
STROTHMANN, Rudolf 

(Berlin 1958) . Sertold Spuler ile birlikte 
Adolf Grohmann ' ın yetmişinci doğum yılı 
armağanı olarak hazırlanan eser çeşitli ma
kalelerden oluşup Der Islam dergisinin 
XXXIII. cildi ( 1958) olarak yayımlanmıştır. 

Strothmann çoğunluğu Şii fırkaları hak
kında olan çok sayıda makale kaleme al
mıştır. Bunlardan bazıları şunlardır : "Lite
ratur der Zaid.iten" (Isi., I [1910]. s. 354-
368; 11[1911]. s. 49-78): "Bedr-Ohod und 
Kerbela" (OLZ, XXIX [1926]. s. 809-818); 
"Die Charidschiten" (ZDMG, LXXXI [ 1927]. 
s. LX-LXI); "Berber und lbad.iten" (Isi., XVII 
[ı 928[, s. 258-279); "Islamische Konfessi
onskunde und das Sektenbuch des Aş' a
ri" (Isi. , XIX 1 ı 93 ı ı. s. ı 93-242): "Drusen
Antwort auf Nusairi-Angriff" (Isi., XXV 
[ 1939[, s. 269-281 ): "Kleinere ismailitische 
Schriften" (fsiamic Research Assodation 
Miscellany [ed. Asaf A. A. Fyzee[, London 
ı 949, s. 12 ı- 163): "Die Mubahala in Tra
dition und Liturgie" (Isi., XXXlll [ı 958 [, s. 
5-29): "Islamstaaten und christlicher Wes
ten heute" (Isi., XXXIV [ı 959[, s. 1-33). Ay
rıca başta Encyclopedia of Islam olmak 
üzere çeşitli ansiklopediler için maddeler 
yazmıştır. 
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STUDIA ISLAMlCA 

L 
Fransız şarkiyat der gisi. 

_j 

1953 yılında Robert Brunschvig ve Jo
sef Schacht'ın editörlüğünde Paris'te ku
rulmuş olup İslam 'ın dini, tarihi. kültürel 
ve fikri yönlerini konu alan makaleleri içer
mektedir. İlk iki sayısı yıllık olarak çıkmış, 
daha sonra yılda iki sayı yayımlanmıştır. 
Aradaki bazı yıllarda ( 1958, ı 968, ı 971 ) tek 
sayı halinde basılan dergide Schacht'ın ye
rine 1971 -1972'de bir süre G. E. von Gru
nebaum, ardından onun yerine 197S'ten 
itibaren A. L. Udovitch ve 1976'dan itiba
ren Brunschvig'in yerine A.-M. Turki edi
törlük yapmıştır. Ağırlıklı olarak Fransızca 
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ve İngilizce makalelerin yer aldığı dergi
nin ilk takdim yazısında yayın ilkeleri an
latılırken öncelikle İslam dininin meydana 
getirdiği medeniyetin muhteva ve nitelik
lerini ortaya koyma hedefi vurgulanmış

tır. İslam araştırmaları uzmanlarının ya
nında diğer eğitimli okuyuculara da hitap 
etmeyi amaçlayan derginin editörleri ye
ni konu ve tesbit leri öne çıkarmaya gay
ret göstermişlerdir. 

