Öz
Gayrimüslimlerin ço¤unlukta olufluyla bilinen Galata semti, 1696’daki büyük
yang›n›n ard›ndan demografik ve dini
yap›s›nda önemli bir de¤ifliklik geçirdi.
Semtin en önemli Katolik yap›s› olan San
Francesco Kilisesi’nin yeniden yap›m›na
izin verilmedi. Yerine, II. Mustafa’n›n
annesi Gülnufl Valide Sultan taraf›ndan
Galata’n›n ilk ve tek valide sultan
camisiyle bir çeflme infla edildi. Gülnufl
Sultan sonraki y›llarda, camisinin çevresine
yerleflen semtin yeni Müslüman sakinleri
ve gayrimüslim tebaa için daimi tatl› su
kayna¤› aray›fl›n› sürdürdü. Böylece üç yeni
çeflme yapt›rd›, iki çeflmenin onar›m›n›
üstlendi ve hepsine yeni su yollar›yla su
sa¤lad›. Bu, Galata halk› için s›cak yaz
aylar›nda büyük bir nimetti. Bu makalede,
ilk kez yay›nlanan belgeler ›fl›¤›nda söz
konusu çeflmeler ve su yollar›n›n ortaya
ç›k›fl süreci ele al›nacakt›r. Gülnufl
Sultan’›n finanse etti¤i bu hayrat,
Galata’n›n gayrimüslim kimli¤inin
de¤iflmesinde de etkili olmufltur.
Dolay›s›yla bu makale, Gülnufl Sultan’›n
giriflti¤i bu imar faaliyetlerinin nas›l
gerçekleflti¤ini ayd›nlat›rken, bunun en az
infla ettirdi¤i cami kadar önemli oldu¤unu
da ortaya koymaktad›r.
Abstract
After the fire of 1696, Galata, the reputed
district of Istanbul for its dominantly nonMuslim dwellers, has seen a spectacular
change in its social and religious structure.
San Francisco Church was not allowed to
be rebuilt and Gülnufl Valide Sultan built
her mosque together with a fountain for
public use. In the following years, Gülnufl
Sultan continued the quest for abundant
running sweat water for the new Muslim
inhabitants populating the surroundings of
her mosque as well as existing nonmuslim
dwellers. In total, she financed the building
of three new fountains, two repairs and
new water supply systems, which saved the
people of Galata during hot summers. In
this paper, in the light of unpublished
archival documents, the construction
process of these fountains and water supply
systems will be investigated. These pious
endowments of Gülnufl Sultan also served
as a tool of demographic change. Therefore
this paper reveals both the materialization
of these buildings and their significance.
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Girifl
“Galata’da vaki cami-i flerife gelen suyun
tatl› suyu niçin ayr›lmad›?”
Gülnufl Valide Sultan, Galata’da yeni
yapt›rd›¤› caminin sular› hakk›nda
kethüdas› Mehmed Efendi’ye böyle bir
soru yöneltir. Kethüda, cevaben yazd›¤›
tezkirede, aç›lan kuyulardan gelen suyun
süreklili¤inin anlafl›lmas› zaman
gerektiren bir ifl oldu¤u için, “devam› olur
mu olmaz m› iki üç senede ancak malum
olur; bu ana de¤in tehir eyledi¤imizin
sebebi budur” fleklinde bir aç›klama yapar
ve “yoksa su ahvali asla bu kullar›n›n
hat›r›ndan gitmeyüb ihmal ve tekâsül
olunmaz” diye ekler. Yerinde yap›lan
ölçümlerde camiye befl masura1 su geldi¤i,
bunun bir masuras›n›n tatl›, dört
masuras›n›n ac› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bir
masura tatl› su iki çeflmeye
yetmeyece¤inden tatl› suyun bafl›ndaki befl
kuyudan ek su sa¤lanabilece¤ini söyler.
“Onlar al›n›p ve müceddeden la¤›mlar
kaz›l›p inflallah-u Teâlâ iki masura su
peyda olur ise, bir masura dahi bizim
vard›r, üç masura tatl› su olur; devletlû
efendimin ihya buyurduklar› iki çeflmelere

kifayet eder,” diyen Kethüda, kalan ac›
suyun da abdesthanelere yetece¤ini
söyledikten sonra karar›n Gülnufl Sultan’a
ait oldu¤unu belirterek sözlerini bitirir2
(Resim 1).

Bu tezkire ve Topkap› Saray› Müzesi
Arflivi’nde (TSMA) yer alan baz› baflka
belgeler, Galata’da 18. yüzy›l bafl›nda
gerçekleflen önemli bir imar faaliyetinin
nas›l ortaya ç›kt›¤›na ›fl›k tutmaktad›r3. Bu
makalede söz konusu belgeler ve di¤er
kaynaklar kullan›larak, semtin yeni
camisinin su yoluna ne flekilde ekler
yap›ld›¤›, bu sayede infla edilen ve suyu
sa¤lanan çeflmelerin neler oldu¤u, infla
sebepleri ve maliyetleri gün yüzüne
ç›kar›lacakt›r4. Sonuçta valide sultanla
kethüdas› aras›ndaki diyalo¤un önemli bir
imar faaliyetine nas›l flekil verdi¤i, daha
önce banisi bilinmeyen çeflmelerin
kimlikleri, çeflme ve su yollar›n›n ne
kadarl›k bir bütçeyle hayata geçti¤i ve
gerçeklefltirilen bu hayratla semtin dini ve
etnik yap›s›ndaki de¤iflim aras›ndaki
iliflkinin ortaya koyulmas›
amaçlanmaktad›r.
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Resim: 1
Galata’da yeni su yollar›n›n yap›m›
öncesinde Kethüda Mehmed Efendi’nin
Gülnufl Sultan’›n sorular›na cevap
verdi¤i tezkire (TSMA E. 0101 0002 024).

1Dakikada 4,5 litre (günde 6,48 m3) suya karfl›l›k
gelen debi ölçüsü.

2TSMA E. 0101 0002 024.
3Tarihsiz belgelerin tarihlendirmeleri, belgelerin
içeri¤ine ve üzerinde tarih bulunan belgelerle
öncelik/sonral›k iliflkisine bak›larak yap›lm›flt›r.
Günümüze ulaflan yap›lar›n kitabelerindeki tarihlerle vakfiye ve zeyillerin tarihleri de belgelerin
hangi s›rayla düzenlenmifl oldu¤una dair ipuçlar›
sunmaktad›r.

