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KANDiLLi'NİN TARİHİ 
ÇEŞME VE KUYULARI 

Haluk KARGI (M.A) 

Boğaziçi sahip olduğu doğal güzellikler ve strate
jik konumu nedeniyle İstanbul şehrinin kuruluş ve geli
şimini direkt olarak etkilemiş, bu özellikleri nedeniyle de 
tarihin her döneminde Dünya'nın en önemli yerleşim 
merkezlerinden biri olmuştur (1). 

Boğaziçi'nde yerleşim, irili ufaklı, birbirine ya
kın ya da uzak bir çok köyün kurulmasıyla oluşmuştur. 
Zaman içerisinde bu köyle~in civarında sahilsaray, yalı, 
cami,hamam, kuyu ve çeşme gibi tarihi yapılar inşa edil
miştir. Bulundöl9arı yerin doğal yapısıyla estetik bir bü
tünlük sağlayacak şekilde yap.ılandırılan bu mimarlık 
eserleri, aynı zamanda inşa edildikleri yere ay n bir şirin
lik katarlar. İşte, Boğaziçi'nin bu şirin köylerinden biri de 
Kandilli (2) dir. 

Kandil!i, Boğaziçi' nin Anadolu yakasında, Ana
doluhisarı ile V aniköy arasında yeralan ve Rumeli sahi
lindeki Bebek Koyu 'na doğru burun şeklinde uzanan bir 
coğrafi konuma sahiptir: Boğaziçi.' nin en güçlü akıntısı 
da bu sahili yalar. Havası temiz ve sağlığa çok yararlıdır. 

Semtin adı ve bu adı nereden aldığı hakkında tari
hi kaynaklarda . farklı tezler ileri sürülmüştür. Örneğin; 
Antik çağda Ekhaia (veya Echia) denilen bu muhite ·Bi-

. zans döneminde, Brokhtoi (veya Prookhtoi), Bosforus 
Nikopolis, Nikopolis, Perirhoon, Moltorino denildiği bili
nir (3). Türk döneminde ise semtin Kandilli adını alması 
hakkında bir çok rivayet vardır. Bu rivayetlere göre, semt 
bugünkü adını alıncaya dek Kandilli has bağçesi, Kandil
li bahçe, Kan-dili, Nevahat gibi isimlerle anılmıştır (4). 

Resim 1: Kapamacı meydanındaki 1. Mahmud Çeşmesi 

Bizans döneminde yazlık saray, kilise ve manas
tırlar ile ayazmalann bulunduğu (5) bölgede toplu yerle
şime rastlanılmaz. T-ürk dönemine gelince: !.Selim ve 
Kanuni Su~tan Süleyman zamanlannda, bugünkü Kan
d.illi sırtlannda bir Has Bahçe kurulduğu (6) bunun dı
şında toplu yerleşimin olmadığı bilinmektedir. Kandil
li'del9 bu has bahçe, III.Murad zaı:narunda üzerine bir 
kasır d'a yaptınlmak suretiyle ihya edilmiŞtir. Evliya Çe
lebi Seyahatname'sinde, bu has bahçe hakkında bazı bil
giler vermektedir (7). IV.Murad zamanında Has Bah
çe'ye bir saray, mütaakıben bazı köşkler yapılmıştır. 
Kandilli'nin bir Has Bahçe olmaktan çılap, toplu yerle
şime açılması ilk olarak I.Mahmud dönemine rastlar (8). 
!.Mahmud, burada bir sahil sarayı yaptırmış ve Kandi}Ji 
topraklannda "İcare-i Müeccele" yöntemi ile uzun süreli 
kiralamalar dönemini başlatmıştır (9). I.Abdülhamid za
manında ise harabe halinde olan eski sarayın arsası vakıf 
haline getirilmek. suretiyle yöredeki taliplerine satılmış 
(10) ve bu suretle kıyılardaki yerleşim, imar faaliyetleri 
yoğunlaşmıştır. 

