövde kısmında yarım yuvarlak kemer 

biçimli bir kısmın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Bu merkade her kim iderse dua, -

İde mahşerde şefaat mücteba, -Nebi kızı merhume Gülsüm, -

Ruhuna Fâtiha, -Sene 1213 
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70 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-27 (Fotoğraf  No: 30, Çizim No: 27) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, yaprak) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1800 tarihli Rabiş isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlığa ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 177 cm. boyunda, 28 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Taşın başlık kısmı kayıptır. 

Alttan üste doğru devam eden mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Üst kısmı kırık ve eksik 

olan taşın yarım yuvarlak kemer biçiminde bir şeridin altında ve 

gövde kısmından itibaren kitabe dizileri bulunmaktadır. Taşın 

üst bölümünde iki yan köşede birer dal üzerinde gül ve 

yapraklar görülmektedir. İki dal arasındaki boşlukta iki sıra 

halinde C şeklinde akantus şeritleri sıralanmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 9 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Fenadan bekaya eyledi, -Rıhlet ede 

kabrimi, -Hakk ruhuna cennet, -Arab Hasan Reis, -Kerimesi 

merhume, -Rabiş kadın, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1215 



 
 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
72 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-28 (Fotoğraf  No: 31, Çizim No: 28) 

Konu     : Bitkisel (akantus, servi) ve nesneli (türbe)  seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1801 tarihli Havva Mühhan isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 83 cm. boyunda, 34 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Mezar taşının alt bölümü kırık ve eksiktir. Üst alınlık 

bölümünde ortada altı dilimli kubbesinde bir alem ve cephesinde 

üç adet baklava dilimli şebekeli penceresi bulunan bir türbe 

dikkat çekmektedir. Türbenin iki yanında bir kısmı  verilmiş 

servi ağaçları, kesme taş örgülü, iki kanat kapılı, çevre duvarlı 

bir unsur da göze çarpmaktadır. Türbenin iki yan tarafında ve 

üstte stilize olmuş, C ve S şekilli akantuslar verilmiştir. Gövde 

kısmının üst iki yan köşesinin içerisinde barok karakterli stilize 

akantuslar tasvir edilmiştir. Alınlık kısmını gövde kısmından 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu 

kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Okuya bir Fâtiha ruhuna el-amin, -

Toprağı cennet ola  makamı emin ?,-Merhume Havva Mühhan 

kadın, -(eksik) ruhuna Fâtiha sene 1216 
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74 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-29 (Fotoğraf  No: 32, Çizim No: 29) 

Konu: Bitkisel (akantus, kır çiçeği, yaprak), nesneli (başlık, 

gerdanlık) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1803 tarihli Şerife Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı 153 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 13 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Boyun kısmının altında gövde üzerinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kadın başlıklı olan taşın başlığın alt 

yüzüne çeşitli kır çiçekleri, yapraklar işlenmiştir. Boyun 

kısmında stilize olmuş akantus şeritleri tasvir edilmiştir. 

Akantusların altında çoğunlukla bitkisel formlu bir gerdanlık 

betimlenmiştir. Boyun kısmının altında, köşelerde akantuslar 

dikkat çekmektedir. Yarım yuvarlak kemer biçiminde bir 

kuşağın altında kitabe dizileri başlamaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 10 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-bâki, -Ah ile zar kılarak, -Tazeliğim 

doymadım çün ecel piyanesi hasreten fani, -Dolmuş muradım 

almadım, -Cihanda tûl-u ömür sürmedim, -Takdir böyle imiş ta 

ezelden bilmedim, -Sığacıklı oğlu Molla Osman, -Kerimesi 

merhume Şerife Dudu,-Ruhuna el-Fâtiha, -Sene 1218 
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76 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-30 (Fotoğraf  No: 33, Çizim No: 30) 

Konu: Bitkisel (akantus, gül, kalla, karanfil, yaprak, kır çiçeği, 

yaprak), nesneli (başlık, gerdanlık) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1803 tarihli Şerife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 110 cm. boyunda, 26 cm. eninde, 15 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Gövdenin ve alt kısmın bir bölümü kırık ve eksik 

durumdadır. Boyun kısmının altında yer alan bitkisel 

süslemelerden sonra başlayan gövde üzerinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kadın başlıklı olan taşın başlığın alt yüzüne 

güller, çeşitli kır çiçekleri, yapraklar işlenmiştir. Boyun 

kısmında stilize olmuş akantus şeritleri tasvir edilmiştir. 

Akantusların altında çoğunlukla inci dizilerinden oluşan bir 

gerdanlık betimlenmiştir. Boyun kısmının altında, bir beşgenin 

içerisinde akantuslar, köşelerde birer dal üzerinde kalalar, 

karanfiller dikkat çekmektedir. İki kademeli birer profilin 

altında kitabe dizileri başlamaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 10 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı eksik fakat satırın yürek şeklinde 

bir pano içine işlenmiş olabileceği anlaşılıyor. 

Kitabesi :-Hüve’l-bâki,  -Bu dünyada bulmadı hiç rahatım, -

İhtitar etdim rıhleti anınçün, -…….gelmez kimse dahi gülmeye, 

-Arakçanlı Emir Süleyman, -Kerimesi merhume Şerife,-İçin el-

Fâtiha, -Sene 1218 
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78 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-31 (Fotoğraf  No: 34, Çizim No: 31) 

Konu     : Bitkisel (akantus,servi), nesneli (cami,türbe) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1803 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 103 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlık kısmının altında gövde üzerinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Taşın üst kısmının sol bölümünde alemli, 

dört dilimli kubbesi, arkada küçük bir kubbesi ile minareli tek 

katlı bir cami göze çarpmaktadır. Caminin ön cephesinde yer 

alan kapı iki kanatlıdır. Yapının şebekeli iki penceresi baklava 

dilimlidir. Caminin minaresi şerefeli, mazgal delikli ve girişi 

kapılı ele alınmıştır. Minarenin bitişiğinde alemli, yedi dilimli 

kubbeli, tek cepheli bir türbe yer almaktadır. Türbe cami gibi iki 

kanatlı kapılı ve şebekeli pencerelidir. Yapıların bitişiğinde 

ikişer tane servi dikkat çekmektedir. Alınlık kısmı ile gövde 

kısmını yatay bir profil kesmektedir. Gövde kısmının iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş akantus tasvir edilmiştir. Yarım 

yuvarlak kemer biçimindeki kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in, -Eyyübzâde Süleyman, -Reis 

kerimesi merhume,-Aişe ruhuna,-Fâtiha sene 1218 
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80 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-32 (Fotoğraf  No: 35, Çizim No: 32) 

Konu     : Nesneli (başlık) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1803 tarihli Rukiye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 64 cm. 

boyunda, 23 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst bölümünü stilize 

olmuş akantuslar bir şerit gibi kuşatmaktadır. Yarım yuvarlak 

kemer biçiminde bir kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Karaburunlu kasab, -Kerimesi 

merhume Rukiye, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1218 
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82 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-33 (Fotoğraf  No: 36, Çizim No: 33) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) ve nesneli (ev, alem) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1804 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 69 cm. 

boyunda, 24 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst iki yan kısmında 

külah çatılı tek katlı birer ev tasvir edilmiştir. Evlerin arkasında 

çatısının bir kısmı verilmiş birer ev daha göze çarpmaktadır. 

Evlerin cephelerinde şebekeli baklava dilimli penceresi dikkat 

çekmektedir. Taşın üst ucunda bir alem, onun altında akantus 

dizisi ve onun da altında bir kır çiçeği tasvir edilmiştir. Yarım 

yuvarlak kemer biçiminde bir kuşağın kestiği kısmın altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Giritli, -Baba Mustafa, -Kerimesi, -Merhume Aişe,-

Ruhuna Fâtiha, -Sene 1219 
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84 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-34 (Fotoğraf  No: 37, Çizim No: 34) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1805 tarihli Asiye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 63 cm. 

boyunda, 23 cm. eninde, 16 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında oldukça 

aşınmış durumda olan akantus yaprakları göze çarpmaktadır. 

Yarım yuvarlak kemer biçimli kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-mu’in, -Ümmü kızı merhume, -Asiye ruhuna, 

-Fâtiha sene 1220 
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86 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-35 (Fotoğraf  No: 38, Çizim No: 35) 

Konu     : Bitkisel (akantus,kır çiçeği, servi), nesneli 

(ev,cami,türbe) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1807 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen alınlıklı ve sivri kemer biçimli tepelikli 

olup, 98 cm. boyunda, 27 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık 

kısmının sol tarafında bir dış duvarın çevirdiği, dış kapılı, 

pencereli külah çatılı bir ev, evin arkasında serviyi andıran 

bitkisel unsurlar, evin dış duvarıyla aynı düzlemde yer alan 

şerefeli, bilezikli bir minaresi dikkat çekmektedir. Minarenin 

bitişiğine aynı cephede verilmiş dilimli kubbeli bir cami ve türbe 

ile akantuslar işlenmiştir. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay 

bir profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin üst iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş kır çiçeği göze çarpmaktadır. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in, -Müftüzâde Ahmed, -Ağa kerimesi 

merhume, -Fatma ruhuna Fâtiha, -Sene 1222 



 
 87 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
88 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-36 (Fotoğraf  No: 39, Çizim No: 36) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği), nesneli (ev,cami) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1812 tarihli Şerife Halime isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 100 cm. boyunda, 31 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Taşın üst ucu eksik durumdadır. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık kısmının sol 

tarafında bir kesmetaş örgülü bir duvarın çevirdiği, kapılı, 

pencereli dilimli kubbeli, alemli iki cepheli bir cami yer alıp, 

bitişiğinde aynı düzlem içerisinde yer alan sivri külahlı bir ev, 

arkasında akantuslar, bitişiğinde mazgal pencereli, şerefeli, 

külahlı bir minare tasvir edilmiştir. Minarenin bitişiğine aynı 

cephede verilmiş sivri külah çatılı, iki katlı, pencereli, duvarı 

kesmetaş örgülü bir ev betimlenmiştir. Evin üst girişine 

merdivenle çıkılmaktadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay 

bir profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin üst iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş kır çiçeği göze çarpmaktadır. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde 

bir pano içerisine işlenmiştir. 

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Hacı Veli kerimesi, -Merhume 

Şerife Halime, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1228 
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90 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-37 (Fotoğraf  No: 40, Çizim No: 37) 

Konu     : Bitkisel (gül), nesneli (sarık) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1813 tarihli Molla Mustafa isimli bir 

erkeğe ait olan mezar taşı 129 cm. boyunda, 45 cm. eninde, 8 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Üst kısmı sarık şeklindedir. Sarığın destarları arasına 

bir gül dalı tasvir edilmiştir. Boyun kısmının altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler 

içinde, 7 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -El-bâki, -Doymadı gençliğine bu civan, - Rahmete 

müstağrak ide Yezdan, -Hacı Hüseyin oğlu, -Merhum Molla 

Mustafa, -Ruhuna Fâtiha, -Sene 1229 
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92 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-38 (Fotoğraf  No: 41, Çizim No: 38) 

Konu     : Bitkisel (gül, yaprak), nesneli (sarık) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1813 tarihli Seyyid Mustafa isimli 

birine ait olan mezar taşı 90 cm. boyunda, 24 cm. eninde, 14 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Üst kısmı sarık şeklinde başlıklıdır. Sarığın destarları 

arasına yapraklı bir gül dalı tasvir edilmiştir. Boyun kısmının 

altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi :-Mine’l-mevt, -Bir gonca gül idim açılmadan, -

Soldum cihanı terk edib, -Cenneti a'layı buldum Hacı,-Hüseyin 

oğlu Hüseyin Ağa’nın, -Oğlu merhum Seyyid Mustafa,-

Ruhuçün Fâtiha,-Sene 1229   
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94 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-39 (Fotoğraf  No: 42, Çizim No: 39) 

Konu     : Bitkisel (akantus, armut, gül, kır çiçeği, nar,servi), 

nesneli (cami,kase) ve geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1814 tarihli Huri isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 160 cm. boyunda, 37 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlık kısmının sol tarafında ön cephesi kesmetaş 

örgülü bir duvara sahip kapılı, pencereli dört dilimli kubbeli, 

alemli iki katlı bir cami, bitişiğinde bir kase içerisinde armut, 

gül,nar, kır çiçekleri tasvir edilmiştir. Caminin iki yanına ikişer 

servi betimlenmiştir. Kasenin altında akantuslar yer almaktadır. 

Caminin bitişiğinde şerefeli, bilezikli, külahlı bir minare dikkat 

çekmektedir. Minarenin sol üst yanına bir hilal yerleştirilmiştir. 

Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil kesmektedir. Bu 

profilin altında yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak yer 

almaktadır. Gövdenin üst iki yan köşesinde birer stilize olmuş 

kır çiçeği göze çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi :-Hüve’l-mu’in, -İlahi ruhuna cinan ile makamın, -

Ceba oğlu Ömer’in, -Kızı merhume ve mağfure, -Huri ? ruhuna 

Fâtiha, -Sene 1230 
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96 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-40 (Fotoğraf  No: 43, Çizim No: 40) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1814 tarihli Hanife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 73 cm. 

boyunda, 25 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmına stilize 

olmuş akantuslar bir bordür gibi sıralanmıştır. Gövde ile üst 

kısmı yarım yuvarlak bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Hasan kızı merhume, -Hanife 

ruhuna, -Fâtiha sene 1230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
98 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-41 (Fotoğraf  No: 44, Çizim No: 41) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği, servi, yıldız çiçeği), 

nesneli (cami) ve geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1815 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 96 cm. boyunda, 38 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, alt kısmı kırık ve eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık kısmının sol 

tarafında kapılı, pencereli dört dilimli kubbeli, alemli iki katlı bir 

cami, bitişiğinde bir şerefeli, şerefe kapılı, mazgal pencereli, 

kaideli bir minare dikkat çekmektedir. Minarenin solunda ve 

caminin sol yan kısmında serviler, üst kısımda bir yıldız çiçeği 

ile hilal, minarenin sağında da bir akantusu andıran bir kır çiçeği 

işlenmiştir. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil 

kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Bu kuşağın üst iki yan 

köşelerinde birer stilize olmuş kır çiçeği göze çarpmaktadır. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in, -İlahi ruhuna cinan ile makamın, -

Mustafa kızı merhume,-ve mağfure Aişe, -Ruhuna Fâtiha sene 

1231 
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100 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-42 (Fotoğraf  No: 45, Çizim No: 42) 

Konu     : Bitkisel (akantus,kır çiçeği) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1816 tarihli Sude Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 72 

cm. boyunda, 24 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen sol üst kısmı 

kırık ve eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Taşın üst kısmında akantuslar ve stilize olmuş 

bir kır çiçeği göze çarpmaktadır. Gövde ile üst kısmı yarım 

yuvarlak biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in sene 1232,  -Hacı Mustafa oğlu Hacı, 

-Ahmed Ağa kerimesi Sude Molla, -Ruhuna Fâtiha 
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102 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-43 (Fotoğraf  No: 46, Çizim No: 43) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği) ve nesneli (cami, medrese türbe) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1816 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 135 cm. boyunda, 32 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Üst kısımda alemli, dörder dilimli birer kubbeye 

sahip üç farklı yapı dikkat çekmektedir. İhtimal taş ustası ön 

cephede bulunan minaresiz kubbeli yapılardan biri camiyi, biri 

medreseyi, arkadaki kubbeli yapı da bir türbeyi sembolik olarak 

işaret etmiş olmalıdır. İlk iki kubbeli yapı aynı düzlem içerisinde 

bulunmaktadır. Ön cepheleri düzgün kesmetaş duvar örgülü ve 

kapılı işlenmiştir. Taşın alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay 

verilmiş bir profil ayırmaktadır.  Profilin alt iki yan köşelerinde 

birer stilize olmuş kır çiçeği göze çarpmaktadır. Bu profilin de 

altında yarım yuvarlak kemer şeklinde bir kuşak bulunmakta, bu 

kuşağında altında kitabe dizileri yer almaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1232, -İlahi ruhuna cinan,-İle 

makamın Cin Hasan, -Kerimesi Aişe, -Ruhuna Fâtiha 
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104 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-44 (Fotoğraf  No: 47, Çizim No: 44) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1816 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 98 cm. 

boyunda, 26 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmına stilize 

olmuş akantuslar bir şerit gibi dizilmiştir. Gövde ile üst kısmı 

yarım yuvarlak kemer şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Bu 

kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Hüseyin kerimesi merhume, -Aişe 

ruhuna, -Fâtiha sene 1232 
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106 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-45 (Fotoğraf  No: 48, Çizim No: 45) 

Konu     : Bitkisel (armut,incir, kır çiçeği, servi) ve nesneli 

(cami) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1816 tarihli Tahire Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 67 cm. boyunda, 27 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmının sol yanında tek katlı, kesmetaş 

örgü duvarlı, çift kasnaklı, dört dilimli kubbeli, alemli bir cami 

yer almaktadır. Cami kubbesinin bitişiğinde bir servi, şerefeli bir 

minare göze çarpmaktadır. Camiye bitişik olarak ta; incir, armut 

ve ne olduğu anlaşılamayan bitkisel unsurlar tasvir edilmiştir. 

Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil ayırmaktadır. Bu 

profilin alt iki yan köşelerinde birer stilize kır çiçeği dikkat 

çekmektedir. Yarım yuvarlak kemer biçimli bir kuşağın altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Hacı Muhammed kerimesi, -

Merhume Tahire Molla ruhuna Fâtiha, -Sene 1232  15? 
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108 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-46 (Fotoğraf  No: 49, Çizim No: 46) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1816 tarihli Emine isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 67 cm. 

boyunda, 20.5 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir.  

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi ve 

üst bölümün az bir kısmı eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın 

formludur. Taşın üst kısmına stilize olmuş akantuslar bir bordür 

gibi dizilmiştir. Gövde ile üst bölümü yarım yuvarlak kemer 

şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Hacı Mehmed kerimesi, -Emine 

ruhuna Fâtiha, -Sene 1232 
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110 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-47 (Fotoğraf  No: 50, Çizim No: 47) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (ev, cami, medrese, 

türbe) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1820 tarihli Hafize isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 148 cm. boyunda, 41 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlık kısmının sol tarafında kapılı, şebeke 

pencereli, dört dilimli kubbeli, çift kasnaklı, alemli iki katlı bir 

cami göze çarpmaktadır. Caminin bitişiğinde aynı düzlem 

içerisinde yer alan şerefeli bir minare, kesmetaş örgülü duvarlı, 

türbe ve medrese olarak düşünülebilecek dilimli kubbeli yapılar, 

bu yapıların arkasında sivri külahlı iki ev, bütün yapıları kuşatan 

stilize olmuş akantuslar tasvir edilmiştir. Alınlık kısmı ile gövde 

kısmını yatay bir profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım 

yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin 

üst iki yan köşesinde birer stilize olmuş barok etkili akantus 

göze çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-hayyü’l-bâki, -Oku ruhuma Fâtihaü’-l alemin, 

-Durağı cennet ola makam-ı emin, -Ahmed Efendizâde 

Süleyman, -Efendinin validesi merhume, -Hafîze kadın ruhuna 

Fâtiha, -Sene 1236 
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112 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-48 (Fotoğraf  No: 51, Çizim No: 48) 

Konu     : Bitkisel (akantus,gül,kır çiçeği) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1820 tarihli Hanife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 138 cm. boyunda, 34 cm. eninde, 5.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın ortasında üç adet gül ve akantuslar yer 

almaktadır. Alınlık kısmının üç kenarı stilize akantuslarla 

çevrilmiştir. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil 

ayırmaktadır. Bu profilin altındaki iki yan köşede stilize olmuş 

birer kır çiçeği göze çarpmaktadır. Yarım yuvarlak kemer 

biçimli bir kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Nazeninim gitti cennet bağına, -Fîrakı 

eyledi valideyni canına, -Hacı Hasan oğlu İbrahim, -Kızı 

merhume Hanife ruhuna Fâtiha, -Sene 1236 
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114 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-49 (Fotoğraf  No: 52, Çizim No: 49) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1820 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 53.5 cm. 

boyunda, 22 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi ve 

üst bölümün az bir kısmı eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın 

formludur. Taşın üst kısmına stilize olmuş barok karakterli 

akantuslar bir şerit gibi dizilmiştir. Gövde ile üst bölümü yarım 

basık kemer şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 3 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1236?,-Osman kızı Fatma, -

Ruhuna Fâtiha 
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116 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-50 (Fotoğraf  No: 53, Çizim No: 50) 

Konu     : Bitkisel (akantus, servi, kozalak, yıldız çiçeği) ve 

nesneli (ev, cami, medrese) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1821 tarihli Aişe Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı, üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 195 cm. boyunda, 48 cm. eninde, 10 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlığın üç kenarı C ve S şekilli stilize olmuş 

akantuslarla çevrilidir. Taşın merkezinde üç katlı, altı dilimli 

kubbeli, alemli, giriş kapılı, her katı çift kasnaklı, her cephesi 

kare ve yuvarlak kemer biçimli şebeke pencereli bir cami tasvir 

edilmiştir. Caminin bitişiğinde kubbesinin küçük bir kısmı 

verilmiş bir medrese, şerefeli, mazgal pencereli bir minaresi 

görülmektedir. Minarenin sağ tarafında tek katlı, sivri külahlı, 

dikdörtgen şebekeli, baklava dilimli pencereli dört ev arka 

arkaya sıralanmaktadır. Evlerin ve caminin arasında serviler, bir 

yıldız çiçeği ve bir kozalak bulunmaktadır. Alınlık kısmı ile 

gövde kısmını yatay çift sıra profil kesmektedir. Bu profilin 

altında basık kemer biçimini andırır bir kuşak yer almaktadır. 

Kuşak iki yanda birer akantustan oluşan sütun başlığına 

oturmaktadır. Çift sıra kuşağın üst iki yan köşesinde birer stilize 

olmuş barok etkili akantus yaprakları göze çarpmaktadır. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 9 satır 

halinde dikdörtgen çerçeveler içerisinde kabartma görünümünde 



 
 117 

verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek  şeklinde bir pano 

içerisine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-halakü’l-bâki, -Nazeninim terk-i dünya 

gurm-u ukba eyledi, -Gençliğine doymadı hiçbir murada ermedi, 

-(İnşallah?) Bağ-ı cennetde hûriler olsun heman, -Arzu-yi 

meskeni Fîrdevs-i âlâ eyledi, -Hacı Ahmed Ağazâde Hacı 

Osman, -Ağa kerimesi merhume Seyide Aişe, -Dudu ruhuna 

Fâtiha, -Sene 1237 

  

 

 

 

 



 
118 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-51 (Fotoğraf  No: 54, Çizim No: 51) 

Konu     : Bitkisel (gül, yaprak) ve nesneli (sarık) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1822 tarihli Hüseyin isimli birine ait 

olan mezar taşı 134 cm. boyunda, 25 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Üst kısmı sarık şeklinde başlıklıdır. Sarığın destarları 

arasına yapraklı bir gül dalı tasvir edilmiştir. Boyun kısmının 

altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Kara…merhum, -Abo Hüseyin’in, -

Ruhuna Fâtiha, -Sene 1238 
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120 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-52 (Fotoğraf  No: 55, Çizim No: 52) 

Konu     : Bitkisel (gül, yaprak), nesneli (sarık) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1822 tarihli Hacı Osman isimli birine 

ait olan mezar taşı 148 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 6.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesinin bir kısmı eksik olan taş 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmı sarık 

şeklinde başlıklıdır. Sarığın sol kısımdaki destarları arasına 

yapraklı bir gül dalı tasvir edilmiştir. Boyun kısmının altında 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hallakü’l-bâki, -Okuya bir Fâtiha ruhuna el-

amin, -Toprağı oldu cennet makam-ı emin, -Sığacıklı oğlu 

merhum, -Hacı Osman ruhuna Fâtiha, -Sene 1238 
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122 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-53 (Fotoğraf  No: 56, Çizim No: 53) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1824 tarihli Gülsüm isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, basık kemer biçimli tepelikli olup, 80 cm. 

boyunda, 24 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir 

vazodan çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Vazo su yolunu andırır bir şekilde giden 

kademeli bir şerit üzerine oturmaktadır. Vazonun altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Sene 1240, -Hüve’l-mu’in, -Markos oğlu?,-Kerimesi 

Gülsüm, -Ruhuna Fâtiha 
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124 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-54 (Fotoğraf  No: 57, Çizim No: 54) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1825 tarihli Havva isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 104 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 5.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesinin az bir kısmı eksik olup, 

gövdesi dikdörtgene yakın formludur. Taşın üst kısmına stilize 

olmuş barok karakterli akantuslar bir şerit gibi dizilmiştir. 

Akantusların altında stilize bir kır çiçeği dikkat çekmektedir. 

Gövde ile üst bölümü yatay bir profil ayırmaktadır. Bu profilin 

alt iki yan köşelerinin içerisinde birer stilize olmuş kır çiçeği 

göze çarpmaktadır. Profilin de altında yarım yuvarlak kemer 

şeklinde bir kuşak görülmektedir. Bu kuşağın altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 3 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1241, -Mustafa Reisin, -

Kerimesi Havva Hanımın, -Ruhuna Fâtiha 
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126 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-55 (Fotoğraf  No: 58, Çizim No: 55) 

Konu     : Bitkisel (gül, servi), nesneli (kavuk) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1826 tarihli Muhammed Tahir isimli 

birine ait olan mezar taşı 101 cm. boyunda, 22.5 cm. eninde, 8 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşı dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmı katibi kavuk şeklinde başlıklıdır. Sarığın sol kısımdaki 

destarları arasına bir gül ve servi tasvir edilmiştir. Boyun 

kısmının altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1243, -İlahi ruhuna cinan ile 

makamın, -Çeşme Gümrükçüsü Süleyman,-Efendi mahdumu 

Muhammed, -Tahir Efendi ruhuna Fâtiha 
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128 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-56 (Fotoğraf  No: 59, Çizim No: 56) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, servi), nesneli (cami,medrese) ve 

geometrik (hilal,yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1826 tarihli Şerife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 63 cm. boyunda, 18 cm. eninde, 4 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında yalnızca kubbesiyle verilmiş dört 

dilimli, alemli geniş bir kubbeye sahip cami görülmektedir. 