4Ele al›nacak çeflmelerin mimari betimlemelerine
veya üslup analizlerine, makalenin ba¤lam›na
uygun düflmeyecekleri için, burada yer verilmeyecektir. Benzer flekilde, incelenen inflaat defterlerindeki harcama kalemlerinin ortaya koydu¤u
özgün malzeme cinsleri ve yap›m teknikleri de ele
al›nmayacakt›r. Ancak bunlar, gelecekteki baflka
makalelerin konular›n› oluflturabilirler.
5Bu konuda daha kapsaml› bir tart›flma için bkz.
Thys-fienocak 2009, 20-33; Bates 1979, 245-260;
Sümertafl 2006, 5-69. Ayr›ca bkz. Ruggles 2000;
Hambly 1998; Zilfi 1997; Peirce 2010.

6O dönemde Bereketzade Mahallesi’nde yer alan
arazi günümüzde Arap Camii Mahallesi s›n›rlar›
içindedir.
7San Francesco Kilisesi’nin yerini alan Galata
Yeni Cami, 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren yavafl
yavafl y›k›lmaya bafllam›fl, 1940’larda kâgir
duvarlar› da y›k›lm›fl ve nihayet 1950’lerin sonunda ayn› arsa üzerine Galata H›rdavatç›lar Çarfl›s›
infla edilmifltir (Eyice 2006, 16-17). Geriye sadece
caminin avlu duvarlar› üzerinde yer alan
çeflmeler kalm›flt›r (Resim 4, Resim 10).

817. yüzy›lda bölgedeki nüfus hakk›nda bilgi

Gülnufl Sultan ve Galata’daki Hayrat›
Yukar›daki tezkirede bahsedilen cami ve
iki çeflmenin hangileri oldu¤unu anlamak
için biraz bafla dönmek, Gülnufl Sultan’›
ve Galata’daki önceki hayrat›n› tan›mak
gerekir. Gülnufl Emetullah Sultan, IV.
Mehmed’in hasekisi olarak bafllad›¤›
harem kariyerini onun tahttan indi¤i
1687’ye dek sürdürmüfl, 1695’te büyük
o¤lu II. Mustafa’n›n tahta geçmesiyle bu
kez valide sultan olarak saraya dönmüfltür.
1703’teki Edirne Vakas›’yla büyük
o¤lunun tahttan indirilifline ve küçük o¤lu
III. Ahmet’in tahta ç›k›fl›na tan›k olmufl;
bu ikinci valide sultanl›¤›, 1715’teki
ölümüne dek sürmüfltür (Peirce 1993, 108;

28 Say› 17, 2014

Sakao¤lu 1999, 399; Sakao¤lu 2008, 266-267;
Uluçay 2001, 65).

Ancak önce eflinin,
ard›ndan da o¤lunun tahttan indiriliflleri,
onu bu ikinci valide sultanl›¤› döneminde
daha temkinli olmaya, uleman›n ve halk›n
hassasiyetlerini gözetmeye ve o¤lunun
iktidar›n›n sürmesini sa¤layacak önlemleri
almaya itmifl olmal›d›r.
Bu önlemler aras›nda kendisinin ve
o¤ullar›n›n dindarl›¤›n› ve hay›rseverli¤ini
öne ç›karacak imar faaliyetleri ayr› bir yer
tutmaktad›r. Çünkü yap›lar, Osmanl›’daki
kad›n sultanlar için hem bir temsil ve
görünürlük arac› olarak hem de iktidar›n
meflruiyetini sa¤lamas› aç›s›ndan son
derece ifllevseldir5. Gülnufl Sultan’›n

veren Evliya Çelebi -verilen say›lar flüphesiz
abart›l› olsa da- Galata’da 18 Müslüman mahallesine karfl›l›k 70 Rum, 3 Frenk, 1 Yahudi mahallesi
oldu¤unu, IV. Murad zaman›ndaki say›ma göre
200.000 “kâfir” ve 64.000 Müslüman yaflad›¤›n›
bildirir (Evliya Çelebi 2008, 391). Fatih taraf›ndan
verilen 1 Haziran 1453 tarihli ahdname sayesinde
ayr›cal›kl› durumunu koruyan ve bu nüfus
yap›s›n› 20. yüzy›la kadar sürdüren Galata’da
genellikle, Galata Saray›, Galata Mevlevihanesi,
Azapkap› Sokollu Camisi, K›l›ç Ali Pafla Külliyesi
gibi önemli Müslüman yap›lar› surlar›n d›fl›nda
yap›lm›flt›r. Galata surlar› dahilinde Gülnufl
Sultan’›n camisinden önceki en önemli yap›, San
Paolo ve San Domenico Kilisesi’nden Fatih
devrinde çevrilen Arap Camisi’dir. Bunun d›fl›nda
baz› mahalle mescitleri ve Kemankefl Mustafa
Pafla’n›n San Antonio Kilisesi’nin yerini alan
camisi, çevrelerindeki nüfus yap›s›nda bir de¤iflim
yaratm›flt›r, zira camilerin çevresine ancak
Müslümanlar›n yerleflimine müsaade edilmektedir
(‹nalc›k 1994, c. 3, 349-354). Galata’n›n Osmanl›
dönemindeki sosyoekonomik geliflimi ve mekânsal
dönüflümü hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz.
‹nalc›k 1994, c. 3, 349-354 ve bölgedeki Latinlerin
Bizans döneminden itibaren tarihleri ve yap›lar›
hakk›nda detayl› bilgi için bkz. Marmara 2006,
11-69.

9TSMA E. 0101 0002 032. Bu ve di¤er belgeler,
caminin çevresindeki gayrimüslimlere ait hane,
dükkân ve arsalar›n al›narak buralara
Müslümanlar›n yerlefltirildi¤ini göstermektedir.
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1698’de infla ettirir7 (Belin 1894, 208) (Resim 2,
Resim 3).