Yörenin iskana açılmasıyla .birlikte Kandilli'ye 
özellikle devlet erkanı ve varlıklı kişilerden oluşan elit 
bir sınıf akın etmiştir. Bu elit sınıfın Kandilli 'ye yerleş
mesi sonucu ise yörede sadece saray.~yalı ve köşk gibi 
özel meskenler değil, aynı zamanda toplumsal işlevi olan 
hamam, sıbyan mektebi, cami ve Çeşrrie gibi mimari 
eserler yaptırılmış, kuyular açtınlmıştır. 

Kandilli semtini süsleyen, yukarıda bahsettiği
miz tarihi mimarlık eserleri içinde kuyu ve çeşmelerin 
özel bir yeri vardır. İşte bu nedenle, bu sayımııda sizle
re Kandilli 'nin günümüze ulaşabilen tarih! çeşme ve 
kuyulannı tanıtmak, yok olanlar haklanda ise bilgi ver
meyi düşündük (ll). 

Kandilli:nin en eski tarihli çeşmesi İskele Cadde
si Kapamacı Meydanı'nda bulunan !.Mahmud Çeşme
si'dir (12). Adından da anlaşılacağı gibi Sultan I. Mah
mud tarafından yaptınlan bu çeşme, büyük bir su hazne
sinin İskele Meydanı'na bakan cephesinemermer kapla
malı olarak inşa edilmiştir (Resim: ı). Çeşmenin cephe
si son derece sade olup, üzerinde hiç bir .süsleme ögesine 
rastlanmaz. KWibe, Klasik Dönemde olduğu gibi, "C" 
kıvnmlı bir nişin üzerinde yeralır. Çeşmenin şair Nimet 
tarafından yazılan ve H.ll6S 1 M.l751~2 tarihini taşıyan 
kitabesi (13) iki satır üzerine güzel bir süliis hat ile hıik-
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Resim 2: Sultan I. Mahmud Çeşmesi'nin kitiibesi 

kediimiştir (Resim 2). Çeşmenin ki tabesi şöyledir : 

Hazret-i Sultan Malımudii' ş-şiyein ôsar ile 
Eyledi Kandilli Bağ çe caygahuı piir ziya 
Nimeta siikkamm in,aya zfba tarhla 
Yapdı dilkeş çeşnıe icra eyledi ab-ı safa 

1165 

Çeşmenin orijinal testi setieri ve teknesi günümü
ze ulaşmarruştır. Günümüzde şehir şebekesine bağlanan 
suyu ise akmaktadır. 

Kandilli'de I. Mahmud Çeşmesi'nden sonra gü
nümüze ulaşan en eski tarihli su yapısı, yine Kapamacı 
Meydanı'nda bulunan kör kuyu bileziğidir (14). Mer
merden yapılmış olan bu kuyu bileziği kare tabanlı olup, 
her_dört köşesinin de palılanması yoluyla üstte, çokgen 
kesitti prizmatik bir şekle bürünmüştür. Kuyu bileziğinin 
üst köşeleri, uçları palmetle son bulan birer püskülle, 
aşağı doğru sarkan, kqva ya da su kabı koymaya özgü, 
dairevi planlı birer konsol taşı şeklinde işlenmiştir(Re
sim 3). Kuyunun çıkrığı, çıkrık ayakları, makarası ve ka-

Resim 3:· Hatice Hatun kuyu bileziği 

pağı günümüze ulaşmamıştır. Sadece, muhtemelen ku
yunun çıkrık ayaklarından birine ait olan kırık bir mer-

. mer parça, günümüzde kuyu ağzını kapar vaziyette ve 
yatay bir konumda kuyu bileziğinin üzerinde durmakta
dır. Kuyu bileziğinin bir yüzünde, vakfiyesini belirten 
bir kitabe mevcuttur. Dört satır üzerine güzel sülüs bir 
hat ile hakkediimiş olan ki tabeden anlaşıldığına göre ku
yu, veba hastalığından vefat eden Hisarlı Hatice Ha
tun'un ruhu için H.ll69 1 M.l755-6 tarihinde yaptırıl
mıştır. Kuyunun kitabesi şöyledir: 