Kuruluşundan itibaren araştırmacıların 
ilgisini çeken dergide birçok meşhur şar
kiyatçının yazısı yayımlanmıştır. İlk sayıya 
J. Schacht'ın kaleme aldığı , kelam ve aka
id alanında o yıllarda ortaya çıkarılan kay
nakların tanıtıld ığı "New Sources for the 
History of Muhammadan Theology" adlı 
makalesiyle başlanmış, bu sayıda ayrıca 
Bemard Lewis, Osman Turan, G. E. Von 
Grunebaum, J. Lecerfve J. Berque de İs
lam tarihinde aykırı akımlar, Selçuklu hü
kümdarları, İslam edebiyatı, mistik eğilim
ler ve Kuzey Afrika'ya dair makaleler yaz
mışlardır. Diğer sayılarda G.-H. Bousquet'
nin "Observations sociologiques sur les 
origines de l'Islam", Ch. Pellat'nın "Le cul
te de Mu'awiya au m• siecle de l'hegire", 
R. Arnaldez'in "La pensee religeuse d'Aver
roes", A. Hourani'nin "The Changing Fa
ce of the Fertile Crescent in t he XVIIIth 
Century" , E. Tyan'ın "Methodologie et so
urces du droit en Islam", J. Schacht'ın 
"Problems of Modern Islami c Legislation", 
A. Ahmed "Sayyid Ahmed Khan, Jamal al
Din ai-Afghani and Muslim India", M. AI
lard'ın "Une methode nouvelle pour l'etu
de du Coran", G. Makdisi'nin "Ash'ari and 
the Ash'arit es in Islamic Religious History", 
H. Corbin'in "La place du Molla Sadra Shi
razi dans la philosophie iranienne", R. M. 
Frank'ın "Several Fundamental Assumpti
ons of the Basra School of the Mu'tazila", 
S. H. Nasr'ın "AI-Hikmat al-Ilahiyyah and 
Kalam", M. Arkoun'un "Logocentrisme et 
verite religieuse dans la pensee islami
que", M. Bemard'ın "La notian du 'ilm chez 
les premiers mu'tazilites", F. Jadaane'nın 

"Les conditions socio-culturelles de la phi
losophie islamique", D. P. Little'ın "Did lbn 
Taymiyya Have a Screw Loose?", C. Hil
lenbrand'ın "The Establishment of the Ar
tuqid Power in Diyar Bakr in the 'IWelfth 
Century" ve B. Abrahamov'un "AI-Ghazza
li's Theory of Causality" başlıklı makalele
ri dikkat çeken yazılardan bazılarıdır. Pa
ris'teki G. P. Maisonneuve-Larose tarafın
dan basılan ve günümüzde de İslam araş
tırmaları alanında Batı'daki önemli dergi
lerden biri kabul edilen Studia Islamica, 
2003 yılından beri A. L. Udovitch ve H. 

Touati'nin yönetiminde yayın hayatına de
vam etmektedir. Derginin en son 2007 yı
lına ait 1 04-1 os. sayıları yayımlanmıştır. 
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Hayatın kaynağı ve bilinen bütün hayat 
formlarının vazgeçilmez öğesi olan su yer
kürenin yapısı ve canlıların yaşaması için 
hayati öneme sahiptir. "Su" anlamına ge
len m a' kelimesi Kur'an-ı Kerim'de altmış 

üç ayette geçer (M. F Abdülbak.i , ei-Mu'
cem, "ma"' md.). Bunların çoğunda bili
nen anlamıyla su söz konusudur; bir kıs
mında ise insanın yaratıldığı meniden mut
lak biçimde veya bir nitelik belirtilerek su 
diye söz edilir (el-Furkan 25/54; es-Secde 
32/8: el-Mürselat 77/20; et-Tarık 86/5-7). 
Bir ayette de cehennemiikiere içirilecek 
sıvı için bir nitelemeyle bir likte bu kelime 
kullanılır (İbrahim 14116). Ayrıca Kur'an'
da çeşitli vesilelerle suyun yağmur (en
Nur 24/43: er-Rum 30/48: Lokman 31/34: 
eş-Şura 42/28), nehir (el-En'am 6/6; er
Ra'd 13/3; İbrahim 14/32; en-Neml27/61, 
Nuh 71112), pınar (el-Bakara 2/60. 74: Ya
sin 36/34; el-Kamer 54/12) ve deniz (en
Nahl 16/14; Fatır 35/12) gibi çeşitli kay
nak ve görünümlerinden yaygın biçimde 
söz edilir. 