Ortada caminin şerefeli minaresi ve bitişiğinde dilimli kubbeli, 

tek katlı, kapılı, pencereli medreseyi andıran bir yapı göze 

çarpmaktadır. Caminin solunda bir servi, üstünde bir hilal dikkat 

çekmektedir. Taşın alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir 

profil kesmektedir. Bu profilin alt iki yan tarafındaki köşelerde 

stilize olmuş birer kır çiçeği bulunmaktadır. Profilin altında 

yarım yuvarlak kemer biçimli bir kuşağın altında kitabe dizileri 

görülmektedir. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Nal'band Osman, -Ağa kerimesi 

Şerife, -Ruhuna Fâtiha,-Sene 1242 
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130 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-57 (Fotoğraf  No: 60, Çizim No: 57) 

Konu     : Bitkisel (gül, yaprak), nesneli (sarık) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1826 tarihli Rukiyye isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı,üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 78 cm. boyunda, 27 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşı dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmı sarık şeklinde başlıklıdır. Sarığın sol kısımdaki 

destarları arasına yapraklı bir gül dalı tasvir edilmiştir. Boyun 

kısmının altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 7 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde 

bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1242, -Çeşme gümrüğü emini, -

Süleyman Efendi kerimesi, -Rukiyye Hanım ruhuna Fâtiha 
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132 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-58 (Fotoğraf  No: 61, Çizim No: 58) 

Konu     : Nesneli (başlık) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1827 tarihli Mustafa  isimli birine ait 

olan mezar taşı 163 cm. boyunda, 23 cm. eninde, 10 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Taşın üst kısmı sarık şeklinde 

başlıklıdır. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Boyun kısmının 

altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in, -İlahi ruhuna, -Cinan ile makamın, -

Murtaza oğlu, -Mütuş Bey, -Mustafa ruhuna, -Fâtiha sene 1243 
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134 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-59 (Fotoğraf  No: 62, Çizim No: 59) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1829 tarihli Huri isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı yarım yuvarlak  kemer biçimini andırır şekilde 

tepelikli olup, 83 cm. boyunda, 36 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi kırık ve eksik olup, gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt  sene 1245, -Okuya birer fâtiha 

rahmeten li’l-âlemîn, - Durağı Cennet ola makamı hemen 

ruhuna, -Dar oğlu Hüseyin Ağa, -Kerimesi Huri kadın 
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136 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-60 (Fotoğraf  No: 63, Çizim No: 60) 

Konu : Bitkisel (kır çiçeği) ve nesneli (cami,medrese) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1834 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 51 cm. 

boyunda, 16 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üzerindeki tasvirler 

oldukça şematik ve çizgisel ele alınmıştır. Taşın üst kısmının sol 

ve sağ tarafında yalnızca dilimli ve alemli kubbeleri olan cami 

ve medrese diye düşünebileceğimiz yapı ele alınmaya 

çalışılmıştır. Sol kısımdaki kubbeli yapı bir cami olması 

muhtemel bir mimari yapı bulunmaktadır. Taşın alınlığının 

merkezinde üst bölümü eksik şerefeli bir minare, bitişiğine de 

ihtimal kubbeli bir medrese verilmeye çalışılmıştır. Taşın alınlık 

kısmı ile gövde kısmını yatay bir çizgi kesmektedir. Bu çizginin 

alt iki yan köşesinde stilize olmuş birer kır çiçeği işlenmiştir. 

Profilin altında yer alan yarım yuvarlak kemer biçimli bir 

kuşağın altında kitabe dizileri yer almaktadır. Kitabeler 3 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1251?,-Ahmed Reis kızı, -Hatice  

ruhuna  Fâtiha 
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138 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-61 (Fotoğraf  No:64, Çizim No: 61)  

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği), nesneli (ev,cami) ve 

geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1834 tarihli Penbe isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 66.5 cm. boyunda, 19 cm. eninde, 4 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlık kısmının sol tarafında kapılı, pencereli, altı 

dilimli kubbeli, alemli, tek katlı bir cami göze çarpmaktadır. 

Caminin bitişiğinde şerefeli bir minare, kesmetaş örgülü duvarlı 

bir ev tasvir edilmiştir. Bu yapıların yanında bir hilal ve gül yer 

almaktadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil 

kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin üst iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş kır çiçeği dikkati çekmektedir. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Sene 1250, -Şeyh Musa, -Hemşinin kızı, -Penbe 

ruhuna Fâtiha 
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140 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-62 (Fotoğraf  No: 65, Çizim No: 62) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1836 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 57 cm. 

boyunda, 21 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi ve 

üst bölümün az bir kısmı eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın 

formludur. Taşın üst kısmına stilize olmuş barok karakterli 

akantuslar bir şerit gibi dizilmiştir. Gövde ile üst bölümü yarım 

yuvarlak kemer şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın 

altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki 1252, -Kızılhisar muhacirlerinden, -

Topçubaşı oğlu Mustafa,-nın kerimesi Aişe ruhuna, -Fâtiha 
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142 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-63 (Fotoğraf  No: 66, Çizim No: 63) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, kozalak, servi,), nesneli 

(ev,mescit) ve geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1837 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 116 cm. boyunda, 41 cm. eninde, 9 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının üst bölümünden az bir kısım ve alt 

bölümün kitabeden sonra gelen kısmı eksiktir. Taşın gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın merkezinde pencereleri ve 

kapısı bulunan bir duvara oturan şerefeli, bilezikli, kapılı, alemli 

bir minare göze çarpmaktadır. Taşın alınlığının sol yanında sivri 

külahlı, baklava dilimli pencereli üç ev dikkati çekmektedir. 

Evlerden ortadaki daha büyük olup evi andıran kubbesiz yapının 

üstünde bir alem bulunmaktadır. Bu bize ev formundaki yapının 

cami veya mescit olabileceğini göstermektedir. Taşın sağ 

yanında bir düzlem üzerinde üçü aynı boyutta, biri de küçük 

boyutta olmak üzere sivri külahlı, pencereli, yan yana dört ev 

sıralanmıştır. Evler yüksek girişli olup, altlarında pencereli 

depo, ahır gibi evle aynı binayı paylaşan bir yer olması 

düşünülebilir. Yapıların arasında ve arkasında bir hilal, serviler, 

kozalağı veya kır çiçeğini andıran iki bitkisel unsurda yer 

almaktadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir sıra profil 

kesmektedir. Bu profilin altında yuvarlak kemer biçimini andırır 

bir kuşak betimlenmiştir. Kuşağın üst iki yan köşesine birer 

stilize olmuş kır çiçekleri tasvir edilmiştir. Kuşağın altında 
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kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 7 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1253, -İlahi ravzai cenan eyle, -

Makamın Kızılhisar muhacirlerinden,-Mustafa Efendi oğlu 

Molla Muhammed’in, -Zevcesi Yusuf Bey kerimesi, -Merhume 

Fatma Hatun,-Ruhuna Fâtiha   

 
 

 

 

 

 



 
144 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-64 (Fotoğraf  No: 67, Çizim No: 64) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, yaprak), nesneli (vazo) ve 

geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1839 tarihli Zeyneb isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, sivri kemer biçimini andıran şekilde tepelikli 

olup, 118 cm. boyunda, 37 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt kısmı 

eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel unsurla 

bezeli bir vazodan çıkan stilize olmuş akantuslar üste doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun iki yan 

kenarından akantuslarla birlikte çıkan yapraklı gül dalları 

aşağıya doğru sarkmaktadır. Akantuslardan iki tanesi üst 

bölümde düz ve ters S şeklini andırır şekilde karşılıklı 

işlenmiştir. Taşın gövdeden itibaren üç kenarı su yolunu andırır 

bir şekilde giden bir şeritle kuşatılmıştır. Su yolunun altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1255,-İlâhi ravza-i cinan eyle 

makamın, -Beni kıl mağfîret rahmanü’-l â-, -lemin merhume ve 

mağfure leha, -Mahmud Ağa Bey kerimesi, -Zeyneb Hanımın 
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146 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-65 (Fotoğraf  No: 68, Çizim No: 65)  

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1839 tarihli Havva isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 107 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi ve üst bölümün az bir kısmı 

eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın formludur. Taşın üst 

kısmına stilize olmuş barok karakterli akantuslar bir şerit gibi 

dizilmiştir. Akantusların altında ne olduğu anlaşılamayan çeşitli 

ebatlarda beş tane dairesel şekiller yer almaktadır. Gövde ile üst 

bölümü yarım yuvarlak kemer şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. 

Bu kuşağın üst iki yan köşelerinin içlerinde birer kır çiçeği göze 

çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt 15 Receb sene 1255, -İlahi ruhuna 

cinan ile makamın, -Bıçakçı oğlu İbrahim, -Reis kerimesi Havva 

Hatun, -Ruhuçün Fâtiha 
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148 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-66 (Fotoğraf  No: 69, Çizim No: 66) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1839 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 65 cm. 

boyunda, 22 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi ve 

üst bölümün az bir kısmı eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın 

formludur. Taşın üst kısmının tamamını kaplayan stilize olmuş 

barok karakterli akantuslar bir şerit gibi dizilmiştir. Akantusların 

altında ne olduğu anlaşılamayan çeşitli ebatlarda üç tane dairesel 

şekiller yer almaktadır. Gövde ile üst bölümü yarım yuvarlak 

kemer şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Kuşağın altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ya rahim sene 1255, -Mustafa Ali…….., -Kızı 

Fatma ruhuna, -Fâtiha 
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150 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-67 (Fotoğraf  No: 70, Çizim No: 67) 

Konu     : Bitkisel (gül, kır çiçeği, rozet çiçeği, servi, yaprak) ve 

nesneli (cami,türbe,vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1841 tarihli Şerife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 124 cm. boyunda, 35 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst bölümü kırık olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık kısmının sağ 

tarafında kapılı, kesmetaş duvar örgülü, altı dilimli kubbeli, 

kubbe kasnaklı, alemli iki katlı bir cami göze çarpmaktadır. 

Caminin bitişiğinde şerefeli, kapılı, bilezikli bir minare 

karşımıza çıkmaktadır. Caminin yanında ve arkasında servi 

ağaçları bulunmaktadır. Taşın alınlığının sol tarafında bereket 

boyunuzu şeklinde kulplu bir vazo görülmektedir. Vazonun 

içerisinde rozet çiçeği, yapraklar ile vazonun alt ucunda bir gül 

yer almaktadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil 

kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak görülmektedir. Gövdenin üst iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş kır çiçeği dikkat çekmektedir. 

Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1257, -İlahi ruhuna cinan ile 

makamın, -Şerif Hasan Ağa’nın kerimesi, -Merhume Şerife 

Hanım ruhuna, -Fâtiha 
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152 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-68 (Fotoğraf  No: 71, Çizim No: 68) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği, lale, orkide, yaprak), 

nesneli (vazo) ve geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli bir kadına ait olan mezar 

taşı üçgen bir alınlığa ve sivri kemer biçimli tepelikli olup, 87 

cm. boyunda, 37 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt kısmı eksik 

olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. 

Taşın üst kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel unsurla bezeli 

gövdesinde bitkisel bezeme unsurları bulunan kaideli bir 

vazodan çıkan stilize olmuş akantuslar üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun iki yan kenarından 

akantuslarla birlikte çıkan dallar üzerinde yapraklar, küpe 

çiçekleri, laleler ve orkide çiçekleri aşağıya doğru sarkmaktadır. 

Taşın üst bölümündeki vazodan çıkan akantuslarla, C ve S 

kıvrımı yapan alt iki yan bölümündeki akantuslar 

birleşmektedir. Taşın gövdeden itibaren üç kenarı su yolunu 

andırır bir şekilde giden bir şeritle kuşatılmıştır. Su yolunun 

altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1260, -Nazeninim terk-i dünya 

gurm-u ukba eyledi, -Gençliğine doymadı hiç murada ermedi, -

Oğlu  Ekrem kerimesi Süleyman (eksik) 
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154 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-69 (Fotoğraf  No: 72, Çizim No: 69)  

Konu     : Bitkisel (akantus, horoz ibiği çiçeği), nesneli (vazo) 

ve geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli Hafize kadına ait olan 

mezar taşı bitkisel formlarla yarım yuvarlak kemer biçimini 

andırır şekilde tepelikli olup, 117 cm. boyunda, 43 cm. eninde, 7 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst bölümünde 

yüzeyi bitkisel unsurla bezemeli kaideli bir vazodan çıkan stilize 

olmuş akantus demetleri yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun 

iki yan kenarından akantuslarla birlikte çıkan dallar üzerinde 

horoz ibiği çiçeğini andıran çiçekler aşağıya doğru gitmektedir. 

Taşın üst kısmındaki vazodan çıkan akantuslarla, C ve S kıvrımı 

yapan alt iki yan kısmındaki akantus yaprakları birleşmektedir. 

Taşın gövdeden itibaren üç kenarı su yolunu andırır bir şekilde 

giden bir şeritle çevrilmiştir. Su yolunun altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 7 

satır halinde kabartma görünümünde işlenmiştir.  

Kitabesi : -Fî 3 sene 1259, Ah mine’l-mevt, -İlahi ruhuna cinan 

ile makamın, -Beni kıl mağfîret ey rabbi Yezdan?,-Ömer 

Ağa’nın zevcesi, -Merhume ve mağfure leha, -Hafize  kadının 

ruhuçün, -Rızaen Allahü’l Fâtiha 
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156 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-70 (Fotoğraf  No: 73, Çizim No: 70) 

Konu     : Bitkisel (palmiye, gül) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1866 tarihli Zeliha isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlığa ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 139 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen kitabenin, ilk satırının bir kısmı aşınmış olduğundan 

eksiktir. Mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bir gülün etrafından çıkan 

palmiye yaprakları göze çarpmaktadır. Gövde ile üst kısmı 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu 

kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy, -Kızılhisar muhacirlerinden, -Çankarı 

Mustafa, -Efendi zevcesi Zeliha, -Kadın ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-71 (Fotoğraf  No: 74, Çizim No: 71) 

Konu     : Bitkisel (palmiye ,gül) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 126 cm. 

boyunda, 33 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen kitabenin ilk satırının bir 

kısmı aşınmış olduğundan eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmının orta 

yerinde bir gülün üstünden çıkan palmiye yaprakları göze 

çarpmaktadır. Palmiyeler taşın iki yanına doğru kıvrılmaktadır. 

Gövde ile üst kısmı yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak 

ayırmaktadır. Bu kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1259, -Mora muhacirlerinden, -

Yusuf Selman kerimesi, -Hatice ruhuna, -Fâtiha 

  

 



 
158 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-72 (Fotoğraf  No: 75, Çizim No: 72) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, kıvrık dallar, lale, yaprak) ve 

nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli Fatma Zehra isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 75 cm. boyunda, 20 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Tepelik kısmının merkezinde oldukça şematik ve 

çizgisel ele alınmış olan kaideli, bir vazo göze çarpmaktadır. 

Vazodan çıkan kıvrık dallar, kır çiçekleri ve laleler üst kısma 

çıkmakta ve yanlara doğru kıvrılarak gitmektedir. Üst bölümü 

gövdeden yatay bir profil ayırmaktadır. Bu profilin alt iki yan 

köşesinin içerisinde birer stilize kır çiçeği bulunmaktadır. 

Tepelik kısmının altında yarım yuvarlak kemer şeklinde 

kuşaktan sonra kitabe dizileri başlamaktadır. Kitabeler 4 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Sene 1259, -Molla Mustafa’nın, -Kızı Fatma…,-

Zehra ruhuna Fâtiha 
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160 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-73 (Fotoğraf  No: 76, Çizim No: 73) 

Konu     : Bitkisel (haşhaş,kıvrık dal,palmiye,yaprak) ve nesneli 

(vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı bitkisel formlarla yarım yuvarlak kemer 

biçimini andırır şekilde tepelikli olup, 152 cm. boyunda, 38 cm. 

eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli ve bitkisel 

bezemeli bir vazodan çıkan palmiye yaprakları üste doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazo ağzının iki yan 

kenarından çıkan birer kıvrık dal üzerinde yapraklar ve haşhaş 

bitkisi göze çarpmaktadır. Vazonun kaidesi su yolunu andırır bir 

şekilde giden kademeli bir şerit üzerine oturmaktadır. Vazonun 

altında şeritten sonra kitabe dizileri başlamaktadır. Kitabeler 5 

satır halinde kabartma görünümünde ele alınmıştır.  

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in sene 1260, -Ziyaretten murad olan 

duadır, -Bugün bana ise yarın sanadır, -Merhum İshak kerimesi 

Fatma, -Ruhuna Fâtiha 
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162 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-74 (Fotoğraf  No: 77, Çizim No: 74)  

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği,yıldız çiçeği) ve nesneli 

(cami,medrese) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1843 tarihli Niyazi isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 46 cm. boyunda, 20 cm. eninde, 3.5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık kısmının sol 

tarafında bir yıldız çiçeği, bitişiğinde beş dilimli kubbeli, alemli 

bir cami, caminin bitişiğinde şerefeli bir minare ve alemli, 

dilimli kubbeli medrese veya türbe olabileceğini 

düşünebileceğimiz bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Cami ve 

medrese yalnızca alemleriyle ve kubbesiyle verilmiş, yapıların 

cepheleri bulunmamaktadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını 

yatay bir profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak 

kemer biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin üst iki yan 

köşesine birer stilize olmuş kır çiçeği işlenmiştir. Kuşağın 

altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

sıralanmıştır. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

içerisindedir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1260, -Veli’nin kerimesi 

merhume, -Niyazi Hanımın ruhuna, -Fâtiha 
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164 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-75 (Fotoğraf  No: 78, Çizim No: 75) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) ve geometrik (su yolu) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1844 tarihli Huri Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı 161 cm. boyunda, 36 cm. eninde, 10 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Taşın üst kısmı bitkisel 

formlarla kaplıdır. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında palmiye yaprakları sağa, sola, üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde kısmının üst 

yanından itibaren taşın üç kenarı su yolu ile çevrili durumdadır. 

Üst kısmı ile gövde kısmını su yolu kesmektedir. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabenin ilk satırının bulunduğu yerin iki yanında ikişer 

palmiye yaprağı göze çarpmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Gel efendim nazar eyle şu mezarım 

taşına, -Âkil isen gâfîl olma aklını al başına, -Salunub giderken  

hür-i mahrur neler geldi başıma, -Âkıbet-i Turab oldum taş 

dikildi, başıma, -Sakızlı merhum Süleyman Efendi nin, -

Kerimesi merhume Huri Molla, -Ruhuna el-Fâtiha, -

Cemaziyelevvel sene 1261 
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166 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-76 (Fotoğraf  No: 79, Çizim No: 76) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon :1844 tarihli Ümmihan isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 150 

cm. boyunda, 40 cm. eninde, 10 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir 

merkezden çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru 

gitmekte ve kıvrılmaktadır. Akantusların altında yarım yuvarlak 

kemer biçiminde bir kuşaktan sonra kitabe dizileri 

başlamaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayyü’l-bâki sene 1261, -Nazeninim gitti 

cennet bağına, -Fîrakı kaldı valideyni canına, -İbrahim Ağa’nın 

kerimesi merhume, -Ümmühan Hanım ruhuna Fâtiha 
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168 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-77 (Fotoğraf  No: 80, Çizim No: 77) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1844 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 110 cm. 

boyunda, 26 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir 

vazoyu andırır bir nesneden çıkan akantuslar üste doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun altında 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşaktan sonra kitabe 

dizileri kitabe dizileri yer almaktadır. Kitabeler 4 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mevt sene 1261, -Gül Ahmed’in, -Kızı Hatice 

kadın, -Ruhuna Fâtiha 
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170 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-78 (Fotoğraf  No: 81, Çizim No: 78 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği, yaprak), nesneli (vazo) 

ve geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1846 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı yarım yuvarlak kemer biçimini andırır şekilde 

tepelikli olup, 125 cm. boyunda, 32 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel unsurla 

bezemeli bir vazodan çıkan stilize olmuş akantuslar üste doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun iki yan 

kenarından akantuslarla birlikte çıkan küpe çiçekleri ve 

yaprakları aşağıya doğru inmektedir. Taşın üst iki yan kenarında 

yer alan akantuslar düz ve ters S şeklini andırır şekilde karşılıklı 

işlenmiştir. Taşın gövdeden itibaren üç kenarı su yolunu andırır 

bir şekilde ele alınmıştır. Su yolunun altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1263, -………makamın, -Emir 

Ali kerimesi merhume, -Aişe ruhuçün, -Fâtiha 
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172 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-79 (Fotoğraf  No: 82, Çizim No: 79) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği, yaprak) ve nesneli 

(vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1846 tarihli Nefise Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimini andırır şekilde 

tepelikli olup, 145 cm. boyunda, 40 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli, 

yüzeyi bitkisel unsurla bezeli bir vazodan çıkan stilize olmuş 

akantuslar üste doğru gitmekte, iki yana doğru kıvrılmakta ve iki 

yandaki akantus yapraklarıyla birleşmektedir. Vazonun iki yan 

kenarından akantuslarla birlikte çıkan yapraklı çifter küpe 

çiçekleri aşağıya doğru sarkmaktadır.  Üst bölüm ile gövdeyi 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu 

kuşağın altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içerisine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1263, -İlahi ruhuna cinan ile 

makamın emin, -Hacı Hüseyin oğlu Hüseyin Ağa zevcesi, -

Merhume Nefîse Dudu ruhuçün, -Fâtiha 
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174 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-80 (Fotoğraf  No: 83, Çizim No: 80) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği), nesneli (kurdela, 

sarık) ve geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1847 tarihli Ahmed Reşid isimli 

birine ait olan mezar taşı 166 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 11 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen sarık başlıklı mezar taşının gövdesi dikdörtgene 

yakın gövde formludur. Taşın boyun kısmının altında bir 

kurdelayla bağlanmış akantuslar ve akantusların aralarında küpe 

çiçekleri göze çarpmaktadır. Taşın gövdeden itibaren dört kenarı 

su yoluyla çevrilmiştir. Su yolunun içerisinde yer alan ve taşın 

gövdesini kuşatan bir bordür içerisine küpe çiçekleri 

sıralanmıştır. Mezar taşının alt bölümünde bir kurdela dikkat 

çekmektedir. Gövde de bulunan bordürün çevresinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler 

içinde, 10 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Erişecek ecel Ahmed Reşid Ağa 

eyledi, -Heman mülk-ü fenâdan diyâr-ı âleme sefer, -Nihâl-i bağ 

nezaket iken hazan-ı ecel, -Esince bağ hayatına âh etti eser?,-

Verüb cenab-ı hüdâ devlet-i bekâyı ânâ, -İder yâd-ı cinanda 

makamını birdir?, -Neka taşın ile Cevdet dedi bu tarihi, -

…….bu sene ruh-u reşid kıldı sefer, -Fâtiha sene 1264 
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176 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-81 (Fotoğraf  No: 84, Çizim No: 81) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1847 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 134 cm. 

boyunda, 35 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 8 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Beni kıl mağfîret ey Rabb-i Yezdan, -

Gelib kabrimi ziyaret iden ihvan, -İdeler  ruhuma bir Fâtiha 

ihsan, -Kızılhisar muhacirlerinden merhume, -Fatma kadın binti 

Yusuf Sufat?,-Ruhuçün Fâtiha, -Sene 1264 
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178 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-82 (Fotoğraf  No: 85, Çizim No: 82) 

Konu     : Bitkisel (akantus, başak, gül, kır çiçeği, yaprak), 

nesneli (bukle, kurdela) ve geometrik (inci, su yolu, yürek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1847 tarihli Zehra isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 202 cm. boyunda, 44 cm. eninde, 9 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst kısmının kenarları eksik olan mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın gövdeyle 

birleştiği üst kısmın altında bir bukleyle bağlanmış akantuslar ve 

akantusların aralarında gül demetleri, güllerin çevresinde çeşitli 

aralıklarla verilmiş buğday başakları ve kır çiçekleri göze 

çarpmaktadır. Taşın gövdeden itibaren dört kenarı su yoluyla 

çevrilmiştir. Su yolunun içerisinde yer alan ve taşın gövdesini 

kuşatan bir bordür içerisine yaprak ve aralarına inci tanesi 

sıralanmıştır. Mezar taşının alt bölümünde içinde akantus 

yapraklarının da olduğu bir kurdela dikkat çekmektedir. Gövde 

de bulunan bordürün çevresinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 11 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Ahmed Ağa-i merhumun ehli, -Zehra 

Hanımfa fevt oldu eyvah,-Zevci vefat etmiş idi evvel, -Üç günde 

ol (evvel) dahi göçdü nagah?, -Etti feda zevcine cihanı,  -

Birlikte kılsın Cennet te Allah, -Cevdet dedi tarih-i mücevher,-

Fevt oldu yazık Zehra Hanıma ah, -Ruhuna Fâtiha,    -Sene 1264 
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180 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-83 (Fotoğraf  No: 86, Çizim No: 83) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, servi), nesneli (ev, cami, medrese, 

türbe) ve geometrik (hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1847 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 68 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst bölümün ve alt kısmın bir bölümü eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. 

Alınlık kısmının sol tarafında kapılı, şebeke pencereli, dört 

dilimli kubbeli, tek kasnaklı, alemli iki katlı bir cami göze 

çarpmaktadır. Caminin kubbesinin bitişiğinde aynı düzlem 

içerisinde yer alan şerefeli bir minare ve yanında iki servi ağacı 

bulunmaktadır.  Servi ağacının yanında sivri külah çatılı bir ev, 

evin üstünde bir hilal ve yıldız çiçeği tasvir edilmiştir.  Caminin 

ikinci katıyla aynı cepheyi paylaşan biri büyük ve biri küçük 

dilimli kubbeli, alemli olan medrese ve türbe olabileceğini 

düşündüğümüz yapılar yer almaktadır. Caminin ve diğer 

yapıların cephelerinde baklava dilimli şebekeli pencereler, 

baklava dilimli duvar örgüsü ele alınmıştır. Alınlık kısmı ile 

gövde kısmını yatay bir profil kesmektedir. Bu profilin altında 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak yer almaktadır. 