Böylece gayrimüslimlerin ço¤unlukta
olufluyla bilinen Galata’n›n bu mahallesi
‹slamlaflmaya, caminin etraf›na
Müslümanlar yerleflmeye ve semtin
çehresi de¤iflmeye bafllam›flt›r8. Gerek
caminin infla edilece¤i arazi için yap›lan
istimlakler gerekse sonradan “Frenk ve
Yahud taifesinin” r›zalar›yla al›nan
arsalar›, bu süreci h›zland›rm›flt›r9.
Osmanl›’n›n Avrupa’da savafl
meydanlar›nda ald›¤› yenilgiler, baflkentte
bir Katolik mekân›n valide sultan ad›na
camiye dönüfltürülmesiyle ikame
edilmektedir.

Resim: 2

Resim: 3

Resim: 2
Abdullah Kardefller’in 1868 tarihli
“Galata Kulesi’nden Liman” bafll›kl›
foto¤raf›nda Galata Yeni Cami (‹stanbul
Araflt›rmalar› Enstitüsü Arflivi, 2012).
Resim: 3
Schneider’in 1944 tarihli Galata
haritas›nda San Francesco Kilisesi arsas›
üzerine infla edilen Galata Yeni Cami.
Günümüzde ayn› yerde Galata H›rdavatç›lar Çarfl›s› yer almaktad›r
(Schneider, 1944).

10 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA) ‹E. EV. 26
3019. Bu inflaat defterine göre Galata’daki cami,
çeflme ve su yollar›n›n tüm masraflar› 4.855.871
akçedir ve bunun içinde su yollar›na yap›lan
harcama 1.039.717 akçe tutmaktad›r.
11Arkas›ndaki su haznesinin güney cephesinden
do¤u cephesine tafl›nan çeflme hakk›nda bilgi ve
mimari betimleme için bkz. Egemen 1993, 298;
Bar›flta 1993, c. III, 157.

valide sultanl›¤›n›n bafllar›nda ‹stanbul’da
gerçeklefltirdi¤i ilk önemli banili¤i bunun
güzel bir örne¤ini oluflturur. Galata’n›n en
önemli Katolik yap›s› olan San Francesco
Kilisesi ve Manast›r›, 1696’daki y›k›c›
yang›nda büyük zarar görmüfl, daha
önceki benzer felaketlerde bunun ve di¤er
H›ristiyan yap›lar›n›n yeniden yap›m›na
müsaade edilse de bu kez siyasi
konjonktür buna olanak vermemifltir; zira
II. Viyana Kuflatmas› sonras›nda Kutsal
‹ttifak Devletleri karfl›s›nda önemli
yenilgilerin al›nd›¤› bir süreçte,
Osmanl›lar›n baflkentteki Katoliklere
müsamaha göstermeye niyetleri yoktur
(‹nalc›k ve Quataert 2004, c. 2, 560-561; Marmara

2006, 33). Bir y›l sonra II. Mustafa’n›n
ferman›yla kilisenin arazisine tümüyle el
konulur ve annesi Gülnufl Sultan kendi
ad›yla an›lacak camiyi Bereketzade
Mahallesi’ndeki6 bu arsa üzerinde

Gülnufl Sultan Galata’daki yeni camisinin
su ihtiyac›n› da düflünmüfl ve infla ettirdi¤i
su yollar›na, camiye harcanan toplam
miktar›n yaklafl›k beflte birini sarf
etmifltir10. Günümüze ulaflamayan caminin
yan›nda ayn› y›l -1698’de- infla edilen ve
bugün Galata H›rdavatç›lar Çarfl›s›’n›n
giriflinde ayakta olan çeflme, semtin yeni
Müslüman sakinlerinin en temel ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere yap›lm›flt›r11 (Resim 4).
Ancak caminin abdest musluklar›na,
tuvaletlerine ve yan›ndaki çeflmeye gelen
bu su, tatl› de¤ildir. Bu durum Gülnufl
Sultan’› memnun etmez; “gelen su ac›d›r,
huzur ile içilmez” diyerek yak›n›r ve
bunun üzerine tatl› su aray›fl›na girilir.
Kethüda, “(…) lakin ac›l›¤› içilmeyecek
kadar de¤ildir; ama Kapudan Pafla
kullar›n›n suyu gayet tatl› olma¤la
‹nflallah-u Teâlâ efendimizin kuyular›na
icra olundukda asla ac›s› kalmaz” fleklinde
yan›t verir. Gülnufl Sultan’›n su yollar›na
yak›n oldu¤u için Kaptan Pafla’n›n hibe
etti¤i tarlalarda istenen tatl› su vard›r ve
e¤er Gülnufl Sultan “ferman buyurursa”,
Kaptan Pafla’n›n suyunun getirilmesine
bafllanacakt›r12.
Say› 17, 2014
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Caminin resmi aç›l›fl›, Gülnufl Sultan’›n
o¤lu II. Mustafa’yla Edirne’den ‹stanbul’a
geldi¤i 1699 y›l›n›n Eylül ay›nda yap›l›r
(Silahdar 1962, c. I, 27). Ayn› y›l, Galata’daki
baflka bir mahallede Gülnufl Sultan bir
çeflme daha yapt›r›r (Resim 5). Daha önceki
çal›flmalardaki yanl›fl adland›rma nedeniyle
Cudidil Valide Sultan Çeflmesi olarak
bilinegelen (Tan›fl›k 1945, 39-40) ve as›l banisi
unutulan Emekyemez Mahallesi’ndeki bu
çeflmenin gerçek kimli¤ini ve olas› yap›l›fl
nedenini, TSMA’daki bir belge13 ve Galata
Yeni Cami’nin vakfiyesine yap›lan zeyil14
ortaya koymaktad›r. Söz konusu belgede
resmi aç›l›fla haz›rlanan Galata’daki caminin
hünkâr kasr›yla hünkâr mahfilinin
döflemesine yap›lan harcamalar›n yan› s›ra,
Emekyemez Mahallesi’ndeki çeflmeye ve
Galata’daki su yollar›na yap›lan masraflar›n
dökümü yer almaktad›r15 (Resim 6).
Belgeye göre aranan tatl› su, Kethüda’n›n
önerdi¤i gibi Kaptan Pafla’n›n hibe etti¤i
kuyulardan sa¤lanm›fl, buradan mevcut su
yollar›na yap›lan ekle camiye ve çeflmelere
gelen su bollaflm›flt›r. Caminin su yollar›n›n
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Resim: 4
Galata’da Yeni Cami’yle
birlikte yapt›r›lan H. 1109
(M. 1698) tarihli çeflmenin
günümüzdeki görünümü
(Özgülefl, 2012).
Resim: 5
Galata Emekyemez
Mahallesi’nde H. 1111 (M.
1699) y›l›nda yapt›r›lan
çeflmenin günümüzdeki
görünümü (Özgülefl, 2012).
Resim: 6
Galata’daki caminin
hünkâr kasr›n›n ve
hünkâr mahfilinin
döflemesi, Emekyemez
Mahallesi’nde infla
ettirilen çeflme ve Gülnufl
Sultan’›n daha önce bu
semtte yapt›rd›¤› su
yollar›n›n onar›m›yla
yeni bir kuyudan ek
suyun getirilmesine ait
inflaat defteri (TSMA E.
0101 0002 029).