Bazı ayetlerde Allah'ın insanı ve bütün 
canlıları sudan yarattığı (el-Enbiya 21/30; 
en-Nur 24/45; el-Furkan 25/54), gökten rı
zık, rızık sebebi ve temizlik aracı olarak te
miz ve bereketli su indirdiği , böylece in
sanlara ve hayvaniara temiz ve tatlı sular 
içirdiği ve su ile yeryüzünü ölümden son
ra diriltip insanlar ve hayvanlar için her 
türlü yeşil bitki , ekin ve meyveyi çıkardığı 
belirtilerek suyun yeryüzündeki varlıkların 
hayatı açısından önemine dikkat çekilmek
tedir (mesela bk. el-Bakara 2/22, 164; el
En'am 6/99; el-Hicr 15/22; en-Nahl 16/10-
11; ei-Furkan 25/48-49; es-Secde 32/27; 
ez-Zümer 39/21; el-Casiye 45/5; Kaf 50/9-
1 ı). Suyun belirli bir tat ve ölçüde yeryü
züne indirilmesinde ilahi kudretin rolü ve 
susuz bırakılması halinde insanın çaresiz
lik içine düşeceği vurgulanarak bu nime
te şükredilmesi ve üzerinde ibretle düşü
nülmesi istenmektedir (ei-Kehf 18/41; ei
Mü'minun 23/18- ı 9: el-Ankebut 29/63; er
Rum 30/24; ez-Zuhruf 43/1 ı; el-Vakıa 56/ 
68-70: el-Mülk 67/30). Kur'an- ı Kerim'de 



suyun abctest ve gusül için gereken asli 
temizlik aracı olduğuna (el-MaJde 5/6) ve 
diğer bazı özelliklerine değinilerek onun 
yağmur halinde inen şeklinin tertemiz ve 
tatlı (el-Furkan 25/48; el-Mürselat 77/27), 
deniz ve göllerin bir kısmının tatlı-lezzet
li, bir kısmının ise tuzlu-acı (el-Furkan 25/ 
53; Fatır 35/12) olduğu belirtilir. Bazı ayet
lerde suyun ortak kullanımı ve paylaşımıy
la ilgili prensipiere de yer verilir ( eş-Şuara 
26/155; el-Kamer 54/28) . 

Hadislerde de suyun önemi, kaynakları , 

korunması , kirletilmemesi, maddi ve hük
mi temizlikte, içme ve sulamada kullanıl
masıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yer alır 
(Wensinck, el-Mu'cem, "mvh" md.; MifUi
f:ıu künQzi's-sünne, "ma"' md.). Bazı ha
dislerde suyun insanlar arasında müşte
rek olduğu bildirilmekte, onun ortak kul
lanımı ve hukuki tasarruflara konu edil
mesiyle ilgili düzenleyici ilke ve ölçüler ge
tirilmektedir (aş.bk.). Aynı şekilde suyun 
israf edilmemesi (Tirmizi, "Taharet", 43; 
İbn Ma ce, "Taharet", 48) ve kirletilmeme
si (Buhar!, "Vw;lü"', 25, 68; Müslim, "Taha
ret", 87, 94-97) öğütlenip su kaynaklarının 
kirletilmesi lanete sebep olacak davranış
lar arasında sayılmaktadır (EbO. DavO.d , 
"Taharet", 14; İbn Mace, "Taharet", 21). 
Hz. Peygamber, doğal niteliğini kaybetme
diği sürece suyun temiz ve temizleyicilik 
özelliğini koruduğunu belirterek suyun kir
lenmesinin arızi bir durum olduğuna işa
ret etmiş, bu konuda suyun özelliğine ve 
insanların ihtiyacına uygun pratik ve ko
laylaştırıcı bazı ölçüler koymuştur (mese
la b k. E bO. DavO.d, "Taharet", 34 ). Bu bağ
lamda Reso.J-i Ekrem'in deniz suyu, bazı 
kuyu ve göl suları, insanın ve bazı hayvan
ların artığı olan su ve kendisiyle maddi ve
ya hükmi temizlik yapılan suyun kullanıl
masının hükmüyle ilgili açıklama ve uygu
lamaları rivayet edilmektedir (aş.bk.). 