Gövdenin üst iki yan köşesinde birer stilize olmuş kır çiçeği 

göze çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  
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Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1264, -Eğriboz 

muhacirlerinden, -Yahya’nın kızı Hatice, -Ruhuna Fâtiha 

 

 
 

 

 

 

 



 
182 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-84 (Fotoğraf  No: 87, Çizim No: 84)  

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1847 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimini andırır şekilde tepelikli 

olup, 74 cm. boyunda, 31.5 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt 

bölümü eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

biçimli ele alınmıştır. Taşın üst kısmında bir merkezden çıkan 

akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların altında kitabe dizileri yer 

almaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mevt sene 1264, -Kızılhisar muhacirlerinden, -

Boyacı oğlu Muhammedin, -Kerimesi Fatma Hatun, -Ruhuna 

Fâtiha 
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184 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-85 (Fotoğraf  No: 88, Çizim No: 85) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, lale, palmiye, rozet çiçeği, 

yaprak), nesneli (vazo) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1848 tarihli Tahire Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 137 cm. boyunda, 54 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında küçük kaideli bir vazodan çıkan 

palmiye dalları, yapraklar ve laleler üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun yüzeyi baklava 

dilimleriyle taralıdır. Taşın üst bölümü ile gövdeyi birbirinden 

yatay bir profil ayırmaktadır. Bu profilin altında yuvarlak kemer 

biçimli bir kuşak, bu kuşağında altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Çerçevelerin ikisinde 

birer rozet çiçeği yer almaktadır. Kitabeler 7 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içerisindedir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayyü’l-bâki, -Fâni dünya hoşdu ama,-

Âkıbet-i mevt olmasa, -Moravî Zülfîkar Reis, -Kızı Tahire 

Molla, -Ruhuna Fâtiha, sene 1265 
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186 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-86 (Fotoğraf  No: 89, Çizim No: 86) 

Konu     : Bitkisel (akantus), nesneli (vazo) ve geometrik (su 

yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1849 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 115 cm. boyunda, 47 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst ve alt bölümü eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında yalnızca 

kaidesi gözüken, kaideli bir vazodan çıkan akantuslar yanlara ve 

alta doğru kıvrılmaktadır. Taşın gövdesinin üç kenarı su yolu ile 

kuşatılmaktadır. Su yolunun altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler 8 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Şefaat ya resullulah, -Müyesser oldu bana şehadet, -

İlahi sen nasib eyle saadet, -Bulam takdir-i hûdadan şefaat?,-El-

hac Ahmed Ağa’nın halilesi, -Merhume ve mağfur leha, 

-Hatice Hanım ruhuçün, -Sene 1266 
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188 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-87 (Fotoğraf  No: 90, Çizim No: 87) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1849 tarihli Rukiye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 130 cm. 

boyunda, 31 cm. eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantus demetinin iki yanında birer küpe çiçeği 

yer almaktadır.  Taşın üst bölümü ile gövdeyi ayıran yarım 

yuvarlak kemeri andıran bir kuşağın altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1266, -Nazeninim gitti cennet 

bağına, -Hacı Hüseyin oğlu,-Hüseyin Ağa kerimesi, -Rukiye 

Hanım ruhuna Fâtiha 
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190 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-88 (Fotoğraf  No: 91, Çizim No: 88)  

Konu     : Bitkisel (lale,palmet,palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1849 tarihli Ziynet isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı  yarım yuvarlak kemer biçimini hatırlatır 

şekilde tepelikli olup, 120 cm. boyunda, 41 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında yer alan 

bir palmetin üzerinden çıkan palmiye yaprakları sağa, sola, üst 

bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Palmetin iki yanında aşağıya doğru sarkan birer lale göze 

çarpmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 7 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1266, -Bir hazır kıl bu mezarın 

taşına, -Mevt erişir cümle halkın başına, -Nâ murad gittim bu 

kabrin sahibi, -Doymadım dünyasına her genç yaşına, 

-Paklacıoğlu Seyyid Mustafa zevcesi, -Ziynet Hanım ruhuçün 

fâtiha 
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192 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-89 (Fotoğraf  No: 92, Çizim No: 89) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği) ve nesneli (vazo) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1850 tarihli bir kadına ait olan mezar 

taşı yarım yuvarlak kemer formunu hatırlatır şekilde tepelikli 

olup, 96 cm. boyunda, 39 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt ve 

üst kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel 

unsurlarla bezemeli bir vazodan çıkan küpe çiçekleri ve stilize 

olmuş akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

sarkmaktadır. Taşın üst iki yan kenarında verilmiş akantuslar 

düz ve ters S şeklini andırır şekilde karşılıklı işlenmiştir.  

Vazodan çıkan akantuslarla birleşmektedir. Üst bölüm ile gövde 

bölümünü yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak 

ayırmaktadır. Bu kuşağın altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy’ül-mevt sene 1267, -Emretti hûda 

eyledi ferman, -Erişdi ecel vermedi eman, -Şu dünyadan murad 

alamadım heman, - (eksik) vere hakk-ı rahman 
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194 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-90 (Fotoğraf  No: 93, Çizim No: 90) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, servi) ve nesneli (cami, medrese) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1850 tarihli Ümmihan isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 117 cm. boyunda, 26 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen bezemeleri oldukça aşınmış durumda bulunan mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Alınlık 

kısmının sol tarafında kapılı, şebeke pencereli, dört dilimli 

kubbeli, tek kasnaklı, alemli tek katlı bir cami göze 

çarpmaktadır. Caminin bitişiğinde aynı düzlem içerisinde yer 

alan şerefeli bir minare ve medrese olarak düşünülebileceğimiz 

dilimli kubbeli bir yapı görülmektedir.  Bu yapıların yanında 

oldukça aşınmış durumda iki servi ağacı tasvir edilmiştir.  

Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir profil kesmektedir. Bu 

profilin altında yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak yer 

almaktadır. Gövdenin üst iki yan köşesinde birer stilize olmuş 

kır çiçeği göze çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1267, -Mahmud Ağa’nın, -

Kerimesi Ümmühan ruhuna,-Fâtiha 
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196 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-91 (Fotoğraf  No: 94, Çizim No: 91) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1851 tarihli Leyla isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 125 cm. 

boyunda, 30 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında yüzeyi baklava dilimleriyle bezemeli kaideli bir 

vazodan çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Mezar taşının üst bölümü ile gövde kısmını 

ayıran yarım yuvarlak kemer biçimli kuşağın altında kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mevt sene 1268, -İlahi ruhuna cinan ile,-

Makamın emin, -Veysi Usta kerimesi, -Leyla ruhuna Fâtiha 
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198 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-92 (Fotoğraf  No: 95, Çizim No: 92) 

Konu     : Bitkisel (akantus,gül,yaprak) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1852 tarihli Nefise Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 135 

cm. boyunda, 31 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

dört yaprak arasında yer alan açılmamış bir gül tanesinin 

üzerinden çıkan akantus demeti sağa, sola, üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt 

kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mevt sene 1269, -Molla Mustafa kerimesi, -

Nefîse Dudu, -Ruhuna Fâtiha 
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200 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-93 (Fotoğraf  No: 96, Çizim No: 93) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, servi), nesneli (ev,cami) ve 

geometrik (burma,hilal) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1854 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı üçgen bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli 

tepelikli olup, 172 cm. boyunda, 37 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Alınlık kısmının sağ tarafında kapılı, pencereli, dört 

dilimli kubbeli, alemli, tek katlı bir cami göze çarpmaktadır. 

Caminin bitişiğinde şerefeli bir minare, sivri çatılı, pencereli iki 

ev ve servi ağacı tasvir edilmiştir. Bu evlerin üstünde bir hilal 

yer almaktadır. Evler ve cami farklı cepheler gibi verilmiş iki 

yatay düzlem üzerine oturmaktadır. İlk cephenin ortasında bir 

kapı, onunda üzerinde minarenin kapısı işlenmiştir. İlk cephenin 

ve ikinci cephenin sol kısmın duvarları burma motifiyle, ikinci 

cephenin sağındaki duvar baklava dilimleriyle bölünerek 

bezenmiş durumdadır. Alınlık kısmı ile gövde kısmını yatay bir 

profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak yer almakta ve bu kuşağın üst iki yan 

köşesinin içerisinde birer stilize olmuş kır çiçeği dikkati 

çekmektedir. Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1271, -Ah ile zar kıldım 

gençliğime doymadım, Hasret-i Hakk’a cihanda tul-ı ömr 
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sürmedim. -Liman reisi Hacı oğlu Yusuf, -Kerimesi Fatma 

ruhuna, -Fâtiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
202 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-94 (Fotoğraf  No: 97, Çizim No: 94) 

Konu  : Bitkisel (akantus, gül) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1854 tarihli Fatma Dudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 103 

cm. boyunda, 35 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt bölümü 

eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bir gülün üstünden çıkan akantus 

demeti üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki Şaban sene 1271, -Cihana doymadı 

canım, -Karakoşan Alioğlu, -Halil’in kerimesi Fatma, -Dudu 

Hanım ruhuçün, -Fâtiha 
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204 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-95 ( Fotoğraf No: 98, Çizim No: 95) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1855 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı sivri kemeri andırır şekilde tepelikli olup, 137 

cm. boyunda, 38 cm. eninde, 10 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

bir gülün yanından çıkan akantus yaprakları üste ve yanlara 

doğru giderek kıvrılmaktadır. Üst bölüm ile gövdeyi ayıran 

yarım yuvarlak kemer biçimli kuşağının altında kitabe dizileri 

yer almaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 

satır halinde kabartma şeklinde ele alınmıştır.  Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içerisine işlenmiştir.  

Kitabesi :  -Hüve’l-hayy fî 1 muharrem sene 1272, -Fîrakının 

azimesi gelmez yanına?,-Velev kılına ilâ yevm’ül-kıyamet?, -

Ömer Alemdar kerimesi, -Aişe Hatun ruhuna, -Fâtiha 
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206 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-96 ( Fotoğraf No: 99, Çizim No: 96) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :  1856 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı yarım yuvarlak kemer biçimini hatırlatır şekilde 

tepelikli olup, 141 cm. boyunda, 32 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmının merkezinde bulunan küçük bir 

vazodan çıkan akantus yaprakları çıkarak yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Vazonun altında yarım yuvarlak kemer 

biçiminde verilen kuşağın altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri yer almaktadır. Kitabeler 6 satır halinde 

kabartma görünümünde işlenmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içerisinde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki fî  13 sene 1273, -Beni kıl mağfîret ya 

rabbi Yezdan, -Bi hakk-ı arş-ı azam nur-u Kur’an, -Kızılhisar 

muhacirlerinden, -Mustafa Dai kerimesi, -Aişe ruhuna Fâtiha 
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208 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-97 ( Fotoğraf No: 100, Çizim No: 97) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1856 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümüsivri kemer biçimini hatırlatır 

şekildeolup, 112 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında 

bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst 

kısmında bir merkezden çıkan akantus demetleri üste, yanlara 

doğru gitmekte ve kıvrılmaktadır. Akantusların altında bulunan 

yarım yuvarlak kemer biçimli kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma şeklinde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içerisine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki muharrem sene 1273, -Genç yaşına 

erişmiş iken nev civan,-Gitti bağ-ı cennete gül fîdan, -Kızılhisar 

muhacirlerinden, -İbrahim Çavuş kerimesi, -Fatma ruhuna 

Fâtiha 
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210 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-98 ( Fotoğraf No: 101, Çizim No: 98) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (sepet) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :1857 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimli tepelikli olup, 

109 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde biçimlidir. Taşın üst kısmının 

merkezinde bulunan, yüzeyi baklava dilimleriyle taralı bir 

sepetten çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Sepetin altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-hayy sene 1274 fî 15 zilkade, -Müyesser oldu 

bana şehadet, -Zevaü’l-fukkar Muhammed Reis, -Celilesi Aişe 

ruhuna, -Fâtiha 
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212 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-99 ( Fotoğraf No: 102, Çizim No: 99) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1858 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimli tepelikli 

olup, 150 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 10 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında 

bir merkezden çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru 

gitmektedir. Akantusların altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 10 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içerisine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayyü’l-zaikatü’l-mevt, -Rıhlet ettim mülk-ü 

faniden beka gülizarına, -Kimse mamul etmesin bu dem-i 

faniden vefa, -Bi-karar eti Nihal-i ömrümü yad-ı ecel,-Ercü’i 

emrine can ettim civar-ı rahmete, -Buladanlı merhum El-hac 

Osman, -Ağa’nın kerimesi merhume, -ve mağfur leha Fatma 

Hanımın, -Ruhuna rızaenillahü’l-Fâtiha, -Fî 27 şaban sene 1275 
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214 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-100 ( Fotoğraf No: 103, Çizim No: 100) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği) ve nesneli (vazo) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :1859 tarihli Saliha isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının formu yarım yuvarlak kemer biçimini 

andırır şekilde tepelikli olup, 130 cm. boyunda, 38 cm. eninde, 6 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen,alt kısmının küçük bir parçası eksik olan mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst 

kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel unsurlarla bezemeli bir 

vazodan çıkan stilize olmuş akantuslar üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru sarkmaktadır. Üst bölüm ile gövde bölümünü 

yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu 

kuşağın altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler 8 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Sakızlı Odabaşızâde Mustafa Efendi 

kerimesi Saliha kadın, -Saliha Hatun Salâh-ı hal iken terk-i 

cihandan nâgihan, -Erişib dert-i ecel ten-i karsun eyledi harab, -

Merağ-ı ruh pervaz edüb buldu cinanda aşiyan, -Bin iki yaz dahi 

yetmiş altı vefat tarihi, -Alçalub dünyadan Saliha oldu ukbaya 

revan, -Ruhuçün Fâtiha fî 5 Safer sene 1276 
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216 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-101 ( Fotoğraf No: 104, Çizim No: 101) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :  1859 tarihli Hafife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı yarım yuvarlak kemer biçimli tepelikli olup, 

114 cm. boyunda, 32 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

bir kozaloğun üstünden çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde üzerinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1276, -Okuya bir Fâtiha rahmeten 

el-amin, -Kızılhisarlı Loka Mahmud, -Ağa’nın ehli Hafîfe 

Hatun, -Ruhuna Fâtiha 
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218 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-102 ( Fotoğraf No: 105, Çizim No: 102) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1860 tarihli Şerife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimli tepelikli 

olup, 109 cm. boyunda, 26 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın formlu ele alınmıştır. Taşın 

üst kısmında gövdeyi üst kısımdan ayıran bir kuşağın üzerinden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların altında bulunan yarım yuvarlak 

kemer biçimli kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde dikdörtgen çerçeveler içerisinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1277, -Kızılhisarlı Emir, -

Mustafa’nın hafîdesi, -Şerife Hanım ruhuna, -Fâtiha 
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220 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-103 ( Fotoğraf No: 106, Çizim No: 103) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1861 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 96 cm. 

boyunda, 26 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında yer alan 

akantus demeti üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Taşın gövdesinden itibaren kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1278, -İlahi ruhuna cinan ile 

makamın,-Bekirli? Hacı Osman, -Efendi kerimesi Hatice, -

Ruhuna Fâtiha 
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222 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-104 ( Fotoğraf No: 107, Çizim No: 104) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1861 tarihli Şerife Raife isimli bir 

kadına ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel motiflerle sivri 

kemer biçimini hatırlatır şekilde ele alınmış olup, 124 cm. 

boyunda, 30 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmından çıkan 

akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. 

Üst bölümün altında devam eden gövde kısmında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Mevtü’l-bâki, -An asıl Trabzoni çeşme kal’ası, -

Kolağası Hasan Ağa’nın zevcesi, -Havva Hanımın kerimesi 

merhume, -Şerife Raife Hanım binti Mehmed, -Ruhuçün Fâtiha, 

-Fî 27 zilkade sene 1278 
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224 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-105 ( Fotoğraf No: 108, Çizim No: 105) 

Konu     : Bitkisel (akantus, krizantem) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1861 tarihli Şerife Havva isimli bir 

kadına ait olan mezar taşının tepelik kısmı sivri kemeri anımsatır 

şekildeverilmiş olup, 135 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmından çıkan akantuslar üste doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Akantusların 

aralarında ve iki yanda birer krizantem göze çarpmaktadır. Üst 

bölümün altında devam eden gövde kısmında kitabe dizileri yer 

almaktadır. Kitabeler 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Nasıl Trabzon sakinlerinden, -Olub 

Çeşme Kalâ’sı Kolağası, -Hüseyin Ağa’nın kayınvalidesi, -

Şerife Havva Hanım binti Abdurrahman, -Efendi ruhuçün 

Fâtiha, -Sene 1278 fî 28 
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226 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

 

Mezar Taşı No : ÇM-106 ( Fotoğraf No: 109, Çizim No: 106) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1863 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimini hatırlatır 

şekilde ele alınmış olup, 132 cm. boyunda, 28 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bir vazodan çıkan akantuslar üste 

doğru çıkmakta ve kıvrılmaktadır. Mezar taşının üst iki yan 

kenarında birer gül yer almaktadır. Üst bölümün altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisindekitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 9 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-bâki, -Azim edib cihandan validenin bir gülü, 

-Bir nihali taze idi oldu cennet bülbülü, -Hak Teala rahmetiyle 

ruhunu şad eyle, -Hayratla fîrakıyla yaktı can ile dili, 

-Kızılhisar muhacirerinden Koru, -İbrahim oğlu Ahmed Ağa’nın 

kerimesi, -Fatma Hanım ruhuçün el-Fâtiha, -Sene 1280 
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228 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-107 ( Fotoğraf No: 110, Çizim No: 107) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmet) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1863 tarihli Rukiyye isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 115 

cm. boyunda, 43 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

bir palmetin üzerinden çıkan akantuslar sağa, sola, üst bölüme 

doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi:  –Hüve’l muin sene 1285, - Mustafa Ağanın, -

Kerimesi Rukiyye Monla,-Ruhuna fatiha 
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230 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-108 ( Fotoğraf No: 111, Çizim No: 108) 

Konu     : Bitkisel (gül, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1863 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 96 cm. 

boyunda, 39 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen alt kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında iki gül üzerinden çıkan palmiye yaprakları sağa, 

sola, üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1280, -Toycu oğlu Muhammed, -

Ağanın kerimesi, -Hatice ruhuna 
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232 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-109 ( Fotoğraf No: 112, Çizim No: 109) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmet) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1863 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü yarım yuvarlak kemer biçimini 

andırır şekilde verilmiş olup, 128 cm. boyunda, 36 cm. eninde, 8 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında akantustan oluşan bir ağaçtan 

çıkan dallar sağa, sola, doğru giderek, yanlara doğru bükülmekte 

ve kıvrılmaktadır. Taşın tepesinde yer alan akantus 

yapraklarının ortasına palmet motifi yerleştirilmiştir. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 6 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1280, -İlahi ente rahmani, -Recai 

minke gufrani, -Bayraktar oğlu İsmail zevcesi, -Ahmed oğlu 

Molla……kerimesi, -Fatma ruhuna Fâtiha 
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234 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-110 ( Fotoğraf No: 113, Çizim No: 110) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :  1864 tarihli Hafife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 113 cm. 

boyunda, 27 cm. eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmının orta yerinden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

sallanmaktadır. Akantusların altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 7 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Ah mine’l-mevt, -Emir etti hûda eyledi ferman, -

Erişdi ecel vermedi eman, -Kızılhisar muhacirlerinden Mahmud, 

-Kuşari kerimesi merhume Hafîfe, -Kadın ruhuçün el-Fâtiha, -

Sene 1280 
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236 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-111 ( Fotoğraf No: 114, Çizim No: 111) 

Konu     : Bitkisel (akantus), nesneli (kurdela) ve geometrik (su 

yolu) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1864 tarihli AişeDudu isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı yarım yuvarlak kemer biçimini 

hatırlatır şekilde tepelikli olup, 167 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 

8 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

biçimli ele alınmıştır. Taşın üst kısmında kurdelaya sarılmış 

akantus yapraklarının bir kısmı sağ tarafa doğru, bir kısmı üst 

bölüme doğru çıkarak, sol tarafa doğru inmektedir. Taşın üç 

kenarını U biçiminde kuşatan su yolu motifinin kenarları 

arasında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 20 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Elif kaldım büküb dal etdi dünya, 

-Çok devalar itmişdi vefa, - Ömrüm mayamı tüketdi. Cefa, -

Kesildi danemiz dâr-ı fenâdan, -Şifâ kıla mevlâ cehar-ı yâri, 

-...ömr isyan itmedim gâri, -Çekdiğim avaz virmedi bâri, -

Umarım cenneti hâlid-i hûdâdan, -Cam-ı mütevelli dâr-u 

dünyaya gelen, -Ölüme bir çare virmedi bulan, -Kavm-i 

karabetim ardımda kalan,-Unutmasın bizi hayır duadan, -

.....tarihin söyledi ârif, -Derd-i derun ömrüm eyledi bana, -

Kalbinde rahm olan gelur insafa, -Ayrı düşdüm evlad kardaş 

anadan, -Alaçatılı İsmail Ayni Efendi nin dıhter-i pakizesi, -Aişe 

Dudu Hanım ın ruhuçün Fâtiha, -fî 18 sene 1281 
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238 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-112 (Fotoğraf No: 115, Çizim No: 112) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül) ve geometrik (su yolu) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1865 tarihli Azime isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel motiflerle sivri kemer 

biçimini andırır şekilde verilmiş olup, 174 cm. boyunda, 39 cm. 

eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen, sağ üst bölümünden bir parçası eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst 

kısmında bir çelenk gibi dizilmiş, yan yana sıralanmış güller ve 

akantus yaprakları taşın kenarlarında ve ortada demet şeklinde 

yer almaktadır. Taşın üst bölümünün alt iki yan kenarında 

karşılıklı verilmiş birer gül ve akantuslar dikkat çekmektedir. 

Taşın gövdesinin dört kenarını bir bordür gibi kuşatan çift 

verilmiş su yolu motifinin içerisinde akantus yaprakları 

sıralanmış, su yolunun dört kenarı arasında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde yolu motifinin içerisinde de akantus 

yaprakları göze çarpmaktadır. Kitabeler 12 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Çeşmeli Hacı Kasımzâde Süleyman 

Efendi, -Bir zaman zevcesi dünyada ben idim canım, -Devş olub 

bir sel-i mermine? ve emrağına yâ, -Bulmadı hoca ve tıb 

ehli..dermanım yâ, -Ercü-i emri gelib yirmiyedi yaşına, -Eylerim 

gurm-u sefer yoldaş olsa akanım,-Ruhuma Fâtiha ihsan iden ehl-

i kirâmı, -Şad ide rûz-u cüz salât-ı  hakk sultanım, -Yazdı üç 
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katre yaşıyla sana âgâh-ı tarih, -Genç idi bekâya gurm etti 

Azime Hanım, -Fî 7 Rebi’ül ahir Sene 1282 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
240 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-113 ( Fotoğraf No: 116 Çizim No: 113) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kıvrık dal, menekşe) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1866 tarihli Huriye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 149 cm. 

boyunda, 37 cm. eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir 

menekşeden çıkan kıvrık dallar ve akantuslar sağa, sola, üst 

bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadaryarım yuvarlak kemer biçiminde bir 

kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde 

bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1283, -Ziyaretten murad bir 

duadır, -Şeyh Musa kerimesi, -Merhume Huriye, -Hatun ruhuna, 

-Fâtiha 
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242 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-114 ( Fotoğraf No: 117, Çizim No: 114) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon :  1866 tarihli Hasan Çelebi isimli 

birinin yakını olan kadına ait mezar taşı yarım yuvarlak kemer 

biçimli tepelikli olup, 105 cm. boyunda, 45 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, üst bölümden az bir kısım ile alt bölümü eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında kaideli, yüzeyi bitkisel form bezemeli bir vazodan 

çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Gövdeden alt bölüme kadar devam eden 

kısımlarda kitabe dizileri bulunmaktadır. Mevcut kitabeler 10 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene  1282 fî 16, -Binbaşı Hacı Halil 

Efendi dıhteri eyvah, -Henüz dünyasına doymaksızın terk-i 

cihan kıldı, -Ayanlı müftü Çeşme Hasan Çelebi Efendi kim,-

Tedbir-i müdaratinde çok sarf-ı tüvan kıldı, -Ne çare mevt 

hücum edüb ..ömrüne âher, -Yıkub tob-ı ecel burc-ı vücudunu 

şan kıldı, -…(kırık)vasıl  olunca müsemağa vasıl, -..(kırık)kala 

teslim-i can kıldı,-...(kırık)tamam oldu 
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244 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

Mezar Taşı No : ÇM-115 ( Fotoğraf No: 118, Çizim No: 115) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1866 tarihli bir kadına ait olan mezar 

taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 68 cm. boyunda, 20 cm. 

eninde, 4.5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste 

doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene 

yakın biçimlidir. Taşın üst kısmının merkezinden çıkan akantus 

demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve kıvrılmaktadır. 

Akantusların altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1283, -Seydi Ağa Hafîdi Seyyid?,-

Öner Efendi kerimesi,-………..hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-116 ( Fotoğraf No: 119, Çizim No: 116) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1867 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 100 cm. 

boyunda, 27 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezinde 

bulunan bir palmiye ağacından çıkan yapraklar üst kısma, 

yanlara doğru gitmekte ve kıvrılmaktadır. Akantusların altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1284, -Nazeninim gitti cennet 

bağına, -Fîrakı kaldı valideyni canına, -Veysi Usta kerimesi, -

Fatma ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-117 ( Fotoğraf No: 120, Çizim No: 117) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmet, palmiye, yaprak) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1868 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimini andırır 

şekilde verilmiş olup, 119 cm. boyunda, 34 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. 