12TSMA E. 0101 0002 030.
13 TSMA E. 0101 0002 029.
14Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi
(VGMA), defter no: 1640, 23. Vakfiyeye H.
1 Recep 1120 (M. 16 Eylül 1708) tarihinde
yap›lan bu üçüncü zeyildeki
“Emekyemez Mahallesi’nde bina
buyurduklar› bir çeflme” ifadesi,
çeflmenin banisini aç›kça ortaya
koymaktad›r.
15Belgeye göre çeflmenin ve yeni su

güzergâh› üzerindeki Emekyemez
Mahallesi’ne bir çeflme yap›lmas›,
muhtemelen gelen suyun bu flekilde
artmas›yla mümkün olmufltur. Dolay›s›yla
Emekyemez Mahallesi’nde hala varl›¤›n›

yolunun infla masraflar› flöyledir:
“Devletlü veliyy-ün-niam efendimizin
Galata’da müceddeden bina ve ihya
buyurduklar› cami-i flerifi suyundan
Galata’da vaki Emekyemez
Mahallesi’nde müceddeden icra ve ihya
olunan çeflmeye zemin bahas› ve sarf
olunan tafl ve kireç ve horasan ve tu¤la
ve kiremit ve revgan-› zeyt ve kurflun
boru ve demir ve lökün bahalar› ve
dülger ve taflç› ve rençber ücretleri ve
hamaliyeleri müfredat defteri
mucebince yaln›z 439 gurufldur.
Kapudan Pafla’dan al›nan su kuyular›
devletlû efendimizin icra buyurdu¤u su
yollar›na ulaflt›rmas› için müceddeden
kaz›lan la¤›mlar için giden tafl ve
kereste bahalar› ve rençber ve la¤›mc›
ücretleri ve hamaliyeleri müfredat
defteri mucebince yaln›z 757,5
gurufldur”.

Belgeler Iflı¤ında Gülnufl Emetullah Sultan’›n Galata’da Yapt›rd›¤› Çeflmeler ve Su Yollar›

16TSMA E. 0101 0002 032. Belge,
içeri¤indeki di¤er konular nedeniyle 1112
Rebiyülevvel’inin (M. A¤ustos/Eylül
1700) hemen sonras›na tarihlenebilir.
17VGMA, defter no: 1640, 23. “(…)
mahrûse-i mezbûreye tâbi
Kas›mpafla’da Piyâle Pafla Câmi-i flerifi
kurbünde olan derenin sa¤ cânibinde
Kara Hasan A¤azâde Çiftli¤i ve Tatavla
nâm karye havâlîsinde…” Günümüzdeki
Piyale Pafla Bulvar›’n›n güzergâh›, bu
derenin akt›¤› mecra olmal›d›r (Anonim
1994, c. VI, 254). Tarif edilen çiftlik ise
günümüzdeki Kurtulufl semtinin hemen
bat›s›nda, Piyale Pafla Camisi civar›nda,
söz konusu derenin yak›n›nda
bulunuyor olmal›yd›. Kâz›m Çeçen’in
Beyo¤lu’ndaki su yollar›n› ele ald›¤›
eserinde “Kas›mpafla’da Taksim suyuna
ait olmayan su terazisi” olarak
tan›mlad›¤› (Çeçen 1991, 86) Piyale Pafla
Bulvar› üzerinde ve Piyale Pafla Camisi
yak›n›nda yer alan su terazisinin de Gülnufl Sultan’dan sonraki dönemlerde
infla edilen iki önemli su yoluna dâhil
edilemedi¤i için- bulundu¤u konum göz
önüne al›narak Gülnufl Sultan’›n
yapt›rd›¤› su yollar›na ait oldu¤u
düflünülebilir. Gülnufl Sultan’›n su
yollar›n›n kesin olarak nereden
geçti¤inin anlafl›labilmesi için arkeolojik
verilere ihtiyaç duyulmaktad›r.

18TSMA E. 0101 0002 037.

Resim: 7
Galata’da yeni su
yollar›n›n kaça mal
olaca¤›n› hesaplamak
için yap›lan keflfe ait
defter (TSMA E. 0101
0002 037).

koruyan çeflmenin banisinin Gülnufl Sultan
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ancak yeni bir
su yolu yapmak yerine mevcut su yoluna
ek yap›lmas› ve camiye gelen suyun tatl›
suyunun ayr›lmamas›, Gülnufl Sultan’›n en
baflta görülen ve 1700-1705 aras›na
tarihlenebilecek belgedeki sorusuna yol
açm›fl olmal›d›r.
Galata’da Yeni Su Yollar›
Kethüda, en bafltaki belgede de görüldü¤ü
gibi, getirilen tatl› suyun devaml›l›¤›n›n