İslam dini temizliğe büyük önem ver
miş ve bunu başta namaz olmak üzere 
bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. Fıkıh 
terimi olarak "taharet" hem bedende, el
bisede ve çevrede bulunan maddi kirler
den (necaset) hem de abctest ve gusül gi
bi tıükmi kirlilik halinden (hades) temiz
lenmeyi kapsar; her iki tür temizliğin tabii 
ve asli aracı sudur. Bu sebeple fıkıh eser
lerinin ilk bölümü taMret konusuna ay
rılmış, bu başlık altında maddi ve hükml 
temizlikte kullanılmasının caiz olup olma
dığı yönünden suların çeşitleri, nitelikleri 
ve hükümleri üzerinde geniş biçimde du
rulmuştur. Ayrıca fıkıh eserlerinin "ihyaü'J .. 
mevat", "keryü'I-enhar" ve "şirb" gibi bö
lümlerinde suyun mülkiyet düzeni, buna 

bağlı olarak içmede, sulamada, günlük ha
yatta kullanımı ve hukuki tasarruflara ko
nu edilmesi ayrıntılı biçimde işlenir. 

Temizlik Hükümleri Açısından Su. Ha
nefi fıkıh eserlerinde suların temiz ve 1 
veya temizleyici sayılıp sayılmamasıyla il
gili hükümler, suyun doğal nitelikte olup 
olmadığı dikkate alınıp mutlak su ve mu
kayyet su şeklinde bir ayırım yapılarak in
celenir. Suyun temiz ve temizleyici olma 
özelliğini koruması veya kaybetmesi ko
nusunda az yahut çok olması önemli ol
duğu için, bunu belirlerken durgun su ve 
akarsu ayırımından da yararlanılır. Diğer 
mezheplere ait eserlerde de tasnif, ter
minoloji ve görüşlerde bazı farklılıklarla 
birlikte aynı konular işlenir. Bu konularda 
fıkıh literatüründe yer alan ayrıntılı görüş 
ve yorumlar, Hz. Peygamber'den nakledi
len bazı hadislerin ışığında müslüman top
lumların asırlar boyunca oluşan bilgi ve 
tecrübe birikimlerini yansıtmaktadır. Bu 
çerçevede birçok ihtimalin geniş biçimde 
ele alınması, bunların o dönemlerde sık 
karşılaşılan durumlar olması , özellikle su
yun az bulunduğu ve korunması için ye
terli önlemlerin alınamadığı yerlerin dik
kate alınmasıyla da yakından ilgilidir. Do
layısıyla dindeki kolaylık ilkesi gereği te
mizlikte kullanımı hakkında olumlu görüş 
belirtilen bütün durumlarda sağlığa uy
gunluk anlamının bulunmadığına ve bu hu
susun ayrıca göz önünde bulundurulması 
gerektiğine dikkat edilmelidir. 

a) Mutlak Su. Tabii halini koruyan ve 
içine mahiyetini değiştirecek başka mad
de karışmamış suya bütün mezheplerde 
mutlak su denir. İlave bir isim veya özel
lik belirtıneden su dendiğinde bu kısım
daki sular kastedilir. Tabiatta normal hal
de bulunan yağmur, dolu, kar, çiğ, göl, ır
mak, pınar ve kuyu suları mutlak sular
dır. Deniz suyu da mutlak sulardan sayıl
mıştır (aş.bk.). Hanefiler'e göre kendisin
den tuz üretilen su mutlak grubuna girer
se de tuzun erimesiyle oluşan su bu nite
likte sayılmaz. Ağaçlardan ve meyveler
den sıkılan suyun mutlak olmadığında fi
kir birliği bulunmakla birlikte asma çu
buğundan veya diğer meyvelerden kendi 
kendine damlayan ya da kavun karpuzdan 
sıkmadan çıkan suyu ve hurma şırasını 
mutlak su kabul eden fakihler vardır. 