Taşın üst kısmında bir yaprak üzerinden çıkan akantuslar, 

palmiye yaprakları ve palmet motifi üst kısma, yanlara doğru 

gitmekte ve kıvrılmaktadır. Üst kısımla gövdeyi yarım yuvarlak 

kemer şeklinde bir kuşak ayırmakta ve bu kuşağın altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1285, -Bu merkadden her kim 

ederse dua, -İde mahşerde şefaat mücteba, -Dizdar Muhammed 

Ağa zevcesi, -Fatma ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-118 ( Fotoğraf No: 121, Çizim No: 118) 

Konu     : Bitkisel (palmet, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1869 tarihli Hayriye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 101 cm. 

boyunda, 24 cm. eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

kırık ve eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın 

üst kısmında lale frmuna getirilmiş palmiye yapraklarının 

üstünden çıkan palmet ve palmiyeler üst kısma, yanlara doğru 

gitmekte ve kıvrılmaktadır. Üst bölümü gövdeden ayıran yarım 

yuvarlak kemer biçimli kuşağın altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1289, -Nazeninim gitti cennet 

bağına, -Fîrakı eyledi valideyni canına, -Kızılhisarlı 

muhacirlerden, -İbrahim Çavuş oğlu Süleyman Efendi, -

Kerimesi Hayriye Hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-119( Fotoğraf No: 122, Çizim No: 119) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1869 tarihli Münire isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimli tepelikli 

olup, 82 cm. boyunda, 20 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst 

kısmında ne olduğu anlaşılamayan yarı daire biçiminde bir 

nesnenin üzerinden çıkan palmiye yaprakları sağa, sola, üst 

bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler : 4 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :  -Sene 1286,  -Abdullah Ağa, -Kerimesi Münire, -

Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-120 ( Fotoğraf No: 123, Çizim No: 120) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1870 tarihli Ümmihan isimli bir 

kadına ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel motiflerle  sivri 

kemer biçimli ele alınmış olup, 120 cm. boyunda, 32 cm. 

eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen, üst bölümünün az bir kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında akantuslardan oluşan kaideli bir vazo karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun iki yan kenarında bulunan akantuslar 

aşağıya doğru gitmektedir. Gövde kısmından itibaren alt kısma 

kadar devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1287, -İbrahim kızı, -Merhume 

Ümmühan, -Kadın ruhuna, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-121 ( Fotoğraf No: 124, Çizim No: 121) 

Konu     : Bitkisel (gül, menekşe, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1870 tarihli Adile isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 90 cm. 

boyunda, 25 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir gül 

üzerinden çıkan palmiye yaprakları sağa, sola, üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gül motifinin iki 

yanında birer menekşe göze çarpmaktadır. Gövde kısmından alt 

kısma kadar devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 satır halinde 

kabartma görünümünde işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ahmed sene 1287, -Kızılhisar muhacirlerinden, -

Yusuf Ağa kerimesi,-Adile ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-122 ( Fotoğraf No: 125, Çizim No: 122) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (yumurta) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1870 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemeri hatırlatır şekilde tepelikli olup, 

131 cm. boyunda, 36 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmının 

ortasında akantustan oluşan bir kaide üzerinden çıkan akantus 

yaprakları sağa, sola, üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara 

doğru kıvrılmaktadır. Akantus yapraklarının arasında bulunan 

bir yumurta motifi dikkat çekmektedir. Gövde kısmından alt 

kısma kadardevam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1287, -Bu merkade her kim iderse 

dua, -İde mahşerde şefaat mücteba, -Kızılhisarlı muhacirlerden 

liman, -Reisi Hacı Yusuf zevcesi Hatice, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-123 ( Fotoğraf No: 126, Çizim No: 123) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1870 tarihli bir kadına ait olan mezar 

taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 76 cm. boyunda, 30 cm. 

eninde, 6.5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste 

doğru gidildikçe genişleyen, alt bölümü eksik olan mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

yüzeyi bitkisel unsurlarla bezemeli kaideli bir vazodan çıkan 

palmiye yaprakları üste doğru gitmekte ve bazıları yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Vazonun altında yer alan yarım yuvarlak kemer 

biçimli kuşaktan sonra dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Mevcut olan kitabeler 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1287, -İlahi ruhuna cinan,-İle 

makamın heman, -İbrahim Çavuş, -Kerimesi merhum 
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Mezar Taşı No : ÇM-124 ( Fotoğraf No: 127, Çizim No: 124) 

Konu     : Bitkisel (gül,palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1872 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel bezemelerle sivri 

kemer biçimi haline getirilmiş olup, 127 cm. boyunda, 38 cm. 

eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

gövde formludur. Taşın üst kısmında bulunan bir gül üzerinden 

çıkan palmiye yaprakları sağa, sola, üst bölüme doğru gitmekte 

ve kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1288, -Kızılhisar muhacirlerinden, 

-Merhum Mustafa Ağa…., -Zevcesi Fatma ruhuna, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-125 ( Fotoğraf No: 128, Çizim No: 125)  

Konu     : Bitkisel (akantus, lale, palmiye), nesneli (vazo) ve 

geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1871 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı, 153 cm. boyunda, 45 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli, 

yüzeyi bitkisel unsurla bezemeli bir vazodan çıkan palmiye 

yaprakları üste doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. 

Vazonun iki yanında ikişer tane laleyi hatırlatan çiçek dikkat 

çekmektedir. Taşın gövdeden itibaren dört kenarı su yolunu 

andırır bir şekilde giden çift verilmiş bordürle kuşatılmıştır. Bu 

bordürün içerisine stilize olmuş akantuslar dizilmiştir. Su 

yolunun altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1288, -Ah ile zar kılalım 

gençliğime doymadım, -Hasreten fani cihanda tûl-u ömür 

sürmedim, -Takdir-i hûda böyle imiş ta ezelden bilmedim, -Emir 

Ali kerimesinin, -Kızı Hatice merhumunun, -Ruhuçün, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-126 ( Fotoğraf No: 129, Çizim No: 126) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1872 tarihli Şerife Adile isimli bir 

kadına ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel motiflerle 

taçlandırılmış ve sivri kemer biçimini andırır şekilde verilmiş 

olup, 81 cm. boyunda, 27 cm. eninde, 17 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar 

taşının gövdesinde çatlak kısım olup, gövdesi dikdörtgene yakın 

biçimlidir. Taşın üst kısmında güller ve akantus demetleri bir 

arada ele alınıp, taşın yüzeyini saracak şekilde sıralanmıştır.  

Akantusların ve boyun kısmının altında dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 8 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Çeşme eşrafından müteveffa, -El-

hac Abdükadir Ağazâde,-Es-Seyyid el-hac Mehmed Hulusi, -

Efendi’nin kerimesi merhume, -Şerife Adile Hanımın ruhuna,-

Rızaen Allah’u-Teala Fâtiha, -Sene 1289 
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Mezar Taşı No : ÇM-127 ( Fotoğraf No: 130, Çizim No: 127) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1872 tarihli Halime isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 148 cm. 

boyunda, 38 cm. eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

kırık ve eksik olup, gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın 

üst kısmında çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru 

gitmekte ve kıvrılmaktadır. Akantusların altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 12 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-mu’in, -Cihanın yok bekası zayraniden alıb 

ibret, -Hebaya viren ömrün ile tahsil-i rıza heran, -Edüb Fahir 

olmuşdum….gümrükçü Çeşme, -Nihayet taş dikildi başıma 

oldum turab elan, -Oku bir Fâtiha ihlas ile kabrime geldikçe, -

Niyaz ile ola afv hüdâ cümlemize erzan,-Sirişk-i çeşm ile fevzi 

oku tarihini bunda, -ki genç yaşımda bu derd ile oldum,  -

Kusuru afv olub mazhar ola lütful…., -Halime hanım olsun hem 

karib…….dan, -Fî 10 Rebi’ülahir sene 1289 
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Mezar Taşı No : ÇM-128 ( Fotoğraf No: 131, Çizim No: 128) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1872 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşının üst bölümü sivri kemer biçimli tepelikli olup, 

107 cm. boyunda, 35 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, alt kısmı eksik 

olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. 

Taşın üst kısmında yer alan bir  gülün üzerinden çıkan akantus 

yaprakları sağa, sola, üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara 

doğru kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar devam 

eden kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1289 Rebi’ülevvel, -Cihana 

doymadı canım, -Ecel yakdı keribanım, -Veis Usta kerimesi, -

Aişe Hanım ruhuna, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-129 ( Fotoğraf No: 132, Çizim No: 129) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği, kıvrık dal, yaprak), 

nesneli (vazo) ve geometrik (su yolu) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1875 tarihli Aliye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst kısmı yarım kemeri andırır 

şekildetepelikli olup, 149 cm. boyunda, 40 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen üst kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli, 

yüzeyi bitkisel unsurla bezemeli bir vazodan çıkan akantus 

yaprakları üste doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. 

Taşın gövdeden itibaren dört kenarı su yolunu andırır bir şekilde 

giden çift verilmiş bordürle kuşatılmıştır. Bu bordürün içerisinde 

kıvrık dallar, yapraklar ve menekşeler yer almaktadır. Su 

yolunun gövde başlangıcından itibaren dikdörtgen çerçeveler 

içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 8 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir. Ayrıca, son satırın içerisinde 

karşılıklı verilmiş iki kır çiçeği yer almaktadır.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Âh ile zar kılamadım gençliğime 

doymadım,-Hasreta fani cihanda tul-ı ömr sürmedim, -Aradım 

derdim dermanım bir ilacın bulmadım, -Takdir-i hûda böyle 

imiş ta ezelden bildim, -Küçük… Efendinin, -Zevcesi Aliye 

Hanımın ruhuçün, -Fâtiha sene 1293 
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Mezar Taşı No : ÇM-130 ( Fotoğraf No: 133, Çizim No: 130) 

Konu     : Bitkisel (akantus, menekşe, rozet çiçeği, yaprak) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1875 tarihli Zihni isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel formların ele alınışıyla  

taçlandırılmış olup, 133 cm. boyunda, 26.5 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın tepe kısmında ışın çubuğu şeklinde verilen 

rozet çiçeği görülmektedir. Rozet çiçeğinin alt iki yan kenarında 

karşılıklı verilmiş S şeklinde kıvrılan stilize edilmiş akantus 

yaprakları  ve menekşeler dikkat çekmektedir. Akantusların 

altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Kuş uçdu kafesden canımın can 

paresi, -Uçtu cennet bağına ciğerde kaldı paresi, -Kıl şefaat nev 

civanım bizlere, -Validenin gayri yokdur çaresi, -Arab Ahmed 

Ağa nın kerimesi, -Zihni Kadın ın ruhuna Fâtiha, -Fî 12 

Rebi’ülevvel sene 1293 
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Mezar Taşı No : ÇM-131 ( Fotoğraf No: 134, Çizim No: 131) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1875 tarihli, Elmas isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 95 cm. 

boyunda, 23 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ve gövde kısmının 

birazı eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın 

biçimlidir. Taşın üst kısmında çarkıfeleği hatırlatan bir motif 

dikkati çekmektedir. Palmiye yapraklarından oluşan bu motifin 

çevresinden palmiye yaprakları çıkmakta ve altta da akantus 

yaprakları göze çarpmaktadır. Akantusların altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 8 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, -Bu bağ-ı gülşende bir goncagül 

iken, -Bad-ı ecel beni şimdi eyledi harran?,-Bir güle ziban-ı 

nazenin iken, -Eyledi hakk beni hakk ile yeksan, -Sakızlı 

İbrişimci Hacı Ahmed Ağa, -Kerimesi, -Elmas hanım ruhuna 

Fâtiha, -fî 14 sene 1292 
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Mezar Taşı No : ÇM-132 ( Fotoğraf No: 135, Çizim No: 132) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1875 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemeri hatırlatır şekilde tepelikli olup, 

115 cm. boyunda, 26 cm. eninde, 6.5 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

bir palmiye ağacından çıkan dallar sağa, sola, üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt 

kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içerisinde, 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1293, -Mustafa Canpolat, -

Kerimesi Hatice, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-133 ( Fotoğraf No: 136, Çizim No: 133) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) ve geometrik (vazo) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1876 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 107 cm. 

boyunda, 31 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında oldukça 

şematik verilmiş bir vazodan çıkan palmiye yaprakları sağa, 

sola, üst bölüme doğru gitmekte ve kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar devam eden kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler, 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1294, -Muhacirinden Molla 

Muhammed, -Zevcesi Hatice Hanım, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-134 ( Fotoğraf No: 137, Çizim No: 134) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1876 tarihli Feride isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 83 cm. boyunda, 25 cm. eninde, 5 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, üst kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında çoğu 

kısmı eksik olan, iki tarafa doğru kıvrılmış ve bükülmüş akantus 

yaprağı göze çarpmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 8 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt, - Dikkat ile nazar kıl şu mezarın 

taşına, -Akil iken gafîl olma aklını al başına, -Salınub gezerken 

her dem neler geldi başıma, -Akibet-i terab oldum taş dikildi 

başıma, -Emir Mahmud oğlu Halil Efendi’nin kerimesi, -

Merhume Feride Hanım’ın ruhuna Fâtiha,-1294 sene fî 2 kanun-

i evvel 
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Mezar Taşı No : ÇM-135 ( Fotoğraf No: 138, Çizim No: 135) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1876 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü yarım yuvarlak kemer biçimini 

andırır şekilde verilmiş olup, 130 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 8 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bitkisel bezemeli bir vazodan 

çıkan akantuslar üste doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Vazonun altında bulunan yarım yuvarlak kemer 

şeklindeki kuşak üst bölümü gövdeden ayırmakta ve kitabe 

dizileri gövdeden itibaren başlamaktadır. Kitabeler 5 satır 

halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi :-Hüve’l-bâki sene 1294, -İsmail Ağa, -nın kerimesi, -

Hatice Hanım, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-136 ( Fotoğraf No: 139, Çizim No: 136) 

Konu     : Nesneli (başlık) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1878 tarihli Aişe isimli bir kadına ait 

olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 53.5 cm. 

boyunda, 20 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst bölümünü 

oldukça şematik işlenmiş ve stilize olmuş akantuslar 

kuşatmaktadır. Yarım yuvarlak kemer biçiminde bir kuşağın 

altında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içerisinde, 5 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Sene 1296, -Hüdâ-i lütf eyledi geldi cihana, -Ya hu 

Allah bir etim cinana, -Çeşme tahrirat katibi Mehmed, -Efendi 

kerimesi Aişe kadın ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-137 ( Fotoğraf No: 140, Çizim No: 137) 

Konu     : Bitkisel (rozet çiçeği,yaprak) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1880 tarihli Emine isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst kısmı bitkisel motiflerle dairesel 

şekilde taçlandırılmış olup, 116 cm. boyunda, 44 cm. eninde, 7 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın tepelik kısmında 

güneş şuası şeklinde verilen rozet çiçeği görülmektedir. Rozet 

çiçeğinin alt iki yan kenarında karşılıklı verilmiş S şeklinde 

kıvrılan yapraklar dikkat çekmektedir. Akantusların altında 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1298 fî 14 Safer, -Şakir oğlu 

Hüseyin, -Ağa’nın kerimesi merhume,-ve mağfure Emine 

Hanım, -Ruhuçün Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-138 ( Fotoğraf No: 141, Çizim No: 138) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1881 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 108 cm. 

boyunda, 32 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ucu eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın formludur. Taşın üst 

kısmında vazo haline getirilmiş palmiye yaprağının üzerinden 

kıvrımlı palmiyeler üste ve iki yöne doğru gitmektedir. Gövde 

kısmında kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-hayy sene 1299, -İlahi ruhuna cinan,-İle 

makamın heman, -Mustafa el-Haraç? Kerimesi, -Fatma ruhuna, 

-Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-139 ( Fotoğraf No: 142, Çizim No: 139) 

Konu     : Bitkisel (palmet, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1883 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 137 cm. 

boyunda, 36 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ucu eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında palmeti hatırlatan bir motif üzerinden çıkan 

palmiyeler sağa, sola, üst bölüme doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar devam eden 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içerisine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1301, -İlahi ruhuna cinan,-İle 

makamın cennete heman, -Fatma binti Yusuf, -Meylü? 

Ruhuçün, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-140 ( Fotoğraf No: 143, Çizim No: 140) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1883 tarihli Zeyneb isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 142 cm. 

boyunda, 30 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir 

vazodan çıkan S ve C şekilli akantuslar üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Vazonun altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi :  -Ah mine’l-mevt sene 1301, -Hacı Yusuf kerimesi, -

Hacı Ancer Hüseyin,-Zevcesi Zeyneb Hanım, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-141 ( Fotoğraf No: 144, Çizim No: 141) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kır çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1885 tarihli Şerife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 105 cm. 

boyunda, 28 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmını kaplayan 

stilize edilmiş akantus yaprağı göze çarpmaktadır. Akantus bir 

ağaç gibi ele alınmış olup, üst bölüme gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Akantusun alt iki yan kenarında birer dal 

üzerinde dairesel formlu kır çiçekleri tasvir edilmiştir. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1303, -Hacı Seyyid Latif, -

Kerimesi merhume, -Şerife Hanımın, -Ruhuna Fâtiha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
296 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 297 

Mezar Taşı No : ÇM-142 ( Fotoğraf No: 145, Çizim No: 142) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) ve nesneli (vazo) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1886 tarihli Ayfer isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı yarım yuvarlak kemeri hatırlatır şekilde 

tepelikli olup, 130 cm. boyunda, 29 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında kaideli bir vazodan çıkan 

palmiyeler üste doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. 

Vazonun altında bulunan kuşaktan sonra kitabe dizileri 

başlamaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1304, -İsmail Mataracının, -

Zevcesi Ayfer, -Her daim ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-143 ( Fotoğraf No: 146, Çizim No: 143) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve nesneli (vazo) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1887 tarihli Rukiye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü bitkisel motiflerle 

taçlandırılmış olup, 138 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın tepe kısmında kaideli ve yüzeyi bitkisel 

bezemeli bir vazo ve vazodan çıkan akantus yaprakları 

görülmektedir. Vazonun alt iki yan kenarında karşılıklı verilmiş, 

stilize edilmiş akantus yaprakları dikkat çekmektedir. 

Akantusların altında dikdörtgen çerçeveler içerisinde kitabe 

dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 7 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1305 zilkade, -Beni kıl 

mağfîret ya rabbi Yezdan, -Bi hakk  arş-ı azam nur-u Kur’an, -

Gelib kabrime ziyaret eden ihvan, -İdeler ruhuma bir Fâtiha 

ihsan, -Eğribozlu Süleyman Efendi zevcesi, -Rukiye Hanım 

ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-144 ( Fotoğraf No: 147, Çizim No: 144) 

Konu     : Bitkisel (akantus, kıvrık dal) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1887 tarihli Fatma Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 150 

cm. boyunda, 37 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

S ve C şekilli kıvrık dallar ve akantuslar sağa, sola, üst bölüme 

doğru gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde 

kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki fî 10 Receb sene 1305, -Beni kıl 

mağfîret Yezdan, -Bi-hakk ismike’l-gufran, -Karahisar 

muhacirlerinden, -Gaga İbrahim Ağa kerimesi, -Fatma Molla 

ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-145 ( Fotoğraf No: 148, Çizim No: 145) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1887 tarihli Havva isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 82 cm. 

boyunda, 26 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, alt kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında bir yükselti üzerinde yer alan palmiye ağacından 

çıkan yapraklar üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar devam eden 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1305, -Merhume ve mağfur 

leha, -Havva…..ruhuçün, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-146 ( Fotoğraf No: 149, Çizim No: 146) 

Konu: Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, krizantem, 

menekşe, palmet, yaprak) ve geometrik (çarkıfelek, yumurta) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1888 tarihli Lebibe isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü çiçek demetleriyle 

taçlandırılmış olup, 121 cm. boyunda, 31 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bir palmetin çevresinde yer alan 

güller ve akantus yaprakları bir çelenk oluşturacak gibi 

dizilmiştir. Güllerin bazıları tomurcuk halde tasvir edilmiştir. 

Taşın tepelik kısmı ile gövde kısmını yapraklı kıvrık dallardan 

oluşan bir bordür dört kenarını kuşatmaktadır. Bu bordürün uzun 

yan kenarlarında karşılıklı verilmiş menekşeler, çarkıfelek, 

krizantem ile kısa kenarlarında kır çiçeği ve gül tasvir edilmiştir. 

Bordürün altında çeşitli ebatlarda yumurta dizisi betimlenmiştir. 

Yumurta motiflerinin de altında akantus yaprakları 

bulunmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar devam eden 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 5 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Ya rahim, -El-hac Memiş, -Ağa kerimesi Hace, -

Lebibe Hanım ruhuna Fâtiha, -Sene 1306 fî 8 zilhicce 
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Mezar Taşı No : ÇM-147 ( Fotoğraf No: 150, Çizim No: 147) 

Konu     : Bitkisel (palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1888 tarihli Tahire isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 121 cm. 

boyunda, 31 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir 

palmiye ağacından çıkan yapraklar üst bölüme doğru gitmekte 

ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma 

kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 5 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1306, -Mustafa Kavas zevcesi, -

Merhume Tahire,-Binti Mustafa Niha, -Oğlu ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-148 ( Fotoğraf No: 151, Çizim No: 148) 

Konu     : Bitkisel (palmet, palmiye) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1891 tarihli Sabire isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst kısmı yarım yuvarlak kemeri hatırlatır 

şekilde verilmiş olup, 124 cm. boyunda, 34 cm. eninde, 7 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın üst kısmında bir palmetin üst iki yanından 

çıkan dallar yanlara doğru kıvrılmaktadır. Palmetin alt iki yan 

tarafında ne olduğu anlaşılamayan bitkisel unsurlar 

yerleştirilmiştir. Gövde kısmından alt kısma kadar yer alan 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içerisinde, 9 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son iki satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1309, -Basdığın her zerre bir 

cezvetin insan idi, -Ah evvel tellerde zair  sen gibi bir can idi, -

İşte ez cümle bu medfun içre…..vücud, -On sekiz yaşında bir 

mahcube devran idi, -……….girmeden girsin bu ta…, -Hükm-ü 

takdir Cenab-ı Hakk Rıdvan idi, -Kıbrıslı Mehmed Ağa kerimesi 

Sabire Hanım ruhuna, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-149 ( Fotoğraf No: 152, Çizim No: 149) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül,yaprak) ve nesneli (bukle) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1892 tarihli Bedriye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü çiçek motifleriyle 

taçlandırılmış olup, 164 cm. boyunda, 30 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın biçimlidir. 

Taşın üst kısmında bir bukleyle bağlanan akantus demetleri iki 

kısma ayrılmış, akantuslar üste ve yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların üstünde yapraklar ve yan yana 

verilmiş üç adet gül dikkat çekmektedir. Gövde kısmından alt 

kısma kadar devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 11 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek 

şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki fî 5 Cemaziyelahir sene 1310, -Esüb 

bâd-ı ecel birden, nihali……-Baharın görmedim bu Gülşen-i 

dehrin fîdan gittim, -……ebeveyn ve akrabam gelse fîgan itse, 

mezarımda,  -ki zirâ bir murada ermedim yirmi yaşımda civan 

gittim, -Velakin son nefesimde nail-i mevlâ oldum, -Deyüb ihlas 

ile yâ hazreti Allah heman gittim, -Yahya Çavuş oğlu Ahmed 

Efendi nin kerimesi, -Hacı Beyzâde oğlu İbrahim Efendi nin, -

Zevcesi Bedriye Hanım ın ruhuçün, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-150 ( Fotoğraf No: 153, Çizim No: 150) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1892 tarihli Hayriye isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 66 cm. 

boyunda, 19.5 cm. eninde, 4 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 4 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Kitabesi : -Sene 1310, -Mustafa Kavvas oğlu, -Yusuf Efendi 

kerimesi Hayriye, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-151 ( Fotoğraf No: 154, Çizim No: 151) 

Konu     : Bitkisel (akantus) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1898 tarihli Kamile isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 138 cm. 

boyunda, 30 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın tepeliğinde iki 

akantus yaprağı göze çarpmaktadır. Üste doğru kıvrılan ve 

yanlara doğru sarkan akantuslar tasvir edilmiştir. Gövde 

kısmından alt kısma doğru devam eden kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 5 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1316, -Ziyaretten murad bir 

Fâtihadır, -Bugün bana ise yarın sanadır, -Merhum Hacı Şerif 

Ağa’nın, -Kerimesi Kamile Hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-152 ( Fotoğraf No: 155, Çizim No: 152) 

Konu     : Bitkisel (kalla, rozet çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1899 tarihli Zenciye Fatma isimli bir 

kadına ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 134 

cm. boyunda, 32 cm. eninde, 16 cm. kalınlığında bir ölçüye 

sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın tepeliğinde 

bir ağacın üzerinde irice bir rozet çiçeği ve ağacın iki yanına 

bitişik olarak çıkan dallar üzerinde kallalar ve rozet çiçekleri 

tasvir edilmiştir. Çiçekler alt kısma doğru iki yandan 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma doğru devam eden 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1317, -Bu takdir kim ah vakit 

vakt-i’vaz'ı hamlinde, -Yazık pek genç idi gitti şehiden dar-ı 

ukbaya, -Lohusa şerbetinden içmedi cam-ı ecel içti,-Bi-iznillah 

gitti murg-i ruhu semt-i Me'va'ya, -Karabne? Zâde Mehmed 

Efendi cariyesi, -Zenciye Fatma Hanım ruhuçün, -Fâtiha  
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Mezar Taşı No : ÇM-153 ( Fotoğraf No: 156-157, Çizim No: 

153-154) 

Konu : Bitkisel (akantus, asma, kır çiçeği, kıvrık dal, palmet, 

üzüm, yaprak)  ve geometrik (hilal, yıldız) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1899 tarihli Azmi isimli birine ait 

olan mezar taşının baştaşı 167cm. boyunda, 35 cm. eninde, 5 

cm. kalınlığında, ayaktaşı 167 cm. boyunda, 43 cm. eninde, 5 

cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Bir lahite ait olan mezar 

taşı, alttan üste doğru gidildikçe genişleyen baştaşı ve 

ayaktaşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Lahtin 

yalnızca baş ve ayaktaşı mevcuttur. Baştaşının başlık kısmı 

eksiktir.  

Baştaşı : Taşın boyun kısmının altından başlayarak U şeklinde 

üç taraftan kuşatan kıvrık dallar üzerinde asma yaprakları, 

akantuslar ve kır çiçekleri göze çarpmaktadır.Taşın ilk satırı ile 

ikinci satırı arasında bir hilal ve yıldız motifi tasvir edilmiştir. 