olup olmad›¤›n› takip etmektedir. Yoksa,
yine tatl› su ahvalini soran Gülnufl
Sultan’a verdi¤i daha erken tarihli bir
tezkiredeki yan›t›nda yazd›¤› gibi, Galata
çevresinde tatl› su çok aranm›fl, bol su
akan bir mahal bulunamam›flt›r; bulunan
baz› kaynaklarsa bir süre akt›ktan sonra
kurumakta ve suyun getirilmesi için
harcanan onca para bofla gitmektedir16.
Nihayet, -muhtemelen birkaç y›l
beklendikten sonra- Kaptan Pafla’dan
al›nan kuyular sayesinde sürekli ve bol
tatl› suya kavuflulur. E¤er Gülnufl Sultan
bu befl kuyudan su getirilmesine olur
verirse, Kethüda hemen la¤›mlar›n
kaz›lmas›n› bafllatacakt›r.
Anlafl›lan beklenen olur verilmifltir; zira
içlerinde Kethüda Mehmed Efendi’nin de
yer ald›¤› bir bilirkifli heyeti yeni su
yollar›n›n kaça mal olaca¤›n› hesaplamak
için bir keflif gerçeklefltirir. Su naz›r›
Osman taraf›ndan düzenlenen keflif
defterindeki yer adlar› aras›nda suyun
getirilece¤i yer olarak Çiftlik ve Tatavla
dikkat çekmektedir. Bunlar, yukar›da
zikredilen zeyilde bahsi geçen
Kas›mpafla’da Piyale Pafla Camisi
yak›n›ndaki derenin sa¤ taraf›nda kalan
Kara Hasan A¤a Zade Çiftli¤i ile bugünkü
Kurtulufl semti olmal›d›r17. Ve yine bu
keflif defterine göre, eski su yollar›n›n
yan›na yeni su yollar› kaz›lmas› ve
künkler döflenmesi planlanmakta ve
toplam 1.973.750 akçelik -16.447
kuruflluk- bir masraf öngörülmektedir18

(Resim 7).

Söz konusu keflif defterinin
düzenlenmesinin ard›ndan ve yeni su
yollar› için inflaat›n bafllamas›ndan 15 gün
sonra yaz›ld›¤› anlafl›lan bir baflka
tezkirede Kethüda Mehmed Efendi flöyle
demektedir:
“(…) Hâlâ Galata’da sakin olan ümmet-i

Muhammed vesair ibadullah›n kemal-i mertebe
zaruret ve müzayakalar› olup igtiyas›na günde
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yar›mflar kuruflluk su kifayet etmeyip fukaran›n akçe
ile almaya iktidarlar› olmad›¤›ndan maada uzak
yerden getirmeye muhtaç olma¤›n azim zahmet ve
meflakkat çekmeleriyle bunca zamandan beri
ahvallerin vükela-› devlete yenice defa arz ve ilam
eylemifller iken ol mahalle su getirip fukara ve
züefay› müzayakadan halas eylemek bir kimseye
müyesser olmam›flt›r. (…) Bu tatl› su ahvali zuhur
edeli ahali-i Galata evlerinde ve camilerde daima
tatl› suyun intizar›nda olup bir an hay›r duada hâlî
de¤illerdir (…)”19 (Resim 8).

Bu tezkiredeki en önemli veri, Galata’n›n
gerek Müslüman gerekse gayrimüslim
halk›n›n çok ciddi bir susuzluk çekti¤idir.
Yaflanan bu s›k›nt›ya ve ahalinin parayla
su almaya gücünün yetmemesine ra¤men
bu sorunu daha önce hiçbir devlet ileri
geleninin çözemedi¤inin vurgulanmas›,
daha önce baflka çeflmeler yap›lm›fl olsa da
bölgeye ilk kez tatl› su getiriliyor oluflu ve
Gülnufl Sultan’a bu yüzden yo¤un övgüler
düzülmesi, gerçeklefltirilen hayrat›n
önemini gösterir.
Öte yandan belgedeki övgü ve dini
vurgular›n al›fl›ld›k oldu¤u, Kethüda’n›n
Valide Sultan’›n bu hayrat›n› yüceltmek
için yaflanan susuzlu¤a özellikle vurgu
yapt›¤› da düflünülebilir. Dönem
tarihçilerinin ve seyyahlar›n eserlerinde
bu çeflmelerin yap›m›yla ya da yaflanan
susuzlukla ilgili herhangi bir bilginin
yer almamas› da bu yöndeki kuflkuyu
art›rmaktad›r20. Galata Bölgesi için
18. yüzy›lda I. Mahmud taraf›ndan
gerçeklefltirilen Taksim Su Yolu
öncesinde yap›lm›fl kapsaml› su
tesisleri olmasa da buradaki mevcut
çeflmeler, semtte yüzy›llard›r
yaflayanlar›n su ihtiyac› için çevredeki
kuyulardan suyun sa¤land›¤›n›
göstermekte ve bu sular›n belli bir
ücret karfl›l›¤›nda sat›ld›¤› bilinmektedir
(Karakafl 2013, 31)21. Belgede geçen
“ahalinin parayla su almaya gücünün
yetmemesi” ifadesi de bunu
desteklemektedir.
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14 Muharrem 1117 ile 1 Sefer 1118 (M. 8
May›s 1705 – 15 May›s 1706) tarihleri aras›nda
gerçekleflen inflaat›n sonunda Galata’daki
caminin çeflmelerine tatl› su sa¤layacak
yeni suyollar› yap›l›r. Kaz›lan la¤›m ve
bacalar›n uzunlu¤u, döflenen künk ve
kurflun borular›n miktar›, di¤er
malzemelerin cinsleri ve maliyetleri,
tarlas›ndan veya bahçesinden la¤›m
geçenlere ödenen bedeller ve iflçilere
verilen gündelikler bir inflaat defterine
kaydedilir22 (Resim 9). Yap›lan toplam
masraf 2.666.373 akçe -22.220 kurufltutmufltur ve bu miktar, caminin ilk
suyollar›n›n masraf›n›n yaklafl›k 2,5
kat›d›r.

Resim: 8
Galata’da yeni su yollar›n›n inflaat›
sürerken Kethüda Mehmed Efendi’nin
Gülnufl Sultan’a yazd›¤› tezkire (TSMA
E. 0101 0002 035).

19TSMA E. 0101 0002 035.
20Dönem tarihçilerinin eserleri için bkz.
Silahdar 1962; Defterdar 1977; Raflid 2013; Anonim
2000. Yabanc› seyyahlar›n eserleri için bkz.
Motraye 1730; Tournefort 2005; Galland 1987;
Grelot 1998; Thevenot 2009. Osmanl›
seyyahlar›n›n eserleri için bkz. Eremya Çelebi
Kömürciyan 1988; Evliya Çelebi 2008.
21‹stanbul’da 17. yüzy›l sonuyla 18. yüzy›l
bafl›nda su kullan›m› ve su yönetiminin geçirdi¤i
de¤iflime, 15. yüzy›ldan itibaren infla edilen
suyollar›na ve çeflmelerle kamusal alanlarda
gerçeklefltirilen dönüflüme odaklanan yak›n
tarihli bir çal›flma için bkz. Karakafl 2013.