Mutlak su sıvı, akıcı, renksiz, kokusuz ve 
tatsız olup bu özelliklerinden birini kay
betmesi halinde mutlak su olmaktan çı
kar. Mesela donarak sıvılık ve akıcılığını 
kaybeden veya içine karışan başka mad
deler sebebiyle koyulaşıp pelte ya da bu
Jamaç haline gelen yahut renk, koku ve-
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ya tadında önemli bir değişime uğrayan 
su mutlak olma niteliğini kaybeder. Buna 
karşılık özelliklerinde önemli bir değişiklik 
meydana getirmeyen az miktarda temiz 
bir maddenin karıştığı su mutlak olarak 
kalır. Hz. Peygamber'in hamur kalıntıları 
bulunan bir kaptaki su ile yıkandığı riva
yet edilir (İbn Mace, "Taharet", 35; Nesa!, 
"Taharet", 149). Aynı şekilde suyun kayna
ğında bulunan veya dışarıdan girmekle bir
likte sakınılması mümkün olmayan temiz 
maddelerin karışmasıyla değişme meyda
na gelmesinin suyun mutlaklığını etkile
rneyeceği hususunda fakihler görüş birli
ği halindedir. Mesela su yosun tutar veya 
uzun süre beklemekle rengi, kokusu, tadı 
bozulursa kaynağında bulunan veya için
de oluşan çamur, kireç, kükürt, tuz, bö
cek ve balık gibi maddeler ya da dışarıdan 
rüzgar ve selin getirdiği yaprak ve saman 
gibi nesneler sebebiyle özelliklerinden bir 
kısmını yitirirse mutlak olmaktan çıkmaz. 
Hanefi ve HanbelHer'le Şafiiler'in çoğunlu
ğuna ve Malikller'in bir kısmına göre içine 
karışmayıp yakınında bulunan veya için
de olmakla birlikte çözülüp suya karışma
yan temiz veya pis bir maddenin etkisiy
le kokusu değişen suyun hükmü de böy
ledir. 

Sakınılması mümkün olan temiz bir mad
denin suya girmesi veya iradi olarak ka
tılması sebebiyle özelliklerinde önemli öl
çüde değişiklik meydana gelen suyun hük
mü konusunda mezheplerin farklı ictihad
ları vardır. Maliki ve Şafiiler'le Hanbeli mez
hebinde tercih edilen görüşe göre bu su 
temiz olmakla birlikte mutlak olma nite
liğini kaybeder. Hanefiler ise suya karışan 
maddenin özelliğine ve suda meydana ge
tirdiği değişimin derecesine göre ayırım
lar yapar. Eğer karışan şey sabun, safran, 
çöven otu, sedir yaprağı (günümüzde klor, 
deterjan vb ) gibi suyun temizleyicilik gü
cünü arttırıcı nitelikte bir madde ise ber
raklığı kaybolmamak ve su denebilecek şe
kilde kalmak şartıyla su mutlak olma ni
teliğini korur. Onlar bu konuda, "Su bula
mazsanız teyemmüm edin" mealindeki 
ayette geçen (en-Nisa 4/43) "ma"' kelime
sinin bir kayıt kanmadan kullanılmış olma
sını ve Hz. Peygamber'in yıkanırken veya 
cenaze yıkatırken su ile birlikte hatmi ve 
sedir yaprağı gibi temizlik maddelerini kul
Iandığı 1 kullandırdığı yönündeki bazı ri
vayetleri delil gösterir (Buhar!, "Cena'iz", 
8; Müslim, "Cena'iz", 36). Ahmed b. Han
bel'den de bu nitelikteki su ile abctest alı
nabileceği yönünde bir rivayet vardır. Ha
nefiler, değişimin derecesiyle ilgili olarak 
yaptıkları ayırırnda söz konusu maddenin 
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suda pişirilip pişirilmemesini veya bu mad
denin suyun normal özelliklerine üstün 
gelip gelmemesini esas alırlar. Suda bak
la. nohut veya mercimek gibi bir madde 
pişirilir ve onun en az bir özelliğini değiş