Son kitabenin alt tarafının iki yanında S biçimli birer akantus, 

yaprak ve akantusun arasında birer üzüm salkımı yer almaktadır. 

İki akantusun arasında palmeti hatırlatan bir motif dikkat 

çekmektedir.  Baştaşının gövde kısmından alt kısma doğru 

devam eden kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir.  

Ayaktaşı : Süsleme yönünden baştaşındaki bezemelere çok 

benzemektedir. Taşın üst taraftan kenarlarından başlayarak U 

şeklinde üç taraftan kuşatan bir bordür içerisinde kıvrık dallı 



 
320 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

asma yaprakları, akantuslar ve kır çiçekleri betimlenmiştir.  

Ayaktaşının alt tarafının iki yanında S biçimli birer akantus, 

akantusun arasında birer yaprak yer almaktadır. İki akantusun 

arasında palmeti hatırlatan bitkisel bir unsur görülmektedir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Hacı Memiş (Osman?) Ağa, -Zâde 

Halil Bey, -Mahdumu Halil,-Azmi Bey ruhuna, -Fâtiha sene 

1317 
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Mezar Taşı No : ÇM-154 ( Fotoğraf No: 158, Çizim No: 155) 

Konu     : Bitkisel (rumi) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1899 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 120 cm. 

boyunda, 32 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın tepeliğinin üst 

tarafında karşılıklı verilen rumi motifleri üste, yanlara doğru 

çıkmakta ve kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma doğru 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hallakü’l bâri  sene 1317, -……çeküb erdi 

ecel, -İtti rıhlet Fatma Hanım bî haber, -Dert edüb kaldı……, -

Zevci oldu anlara mader-i peder, -Eylesun zevar bu kabre bir 

dua, -Hem….. okusunlar Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-155 ( Fotoğraf No: 159, Çizim No: 156) 

Konu     : Bitkisel (yaprak) ve geometrik (su yolu,yürek) 

seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1899 tarihli Şerife Molla isimli bir 

kadına ait olan mezar taşının üst kısmı yapraklarla çelenk 

şeklinde dizilmiş olup, 131 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 8 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde 

formludur. Taşın tepeliğini kuşatan, gövdenin üst iki yanından 

sarkan yaprak dizileri bir çelenk görünümünde betimlenmiştir.  

Gövdenin üç kenarından aşağıya doğru bir bordür şeklinde 

devam eden su yolu motifi tasvir edilmiştir. Gövde kısmından 

alt kısma doğru giden kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 7 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1317, -Müyesser oldu bana 

şehadet, -İlahi sen nasib eyle saadet, -Bulam takdir-i sülekden 

(hûdadan) şefaat?,-Emir Mahmud kerimesi, -Şerife Molla 

ruhuna,-Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-156 ( Fotoğraf No: 160, Çizim No: 157) 

Konu     : Bitkisel (kalla, kır çiçeği, rozet çiçeği, yaprak) ve 

geometrik (yürek) seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1900 tarihli Maide isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 80 cm. 

boyunda, 20 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın tepeliğinde bir 

ağaçtan çıkan dallar arasında kallalar, yapraklar, rozet çiçeği ve 

kır çiçeği göze çarpmaktadır. Kallalar ağacın iki yönünden 

aşağıya doğru kıvrılırken, yapraklar, rozet çiçeği ve kır çiçeği 

yana ve üst kısma doğru gitmektedir. Gövde kısmından alt 

kısma doğru kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 

dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 6 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1318, -Nuranım uçtu cennet 

bağına, -Fîrakı düştü valideyni canına, -Tuğnevizâde Mehmed 

Efendi, -Kerimesi Maide Hanım ruhuna, -Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-157 ( Fotoğraf No: 161, Çizim No: 158) 

Konu     : Bitkisel (incir, yaprak) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1901 tarihli Pakize isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 118 cm. 

boyunda, 30 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında bir incir 

ağacından çıkan dallar sağa, sola, üst bölüme doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Dalların üzerinde üç incir ve 

yapraklar yer almaktadır. Üst bölüm ile gövdeyi yarım yuvarlak 

kemer biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Bu kuşağın altında 

olan, gövde kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 8 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. Kitabenin son 

satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1319, -Yaşım ondörd idi 

b…..pençe-i pakize idim, -Bana bir handayı çok gördü tecli….,-

Pençe-i gadar ile tarihi yazdı tâli, -Ruh-ı Pakize  cinan bağını 

kapladı mavi, -Ali Kalfaoğlu Şerif’in, -Kerimesi Pakize ruhuna, 

-Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-158 ( Fotoğraf No: 162, Çizim No: 159) 

Konu: Bitkisel (akantus, gül, kalla) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1902 tarihli Hacı Rasim isimli birine 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 68 cm. 

boyunda, 34 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, alt kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmının ortasında bir gül, gülün iki yanında aşağıya doğru 

kıvrılan stilize olmuş akantuslar ve kallalar göze çarpmaktadır. 

Gövde kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1320   4 sevval, -Ziyaretten 

murad bir duadır, -Bugün bana ise yarın sanadır, -Sakızlı Hacı 

Rasim Efendi 
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Mezar Taşı No : ÇM-159 ( Fotoğraf No: 163, Çizim No: 160) 

Konu     : Bitkisel (kalla, rozet çiçeği) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1903 tarihli Nafize isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 158 cm. 

boyunda, 35 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, gövdesi kırık olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında bir ağaçtan çıkan dallar üst bölüme doğru gitmekte 

ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Dalların üzerinde kalla ve rozet 

çiçekleri yer almaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar  

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1321,-Mağfiret kıl bendene rabb-i 

celîl,-Gelsem yanına sergedân sefil,-Kıl şefâat mücrimin ya 

Mustafa,Rûz-i mahşerde beni etme hacîl,-Hacı beyzâde Es’ad 

Efendi,-Zevcesi Şerife,-Nafize Hanımın ruhuna fatiha  
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Mezar Taşı No : ÇM-160 ( Fotoğraf No: 164, Çizim No: 161) 

Konu: Bitkisel (kıvrık dal, yaprak), nesneli (fes, fişeklik, kama, 

muskalık, zincir, piştov, barutluk, kuşak, saat) ve geometrik 

(hilal, yıldız) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1904 tarihli Cemile isimli birinin 

yakınınaait olan mezar taşı üçgen bir alınlığa ve sivri kemer 

biçimli tepelikli olup, 118 cm. boyunda, 33 cm. eninde, 10 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, alt bölümü eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Fes başlıklı mezar taşı bir 

efe kıyafetiyle yansıtılmaya çalışılmıştır. Boyun kısmının altında 

çapraz şekilde verilen çift sıra fişeklik, boyunda asılı muskalık 

ve zincir, gövdenin iki yanında karşılıklı verilmiş hilal, yıldız ve 

yapraklı kıvrık dallar göze çarpmaktadır. Gövdenin sağ tarafında 

zincirli bir cep saati, alt kısımda ise; barutluk, kuşak üzerinde 

piştov ve kama tasvir edilmiştir. Gövdenin orta kısmından alt 

kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. Mevcut olan 

kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içerisinde, 6 satır halinde 

kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1322, -Bir zalim kurşununa 

uğradın felek, -Cemile’nin çeker ahını felek, -

Koymadın………açılmadan şad olsun, -Beni 

ukbaya………viran eden felek, 
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Mezar Taşı No : ÇM-161 ( Fotoğraf No: 165, Çizim No: 162) 

Konu     : Bitkisel (kalla, yaprak), nesneli (bukle) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1904 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı 85 cm. boyunda, 37 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, üst bölümü ve alt bölümü eksik olan mezar taşının 

gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında 

bir bukleyle bağlanmış olan çıkan dallar üzerinde yapraklar ve 

kallalar bulunmaktadır. Dallar yanlara doğru kıvrılmaktadır. 

Taşın üst bölümü ile gövde bölümünü yarım yuvarlak kemer 

şeklinde bir kuşak ayırmaktadır. Gövde kısmından alt kısma 

kadar kitabe dizileri yer almaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içerisinde, 7 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi :  -Hüve’l-bâki sene 1322, -Doymadan zevk-i cihana 

gençliğimde gittim ah,-Validem ehlim dahi etse sezeler ah vah, -

Vaz’ı haml içre ecel peymanın nuş eyleyip, -Loğusa iken 

meskenim oldu benim gan-ı siyah, -Dervişzâde Hüsameddin 

Efendi, -Zevcesi Hatice Hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-162 ( Fotoğraf No: 166, Çizim No: 163) 

Konu     : Bitkisel (boru çiçeği, kalla, yaprak) ve geometrik 

(yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1907 tarihli Penbe isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 70 cm. 

boyunda, 25 cm. eninde, 6 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, alt kısmı eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında bir ağaçtan çıkan boru çiçekli, kallalı, yapraklı 

dallar üst bölüme doğru gitmekte ve yanlara doğru 

kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler 

içerisinde, 5 satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir. 

Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine işlenmiştir. 

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1325, -Bakıp geçen ey 

Muhammed ümmeti, -Mevtanın diriden bir Fâtiha minneti, -

Terzi Musa Ağa zevcesi, -Penbe Hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-163 ( Fotoğraf No: 167, Çizim No: 164) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmet) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1909 tarihli Latife isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 110 cm. 

boyunda, 32 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, gövdesinin bir kısmı ve 

alt bölümü eksik olan mezar taşının gövdesi üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Akantusların arasında 

bir palmet tasvir edilmiştir. Gövde kısmından alt kısma kadar 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın 

çerçeveler içinde, 10 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-bâki  fî 30 Zilhicce sene 1328, -Bu kabir 

sahibesi Latife Hanım bazen, -Uğradı bir illete bulunmadı bir 

çaresi, -Zevci Muhiddin Efendi,-Ne eylesin zirâ erişmiş sakarat-ı 

emir…, -Eylesin bu kabri ziyaret eden bir Fâtiha, -Belki Mevlâ 

rahmetini eylemez ondan hayra, -Eylese bu kabri mevlâ ruhuna 

cennet gibi, -……kılsın dua, -Ayet-i zaira 
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Mezar Taşı No : ÇM-164 ( Fotoğraf No: 168, Çizim No: 165) 

Konu     : Bitkisel (kalla) ve geometrik (yürek) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1910 tarihli Rahime isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 145 cm. 

boyunda, 33 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ucu eksik olan 

mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın 

üst kısmında çıkan üç dal üzerinde kalla çiçekleri konu 

edilmiştir. Kallaların bulunduğu dallar üst kısma doğru gitmekte 

ve yanlara doğru sarkarak, kıvrılmaktadır. Gövde kısmından alt 

kısma kadar kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir pano içine 

işlenmiştir.  

Kitabesi : -Ah mine’l-mevt sene 1329, -Ah ile zârkılarım 

gençliğime doymadım, -Hasreten fani cihanda tûl-u ömür 

sürmedim, -Derdim derman aradım bir ilacın bulmadım, -

Takdir-i hûda böyle imiş ta ezelden bilmedim, -Çeşme mahkeme  

başkatibi Giridli Mehmed Şevki, -Efendinin zevcesi Rahime 

hanım, -Ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-165 ( Fotoğraf No: 169, Çizim No: 166) 

Konu     : Bitkisel (akantus, küpe çiçeği) ve geometrik (yürek) 

seçilmiştir.  

Tanım ve Kompozisyon : 1912 tarihli Fatma isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 163 cm. 

boyunda, 36 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında bir merkezden 

çıkan akantus demetleri üst kısma, yanlara doğru gitmekte ve 

kıvrılmaktadır. Akantusların iki yanında birer küpe çiçeği yer 

almaktadır. Üst bölüm ile gövdeyi yarım yuvarlak kemer 

biçiminde bir kuşak ayırmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler 10 satır halinde kabartma 

görünümünde verilmiştir. Kitabenin son satırı yürek şeklinde bir 

pano içine işlenmiştir.  

Kitabesi : -Mevtü’l-hallakü’l-bâki, -Muhterem zair ziyaret 

eylediğin şu mezar manastır,   -Eşrafından hazinedar ağası 

İsmail Ağa’nın, -Kerimeleri Fatma Hanım’ın darü’l-kurra-i 

haziniyeden,-Altmışüç yaşında vefat eden merhume, -Lisan-ı 

Halile sana diyorki, -Oku…..bir Fâtiha kim, -Okusunlar 

sanada……, -Rızaen Fâtiha, -Sene 1331 Ramazanü’l-mübarek 
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Mezar Taşı No : ÇM-166 ( Fotoğraf No: 170, Çizim No: 167) 

Konu     : Bitkisel (kır çiçeği, yaprak) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1916 tarihli Hatice isimli bir kadına 

ait olan mezar taşı sivri kemer biçimli tepelikli olup, 110 cm. 

boyunda, 28 cm. eninde, 5 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın biçimlidir. Taşın üst kısmında servi ağacı gibi 

ele alınmış tek bir yaprak, yaprağın iki yanından çıkan dallar 

yana doğru kıvrılmakta ve dalların üzerinde kır çiçekleri ve 

yapraklar bulunmaktadır. Akantusların altında dikdörtgen 

çerçeveler içerisinde kitabe dizileri bulunmaktadır. Kitabeler 6 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki sene 1335, -Ecel geldi yetişdi genç 

başıma doymadım dünyaya felek kıydı canıma, -Elveda olsun 

pederim ve ehlim emanetullah size evladlarım, -Dalamanlı 

Hüseyin Ağa kerimesi ve Bayramoğlu Osman Efendi, -Zevcesi 

Hatice Hanım ruhuna Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-167 ( Fotoğraf No: 171, Çizim No: 168) 

Konu     : Bitkisel (akantus) ve geometrik (su yolu) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : Bir kadına ait olan mezar taşı sivri 

kemerİ andırır şekilde tepelikli olup, 113 cm. boyunda, 40 cm. 

eninde, 9 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir.Alttan üste doğru 

gidildikçe genişleyen, gövdesinin alt bölümü eksik olan mezar 

taşının gövdesi dikdörtgene yakım formlu ele alınmıştır. Taşın 

tepeliğinde bulunan akantus yaprakları üst bölüme doğru 

gitmekte ve yanlara doğru kıvrılmaktadır. Taşın üç kenarını su 

yolu motifi kuşatmaktadır. Gövde kısmından alt kısma kadar 

kitabe dizileri bulunmaktadır. Mevcut kitabeler dikdörtgene 

yakın çerçeveler içinde, 8 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayyü’l-bâki, -İlahi ente zufzan vin,-Ve inne 

zu’l hatta yâ fâif gufrani, -ve zannı fîn ya rabbi cemil, -

Muhakkak ya ilahi hüsni zannı, -Çeşme eşrafından el-hac Şerif, 

-Ağa harimi ve Sakızi el-hac Nebi Ağa, -Kerimesi merhume ve 

mağfur leha 
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Mezar Taşı No : ÇM-168 ( Fotoğraf No: 172, Çizim No: 169) 

Konu     : Bitkisel (akantus, palmet) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : Abdüsselam isimli birine ait olan 

mezar taşı üçgen bir alınlığa ve sivri kemer biçimli tepelikli 

olup, 74 cm. boyunda, 20 cm. eninde, 7 cm. kalınlığında bir 

ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, başlık 

kısmı eksik olan mezar taşının boyun kısmında karşılıklı 

verilmiş birer yapraklı dal göze çarpmaktadır. Boyun kısmının 

altından alt kısma kadar devam eden kitabe dizileri 

bulunmaktadır. Kitabeler dikdörtgene yakın çerçeveler içinde, 4 

satır halinde kabartma görünümünde verilmiştir.  

Kitabesi : -Merhum Abd-, -üsselam Ağa, -Kızı oğlu İbrahim, -

Ruhuna el-Fâtiha 
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Mezar Taşı No : ÇM-169 ( Fotoğraf No: 173, Çizim No: 170) 

Konu     : Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği, rozet çiçeği) ve 

nesneli (cami) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : Bir kadına ait olan mezar taşı üçgen 

bir alınlıklı ve sivri kemer biçimli tepelikli olup, 60 cm. 

boyunda, 36 cm. eninde, 8 cm. kalınlığında bir ölçüye sahiptir. 

Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ve alt bölümü eksik 

olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. 

Alınlık kısmının sol tarafında kapılı, pencereli, dilimli kubbeli, 

kasnaklı, alemli iki katlı bir cami göze çarpmaktadır. Caminin 

ikinci kat cephesinde şebekeli, baklava dilimli pencereleri 

vardır. Caminin bitişiğinde giriş kapılı, şerefeli bir minare tasvir 

edilmiştir. Taşın alınlık kısmının sağ tarafında bir rozet çiçeği, 

kır çiçeği ve gül betimlenmiştir. Alınlık kısmı ile gövde kısmını 

yatay bir profil kesmektedir. Bu profilin altında yarım yuvarlak 

kemer biçiminde bir kuşak yer almaktadır. Gövdenin üst iki yan 

köşesinde birer stilize olmuş barok etkili akantus göze 

çarpmaktadır. Kuşağın altında kitabe dizileri bulunmaktadır. 

Mevcut olan kitabeler 3 satır halinde kabartma görünümünde 

verilmiştir. Taşın mimari konulu bezemelerinden 18.yüzyıl 

sonu, 19.yüzyıl başı arasındaki bir zamana tarihlenebilir. 

Kitabesi : -Hüve’l-hayyü’l-bâki, -Nazeninim gitti cennet 

bağına, -Fîrakını eyledi valideyni canına 
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Mezar Taşı No : ÇM-170 ( Fotoğraf No: 174, Çizim No: 171) 

Konu     : Bitkisel (akantus, lale, nar, yaprak) ve nesneli (meyve 

kasesi) seçilmiştir. 

Tanım ve Kompozisyon : 1900 tarihli Hamide isimli bir kadına 

ait olan mezar taşının üst bölümü yarım yuvarlak kemer biçimli 

tepelikli olup, 107 cm. boyunda, 36 cm. eninde, 6 cm. 

kalınlığında bir ölçüye sahiptir. Alttan üste doğru gidildikçe 

genişleyen, alt kısmı eksik olan mezar taşının gövdesi 

dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında kaideli 

ve çift kulplu, yüzeyi bitkisel bezemeli bir meyve kasesinin 

üzerinden çıkan akantus yaprakları üste doğru gitmekte ve 

yanlara doğru kıvrılmaktadır. Meyve kasesinin içerisinde üç 

adet nar bulunmaktadır. Kasenin iki yanında iki yapraklı bir dal 

görülmektedir. Üst bölüm ile gövdeyi çift sıra bir profil 

ayırmaktadır. Profilin altının iki yan köşesinde birer lale, lalenin 

de altında bir şerit gibi sıralanan stilize akantuslardan oluşan 

bezemeyi yarım yuvarlak kemer şeklinde çift sıra bir profil 

kesmektedir. Profilin iki ucu akantuslardan oluşan birer sütun 

başlığına oturmaktadır. Bu profilinde altında kitabe dizileri 

başlamaktadır. Mevcut olan kitabeler 7 satır halinde kabartma 

görünümünde ele alınmıştır. Taşın mimari konulu 

bezemelerinden 19.yüzyıl başına tarihlenebilir.  

Kitabesi : -Hüve’l-bâki, -Gül-ü kerem ile beni şad eyle, -Zikr-i 

hayr ile yâd eyle, -Kabrimi nur ile münevver edib, -Beni bir 

Fâtiha ile yad eyle, -El-hac Ali Ağa’nın ehli, -Merhume Hamide 

kadın 
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C. DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA  

İzmir ilinin Çeşme ilçesinin Çeşme Kalesinde bulunan toplam 

170 tane süslemeli (bitkisel, geometrik ve nesneli) mezar taşı 

incelenmiştir. Mezar taşlarından bir tanesinde ayak taşı 

bulunmaktadır. Malzeme olarak hepsi mermerdir. Mezar taşı 

kitabelerinde taşçı veya mermer ustası, hattat gibi taşla ilgili bir 

meslek belirten bir yazıya rastlanılmamıştır. Çeşme Kalesi 

mezar taşlarında yer alan bitkisel bezemeler; akantus, armut, 

asma, başak, boru çiçeği, gül, haşhaş, horoz ibiği çiçeği, incir, 

kalla, karanfil, kır çiçeği, kıvrık dal, kozalak, krizantem, küpe 

çiçeği, lale, menekşe, palmet, palmiye, rozet çiçeği, rumi, servi, 

üzüm, yaprak ve yıldız çiçeği motifleridir. Mezar taşlarından 

doksandokuz tanesinde çerçevelerle birlikte geometrik bezeme 

görülmektedir. Bu motifler burma, çarkıfelek, hilal, inci, ışın 

çubuğu, saç örgüsü, su yolu, testere dişi, üçgen, yıldız, yumurta 

dizisi ve yürek motifidir. 24 mezar taşında mimari nesneler, 3 

tanesinde alem, 2 tanesinde bukle, 1 tanesinde fişeklik, 1 

tanesinde kama, 2 tanesinde kase, 4 tanesinde kurdela, 1 

tanesinde kuşak, 1 tanesinde muskalık, piştov, saat, 5 tanesinde 

takılar, 26 tanesinde vazo, 3 tanesinde saksı, 1 tanesinde yelek, 

zincirin işlendiği nesneli motifler dikkat çekmektedir. Ayrıca; 1 

tanesinde kavuk ve fes, 7 tanesinde sarık ve 8 tanesinde de kadın 

başlığı karşımıza çıkmaktadır. 

C.I. Bitkisel Bezemeler : Çeşme Kalesinde bulunan mezar 

taşlarında yer alan bitkisel bezemeler akantus, armut, asma, 
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başak, boru çiçeği, gül, haşhaş, horoz ibiği çiçeği, incir, kalla, 

karanfil, kır çiçeği, kıvrık dal, kozalak, krizantem, küpe çiçeği, 

lale, menekşe, palmet, palmiye, rozet çiçeği, rumi, servi, üzüm, 

yaprak ve yıldız çiçeği motifleridir.Bunlar taşların tepeliğinde, 

alınlığında, kitabeyi çeviren kuşağın üstünde yer alan 

köşeliklerde, tek veya karışık olarak bulunmaktadır.        

I.1. Akantus: Çeşme’de stilize edilmiş akantus yaprakları mezar 

taşlarını bir kemer gibi alınlığı çeviren bir kuşak şeklinde, 

kitabenin üstünde, üçgen alınlıkta, gövdenin köşeliklerinde, 

taşın tepeliğinde C ve  S kıvrımları oluşturacak biçimde, taşın 

tepeliğini veya alınlığını  bir hotoz ve gelin başı gibi kaplayacak 

biçimde alttan üste doğru yayılması şeklinde yer almaktadır.      

Çeşme mezar taşlarında çalışmamıza dahil edilen örneklerin 

çoğunda akantus yaprağı süsleme öğesi göze çarpmaktadır. 

Akantus yüzdokuz mezar taşında ele alınmıştır. Bazı mezar 

taşlarında akantusun aynı anda alınlıkta, başlık şeklinde veya 

köşelerde yer aldığı gözlenmiştir. Akantusların oluşturduğu 

benzer bezemeler Alanya’da (Yardım, 2002 :187, 207, 208, 225, 

228, 249, 258, 270, 282, 283, 284, 286, 288, 295, 345, 346, 

348), Göynük ‘te (Barışta, 2002a : 126-135 ; Çal, 2007 :310), 

Balıkesir Şeyh Lütfullah Cami Haziresinde (Ülker, 1991 :457-

476), Gördes mezar taşlarında (Biçici, 2004 :768-769 ; Biçici, 

2005 :2,3,7,14), İstanbul Eyüpsultan’da (Çoruhlu, 1998 :107-

109,12-13 ;Torun, 2010 :154,157), Yenikapı’da (Tibet ve 

diğerleri, 1996 :235,243,259) ve Üsküdar’da (Kucur, 2007 :361-

362,366-368), İzmir Birgi (Önkal, 1993 :136-137) ve Tire’de 
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(Biçici, 2009a :131 ; Biçici, 2009b :491-495 ; Ülker, 1994 

:102,res.6,19), Kastamonu’da (Çal, 2008 :34-35), Balkanlardan 

Niğbolu ve Rusçuk’ta (Kiel, 1996 :325), Kocaeli Ereğli 

Beldesi’nde (Galitekin, 2001 :55,57,61), Konya’da (Kara ve 

Danışık, 2005 :174-177), Manisa’da (Biçici, 2008 :67-70), 

Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 2008 :313), Yozgat’da 

(Acun, 2005 :375,380,383,385,427,458)  görülmektedir . Soma 

ve Yozgat’da bulunan mimari yapılarda akantus türü kalem işi 

süslemelerde de (Arık, 1973; Arık, 1988; Özer, 1993; Renda, 

1977) beğeniyle ele alındığı görülmektedir. 

I.2. Armut : Armut motifi Çeşme'de iki örnekte bulunmaktadır 

(ÇM-39,45). Mezar taşlarının üçgen alınlığında mimari 

kompozisyon içinde meyve kasesinde veya alınlık düzlemi 

üzerinde tasvir edilmiştir. İzmir Şeyh Sinan Cami Haziresinde, 

1808 tarihli Şerife Aişe’nin mezar taşında (Biçici, 2004:769-

770), İstanbul Eyüp’de S. Abdülkadir Cami Haziresinde, 1768 

tarihli Fatıma Hanımın şahidesinde (Çoruhlu, 1998:110) 

gerçekçi biçimde armut motifleri göze çarpmaktadır. 

I.3. Asma : Sarmaşık ince dalı olan bir bitkidir. Çiçekleri 

salkımdır. Asma yaprağı ve dalı bir cennet bitkisi olduğunun 

düşünülmesi sebebiyle insanlar tarafından da çok sevilen bir 

motif olmuştur. Çeşme’de Asma dalı ve yaprağı şahideli bir 

örnekte görülmektedir (ÇM-153).  Bu motif Çeşme’de pek 

tutulmamış, o yüzden yalnızca bir mezar ayak taşında karşımıza 

çıkmaktadır. Kompozisyonda servi ağacına C  ve S kıvrımı 
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yaparak dolanan asma dalı ve yaprakları biçiminde ele 

alınmıştır. Balıkesir Şeyh Lütfullah Cami Haziresinde XIX. yy. 

olduğu düşünülen şahide de (Ülker, 1999: 236), Balıkesir 

Zagnos Paşa Cami Haziresindeki mezar taşında (Tüfekçioğlu, 

2002:769) asma dalı karşımıza çıkmaktadır. 