" Salıibü' l-lıayrat, talindan vefat eden Hism·fr Hadice 
H atun ruhuna F atilıa, sene 1169 " 

Ayvansara yi, burada Hatice Hatun kuyusundan başka al
tı adet kuyu daha olduğunu belirtir (15). Günümüzde 
mevcut olmayan bu kuyulardan biri Silahdar Siyavuş 
Ağa, bir diğeri Boynueğri Mehmed Paşa, geri kalanları 
da Kösem Sultan'ın Başağası tarafından yaptırılmıştır 

(1<U. Yukarıda adı geçen kuyular içinde sadece Siyavuş 
Ağa kuyusu (17) hakkında ayrıntılı bilgiye sahibiz. Şair 
Cevd'nin bu kuyu için yazdığı tarih manzumesine göre 
kuyunun yapım tarihi H.l048 1 M.li538-9 olup (18), ba
nisi de Sultan IV.Murad ' ın silahtarağası Siyavuş 
Ağa'dır. Kuyumın tarih manzumesi şöyledir: 

Han Murad-ı evvel padişalı-ı safmeşreb kim 
Tab'ı pakin eylemişfeyz-i Hüda ayn-ı safa 
Ol şe/ı inşa/ıda Silalıdan Siyavuş Ağanın 
Aşikar olmaktadır asar-ı lütfi daima 
Cümleden hem bir miiferrah cahf biinyad eyleyüb 
Hak bu kim etti mahallinde acib cıld tı 'ata 
Ayn-ı kevserden ge/ür giiya bu caha bir damar 
Şöyle olmuş ab-ı dileti ve liitf (ı canfeza 
Çiinki ol salıib keremden zalıir oldu bu eser 
Haşre dek ma'mılr a ôbad olmasın eyler rica 
Kendudan sonra Silalıdar olan ağalar dahi 
Liitf edüb etsiinler'icrasmda ana iktida 
Ab-ı pakin vasf ediib Cevrf dedi tarihini 
Calı-ı zerrizemmenba-ı ab-ı hayrat u dilkuşa 

1048. 



SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGiSi 48 

Buradaki kuyulardan, Sultan IV.Murad'ın valide
si Kösem Sultan 'ın Başağasına yaptırdığı kuyulardan bir 
dolap ile çekilen su, Divitdar Mehmed Emin Paşa'nın 
çeşmesine aktarılırdı (19). Bu kuyuların dolap sütunu ve
ya daha bilimsel bir tanımlamayla çıkrık ayağı tabir edi
len ögeleri üzerinde tarih kaydı vardı (20). İnciciyan da 
aynı yerde, bozulmuş bir kuyunun yanındaki sütunlar 
üzerinde Sultan IV.Murad'ın adı ve 1049 (1639) tarihi
nin hakkediimiş olduğunu söyler (21). Herhalde İncici
yan • ın bahsettiği bozulmuş olan kuyu, bu kuyulardan bi
ri ve üzerinde yazıtlar bulunan sütunlar da kuyunun çık
nk ayaklarıydı. 