22TSMA E. 0101 0002 022.
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Resim: 9
Galata’daki Yeni Cami ve
çeflmeler için yap›lan yeni su
yollar›n›n inflaat defteri. (TSMA
E. 0101 0002 022).

Galata Yeni Cami Yan›nda ‹kinci Çeflme
Kethüda Mehmed Efendi’nin bu inflaat
defterinin beraberinde Gülnufl Sultan’a
sundu¤u düflünülen tezkirede yine, Galata
ahalisinin fetihten beri tatl› suya ihtiyaç
duydu¤u, ancak o zamana kadar bu semte

su getiren hay›r sahiplerinin tatl› su
getirmeye muvaffak olamad›klar›, bunun
Gülnufl Sultan’a k›smet oldu¤u anlat›l›r.
Halk›n “acaba gerçek tatl› su gelir mi”
diye ümit etti¤i, 13 ayda tamamlanan su
yollar›yla mevcut iki çeflmeye
Say› 17, 2014
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-Galata’daki cami yan›ndaki çeflmeye ve
Emekyemez Mahallesi’ndeki çeflmeye- bu
suyun ak›t›ld›¤›, Galata’daki cami yan›nda
inflas› süren di¤er çeflmeye de bu sudan
verilece¤i belirtilir. Gelen 10 masura tatl›
suyun çeflmelerden tafl›p akt›¤›,
-muhtemelen yaz günlerinde- bu kadar
akan suyun eksilmeyece¤inin umuldu¤u
da eklenir23.
Sonraki bir tezkirede “(…) hâlâ Galata’da
vaki cami-i flerife gelen tatl› suya
müceddeden bir çeflme bina olunub tarihin
tahrir ettirip mübarek hâk-pây-›
devletlerine gönderdim.” diyen Kethüda,
Galata’daki caminin yan›ndaki çeflmenin
tamamland›¤›n› Gülnufl Sultan’a
müjdeleyerek kitabesine ifllenecek tarihin
-tarih beytini de içeren metninyazd›r›ld›¤›n› ve onaylanmas› için Valide
Sultan’a gönderildi¤ini belirtir24. ‹nflas›
tamamlanan bu çeflme, bugün ayn› yerde
varl›¤›n› sürdürse de art›k suyu yoktur
(Resim 10). Çeflmenin kitabesinde -t›pk›
yukar›da yer verilen tezkirelerde
görüldü¤ü gibi- Galata halk›n›n Temmuz
s›ca¤›nda çektikleri susuzluktan
kurtulufllar›na, fetihten beri baflka devlet
yetkililerinin bu semte ilgi göstermemifl
oldu¤una ve bu hayrat› ancak Gülnufl
Sultan’›n hayata geçirdi¤ine vurgu
yap›l›r25.
Tezkirenin devam›nda Kethüda “fiimdi üç
çeflme tatl› su ile revan ve cereyan idüb
ümmet-i Muhammed vesair ibadullah nufl
idüb efendime dua eyliyor. Bu üç
çeflmenin mevzileri biri cami-i flerifin sa¤
taraf›nda ve biri cami-i flerifin sol
taraf›nda ve biri bir mahalle içinde vaki
olmufldur” diyerek üçünden de tatl› su
akan çeflmelerin yerlerini tarif eder. “Bu
vakte gelince suyumuz noksan
bulmam›fld›r. Bu minval üzere kal›r ise
inflallah gelecek sene bir münasip mahalle
bir çeflme dahi efendimin izan-› flerifi ile
müceddeden bina olunur” diye devam
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eden Kethüda, beklenenden fazla ç›kan
tatl› suyun baflka bir çeflme daha yap›larak
kullan›labilece¤ini önermektedir26.

Galata’da ‹ki Çeflme Daha
Gerçekten de sonraki y›llarda Gülnufl
Sultan’›n su yollar› Galata’daki iki
çeflmeye daha su sa¤lam›flt›r.
1 Rebiyülevvel 1120 (M. 21 May›s 1708)
tarihli bir inflaat defterinde Galata’da
Ya¤kapan› ‹skelesi27 bafl›nda su
hazinesiyle birlikte bir çeflmeyle yine
Galata’da saray yak›n›nda, Çamafl›r Hasan
Mahallesi’ndeki çeflmenin
yap›m/onar›mlar› ve çeflmeler için
Beyo¤lu’nda kaz›lan su la¤›mlar› için
yap›lan masraflar görülür. Harcanan
toplam para, 386.241 akçedir28. Görece
düflük bir maliyetle, iki çeflme daha
Gülnufl Sultan’›n ad›n› duyurur hale
gelmifltir (Resim 11).
Yine bu inflaat defterinin beraberinde
Gülnufl Sultan’a sunuldu¤u düflünülen
tezkirede Kethüda Mehmed Efendi, “iflbu
sene-i mübarekde Galata’da Ya¤kapan›

Resim: 10
Galata’da Yeni Cami yan›nda H.
1118 (M. 1706) tarihinde yapt›r›lan
ikinci çeflme (Özgülefl, 2012).

23TSMA E. 0101 0002 027.
24TSMA E. 0101 0002 026.
25Kitabe metninin transkripsiyonu için
bkz. Aynur ve Karateke 1995, 99-100.

26TSMA E. 0101 0002 026.
27Günümüzde Perflembepazar›’ndaki
Makbul ‹brahim Pafla Camisi’nin
yak›n›ndaki iskele.

28TSMA E. 0101 0002 021.

Belgeler Iflı¤ında Gülnufl Emetullah Sultan’›n Galata’da Yapt›rd›¤› Çeflmeler ve Su Yollar›

Resim: 11
Galata’da
Ya¤kapan›’nda ve
Galatasaray
civar›ndaki Çamafl›r
Hasan Mahallesi’nde iki
çeflmenin onar›m› ve
suyunun sa¤lanmas›
için yap›lan
masraflar›n defteri
(TSMA E. 0101 0002 021).