I.4. Başak:  Bu motif Çeşme’de bir örnekte  işlenmiştir (ÇM-

82). 

I.5. Boru çiçeği : Bir örnekte (ÇM-162) yer almaktadır. 

Gördes’te (Biçici, 2004:770), Soma Darkale Mezarlığında ele 

alınan motif (Biçici, 2004:770 Tire’de de boru çiçeğiyle 

bezenmiş örnekte dikkat çekmektedir (Biçici, 2009a:131). 

I.6. Gül: Osmanlı sanatında gül el sanatının birçok alanında 

olduğu gibi çeşmelerde yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. 

İstanbul Çeşmelerinde (Barışta, 1991:19-23; Barışta, 1991:47; 

Barışta, 1993: 42-44), Soma ve Yozgat’da kalem işi 

süslemelerinde (Arık, 1973), Alanya’da (Yardım, 2002:187-

189,203,220,224,225,249,258,276,282, 283,284, 

286,288,345,346,348), Birgi’de (Önkal, 1993:137), Eyüp’te 

(Barışta, 1997:179; Barışta, 2000:269; Biçici, 2000:493; 

Çetintaş, 2000:376; Çoruhlu, 1997:45,47-48; Çoruhlu, 

1998:109-110,112,115; Doğanay, 1998:260-267; Laquer, 

1984:265; Torun, 2010:153,154,157), Göynük’te (Barışta, 

2002a:126,128; Barışta, 2002b:119; Çal, 2007:308), 

Balıkesir’de (Ülker, 1991:457-476), Gördes’te (Biçici, 

2004:771-772; Biçici, 2005:6), Kastamonu’da (Çal, 2008:30-
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32), Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001:57), Konya’da (Kara ve 

Danışık, 2005:174-177),  Manisa’da (Biçici, 2008a:67-69), 

Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 2008b:313), Tire’de (Biçici, 

2009a:131; Biçici, 2009b:492,495; Ülker, 1994:99, res.6,19), 

Üsküdar’da (Kucur, 2007:362,375), Yenikapı’da (Tibet ve 

diğerleri, 1996:235,259), Balkanlardan Niğbolu ve Rusçuk’ta 

(Kiel, 1996:325) gülün yer aldığı  mezar taşı bezemeleri ilgi 

çekmektedir. Otuzaltı örnekte gül (ÇM-3, 10, 12, 14, 15, 1626, 

27,3 037, 38, 39, 48, 51, 52, 55, 57, 61, 64, 67, 70, 71, 82, 92, 

94, 95, 106, 108, 112, 121, 124, 126, 146, 149, 158, 169) ele 

alınmıştır. Gül motifi taşın başlığında, vazoda, kasede, tepelikte 

akantusla birlikte, nesneli kompozisyonlarda işlenmiştir. 

I.7. Haşhaş : Uzun sapının üzerinde tek veya iri bir çiçek açan, 

çiçekleri pembe, meyvası kapsül şeklindedir (Tırman, 

1987:100). Orta Asya’dan Anadolu’ya Türkler tarafından 

getirilen haşhaş motifi ebedi uykuyu simgeleyip, insan ruhunun 

göğe yükselmesini, sonsuzluğa ulaşmasını ifade edilmiş 

olabileceği belirtilmektedir (Karamağaralı, 1971:97; 

Karamağaralı, 1992:3; Karamağaralı, 1999:38). Çeşme’de 

haşhaş motifi bir örnekte bulunmaktadır. (ÇM-73)  

I. 8. Horoz ibiği Çiçeği : Yelpaze şeklini andıran bu çiçek 

Çeşme Kalesindeki bir örnekte ele alınmıştır (ÇM-69). Manisa 

Zeytinliova’daki eski mezarlıkta yer alan Hadice Molla’nın 

1823 tarihli ve Menemen Ulu Camisi Haziresinde yer alan 

tarihsiz ancak 1808-1813 tarihleri arasına tarihlenen mezar 
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taşlarının alınlıklarında, Gördes’teki örneklerde verilmiştir 

(Biçici, 2004:772-773). 

I. 9. İncir : Ağacı kudret, hayat, ölümsüzlük ve yüksek bilginin 

de simgesi olduğu gibi, meyvesinin içinin tohumla dolu olduğu 

için kutsal kabul edildiği, ve eski Mısır’da incir şeklinde 

muskalar başlıca nazarlık şekilleri arasında yer aldığı ifade 

edilmektedir (Oğuz, 1983:45). Göynük’te III/82 Env.No.lu 

mezar taşında incir ele alınmıştır (Barışta 2002b:119). 

İki örnekte görülen incir motifi, mezar taşın tepeliğinde yer alıp, 

bir ağacın dalları üzerinde (ÇM-45,157) veya diğer bitkisel 

unsurlarla birlikte tasvir edilmiştir. 

 I.10. Kalla : Kalla yedi örnekte (ÇM-

30,152,158,159,161,162,164), başka çiçeklerle birlikte ele 

alınmıştır. Alanya’da (Yardım, 2002:253,294,393), Gördes’te 

(Biçici, 2004:773), İzmir’de (Ülker, 1985: 12-13, res.13-14; 

Ülker, 1987:18, 21, res.20, 26), İzmir Tire’de (Biçici, 2009b 

:489,495), Soma, Kırkağaç ve Menemen’de bulunan örnekler 

içerisinde çiçek ve yapraklarla birlikte iki yöne kıvrılan kalla 

çiçekleri dikkat çekmektedir (Biçici, 2004:773). 

I. 11. Karanfil : İki çeneklilerin karanfilgiller familyasından 

olup, yaprakları ensiz, karşılıklı, sivri, ince saplı, güzel kokuya 

sahip bir bitkidir (Tırman, 1987:140). Selçuklu ve Osmanlı 

dönemi sanat eserlerinde çokça kullanılmıştır. XVI. Asırdan 

itibaren çinilerde, taş işçiliğinde, kumaşlarda, el işlerinde 

(Ünver, 1967:5-12) karşımıza çıkmaktadır. Eyüp’de Caferpaşa 
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Türbesinde Cafer Bey’in oğlu İsfandiyar Bey’in XVII. yüzyıla 

ait olduğu düşünülen mezar taşında karşımıza çıkmaktadır 

(Barışta, 2000a:263). Çeşme Kalesinde yer alan örneklerde 

karanfil beş örnekte olup (ÇM-5,6,21,30,156), mezar taşlarının 

alınlığında vazo içerisinde, tepeliğinin alt iki yan köşesinde 

işlenmiştir. 

I. 12. Kır çiçeği  : Kırkiki örnekte bulunmaktadır. Stilize 

edilmiş ve yöresel olduğu düşünülen bu çiçekler baş taşlarının 

tepeliğinde, üçgen alınlığında, kitabenin üstündeki köşeliklerde 

veya ayak taşında, mimari bezemeler içinde, servi ve diğer 

bitkisel unsurlarla birlikte betimlenmiştir. 

I. 13. Kıvrık dal : On örnekte göze çarpmaktadır (ÇM-

9,21,72,73,113,129,144,146,153,160). Mezar taşında tepelikte 

veya taşın kenarlarında başka çiçeklerle, birlikte kompozisyona 

katılmıştır. Amasya’da (Aydoğdu, 1997:243). Ahlat’ta 

(Karamağaralı, 1992 :49-50,57), Alanya’da (Yardım, 2002 

:240), Denizli’de (Pektaş, 2005 :352-353), Diyarbakır’da (Top, 

2005 :409,413,415), Eyüp’te (Barışta, 2000 :259 ; Çoruhlu, 

1998 :105-106,111,115 ; Torun, 2010 :147), Gördes’te (Biçici, 

2004:774-775), Göynük’te (Barışta, 2002a :126 ; Barışta, 2002b 

:119), Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :40), Manisa’da 

(Biçici,  2008a :67,69), Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 

2008b :313), Siirt’te (Tüfekçioğlu, 2005 :427,429,430), Tire’de 

(Biçici, 2009a :131), Yozgat’da (Acun, 2005 :524-525) Çeşme 

örneklerine benzer kıvrık dal motifleri görülmektedir. İstanbul 
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Hekimoğlu Ali Paşa Camisinin taştan minberinde kıvrık dal ve 

yapraklardan oluşan bir bordürün minberin yüzeyini kuşattığı 

göze çarpmaktadır (Barışta, 2003:138). 

I. 14. Kozalak :  Çeşme’de  kozalak motifi iki örnekte 

bulunmaktadır. (ÇM-50,63). 

I. 15. Krizantem : Çeşme Kalesinde  krizantem motifi üç 

örnekte bulunmaktadır. (ÇM-9,105,146). 

I. 16. Küpe : Otsu ve kırmızı, mor, pembe, beyaz renkte olan, 

küpe gibi sarkık çiçeklerinden dolayı küpe diye 

adlandırılmaktadır (Tırman, 1987:149). İstanbul Eyüp’de Cafer 

Paşa Türbesinde Env.No. 32 ve 34 olan, XVI. yüzyıla ait 

oldukları düşünülen sembolik lahit parçasında küpe çiçeği 

betimlenmiştir (Barışta, 2000a:273, 275). Dokuz örnekte ele 

alınmıştır (ÇM-15,68,78,79,80,87,89,100,165).  Çeşme’deki 

örneklerde tepelikte, üçgen alınlıkta, vazo içerisinde başka 

bitkisel ve mimari unsurlarla birlikte yer almıştır. Örneklerin 

çoğu oldukça stilize verildiğinden, tanımı zorlukla 

seçilebilmektedir. 

I.17. Lale : Mezar taşlarında lale, Çeşme’de sekiz örnekte 

işlenmiştir (ÇM-5,7,9, 68, 85, 88,125,170). Taşın tepeliğinde 

veya üçgen alınlığında yer alan lale, bitkisel ağırlıklı 

kompozisyonda stilize edilerek veya doğadaki gibi verilmeye 

çalışılmıştır. Lale motifi Edirne’de (Özer, 1995:52, res.2), 

Balıkesir’de (Ülker, 1991 :476), Diyarbakır’da (Top, 2005 

:409,411-415), Eyüp’te (Barışta, 2000 :259,272 ; Biçici, 2000 
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:493 ; Çoruhlu, 1997 :45 ; Doğanay, 1998 :260-267 ;Torun, 

2010 :147), Göynük’te (Çal, 2007 :309), Gördes’te (Biçici, 

2004:775 ; Biçici, 2005 :2-3,6-7), Kastamonu’da (Çal, 2008 :35-

36), Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :34), Safranbolu Yörük 

Köyünde (Biçici, 2008b :313), Tire’de (Biçici, 2009a :131 ; 

Biçici, 2009b :491-492,495), Balkanlardan Niğbolu ve 

Rusçuk’ta  (Kiel, 1996 :321) işlenmiştir. 

I. 18. Menekşe :  Çeşme’de yedi örnekte işlenmiştir (ÇM-

2,18,72,113,121,130,146). 

I. 19. Nar : Çeşme’de iki örnekte işlenmiştir (ÇM-38,170). 

I.20. Orkide : Çeşme’de üç örnekte işlenmiştir (ÇM-14,26,68). 

I.21. Palmet: Palmet onbir örnekte ele alınmıştır (ÇM-

88,107,109,117,118,139,146, 148, 153,163,168). Şahidenin 

tepeliğinde tek veya başka bitkisel unsurlarla birlikte tasvir 

edilmiştir. İstanbul Çeşmelerinde (Barışta, 1993:35 ; Barışta, 

1992:17 ; Barışta, 1992:28, 36 ; Barışta, 1992:47) palmet 

motifine rastlanılmaktadır. Ahlat’ta (Karamağaralı, 1992 :49-

50,57), Denizli’de (Pektaş, 2005 :352), Diyarbakır’da (Top, 

2005 :412-414), Eyüp’te (Barışta, 2000 :266,268,273,275; 

Çoruhlu, 1997 :49-50 ; Çoruhlu, 1998 :106), Tire’de  (Ülker, 

1986: 16, res.12 ; Biçici, 2009a :131 ; Biçici, 2009b :489-

490,495-496), İzmir Ali Ağa Camisi Haziresinde (Ülker, 

1989:22-23, res.5) , Gördes’te (Biçici, 2004:777), Göynük’te 

(Barışta, 2002a :126 ; Barışta, 2002b :119), İzmir  Hacı 

Mahmud Camisi Haziresinde (Ülker, 1988:16, res.4), Konya’da 
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(Kara ve Danışık, 2005 :109), Siirt’te (Tüfekçioğlu, 2005 :430) 

karşımıza çıkan palmet motifi  taşın yüzeyinde yer almıştır.                

I. 22. Palmiye: Bu motif Çeşme’de 25 mezar taşında karşımıza 

çıkmaktadır (ÇM-20, 70, 71, 73, 75, 85, 88, 108, 116, 117, 118, 

119, 121, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 138, 139, 142, 145, 147, 

148). Şahidelerin tepeliklerinde, üçgen alınlıklarında çeşitli 

bitkisel kompozisyonlarla beraber yer almıştır. Manisa’da 

(Biçici, 2004:777), Alanya’da (Yardım, 2002 :231), Eyüp’te 

(Torun, 2010 :152), Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :37), 

Gördes’te (Biçici, 2004:777), Tire’de (Biçici, 2009a :132), 

Üsküdar’da (Kucur, 2007 :352), Yozgat’ta (Acun, 2005 :501) 

Çeşme mezar taşlarını anımsatan palmiye motifi şeklinde 

bezemeler bulunmaktadır.  

I. 23. Rozet Çiçeği : Sekiz örnekte işlenmiştir (ÇM-

67,85,152,156,158,130,137,169). Şahidenin tepeliğinde veya 

alınlığında çoğunlukla stilize edilmiş bir biçimde işlenmiştir. 

Eyüp’ta (Barışta, 2000 :259; Çoruhlu, 1997 :45), Gördes’te 

(Biçici, 2004:778), İzmir’de (Ülker, 1985:12,13; Biçici, 2009a 

:132). Ayrıca Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :61), Konya’da 

(Kara ve Danışık, 2005 :175), Manisa’da (Biçici, 2008a :70), 

Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 2008b :313), Tire’de 

(Biçici, 2009b :489-491,493,495-496) Çeşme Kalesindeki 

motifleri hatırlatan örnekler de karşımıza çıkmaktadır. 

I. 24. Rumi: Mezar taşları içerisinde bir örnekte bulunmaktadır 

(ÇM-154). Mezar taşının tepeliğinde tek başına kaplayarak yer 
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alarak bir kompozisyon meydana getirmiştir. Ahlat’ta 

(Karamağaralı, 1992 :53,56,64-66,80), Diyarbakır’da (Top, 

2005 : 410, 413, 415), Eyüp’te (Barışta, 2000 : 266, 268, 273, 

275 ; Çetintaş, 2000 : 377 ; Çoruhlu, 1997 :50,52 ; Çoruhlu, 

1998 :105-106), Göynük’te (Barışta, 2002a :126 ; Çal, 2007 

:309), Gördes’te (Biçici, 2004:778), Konya’da (Kara ve Danışık, 

2005 :162-163), Tire’de (Biçici, 2009a :132 ; Biçici, 2009b 

:489-490,495-496), Bursa’da mezar taşlarında rumili örnekler 

bulunmaktadır (Karaçağ,  1994:172). 

I. 25. Servi: Türkiye’nin dört bir yanındaki mezarlıklar bir 

yandan servi ağaçlarıyla yeşillendirilirken, bir yandan da mezar 

taşları üzerine farklı şekillerde servi resimleri ile tasvir edilmiş 

olduğu anlaşılmaktadır (Çulpan, 1961 :122). Serviler şekil 

itibarıyla düz ve sade olabildikleri gibi, başka bitkisel motiflerle, 

nesnelerle beraber mezarlıklarda işleniştir (Çulpan, 1961 :145-

158). Çeşme Kalesinde bulunan mezar taşları içerisinde onbeş 

örnekte karşımıza çıkmaktadır (ÇM-4, 23, 31, 35, 39, 41, 45, 50, 

55, 56, 63, 67, 83, 90, 93). Çeşme Kalesinde yer alan mezar 

taşları içerisinde servi, mimari kompozisyon içerisinde ve 

başlıkta işlenmiştir. Denizli’de (Pektaş, 2005 :353), Eyüp’te 

(Barışta, 2000 :259 ; Çetintaş, 2000 :376 ; Çoruhlu, 1998 

:105,109,112), Gördes’te (Biçici, 2004:778-780 ; Biçici, 2005 

:2-3,7,12-14), Kastamonu’da (Çal, 2008 :36-37), Kayseri’de 

(Sağır, 2005 :364), Konya’da (Kara ve Danışık, 2005 :110-

111,158-159), Manisa’da (Biçici, 2008a :67-70), Safranbolu 

Yörük Köyünde (Biçici, 2008b :313), Tire’de (Biçici, 2009a 
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:132 ; Biçici, 2009b :491,493,495 ; Ülker, 1994 :99,108,res.22), 

Yozgat’ta (Acun, 2005 :370-73,375, 378,381,383,386,463,538)  

da ucu sağa ve sola kıvrık serviler görülmektedir.  Servi 

ağaçlarının iki yanlarından çıkan çıkıntıların ay, doğurganlık ve 

bolluk simgesi olan boynuz olarak yorumlandığını Burhan Oğuz 

ifade etmektedir (Oğuz, 1983:31). Amasya mezar taşları 

içerisinde altı örnekte servi göze çarpmaktadır. Servilerin uçları 

düz, içleri yarım yuvarlak, eğik ve dik çizgilerle taranmıştır 

(Aydoğdu, 1997:244). Serviler çeşmelerde de çok yoğun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Çeşmelerinde (Barışta, 

1992:12,65,74,76; Barışta, 1993:32) uçları karşılıklı olan, içi 

taralı servi ağaçları betimlenmiştir (Barışta, 1991:12-13,37). 

I. 26. Üzüm: Cennet meyvelerinden biri olmasının yanında 

bereket, bolluk ve sonsuzluğu, hayatı simgeleyen üzüm, Eyüp’te 

(Barışta, 2000:259; Biçici, 2000:492; Çoruhlu, 

1998:105,108,110-117; Doğanay, 1998:264), Balıkesir’de 

(Ülker, 1999:232, 236; Tüfekçioğlu, 2002:769) yer alan bazı 

şahidelerde ele alınmıştır. Gördes’te (Biçici, 2004:780; Biçici, 

2005:12-13). Gördes’teki mezar taşlarında rağbet edilmeyen bir 

motif olan üzüm, taşların üçgen alınlığında çiçekler ve 

meyvelerle bir arada tasvir edilmiştir. Kastamonu’da (Çal, 

2008:37-38), Manisa’da (Biçici, 2008a:67,69), Tire’de (Biçici, 

2009b:489,494), Yozgat’ta (Acun, 2005: 458,501) benzer 

örnekleri vardır. Çeşme mezar taşları içerisinde bir örnekte 

bitkisel unsurlarla birlikte işlenmiştir (ÇM-153). 
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I. 27. Yaprak: Otuzsekiz örnekte ortaya çıkmaktadır. 

Şahidelerin tepeliğinde, kitabeyi U şeklinde çeviren kuşak 

içinde, çeşitli bitkisel, geometrik veya nesneli unsurlarla birlikte 

ele alınmış, stilize edilmiş veya naturalist bir havada verilmiş 

yaprak motifleri olduğu göze çarpmaktadır. 

I. 28. Yıldız Çiçeği : Mezar taşları içerisinde dört örnekte 

bulunmaktadır (ÇM-4,40,50,74). Mezar taşların tepeliğinde yer 

alan motifin stilize edilmiş olarak işlendiği anlaşılmaktadır. 

Eyüp’te (Çoruhlu, 1997 :45; Torun, 2010:154,157), Gördes’te 

(Biçici, 2004:781), Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 2008b 

:313), Tire’de (Ülker, 1994 :108, res.22) mezar taşlarında yer 

almaktadır. 

II. Geometrik Bezeme : Mezar taşlarından 71 tanesinde 

geometrik bezeme görülmektedir. Bu motifler burma, çarkıfelek, 

çerçeve, hilal, inci görünümlü dairesel form, ışın çubuğu, saç 

örgüsü, su yolu, testere dişi, üçgen, yıldız, yumurta dizisi ve 

yürek veya damlayı hatırlatan motiflerdir. Bezemenin çoğunu 

gövdenin yüzeyini kaplayan, dekoratif amaçlı çerçeveler ve 

yürek veya damla denilen denen genellikle kitabenin son 

satırında olan şekiller ve  az olarak da,  inci görünümlü dairesel 

form, saç örgüsü, testere dişi, yıldız ve yumurta dizisi motifleri 

oluşturmaktadır.  

II.1. Burma motifi : Dört örnekte (ÇM-3,5,7,93) mezar 

taşlarının üçgen alınlıkla gövdeyi ayıran yatay silme içinde 

dizilidir. Motif yatay veya dikey çizgilerin kuşak içinde 
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burularak oluşturulmasıyla meydana gelmiştir. Göynük’te 

burma şeklinde motif mezar taşında bulunmaktadır (Barışta, 

2002 b:119). 

II. 2. Çarkıfelek : Altı örnekte işlenmiştir (ÇM-

3,17,19,22,24,146). Tepeliği dilimli olan mezar taşlarında, 

kitabenin üstündeki basık kavisli kemer biçimli kuşağın hemen 

üstünde olup, bitkisel motifin veya ışın çubuğunun yayıldığı 

merkez veya dairesel şeklin içinde yer almaktadır. Anadolu 

Selçuklu dönemi yapılarından Tercan Mama Hatun Kümbeti 

(XIII.yüzyıl ortası) portal kemerinin köşeliklerinde; Aksaray 

Kılıç Aslan Kümbeti (1260) giriş cephesinde, portalin sağ ve 

solunda; Ahlat Erzen Hatun Kümbetini (1397) çevreleyen sağır 

kemer dizisinin üst taraflarında; Beylikler devrinden Tire 

Aydınoğlu Süleyman Bey Türbesinin (1349) kemerli girişi 

üzerinde, yanlarda (Karamağaralı, 1993:253-254) , Niğde 

Eskiciler Mescidi son cemaat yeri tavan yüzeyindeki karelerde 

ahşap üzerine (Çal, 2000b:8) çarkıfelek motifleri işlenmiştir. 

“Mezar taşlarında ve mimaride görülen çarkıfelek motifi 

üzerindeki dönüşü ifade eden çark şekli ve kendisine verilen 

isimden de anlaşılacağı gibi gökyüzü ile kutsal bir anlam ifade 

eder” diye belirtilmektedir (Karamağaralı, 1993:259). 

Anlaşıldığına göre çarkıfelek sonsuzluğu temsil eden 

motiflerden biri olmasının yanında mezar taşlarında karşımıza 

çıkmasının sebeplerinden biri de, gelip geçici hayattan 

sonsuzluğa kavuşma anlatılmak istenmiş olmalıdır (Biçici, 

2004:785-786 ). 
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II. 3. Hilal : Çeşme Kalesinde incelediğimiz on örnekte yer 

almaktadır (ÇM-11,39,41,56,61, 63, 83,93,153,160). Mezar 

taşlarının tepeliğinde, boyunda, üçgen alınlığında, daha çok 

mimari kompozisyonlar içinde veya minarenin yanında ele 

alınmıştır. 

II. 4. Işın çubuğu : Beş örnekte bulunmaktadır (ÇM-

3,10,17,19,24). Tepeliği dilimli olan ve ışın çubuğu motifinin 

olduğu mezar taşları, çoğunlukla mezarlıkların en eski örnekleri 

arasındadır. Şahidelerin tepeliğinde, çarkıfelek, damla ve 

çevresinde diğer bitkisel unsurlarla beraber işlenen örnekler 

XVIII.yüzyıla tarihlenen örneklerdir. Yelpaze, damla, istiridye 

veya yarım rozet çiçeğini hatırlatan motif, bir merkezden çıkan 

ve etrafa dağılan, daha çok damla motifi gibi işlenmiş ışın 

çubukları şeklindedir. Işınsal çubuklar Amasya’da (Aydoğdu, 

1997:262), Gördes’te (Biçici, 2004:786-787), Alanya’da 

(Yardım, 2002 : 270, 295), Antalya Müzesinde (Eren, 

1982:res.34), çeşmelerde (Barışta 1991; Barışta 1992) yoğun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Amasya, gerek Antalya, 

gerekse İstanbul’un çeşitli semtlerinde yer alan çeşmelerde yer 

alan istiridye veya yelpaze görünümlü ışın çubukları Çeşme’de 

bulunan örneklere benzemekte ve bunun İstanbul ve Anadolu’da 

özellikle mimari yapılarda ve mezar taşlarında dönemin modası 

uygun olarak devam ettiği, XVIII.yüzyılda yoğun olarak 

kullanıldığı, sonra terk edildiği anlaşılmaktadır (Biçici, 

2004:787). Bu süslemenin birçok yerde eşine rastlanıldığı gibi 

Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :61), Konya’da (Kara ve 
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Danışık, 2005 :109, 164-165), Safranbolu Yörük Köyünde 

(Biçici, 2008b :313), Tire’de (Biçici, 2009 :133 ; Biçici, 

2009b :491-493 ; Ülker, 1986:15-16 ), İzmir’de  de karşımıza 

çıkmaktadır (Biçici, 2004:787). 

II. 5. İnci: Tek halinde inci görünümlü geometrik şekillerin 

olduğu motifler bir örnekte (ÇM-82), bitkisel motiflerin arasında 

belirli bir aralıkla sıralanarak inciyi hatırlatan dairesel motife 

yakın şekilde tasvir edilmiştir. Eyüp’te (Çoruhlu, 1998 :107, 

114), Gördes’te (Biçici, 2004:787), Tire’de (Biçici, 2009a :133) 

inci görünümlü benzer motifler dikkat çekmektedir. 

II. 6. Saç örgüsü motifi : Bir örnekte yer almaktadır (ÇM-4). 

Bu motif Tire Müzesinde XVIII-XIX. yüzyıllar arasına ait 

olduğu düşünülen figürlü bir sembolik lahit parçasının 

kenarlarında (Ülker, 1986:25), İzmir Ali Ağa Cami Haziresinde 

bulunan 1774 tarihli Ayşe Hatunun şahidesinde (Ülker, 1989:22, 

res.4) gözümüze çarpmaktadır. 