Kandilli'nin en eski tarihli çeşmelerinden birisi 
de Divitdar Mehmed Emin Paşa Çeşmesi'dir (22). 
Çeşme, Kandilli akıntıburnunda bulunan ve Divitdar 
Mehmed Emin Paşa tarafından yaptırılmış olan (23), 
günümüzde ise Edip Efendi Yalısı diye anılan yalının 
seHimlık sarnıcının (24) önünde, denize nazır bir ko
numda yeralmaktaQır. Mehmed Emin Paşa'nın ruhu 
için ölümünden sonra yaptırılan çeşmenin iki satır 
üzerine sülüs bir hat ile hakkediimiş olan H. ll 79/ 
M.l765-6 tarihli kitabesi, yuvarlak kemerli nişin üze
rinde yeralır : 

Resim 4: Sultan II. Mahmud çeşmesi 

" Salı i bii' L- lıcıyrat ve' L- lıasenat Sadr-ı esbak merhı'im 
Devatdar Melımed Paşa 
İbn-i merlıiim Aşçı Melımed Paşa Gafer Allalı zenCtbelıu
ma ve livalidilıuma 

1179 

Çeşmenin kitabesii dışında, mermer ayna taşı ve 
teknesi orijinal olup, Edip Efendi Yalısı'nda 1991 yılın
dan bu yana devam eden çalışmalar kapsamında restore 
edilecek*. Çeşmenin suyu, Sultan IV. Murad'ın valide
si Kösem Sultan'ın Başağası tarafından Kapamacı mey
danında açılan kuyulardan çekilerek buraya aktarılması 
sonucu akmaktaydı (25). 

Günümüzde ayakta kalan en yeni tarihli çeşme İs
kele m'eydanındaki Su~tan ll. Mahmud Çeşmesi'dir (26). 
Tipolojik olarak sütun çeşmelere örnek gösterebileceği
miz bu çeşmenin (Resim 4) her iki yüzünde de banisi 
Sultan II. Mahmud'un tuğrası bulunmaktadır. Bu tuğra
lardan deniz tarafında olanının altında H.l233 /M.l817 
tarihi görülmektedir (Reııim 5). Çeşmenin her iİci yüzün
de de birer musluk bulunmaktadır. Bir zamanlar Kandil
li tepesindeki kaynağından beslenen bu çeşmeden günü
müzde şehir şebekesi suyu akmaktadır (27). Mermer 
malzemeyle yapılmış olan ou çeşme, bugüne değin çeşit
li zamanlarda onarımlar geçirmiştir. 

Kandilli'nin günümüzde mevcut olmayan çeşme-
·lerden biri Feyzullat1 Efendi Çeşmesi'dir (28). Mi'rat-ı 
İstanbul ' dan öğrendiğimize göre çeşmenin binisi Miri 
Dellalbaşı Mustafa Ağa'nın oğlu Feyzullah Efendi'dir 
(29). Kandilli'de Sadrazam Kıbnslı Mehmed Paşa sahil~ 
sarayının yakınında olduğu, fakat zaman içinde yıkılarak 
sahilsarayın duvanyla birleştirildiğini İbrahim Hakkı 
K:onyalı'dan öğrendiğimiz bu çeşmenin, H.l179 
/M.l765 tarihli ki tabesindeki manzume, şair Vahid 'indi. 
Bu külibenin üzerinde şu üç beyit okun!Jyordu: ., 

Resim· 5: Sultan Il. ·fv!ahmud Çeşmesi'nin deni~e bakan 
yüzlindeki tuğr.ı ile inşa tarihi 
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"Defteri ş1kk-1 evvel falw-l erbiib-1 kerem 
Yiini Feyzullalı Efendi menba-1 cud fi' affı 
İ zzet ii ikbiil ömr fi devleti o/sım mezld 
Haşre dek bfıki ide lıayratım Rab Huda 
Miijde -i feyz oldu itmammda tarih-ı Va/ı/d 
Varsa atşana sa/ii bu' ayn-i zemzem akd1 ma" 

1179 

Celalettin Atasoy'un tesbitlerine göre yukarıda ta
nıtmaya çaJıştığımız Kandilli su yapıları dı~ında, günü
müze ulaşamayan, adları veya yerleri unutulmuş bazı 
çe~ıneler vardı. Bunlar arasında Gümrük Emini Osman 
Ağa'nın hanımına ait bir çe~me ile Şevhizadeler ailesine 

ait bir çe~me de bulunmaktadır (30). 
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