29TSMA E. 0101 0002 023.
30Günümüzde Ya¤kapan› ‹skelesi
civar›nda, belgelerde tarif edilen yerde
Verdinaz Kad›n Çeflmesi olarak an›lan ve
I. Mahmut’un dördüncü kad›n› Verdinaz
Kad›n’›n yapt›rd›¤› ve Taksim Suyu’ndan
beslendi¤i kitabesinden anlafl›lan bir
çeflme mevcuttur (Egemen 1993, 810;
Çeçen 1991, 112). Resim 3’teki Galata
haritas›nda 32 numarayla iflaretlenen bu
çeflmenin Gülnufl Sultan’›n suyunu
sa¤lad›¤› çeflme olabilece¤i, sonradan
Verdinaz Kad›n taraf›ndan yenilenerek
üzerine günümüzde de görülen kitabenin
yerlefltirilmifl olabilece¤i ihtimal
dahilindedir. Ancak eldeki veriler, bu
çeflmenin Gülnufl Sultan’la iliflkisini kesin
olarak ortaya koymaya yetmemektedir.
31Galatasaray çevresindeki mevcut
çeflmeler içinde bu döneme
tarihlenebilecek bir çeflme bulunmad›¤›
gibi bu mahallenin ad›na da tarihi
haritalarda ve eski ‹stanbul
mahallelerinin adlar›n› veren eserlerde
rastlanmam›flt›r. Bu tarama s›ras›ndaki
yard›mlar› için ‹stanbul Atatürk
Kitapl›¤›’ndan ‹rfan Da¤delen’e teflekkür
ederim. Ayr›ca, bkz. Ayverdi 1958 ve
Galitekin 2003.

32Kaynak: VGMA, defter no: 1640, 23.

önünde, derya kenar›nda mecma-i nas olan
mahalde müceddeden bir çeflme ve bir
çeflme dahi Galata Saray kurbunda
Çamaflur Hasan Mahallesi’nde hasbeten
Allah-u teâla ve tevkil-i ali Allah
efendimin hayrat› olmak üzere kargir
hazineleriyle yapt›r›l›p ve müceddeden
la¤›mlar kaz›l›p (…) zikr olunan iki
çeflmeye kifayet edecek miktar› su has›l
olup çeflmelere verilip (…)” diyerek
yap›lan ifli anlatm›flt›r. Tezkirenin
devam›nda “Hikmet-i Huda bu sene
kurakl›k olma¤la Galata’da efendimin

bina buyurduklar› çeflmelerden gayr›s›nda
su bulunmayub sulara ziyade k›llet
gelmifltir. Devletli efendimin Galata’da
befl çeflmesi olub haliya sular› akar”
ifadesi yer al›r29. Anlafl›lan Gülnufl
Sultan’›n ad›yla an›lan bu befl çeflme,
kurakl›k nedeniyle di¤er çeflmeler
kurudu¤u için, Galata halk›n› susuzluktan
kurtarm›flt›r.
Ancak günümüze ne söz konusu iki çeflme
ulaflabilmifltir30, ne de bugünkü
Galatasaray Lisesi civar›nda oldu¤u
tahmin edilen Çamafl›r Hasan Mahallesi31.
Üstelik bu çeflmelerin ve söz konusu
mahallenin varl›¤›n› ortaya koyan da
yaln›zca bu iki belgedir. Öte yandan
çeflmelerin yeni bafltan m› yap›ld›¤› yoksa
esasl› bir onar›mdan m› geçirildi¤i kesin
olarak anlafl›lamamaktad›r. Galata’da
yapt›r›lan önceki üç çeflmenin zemin
ücretlerinin de masraflar aras›nda yer
almas› -ve flüphesiz, kitabeleri- bunlar›n
banisinin Gülnufl Sultan oldu¤unu aç›k bir
flekilde gösterirken burada söz edilen iki
çeflmenin masraflar›nda böyle bir kalemin
olmamas›, çeflmelerin kapsaml› bir flekilde
onar›l›p suyunun sa¤lanmas›na ra¤men
esas banisinin Gülnufl Sultan
olamayaca¤›n› düflündürür. Yukar›da
an›lan zeyilde yer alan “Galata’da câmi-i
flerîf-i mezkûr havlus› kapular› önünde
tafldan masnû’ binâ buyurduklar› kârgîr iki
çeflme ve Emekyemez Mahallesi’nde binâ
buyurduklar› bir çeflme ve Ya¤kapan›
önünde leb-i deryâda bir çeflmeye dokuz
masura” su götürüldü¤ü ifadesinde di¤er
üç çeflmenin “bina buyuruldu¤u”
söylenirken Ya¤kapan›’ndaki çeflme için
bu ifadenin kullan›lmamas› ve Galata
Saray› civar›ndaki çeflmeden hiç
bahsedilmemesi de bu varsay›m›
destekler32. Yine de akmayan ya da su
haznesi olmayan iki çeflmeye su verilerek
yeniden ifllevine kavuflturulmas›, bu
çeflmelerin -en az›ndan- ikinci banisinin
Say› 17, 2014
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Resim: 12

Gülnufl Sultan oldu¤unu söylemeye
yetecektir. Dolay›s›yla Kethüda’n›n
“efendimin Galata’da befl çeflmesi olub
sular› akar” demesi, yerinde bir ifadedir.

Sonuç
Görüldü¤ü gibi, Gülnufl Sultan’›n
Galata’n›n en önemli Katolik yap›s›n›n
yerine infla ettirdi¤i cami ve beraberindeki
çeflmeyle bafllayan süreç, semtin susuzluk
sorununa çözümü de getirmifltir. Camiye
ve bu ilk çeflmeye getirilen suyun ac›
olmas› ve Gülnufl Sultan’›n halk›n bu suyu
rahatça içemediklerine dair flikâyetlerini
önemseyerek tatl› su bulunmas›
konusundaki talepleri, ilk önce mevcut su
yoluna bir tatl› su kayna¤›ndan ek
yap›lmas›n› ve bu s›rada ikinci bir
çeflmenin -Emekyemez Mahallesi’ndeki
çeflmenin- infla edilmesini sa¤lam›flt›r.
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Daha sonra, yine Gülnufl Sultan’›n
direktifiyle tatl› suyun ac› sudan ayr›lmas›
için yeni su yollar›n›n yap›m›na giriflilmifl;
tatl› su kuyular›ndan beklenenden fazla su
ç›kmas›, caminin yan›na bir çeflme daha
yap›lmas›n› mümkün k›lm›flt›r. Sonraki
y›llarda suyun bol akmaya devam
etmesiyle, Galata’da iki çeflmeye daha su
götürülmüfl, toplamda befl çeflmeden tatl›
su akar hale gelmifltir (fiekil 12).