II. 7. Su yolu: Dalga biçimli, veya su yolu diye de 

adlandırılabilecek kıvrımlı bordürün olduğu motif, Çeşme 

Kalesindeki mezar taşları içerisinde ondört örnekte tasvir 

edilmiştir (ÇM-5, 64, 68, 69, 75, 78, 80, 82, 86, 111, 125, 129, 

155, 167). Mezar taşı kitabesini U şeklinde dalgalı, kıvrımlı bir 

biçimde çeviren kuşak görünümünde ele alınmıştır. Bu bordürün 

benzer şekli Alanya’da (Yardım, 2002 :240,284), Birgi’de 

(Önkal,1993 :137), Eyüp’te (Torun, 2010 :151,153), Gördes’te 

(Biçici, 2004:786), İstanbul Yenikapı’da (Tibet ve diğerleri, 



 
370 ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI 

1996 :235-236,239), Kocaeli Ereğli’de (Galitekin, 2001 :40), 

Safranbolu Yörük Köyünde (Biçici, 2008b :313), Tire’de 

(Biçici, 2009b :491), Göynük’te III/59 Env.no.lu mezar taşında 

yer almaktadır (Barışta, 2002a:133). 

II. 8. Testere dişi : Bir mezar taşında karşımıza çıkmaktadır 

(ÇM-5). Taşın alınlık kısmıyla gövde kısmını çeviren, kenarları 

testere gibi dişli bir biçimde betimlendiği anlaşılmaktadır. 

Balıkesir’de (Ülker, 1991 :469), Tire’de (Biçici, 2009a :133), 

Eski Foça Mezarlığında (Ülker, 1990:469, res.2) testere dişi 

şeklindeki motif kitabeyi U şeklinde sarmakta ve kuşatmaktadır. 

II. 9. Yıldız ve güneş biçimli şekiller :  İki örnekte ele 

alınmıştır (ÇM-153,160). Gördes'te bulunan mezarlıklarda da 

buradakine benzer örnekleri vardır (Biçici, 2004:788). 

II. 10. Yumurtaya yakın biçimli motif dizisi : İki örnekte 

işlenmiştir (ÇM-122,146). Uzun veya kısa, yayvan, elips, 

yumurta biçimine yakın olan motif, bir bordür şeklindedir. Taşın 

üst kısmında akantus yaprağının içinde tek olarak ve diğer 

örnekte taşın alt kısmında (ÇM-146) diğer motiflerle birlikte yer 

almaktadır. Bu motifin benzeri Gördes’te (Biçici, 2004:786) ve   

Tire’de (Biçici, 2009a :134) bulunmaktadır. 

II. 11. Yürek veya damla: Yürek veya su damlasını andırdığı 

düşünülen motif otuzsekiz mezar taşında vardır (ÇM-

1,2,6,9,12,15,18,21,24,26,27,29,30,31,32,35,36,37,38,42,52,55, 

56,57,58,82,85,94,132,134,154,155,156,157,161,162,164,165). 

Gövde de kitabenin alt kısmını yürek veya damla şeklinde 
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kuşatan biçimde taşın yüzeyi oyularak verilmiştir. Gördes’te 

(Biçici, 2004:786-787) ve Tire’de (Biçici, 2009a :134) yürek 

biçimli motifler beğeniyle tasvir edilmiştir. 

III. Nesneli Bezemeler :  İçerisinde üç tane alem motifinin 

bulunduğu 25 mezar taşında mimari nesneler, 2 tanesinde bukle 

(ÇM-149,161), 1 tanesinde fişeklik (ÇM-160), 1 tanesinde kama 

(ÇM-160), 2 tanesinde kase (ÇM-39,170),  4 tanesinde kurdela 

(ÇM-80,82,111,112), 1 tanesinde kuşak (ÇM-160),  1 tanesinde 

muskalık (ÇM-160), piştov (ÇM-160), saat (ÇM-160),  5 

tanesinde takı (ÇM-12, 15, 16, 29, 30), 3 tanesinde saksı (ÇM-

91,96,100), 26 tanesinde vazo,  1 tanesinde yelek (ÇM-160), 

zincirin (ÇM-160) işlendiği nesneli motifler dikkat çekmektedir. 

Ayrıca; 1 tanesinde kavuk ve fes, 7 tanesinde sarık ve 8 

tanesinde de kadın başlığı karşımıza çıkmaktadır. Meyve kasesi, 

çeşitli takılar, vazo, başlıklar, günümüzde ve geçmişte günlük 

yaşamda kullanılan nesnelerin tasvir edildiği toplam 71 adet 

nesneli motiflerle bezeli tasvirler bulunmaktadır. 

III. 1. Kase:  Çeşme’de biri kulpsuz, diğeri çift kulplu içinde 

meyve olan meyve kasesi tasvirleri iki örnekte dikkat çeken 

(ÇM-39,170), ölünün cennete gitmesi ve tasvirde yer alan 

cennet meyvelerinden yararlanması yönünde bir temenni, istek 

taşımaktadır. Eski toplumlarda ölüm törenlerinde çiçek ve 

meyveler, üreme, bereket ve ulaşılmak istenen şeye kavuşmak 

için adak olarak kullanılır (Çoruhlu, Y., 1998:120). Meyve 

kasesi tasviri olan örneklerde, bezemeler taşın alınlığında veya 
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tepeliğinde yer almaktadır. Kaselerden biri kaideli olup, 

üzerinde çiçekler ve meyveler görülmektedir (ÇM-170).Eyüp’te 

ulaşılabilen şahidelerdeki meyve kasesi tasvirinin formu, iki 

taraftan S şeklinde kulplu, kulpsuz, kaideli ve kasenin yüzeyinin 

süslü oluşu gibi biçimlerle benzerlik göstermektedir (Çoruhlu, 

1998:103-117). Göynük’te (Çal, 2007:311), Gördes’te (Biçici, 

2004:789-791), Pınarbaşı Mezarlığından Fatıma Kadın’ın 1816 

tarihli mezar taşında , tarihsiz ancak 1812-15 tarihleri arasında 

olabileceği düşünülen başka bir şahide de; Kastamonu’da (Çal, 

2008 :27-28), Tire Müzesinde (Biçici, 2009a :134) taşların 

üçgen alınlıklarında daha çok mimari kompozisyonun ağırlıkta 

olduğu ve diğer bitkisel unsurların da tasvir edildiği, kulplu veya 

kaideli  bir kasenin içinde meyvelerin, çiçeklerin olduğu bir 

kompozisyon görülmektedir. 

III. 2. Saksı : Üç mezar taşında kaidesiz saksı motifi dikkat 

çekmektedir (ÇM-91,96,100). Gördes'te (Biçici, 2004:791), 

İstanbul Eyüp Pertev Mehmed Paşa ve Nişancı Ferudun Paşa 

Türbelerinde sembolik lahitlerin yan kenarlarında saksılar 

betimlenmiştir (Doğanay, 1998:261-263). 

III. 3. Takılar : Vücudun çeşitli yerlerine ve özellikle boyun 

bölgesine takılan bir süs eşyası olan takılar Osmanlı Döneminde 

beğenilerek kullanılmıştır (Barışta, 2002c:1309-1313). Çeşitli 

gerdanlık dizisinin olduğu takılar mezarlıkta beş örnekte 

bulunmaktadır (ÇM-12,15,16,29,30). Mezar taşında boyunu 

çeviren gerdanlık şeklinde  yer almaktadır. Alanya’da (Yardım, 
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2002 : 345-346), Göynük’te (Barışta, 2002b :119,124 ; Çal, 

2007:311), Gördes’te (Biçici, 2004:791), Kastamonu’da (Çal, 

2008 :30), Manisa Nişancıpaşa Cami haziresinde gerdanlık 

işlenmiştir (Biçici, 2004:791). 

III. 4. Vazo: Vazo motifi incelediğimiz mezar taşları içerisinde 

yirmialtı mezar taşında karşımıza çıkmaktadır (ÇM-

5,6,9,53,64,67,68,69,72,73,77,78,79,85,86,89,114, 123,125,129, 

133,135,136,140,142,143). Vazo tasvirleri şahidenin tepeliğinde 

veya alınlığında vazo içerisinde akantus yaprakları, çiçeklerin 

yer aldığı çeşitli bitkisel unsurlarlabir arada ele alınmıştır. 

Vazolar kaideli, kulpsuz veya  bir örnekte olduğu gibi bereket 

boynuzu (ÇM-67) biçiminde verilmiştir. 

Vazoya çiçek yerleştirme mefhumunun Uzak Doğu’da ortaya 

çıkıp, Türklerin Çin’le olan münasebetleri sonucu kaplı çiçek 

motifinin Türklerce benimsendiğini Azade Akar söylemektedir 

(Akar, 1969:268).Vazo motifi duvar çinilerinde,  seramiklerde, 

taş mermer üzerinde (özellikle çeşmelerde ve mezar taşlarında), 

eski resim ve minyatürlerde, tezhiplerde, tahta üzerindeki 

nakışlarda, sedef işlerinde, kağıt oymacılığında, işlemelerde 

beğenilen bir motif olarak çok kullanılmıştır (Akar, 1969:267-

272). Alanya’da (Yardım, 2002 :225), Diyarbakır’da (Top, 

2005 :415), Eyüp’te (Barışta, 2000 :259,267,269,274 ; Biçici, 

2000 :493 ; Çetintaş, 2000 :376 ; Çoruhlu, 1997 :48 ; Çoruhlu, 

1998 :115 ; Doğanay, 1998 :260-267 ; Torun, 2010 :147), 

Göynük’te (Barışta, 2002a :126,129 ; Barışta, 2002b :119 ; Çal, 
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2007:311), Gördes’te (Biçici, 2004:792-793 ; Biçici, 2005 :6), 

Birgi’de (Önkal, 1993:133, res.4), Kastamonu’da (Çal, 

2008 :27-28), Konya’da (Kara ve Danışık, 2005 :158-159), 

Manisa’da (Biçici, 2008a :67-69), Safranbolu Yörük Köyünde 

(Biçici, 2008b :313), Tire’de (Biçici, 2004:792-793). Bereket 

boynuzu şeklindeki vazo tasvirli örnekler ise; Tire’de (Biçici, 

2009a :134 ; Biçici, 2009b :489,491,492,496 ; Ülker, 1994 :199, 

res.6); Yozgat’ta (Acun, 2005 :427,447,469,) bulunan mezar  

taşlarında beğeniyle uygulanmıştır. 

IV. Mimari Bezemeler :  Mimari tasvirlerin yer aldığı en eski 

örnek (ÇM-4) 1745 tarihli, en yeni örnek (ÇM-93) 1854 

tarihlidir. Yirmidört mezar taşında doğrudan mimariyi tasvir 

eden kompozisyonlar olduğu gibi (ÇM-4,13,28,31,33,35,36, 39, 

41,43,45,47,50,56,57,60,61,63,67, 74,83,90,93,169) bir mezar 

taşında yalnızca alemle camiyi vermek isteyen, simgeleyen 

örnekte vardır (ÇM-11). Kompozisyonlarda bitkisel unsurlarla 

birlikte cami, türbe, medrese ve ev gibi mimari unsurlar 

yansıtılmaya çalışılmıştır. Bazen cami, türbe ve ev gibi unsurlar 

bir arada verilirken bazen yalnızca caminin, türbenin veya evin 

olduğu tasvirlerde karşımıza çıkmaktadır. Tasvirlerde tek cami, 

tek türbe, tek ev veya evler topluluğu, cami-ev, cami-türbe-

medrese, ev-türbe, cami-türbe-medrese-ev gibi çeşitli mimari 

unsurlarında yer aldığı bir düzenleme bulunmaktadır. 

Taşın üçgen alınlık kısmında yer alan bezemelerden cami motifi, 

üç mezar taşında alınlığın ortasında (ÇM-13,28,50), onbir 
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tanesinde sol yanında (ÇM-31,36,39,41,45,56,60,61,83, 90,169) 

yedi tanesinde sağ yanda yer almıştır (ÇM-4,35,43,57,67,74,93). 

Caminin 2 katlı verilişinde kasnak cephesi de kat gibi 

gösterilmeye çalışılmıştır. Dokuz cami iki kat (ÇM-

13,28,36,39,41,50,67,83,169), üç katlı işlenen cami tasviri 

bulunmamaktadır. Yirmi cami tek kubbelidir (ÇM-

4,13,28,31,35,36,39,41,45,50,56,57,60,61,63,74,83,90,93,169). 

Aynı mimari düzlem içerisinde birden çok kubbe tasviri 

bulunmasına rağmen, çok kubbeli yapıların çoğunun türbe ile 

medrese tasviri olabileceğine ihtimal vermekteyiz. 

İki cami tasvirinde minare bulunmamasına karşın (ÇM-13,28), 

diğer örnekler içinde onsekiz tek minare (ÇM-

4,31,35,36,39,41,45,50,56,57,60,61,63,74,83,90,93,169), bir 

minarenin de çift olduğu dikkat çekmektedir (ÇM-67). Ayrıca 

minare tasvirlerinden onsekiz tanesi şerefeli (ÇM-

4,31,35,36,39,41,45,56,57,60,61,63,67,74,83,90,93,169), sekizi 

şerefe kapılı (ÇM-4,31,36,41,56,61,67,169), on tanesi mazgal 

pencereli (ÇM-4,31,36,39,41,50,56,60,67,169), dokuz minarenin 

gövdesi bileziklidir (ÇM-4,31,35,36,39,57,63,67,169). Altı 

minareli örnek kaideli (ÇM-31,39,41,67,93,169) ve bunların 

sekiz tanesi de kapılıdır (ÇM-4,31,36,41,63, 67,93,169). Minare 

tasvirlerin hiçbirinde minareye çıkış merdiveni 

betimlenmemiştir. Cami gibi kubbeli olan, türbe ve medrese 

diye adlandırılması düşünülen yapılardan türbe taş alınlığının 

ortasında bir (ÇM-43), sol yanda iki (ÇM-4,31), sağ yanda üç 

defa işlenmiştir (ÇM-47,50,83). Onbir mezar taşında birden 
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fazla kubbe verilerek bir medreseye işaret edebileceğini gösteren 

mimari birimler göze çarpmaktadır. Bu kubbeli yapılar aynı 

cephe üzerinde yer aldıkları gibi, cami ve türbe ile de aynı 

cepheyi paylaşabilmektedirler. Tek kubbeli türbe örnekleri 

tasviri dört tanedir (ÇM-31,43,47,50). Bir örnekte türbe 

alınlıkta, tek kubbe olarak ele alınmıştır (ÇM-4). Cami, medrese 

ve türbelerle birlikte, cami-ev, türbe-ev şeklinde işlenen 

konutlar, bazen tek olarak da kompozisyonda yer almıştır. 

Evlerin yer aldığı mezar taşlarından iki tanesinde tek ev (ÇM-

35,36), beş tanesinde iki ev (ÇM-33,47,61,83,93), bir tanesinde 

dört ev (ÇM-50) ve yedi ev (ÇM-63) işlendiği göze 

çarpmaktadır. Ev tasvirli örnekler üç mezar taşında tek katlı 

(ÇM-33,50,61), dört tanesinde iki katlı verilmiştir (ÇM-

35,36,63,93). Evlerin üst örtüleri veya çatıları yedi mezar 

taşında sivri külahlı ve çatılıdır (ÇM-33,35,36,50,61,63,93). 

Cami, türbe ve evlerin pencere biçimleri ondört örnekte 

dikdörtgen (ÇM-28,31,35,36,39,41,50,61,63,67,83,90,93,169) 

üç örnekte kare biçiminde verilmiştir (ÇM-33,35,36). Bunun 

yanında kare ve dikdörtgen şebekeli pencerelerde baklava 

dilimli, yatay, diagonal, iç içe karelerin olduğu bir düzenleme 

görülmektedir. Mimari yapıların onbeş tanesinde kapı yer 

almaktadır (ÇM-13,28,31,35,36,39,41,43,57,61,63,67, 83, 

93,169). Bütün bu mimari tasvirler içerisinde altı tasvirin küçük 

bir şehir havasını yansıtmaya çalıştığı düşünülmektedir (ÇM-

35,36,50,61,63,93). Bu tür tasvirlerden beş tanesi şehir surlarıyla 

çevrilidir. Bir tanesinde ise şehir surları bulunmamaktadır (ÇM-
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50). Mimari tasvirlerin yer aldığı elliüç mezar taşında malzeme 

olarak yapıların veya şehir surlarının düzgün kesme taşlı duvar 

örgüsü rahatlıkla seçilebilmektedir. 

Mimari unsurlu mezar taşlarının neredeyse tamamına yakını, 

Ege ve yakın bölgelerde kadınlara ait mezarlarda karşımıza 

çıkmaktadır. Mimari konulu kompozisyonlarda bir derinlik 

etkisi veya perspektif olmamakla birlikte mezar taşlarında 

kompozisyon içinde yer alan yapılar ve diğer unsurlar arasında 

bir bütünlüğe yönelik çabalar, perspektif havası az da olsa 

sezilebilmektedir. Mimari öğelerin tasvirde kompozisyon 

içerisinde verilişi ile yapıların alttan üste doğru verilişleri, 

öndeki veya arkadaki yapıların görünümleri her ne kadar realist 

bir hava taşımıyorsa da, az da olsa bir derinlik taşıma havası 

yaratma çabası içine girdikleri gözlenmektedir. 

Y.Önge’nin dediğine göre cami tasvirli mezar taşlarından bir 

örnek eskiden İstanbul’da Tokmaktepe’ye çıkan bir yol üzerinde 

bulunan mezarlıkta yer almaktaymış (Önge, 1968:9). 1788 

tarihli olan bu taş, uzun zaman önce kaybolmuştur. 

Kastamonu’da Eligüzel veya İbni Neccar Caminin kıble 

cephesinde, kesme taş kaplama üzerine sıvadan kabartma 

çizgilerle şematik olarak işlenmiş bir cami tasviri olduğunu, yine 

Kastamonu’da Nasrullah Caminin kıble tarafındaki Bayraklı 

Medresesinin  revak duvarında, mahalli üslupla ve çok stilize 

işlenmiş İstanbul Sultan Ahmed Cami kompozisyonun yer 

aldığını, Konya’nın Akşehir ilçesindeki Ulu Caminin, mihrap 
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üstü kubbesinde ve kıble cephesinde bulunan, muhtemelen 

XIX.yy.a ait bir alçı pencerede, iki tarafında birer minaresi 

bulunan kubbeli bir cami motinin işlendiğini, Üsküdar’da Valide 

Caminin kıble cephesinde ve güneybatı köşesinde taştan oyma, 

birer şerefeli iki minaresiyle bir cami motifinin dikkat çektiğini 

Önge makalesinde anlatmaktadır (Önge, 1968:8-9). Erzincan 

Kemah’ta Mengücek Gazi ve Behram Şah Kümbetlerinin ikiyüz 

metre kuzeyinde bulunan 1831 tarihli, Abdülbaki Efendinin 

sandukasının güney ve kuzey cepheleri, dışta geometrik bir örgü 

kuşağı içinde mukarnaslı bir bordür ile çevrilmiştir. Sandukanın 

ortasındaki sağdaki boşluk içinde stilize edilmiş meyve ve 

yapraklar, solda ise şakayık çiçekleriyle oluşturulmuş buketlerin 

olduğu vazolar ve bunların arasında da dört minareli bir cami 

kabartması ile süslenmiş olduğu belirtilmektedir (Madran, 1971: 

17, res.6). 

Cami motifi, “mescit, medrese gibi dini yapılarla saray, köşk, 

şadırvan gibi sivil yapıların kubbe, tavan veya duvarlarında, alçı 

tepe pencerelerinde, kuş köşklerinde, mezar taşlarında yer 

almıştır” (Önge, 1968: 8-9). İstanbul’daki farklı türdeki 

yapılardaki kuşevlerinin ele alınışında, balkon, cumba, çardak, 

ev, eyvan, han, kafes, kovuk, köşk, kümbed, mescid, serçesaray 

ve seyir köşkü gibi mimari birimlerin verilmeye çalışıldığı 

dikkat çekmektedir (Barışta, 2000:319). Ege Bölgesinin çeşitli 

merkezlerinde mezar taşı dışında çeşitli unsurlarda mimari 

konulu tasvirler karşımıza çıkmaktadır. Bu tür süslemelerin yer 

aldığı kabartma levhalar genellikle su mimarisinde çeşme, sebil, 
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şadırvan gibi yapılarda ortaya çıktığı görülmektedir (Biçici, 

2004:797-798). İzmir’de bulunan Çakaloğlu Han’ın batı 

cephesinde kapının sol tarafında yer alan 1805 tarihli Gaffarzade 

Çeşmesinde cami tasvirinin yer aldığı kompozisyonlar göze 

çarpmaktadır. Çeşmenin üst panosunda perde motifinin altında 

iki minareli bir cami ve onun sol yanında minareli başka bir 

cami ve alt kısımda tek veya iki katlı, sivri külahlı çatılı evler 

işlenmiştir. Bunun altında yer alan panoda iki minareli, iki katlı 

bir caminin ortada bulunduğu kompozisyonda caminin her iki 

yanında sivri külahlı çatılı, tek ve iki katlı evler dizilidir. Her iki 

panoda da mimari unsurların yanıına çiçekler ve serviler 

betimlenmiştir (Arık, 1988: 105-106). Manzara tasvirli ve içinde 

çeşitli mimari birimlerin çeşitli bitkisel unsurlarla beraber tasvir 

edildiği halı örnekleri de dikkat çekmektedir. Londra Victoria 

and Albert Müzesinde bulunan halı, Konya Darülhüffazı’nda 

bulunan bir seccade ve bazı Kayseri Erkilet, Kula, Kırşehir halı 

örneklerinde manzara tasvirli kompoziyonlar görülmektedir 

(Arık, 1983:23-30). 

İzmir’de 1814 tarihli Dönertaş Sebilinde yer alan tasvirlerde 

perde motifinin altında, ortada tek minareli bir cami ve onun 

altında başka tek minareli cami dikkat çekmektedir. Ayrıca, 

türbe veya medresede olabilecek kubbeli yapılar ve bu yapıları 

alttan çeviren şehir surları yer almakta ve üslub olarak şematik 

ve minyatür üslubunu gösteren izlenimler (Arık, 1988:103-105) 

bulunmaktadır. 
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Cami ve diğer mimari birimlerin natürmortlarla, bitkisel 

unsurlarla yer aldığı kalem işi süslemeler çeşitli yapılarda yer 

almaktadır. Bu örneklerden Yozgat Çapanoğlu Camisi mahfil 

tonozunda cami, Aydın Cincin Cihanoğlu Camisi son cemaat 

yeri duvar resimlerinde tek minareli, kubbeli cami, Denizli 

Acıpayam Yazır Köyü Camisi hariminde, Amasya Sultan 

II.Beyazıd Külliyesindeki Muvakiithane’de, Muğla Kurşunlu 

Camisi kubbe eteğinde, Yozgat Nizamoğlu Konağı’nda, 

Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi Şadırvanda, Amasya 

Gümüşlü Camisi girişte mahfil üstünde kemer alınlığında, 

Amasya Sultan II.Beyazıd Camisi Şadırvanı kubbe eteğinde, 

Soma Hızır Bey Camiinde, Yozgat Cevahir Ali Efendi 

Camiinde, Yozgat Başçavuşoğlu Camiinde, Yozgat Çapanoğlu 

Camiinde, İstanbul Topkapı Sarayında, Çengelköy Sadullah 

Paşa Yalısında, Emirgan Şerifler Yalısında, Birgi Çakırağa 

Konağında, Tavşanlı Kurşunlu Camiinde  olduğu gibi bu 

yapılarda daha çok natürmort, özellikle cami ve evlerinde yer 

aldığı çeşitli yapıları içeren kompozisyonlar göze çarpmaktadır 

(Arık, 1988: 27-29,30-31,42-46,51-52,55-58,58-64, 68-85; Arık, 

1973:7-68; Renda, 1977:134, 81-107, 112-113,124-130,146-

147,153). Burada yer alan resimlerde minyatür özellikleri 

gösteren resimler yanında, Batı üslubunu akla getiren 

kompozisyonlarda karşımıza çıkmaktadır.  

Türk Sanatının çeşitli alanlarından biri olan halılarda, mimari 

süslemelerde, çeşmelerde, şadırvanlarda, duvar resimlerinde, 

madeni eserlerde, çinilerde, seramiklerde, minyatürde, 
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işlemelerde, kuşevlerinde özellikle Batılılaşmanın etkisini yoğun 

olarak gösterdiği XVIII ile XIX. yüzyılda ortak beğeniler 

sonucu, benzer anlayışla ele alınmaya çalışıldığı 

gözlenmektedir. Ancak mimari bezemeli mezar taşları yöresel 

bir etkinin neticesi olarak Ege Bölgesinde ve hemen hemen, bazı 

cumhuriyet dönemi örneği haricinde kadın mezarlarında 

karşımıza çıkmaktadır (Biçici, 2004 :803). 

V. Başlıklar : İnsanların başına sarıp taktıkları veya başını 

örttükleri sarık, kavuk, fes, külah gibi nesneler başlık diye 

isimlendirilmektedir. Bu giyim amaçlı nesneler başı sıcaktan, 

soğuktan, zararlı olabilecek diğer etkilerden korumak, insanlara 

hoş görünmek ve toplum önündeki durumunu, konumunu belli 

etmek amacıyla kullanılmıştır.          

Çeşme mezar taşlarında kavuk, sarık, fes ve kadın başlığı 

şeklinde onaltı tane başlıklı mezar taşı görülmektedir. Çeşme 

Kalesinde karşımıza çıkan ve çok kullanılan başlıklardan biri 

olan sarık yedi örnekte (ÇM-37,38,51,52,57,58,80) işlenmiştir. 

Diğer başlık çeşitlerinden biri de kavuktur (Çal, 2000a:209-

210)(ÇM-55). Çeşme Kalesi erkek mezar taşlarından biri de 

üzerinde yöresel efe kıyafetinin tasvir edildiği örnektir. Bu 

mezar taşının başlığı ince veya düz bez sarılı festir (ÇM-160). 