Bu makalede ele al›nan belgeler Valide
Sultan’la kethüdas› aras›ndaki diyalo¤un
bir imar faaliyetini nas›l flekillendirdi¤ini
gözler önüne serdi¤i gibi Emekyemez
Mahallesi’ndeki çeflmenin banisinin
Gülnufl Sultan oldu¤unu ortaya koymufl,
günümüze ulaflmayan iki çeflmeyi ve
bugün modern ‹stanbul’un alt›nda kalan su
yollar›n› -inflaat masraflar› ve kullan›lan

Resim: 12
Gülnufl Sultan’›n Galata’da
yapt›rd›¤›
1, 2 ve 3 numarayla gösterilen
1698, 1699 ve 1706
tarihli çeflmeler günümüze
ulaflm›flt›r (1 ve 3, ortadan
kalkan Galata Yeni Cami’nin
avlu duvarlar› üzerinde; 2,
Emekyemez Mahallesi’nde).
Ya¤kapan›’ndaki 4 numaral›
çeflme ve Galatasaray
civar›ndaki -yeri kesin olarak
tespit edilemeyen- 5 numaral›
çeflme ise Gülnufl Sultan
taraf›ndan onar›l›p suyu
sa¤lanan çeflmelerdir (Kaynak:
maps.google.com).
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33TSMA E. 0101 0002 032.
34TSMA E. 0101 0002 030.

malzemeleriyle beraber- ortaya
ç›karm›flt›r. ‹ncelenen tezkirelerden
anlafl›ld›¤› gibi Galata’daki caminin
yan›na ikinci bir çeflmenin yap›lmas›n› ve
muhtemelen Emekyemez Mahallesi’ne
1699’da bir çeflme infla edilmesini-, yeni
su yollar›ndan sa¤lanan suyun umulandan
fazla olmas› mümkün k›lm›flt›r. Baflka bir
deyiflle Gülnufl Sultan 1706’da
Galata’daki camisinin yan›na ikinci bir
çeflme yapt›rmaya karar vermemifl, cami
ve çeflmeler için yeni su yolunun yap›m›
bir çeflme daha eklenmesini sa¤lam›flt›r.
‹nflaat defterlerindeki maliyetlerin de
gösterdi¤i gibi, sürekli ve bol akan bir su
kayna¤› bulunduktan ve bu kaynaktan
ihtiyaç duyulan yere kadar su yollar›
kaz›ld›ktan sonra yeni bir çeflme daha
yapmak, kolay bir ifltir.
Ancak yeni su yollar›n›n inflas› hem uzun
zaman alm›fl hem de oldukça masrafl›
olmufltur. Galata Yeni Cami ve
beraberindeki çeflmenin 1698’de
tamamlanmas›n›n hemen ard›ndan tatl› su
aray›fl› bafllam›flt›r. Devaml›l›¤› olan ve
bol akan bir su kayna¤› bulmak için
Galata çevresinde çeflitli giriflimlerde
bulunulmufl, aç›lan kuyulardan ç›kan
suyun birkaç y›l takibi yap›lm›flt›r. ‹ki
masura tatl› su ç›kmas› umulan
kuyulardan toplam 10 masura su ç›km›fl
ve bunun üzerine yeni su yollar›n›n
inflas›na bafllanm›flt›r. Caminin ve ilk su
yollar›n›n toplam inflaat masraf›n›n
yar›s›ndan fazla bir mebla¤ tutan yeni su
yollar›n›n yap›m›, 13 ay sürmüfl ve
1706’da tamamlanm›flt›r. Baflka bir
deyiflle, bekleneni vermeyen ilk su
yollar›ndan sonra infla edilen yeni su
yollar›, bir cami yapt›rmak kadar masrafl›
olmufltur.
Yeni su yollar›n›n yap›lmas›n›n önünü
açan da Gülnufl Sultan’›n Galata’ya tatl›
su sa¤lanmas› konusundaki ›srar›d›r.
Anlafl›lan Gülnufl Sultan, daha önceden

yap›lan çeflmeler muhtemelen yetersiz
kald›¤›ndan, y›llard›r susuzluk çeken
semtin yeni Müslüman sakinlerine ve
-di¤er “ibadullaha”- hay›rseverli¤ini
göstermek, onlar›n gözündeki imaj›n›
parlatmak istemifltir. Nitekim, çeflmenin
kitabesinde de yazd›¤› gibi, “bu vakte dek
erbab-› devletin iltifat etmedi¤i” bu semte
tatl› su getirmek Gülnufl Sultan’a nasip
olmufltur.
Gerçekten de bu hayrat, Gülnufl Sultan’›n
Galata’da infla ettirdi¤i cami kadar, belki
de ondan daha etkili ve önemli bir imar
faaliyetidir. Kethüda Mehmed Efendi’nin
de tezkirelerinde belirtti¤i gibi “bu su
hayrat› sair hayrata k›yas olunmaz”33 ve
“diller ile vasf olunmaz”34. Çünkü
Galata’daki en önemli kilisenin yerine bir
cami infla edilmesiyle bafllayan dönüflümü
sa¤lamlaflt›rmak ve kal›c› k›lmak için,
burada daha önceden de iskân eden ve
gerçeklefltirilen istimlaklerden sonra
yaflamaya bafllayan Müslümanlar›n en
temel ihtiyac› olan içme suyunun
sa¤lanmas› elzemdir. Sonuç olarak Gülnufl
Sultan’›n bu hayrat›n›n, Galata’ya daha
çok Müslüman’›n yerleflmesine imkân
verdi¤i için semtin demografik yap›s›n›n
de¤iflmesinde de etkili oldu¤u iddia
edilebilirl
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