Sarıklı fes türüne benzese de, fesin etrafı düz, tek sarımlı 

olmasıyla diğer fes türlerinden farklı olduğu dikkat. ekmektedir. 

Bu fes türünden Gördes mezarlıklarında on tane mezarlıklarda 

yer almaktadır (Biçici, 2004:810-811). Menemen Mahkeme 
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Cami haziresinde 1921 tarihli bir mezar taşının işlemeli fes 

başlığında diagonal biçimde yerleştirilmiş bir sıra dal, bir sıra 

rozet çiçeği verilmiştir. Çeşme Kalesinde ele aldığımız örnekler 

içerisinde bazıları çeşitli formda yedi örnek kadın başlığı 

taşımaktadır (ÇM-1,2,12,15,16,29,30).         

VI. Yazılı Bezemeler: XVIII-XX. yüzyıllara ait Çeşme’de 

bulunan, çalışmamıza ait mezar taşlarının hepsi kitabelidir. 

Kitabeli olan mezar taşlarında çoğunlukla sülüs kullanıldığını, 

rika ve ta’lik yazı çeşidinin de şahidelerde yer verildiğini 

görüyoruz. Sülüs yüzyirmiyedi, ta’lik kırk, rika üç mezar taşında 

göze çarpmaktadır. İncelediğimiz mezar taşlarına göre yazı 

çeşitlerinin yüzyıllara göre dağılımı şu şekildedir: Sülüs ve celi 

sülüs yazı XVIII.yüzyılda  26 ; XIX. yüzyılda, 101; ta’lik yazı 

XIX. yüzyılda 30 ; XX. yüzyılda 10 ; rik’a XIX. yüzyılda, 2 ; 

XX. yüzyılda 1 mezar taşında  karşımıza çıkmaktadır. Bu 

dökümlere gore Çeşme mezar taşlarında en çok tercih edilen ve 

XVIII-XX. yüzyıl ilk çeyreği arasında en çok tercih edilen yazı 

türü sülüstür. Ele aldığımız örneklerde tercih edilmeyen yazı 

nesihtir. Yazı çeşitlerinin çoğu XIX-XX. yüzyıla ait mezar 

taşlarda, yoğun olarak örnekler sunmaktadır. Kitabelerdeki yazı 

şeritleri baş taşında veya şahide denen örneklerde karşımıza 

çıkmaktadır. Kitabenin ilk veya ikinci satırı genellikle isim, 

merhum-merhume ve mağfur-mağfure, hüve’l –bâki, hüve’l-

mu’in, hüve’l-hayy, ah mine’l mevt ve ölüm senesi ile 

başlamakta ve son satırları da merhume ve magfur, isim, ruhuna 

veya ruhiçün el fatiha veya sene şeklinde diye bitmektedir. 



 
 383 

Kitabelerde geçen başlıkların yüzyıllara göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda verildiği biçimdedir.  

ÇEŞME’DE 

KULLANILAN 

KİTABE 

BAŞLIKLARINDAN  

XVIII.YY. XIX.YÜZYIL XX.YÜZYIL 

Merhum-merhume ve  

mağfur-mağfure (isim) 

1 Şahide - 1  Şahide 

Hüve’l- Bâkî, El-bâki, sene, 3 “ 40  Şahide 6“ 

Ah mine’l –mevt 11 “ 37“  4 “ 

İsim (mevtanın veya 

yakınının) 

3   “ 1   “ - 

Hüve’l hayyül (el)-bâkî, 

muin,mevt 

3   “ 7    “ - 

Hüve’l hallak’ül-baki 1   “ 3    “ - 

Hüve’l-mu’in, sene - 11  “ - 

Hüve’l-hayy, sene - 17  “ 1 “ 

İsim,Sene 1  “ 2   “ - 

Isim, kerimesi, kızı 2  “ - - 

Ziyaretten murad bir duadır 2  “ - - 
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Gel kerem  ile beni şad eyle 2 - - 

Şefaat ya Resullullah - 1  „ - 

Mevtü’l-bâki, Mevtü’l-

hallakü’l-baki 

- 1 „ 1 “ 

Ya rahim - 1   „ - 

 

kitabelerde ayrıca ölenin ve yakınlarının hayattayken yaptığı 

işler, hayırları, memleketleri, nesebi, şefaat isteyen sözler, 

şiirler, hayır ve dua ile ilgili sözlerde karşımıza çıkmaktadır.   

VII. Kitabelere Göre Çeşme’de Sosyal ve Dini Yaşamla İlgili 

Bilgiler: 

Çeşme Kalesinde bulunan mezar taşları üzerindeki 

çalışmalarımızda, mezar taşı kitabelerinde tekke veya tarikat 

gibi dini oluşumlarla ilgili bir yazıya rastlanılmamıştır. Ama bir 

mezar taşında (ÇM-113) mevtanın şeyhin yakını yani kerimesi 

olduğu belirtilmiştir. İncelenen mezar taşlarının çoğu kadınlara 

ait olduğundan dolayı doğrudan ölen kişiye ait tarikat, meslek 

gibi sosyal ve dini yaşama ait bazı bilgiler özellikle kadın mezar 

taşlarında karşımıza Gümrük Emini (ÇM-55,57) meslek ibaresi 

geçen bir mezar taşı haricinde çıkmamıştır. Fakat bunun yanında 

genel olarak Cin Hasan (ÇM-14,43), Daroğlu (ÇM-59), Sofioğlu 

(ÇM-11), Kerimoğlu (ÇM-18), Topçu (ÇM-20), Arab (ÇM-

27,130), Sığacaklı (ÇM-29), Arakçanlı(ÇM-30), Eyyübzade 
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(ÇM-31), Karaburunlu (ÇM-32), Baba (ÇM-33), Müftüzade 

(ÇM-35), Hüseyinoğlu (ÇM-38,87), Cebaoğlu (ÇM-39), 

Mustafaoğlu (ÇM-42), Efendizade (ÇM-47), Ağazade (ÇM-

50,126), Kara (ÇM-51), Markasoğlu (ÇM-53), Murtazaoğlu 

(ÇM-58), Topçubaşıoğlu (ÇM-62), Bıçakçıoğlu (ÇM-65), 

Çankarı (ÇM-70), Gül (ÇM-77), Boyacığlu (ÇM-84), Moravi 

(ÇM-85), Paklacıoğlu (ÇM-88), Hacıoğlu (ÇM-93), Karakoşan 

Alioğlu (ÇM-94), Odabışızade (ÇM-100), Loka (ÇM-101), 

Bekirli (ÇM-103), Koru İbrahimoğlu (ÇM-106), Toycuoğlu 

(ÇM-108), Ahmedoğlu (ÇM-109), Bayraktaroğlu (ÇM-109), 

Kasımzade (ÇM-112), Hafidi (ÇM-115), Dizdar (ÇM-117), 

Çavuşoğlu (ÇM-118,149), Mahmudoğlu (ÇM-134), Şakiroğlu 

(ÇM-137), Gaga (ÇM-144), Beyzadeoğlu (ÇM-149), 

Karabnezade (ÇM-152), Zenciye (ÇM-152), Tuğnevizade (ÇM-

156), Ali Kalfaoğlu (ÇM-157), Dervişzade (ÇM-161), Giridli 

(ÇM-164) , Bayramoğlu  (ÇM-166) gibi lakap veya sülale adı, 

eşlerinin veya yakınlarının mesleğini belirten kasab (ÇM-5,32), 

reis (ÇM-15,26,31,54,60,65,98), nalband (ÇM-56), emir (ÇM-

78,102,125,134), liman reisi (ÇM-93,122), çavuş (ÇM-97,123), 

kolağası (ÇM-104), binbaşı (ÇM-114), müftü (ÇM-114), usta 

(ÇM-116,128), gümrükçü (ÇM-55,127), ibrişimci (ÇM-131), 

katib (ÇM-136), haraç (ÇM-138), mataracı (ÇM-142), terzi 

(ÇM-162), başkatib (ÇM-164), hazinedar ağası (ÇM-165), hâce 

(ÇM-146) gibi ibareler ve seyyid, seyyide, şeyh, şerife, hacı, 

molla, hafız gibi ölünün veya yakınlarının hayattayken 

kullandığı dini ünvanlar kitabelerde sıklıkla ele alınmıştır.İki 
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mezar taşında  mevtaya ait (ÇM-52,158), yirmialtı mezar taşında 

mevtanın yakınına ait hacı lakabı, molla lakabı mevtaya ait 

(ÇM-37,42,45,75,85,109,144,155) sekiz örnekte ve yakınına ait 

altı mezar taşında (ÇM-12, 29, 63, 72, 92, 133) 

rastlanılmaktadır. Ayrıca bayan mevtalardan birinin zenci cariye 

olduğundan bahsedilmektedir (ÇM-152). Sülale isimlerinin çoğu 

XIX. yüzyıla ait mezar taşlarında karşımıza çıkmaktadır. Mezar 

taşlarındaki incelemelerimizde; tarih satırlarının kronolojik 

olarak sıralanmasıyla ele geçen bulgulardan aynı yıl içerisinde 

fazla ölüm vakası olan 1843 yılında ölen yedi kişi (ÇM-

68,69,70,71,72,73,74) haricinde mezar taşı yoktur. Ayrıca, 

mezar taşlarındaki kitabe bilgilerine göre mevta ve mevta 

yakınlarına ait; Kızılhisar’dan (Yunanistan Meis adası) muhacir 

olarak gelen 17 kişi (ÇM-62, 63, 70, 81, 84, 96, 97, 101, 102, 

106, 110, 118, 121, 122, 124,144,159),  Eğriboz Adasından 

gelen iki kişi (ÇM-83,143), Sakız Adasından gelen beş kişi 

(ÇM-75, 100, 131, 158, 167), Kıbrıs’tan bir kişi (ÇM-148), 

Manastır’dan bir kişi (ÇM-165), Mora’dan iki kişi (ÇM-71,85), 

Buladan’dan bir kişi (ÇM-99), Trabzon’dan iki kişi (ÇM-

104,105), Dalaman’dan  bir kişi (ÇM-166), Arakçan’dan bir kişi 

(ÇM-30), Karaburun’dan bir kişi (ÇM-32), Alaçatı’dan bir kişi 

(ÇM-111), Girid’den bir kişi (ÇM-164) Çeşme’ye gelip 

yerleşerek, orada vefat etmiştir. 
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D. SONUÇ 

XVIII ilk yarısı ile XX. yüzyıl ilk çeyreği arasındaki zaman 

dilimine ait örneklerin sergilendiği Çeşme Kalesinde bulunan 

örneklerin gerek süsleme özellikleri, gerek bu taşların öğrettiği 

kitabe bilgileri ile Çeşme’nin tarihine, geçmişine ışık tuttuğu 

için önem kazanmaktadır. Bezemeli dikdörtgen gövdeye yakın 

formlu olan mezar taşlarında göze çarpan; taşın bir kısmının, ya 

da bütün yüzeyini ele alacak şekilde bezemelerle ele alınmış 

olmasıdır. Süslemeler genellikle tepeliklerde yoğunlaşmakta, 

gövde üzerinde kitabeyi çeviren bordür içinde, köşeliklerde, 

boyunda ve başlıklarda yer almaktadır. 

Çeşme mezar taşlarında bütün örnekler yapım ve süsleme 

tekniklerinden oyma tekniği ile ele alınanmış ve kabartma 

görünümünde işlenerek yapılmıştır. Mezar taşlarında 

incelediğimiz tarihsiz dört örnek XVIII.yüzyıl ikinci yarısı ile 

XIX.yüzyıl son çeyreği arasında yapılmış olabileceği 

düşünülebilir. Mezar taşlarının hepsi kitabelidir. Yüzelli örneğin 

kitabelerdeki yazı şeritlerinin dizilişi diagonal eksende, yirmi 

tanesi yatay eksende verilmiştir. Altmışbeş taş kırık ve kitabeleri 

de eksik olup, hasar görmüş vaziyettedir (ÇM-1, 2, 3, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 17, 18, 27, 28, 30, 36, 41, 42, 46, 49, 51, 52, 54, 59, 

60, 63, 64, 68, 69, 73, 74, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 98, 108, 

114,116,117,120,123,125,126,128,131,134,135,137,138,139,15

3,154,158,159,160,161,163, 164,167, 168, 169). Mezar taşları 

içerisinde farklı süslemeye sahip iki mezar taşının kitabeleri 

birbirinin aynıdır. Aynı isimde, aynı yıl ölen mevta için iki adet 
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mezar taşı yapılmış olması (ÇM-22,23) kuvvetle muhtemeldir. 

Çeşme Kalesi mezar taşlarının büyükten küçüğe doğru 

yükseklikleri 202 cm. ile 46 cm., genişlikleri 48 cm. ile 16 cm., 

kalınlıkları ise 16 ile 4 cm. arasında değişmektedir. Taşlar 

dikdörtgene yakın gövdelidir. 10 mezar taşı erkeklere (ÇM-

3,11,37,38,51, 52,55, 58, 153,168), geri kalan 160 mezar taşı da 

kadınlara aittir. Örneklerin bazıları kırıktır ve kitabesi eksiktir 

ama üzerindeki süslemelerden kadınlara ait mezar taşı 

olabileceği düşünülebilir. Kalede yer alan erkek mezar taşları 

genellikle başlıklıdır. Kadın mezar taşları süsleme yönünden 

erkeklere ait şahidelerden daha ön plandadır. Erkek 

mezarlarında süslemeler daha sadedir.  Taşlar oyma tekniği ve 

kabartma görünümünde yapılmıştır. Süsleme konusu olarak 

bitkisel, nesneli, geometrik bezeme unsurları kullanılmıştır. 

Bezeme çeşitlerinin hepsinin bir arada kullanıldığı karışık 

örnekler olduğu gibi tek konulu örneklerde vardır. Çeşme mezar 

taşlarında yoğun bir şekilde Batılılaşma döneminin barok ve 

rokoko üslubunun etkisiyle yapılmış stilize edilmiş durumda 

olan bezemeler göze çarpmaktadır. Bu bezemelerden özellikle 

bitkisel konulu olanlar dönemin üslubuna uygun biçimde 

antinatüralist yani tabiatta olduğu gibi değilde, onu daha da 

güzelleştirerek, sembolize veya idealize edilerek veya doğada 

görüldü gibi natüralist bir biçimde yapılmıştır. Araştırılan 170 

örneğin hepsinde mermer malzeme kullanılmıştır. Çeşme 

Kalesinde yer alan mezar taşları içerisinde ikisi lahitin kısa 

kenarlarına (baş veya ayak taşlarına) ait olan mezar taşı parçaları 
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hariç olmak üzere (ÇM-153) geri kalan bütün örneklerin 

ayaktaşları ya yoktur, ya da belli değildir. Çeşme Kalesinde 

elliye yakın ayaktaşı bulunmaktadır. Burada bulunan 

ayaktaşlarından 35 tanesi bildiri olarak tarafımızdan sunulmuş 

ve yayınlanmıştır. Ayaktaşlarının hangi baştaşına ait olduğu 

yapılan incelemelerde anlaşılamamıştır. 169 örnek sadece 

baştaşlıdır. Çeşme Kalesinde dikdörtgene yakın gövdeli mezar 

taşları kendi arasında tepelik biçimine göre ayrılmaktadır. 

Üçgen tepelikli veya alınlıklı, sivri kemer biçimli mezar taşı 

yüzonbir, dikdörtgen gövdeli başlıklı mezar taşı onbeş (ÇM-

1,2,12,15,16,29,30,37,38,51,52,55,58,80,160) tepelik kısmı 

dilimli veya üç-beş parça çıkıntılı olup, dilimli formlu diye 

adlandırılan mezar taşı yedi (ÇM-6,10,17,18,19,22,24), yuvarlak 

kemer biçimine yakın onaltı (ÇM-20, 73, 78, 88, 89, 96, 100, 

101, 109, 111, 114, 129, 135, 142, 148,170), hotoz veya gelin 

başı gibi süslü tepelikli onüç örnek (ÇM-64,68,69, 

75,82,112,126,130,137,143,146,149,155), kaş, basık, ters kavisli 

kemer biçimli tepelikli üç (ÇM-9,53,59) ve üst kısmı, başlığı 

eksik olanlar on (ÇM-3,8,11,27, 86,125,134,153,161,168) 

karşımıza çıkmaktadır.  

Çeşme kalesinde bulunan mezar taşlarında yer alan bitkisel 

bezemeler akantus (109 mezar taşında), armut (2 mezar taşında), 

asma (1 mezar taşında), başak (1 mezar taşında), boru çiçeği (1 

mezar taşında) , gül (36 mezar taşında), haşhaş (1 mezar 

taşında), horoz ibiği çiçeği (1 mezar taşında)  , incir (1 mezar 

taşında), kalla (7 mezar taşında), karanfil (5 mezar taşında), kır 
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çiçeği (42 mezar taşında), kıvrık dal (10 mezar taşında), kozalak 

(2 mezar taşında), krizantem (3 mezar taşında), küpe çiçeği (9 

mezar taşında), lale (8 mezar taşında), menekşe (7 mezar 

taşında), nar (2 mezar taşında), palmet (11 mezar taşında), 

palmiye (25 mezar taşında)  , rozet çiçeği (8 mezar taşında)  , 

rumi (1 mezar taşında), servi (14 mezar taşında), üzüm (1 mezar 

taşında), yaprak (38 mezar taşında)  ve yıldız çiçeği (4 mezar 

taşında) beğeniyle işlenen motiflerdir. Bitkisel motifler 

içerisinde akantusun, kır çiçeklerinin, kıvrık dalların, selvinin, 

horoz ibiği gibi çiçeklerin ele alındığı Çeşme mezar taşlarında 

antinatüralist hava izlenebilmektedir. Mezar taşlarından 71 

tanesinde geometrik bezeme görülmektedir. Bu motifler burma 

(4 mezar taşında), çarkıfelek (5 mezar taşında), çerçeve (114 

mezar taşında), hilal (10 mezar taşında), inci görünümlü dairel 

form (1 mezar taşında), ışın çubuğu (5 mezar taşında), saç 

örgüsü (1 mezar taşında), su yolu (14 mezar taşında), testere dişi 

(1 mezar taşında), üçgen (1 mezar taşında), yıldız (2 mezar 

taşında), yumurta dizisi (2 mezar taşında) ve yürek veya damlayı 

(35 mezar taşında) karşımıza çıkan motiflerdir. Mezar taşlarının 

çoğunda silmelerin oluşturduğu geometrik biçimli çerçeveler 

bulunmaktadır. Nesneli bezemeler içerisinde 25 mezar taşında 

mimari nesneler ve yapılar, 2 tanesinde bukle 1 tanesinde 

fişeklik, 1 tanesinde kama, 2 tanesinde kase, 4 tanesinde 

kurdela, 1 tanesinde kuşak, muskalık, barutluk, piştov, saat, 

yelek ve zincir, 5 tanesinde takı, 3 tanesinde saksı ve 26 

tanesinde vazonun işlendiği nesneli motifler göze çarpmaktadır. 
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Başlık olarak, birer örnekte kavuk ve fes, 7 örnekte sarık ve 7 

örnekte de kadın başlığı karşımıza çıkmaktadır. Tek nesneli 

günlük yaşamda giyimde kullanılan kavuklu bir mezar taşı hariç, 

nesneli örneklerin hepsi Efe kıyafeti tasviri olan bir mezar taşına 

aittir (ÇM-160). 

Nesneli bezemelerde vazo, kase, takı gibi motiflerin işlenişi 

gerçek özelliklerine tam yaklaşmasa da,  gerçeğine yakın motif 

özellikleri seçilebilmektedir. Mimari bezemeli mezar taşlarında 

iki boyutlu ele alınıştan kurtulamayıp, perspektif kuralları 

uygulanmamıştır. Kısmen perspektif verilmeye çalışılan 

örneklerde de, yapıların yakından uzağa doğru veya yakından 

ele alınışında bu etki biraz hissedilebilmektedir. Fakat genel 

olarakminyatür üslubunu hatırlatan çizgisel, şematik anlayış 

taşın yüzeyinde hareketsiz kalarak kendini göstermektedir. 

Kompozisyondaki amaç konuyu karşıdakine verebilmektir. 

Böylece, mevtanın dindar biri olduğunu, tasvir edilen yerlere 

gittiğini, bir şehirde yaşadığını yapılan cami, medrese, türbe ve 

ev, sokak tasvirleriyle ifade etmeye çalışmışlardır. 

Bu çalışmada ele alınan mezar taşlarında bulunan kadın isimleri 

43 tanedir. İncelediğimiz mezar taşlarında yer alan kadın 

isimleri şu şekildedir: Haname, Fatma, Havva, Aişe, Aliye, 

Emine, Huri, Hatice, Hür, Zeliha, Gülsüm, Şerife, Rukiye, 

Asiye, Hanife, Sude, Ziynet, Tahire, Hafize, Penbe, Zeyneb, 

Ümmühan, Nefise, Zehra, Leyla, Saliha, Hafife, Azime, Huriye, 

Hayriye, Münire, Adile, Feride, Ayfer, Sabire, Bedriye, Kamile, 
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Maide, Pakize, Cemile, Latife, Rahime, Hamide, Elmas olmak 

üzere 44 tanedir. Memiş, İbrahim, Yahya, Mahmud, Ömer, 

Mustafa, Ahmed, Muhammed, Abdüsselam, Süleyman, 

Mehmed, Ali, Osman, Hasan, Abdullah, Halil, Hüseyin, İsmail, 

Nebi, Veli, Tahir, Musa, Ekrem, Yusuf, İshak, Zülfikar, Veysi, 

Abdurrahman, Öner, Abdülkadir, Veis, Zihni, Latif, Şerif, 

Hüsameddin, Muhiddin diye geçen mevta ve mevta yakını erkek 

isimleri de 36 tanedir. Kadın ve erkek isimlerinin bazılarına 

taşlarda çok rastlanılmaktadır. En çok geçen kadın ve erkek 

isimleri şunlardır: Fatıma, Aişe, Hadice, Havva, Mustafa, 

Ahmed, İbrahim, Hüseyin, Muhammed ve Osman’dır. Bu 

adlardan bazıları yakın akrabalık münasebetiyle defalarca 

geçmektedir. Mezar sahiplerinin çoğu Çeşme’li olmakla birlikte, 

bazı mevtalar ve onların yakınları özellikle Yunanistan Meis 

Adası yani Kızılhisar’dan, bir kısmı da Sakız, Eğriboz, Mora ve 

Girid’den ve Makedonya Manastır’dan muhacir olarak 

Çeşme’ye gelerek yerleşmiş ve vefat etmişlerdir. Bazı mezar 

taşlarında mevtaların bazılarının da, Trabzon, Buladan, Alaçatı, 

Kıbrıs, Dalaman’dan Çeşme’ye geldiği belirtilmiştir. 

Sonuç olarak Çeşme’nin bezemeli mezar taşlarında yer alan 

süslemeler ve formlar yüzyıllara göre değerlendirildiğinde, 

incelenen örneklerin şu şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır. 

Çoğunlukla XVIII. yüzyıl olmak üzere, mezar taşlarında 

alınlıklı, sivri tepelikli şahidelerin yanında, genelde bu yüzyılda 

işlendiği görülen, tepesi dilimli ve içinde bir merkezden çıkan 

ışınsal çubuklu, burma, çarkıfelek, saç örgüsü, ve testere dişi 
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motiflerinin yer aldığı örnekler karşımız açıkmaktadır. Palmet 

motifleri XIX. yüzyılda beğeniyle kullanılmış, XX. yüzyıl 

başlarında da bir örnek dışında fazla tercih edilmemiştir. Bitkisel 

kompozisyonlarda en çok kullanılan motiflerden biri olan 

akantusun, stilize edilerek, antinatüralist bir üslupla C ve S 

kıvrımı yaptıkları, kartuşlar oluşturdukları ve çeşitli nesnelerin 

biçimine girdikleri göze çarpmaktadır. Özellikle XIX. yüzyıla 

ait bir grup mezar taşında, kitabeyi çeviren kuşağın çevresinde, 

gövde kısmında ters U veya dikdörtgen biçiminde olduğu ve 

içinde zikzak veya su yolunu andırır şekilde kıvrımlı motiflerin 

yer aldığı gözlenmektedir. Çoğu XVIII. yüzyıla ait örnekler 

olmak üzere mezar taşlarının gövde veya tepelik arasında yer 

alan yatay kuşakların içerisine çeşitli geometrik ve bitkisel 

motiflerin betimlendiği görülmektedir. XVIII. yüzyılda kase 

motifi kompozisyonda kullanılmaz, vazo motifleri ise, aynı 

yüzyılda Çeşme’de birkaç örnek haricinde karşımıza çıkmaz, 

ancak XIX. yüzyıl başlarından itibaren natürmort konulu olan, 

bereket boynuz ve farklı vazo biçimlerinin içinden çıkan güller, 

goncalar, akantuslar, çeşitli çiçekler ve küçük saksılardan çıkan 

çiçekler veya bitkisel bezemelerin göz alıcı bir biçimde verildiği 

dikkat çekmektedir. Bitkisel konulu tasvirler içerisinde, 

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi burada da çoğunlukla 

akantus ve gül olmak üzere, kır çiçekleri, palmiye, servi ve 

palmetin çok sevildiği, diğer bölgelerde armut, üzüm, boru 

çiçeği, başak, horoz ibiği çiçeği, incir, kozalak, nar, rumi, asma 

dalı ve yaprağıyla bezeli çok örnek bulunmasına rağmen, 
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Çeşme’de bu motiflerin bir veya iki örnek haricinde fazla 

benimsenmediği akla gelmektedir.  

Süslemede çoğunlukla seçilen mimari ve bitkisel 

kompozisyonlar, motifler ve bezemeler bakımından özellikle 

Ege Bölgesi ve kısmen Balıkesir gibi yakın bölgelerle mimari 

ağırlıklı süslemeler açısından bir benzerliğe işaret etmektedir. 

Bu benzerlik Ege ve çevresi ile yakın bir iletişim içinde 

olmasıyla açıklanabilir. Bunun yanında bitkisel, geometrik ve 

nesneli bezemeli barok ve rokoko etkili İstanbul mezar 

taşlarından da benzer yansımalar rahatlıkla seçilebilmektedir. 
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