tirirse sıvılık ve akıcılığı kaybolmasa bile 
suyun mutlak olma özelliği ortadan kalkar. 
Pişirme söz konusu değilse katılan mad
denin suya üstün gelip gelmediğine bakı
lır. Hanefi alimleri suya üstünlüğün mey
dana gelmesinin tesbiti hususunda katılan 
maddenin katı ve sıvı oluşuna göre pratik 
bazı ölçüler koymuşlardı r (İbn Abidln . ı . 
181-183). 

Mutlak su. temiz ve temizleyici olup ol
maması yönünden çeşitli kısırnlara ayrı
lır. Suyun temizleyici sayılması hem mad
di hem abctest ve gusül gibi hükml temiz
lik aracı olmasını. t emiz sayılması ise h ük
ml temizlik dışında kalan maddi temizlik 
vb. alanlarda kullanılabilir olmasını ifade 
eder. Suyun bu açıdan sınıflandırılması ve 
bazı su t ürlerinin hükmü konusunda fıkıh 
mezhepleri arasında görüş ayrılıkları var 
dır. 

1. Temiz ve temizleyici sular. Mutlak ol
ma niteliğini kaybedecek ölçüde rengi. ko
kusu ve tadı bozulmamış. içine pis madde 
karışmamış ve kullanılması rnekruh veya 
şüpheli hale gelmemiş sular temiz ve te
mizleyici sayılır. Bu sular yeme içmede ve 
her türlü maddi ve hükml temizlikte kul
tanılabilir. Tabiatta normal halde bulunan 
mutlak sular kural olarak böyledir. Hz. Pey
gamber deniz suyunun da temizleyici (ta
hOr) sulardan olduğunu beyan etmiştir (el
Muuatta', "Taharet", 12). Balık, kurbağa 
ve yengeç gibi suda yaşayan hayvanların 

suda ölmesi suyun temiz ve temizleyici 
olma özelliğine zarar vermez. Faklhlerin 
çoğunluğuna göre sinek, arı ve akrep gi
bi akıcı kanı olmayan hayvanların suda öl
mesi de böyledir. Öte yandan fakihlerin or
tak kanaatine göre maddi pislik karışma
dığı sürece insanın. atın. ister dört ayaklı 

ister kuş türünden olsun eti yenen evcil 
ve yabani hayvanların artığı olması suyun 
temiz ve temizleyici olma özelliğini etkile
mez. Maliki, Şafii ve Hanbeliler'e göre ka
tır. eşek, kedi , fare ve yı lanla yırtıcı hay
vanların, Millikiler'e, Evzai'ye ve İbn Hazm'a 
göre köpek ve domuzun artıkları da bu 
grupta yer alır. 

z. Temiz ve temizleyici olmakla birlikte 
kullanılması rnekruh sayılan sular. Hane
filer'e göre başı boş dolaşıp pis şeyler yi
yen deve, inek ve tavuk gibi eti yenen hay
vanlar, sakınılması mümkün olmayan kedi 
gibi eti yenmeyen evcil hayvanlarla çaylak 
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ve doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan su
tar bu gruba girer; birinci madde kapsa
mına giren su varken bunların kullanılma
sı tenzihen rnekruh kabul edilir. Hanefi 
mezhebinde kediden söz eden, "O pis de
ğildir, çünkü aranızda dolaşıp duran hay
vanlardandır" anlamındaki hadise dayanı
tarak (EbG DavGd, "Taharet", 38) kendile
rinden sakınınanın zor olduğu bu tür hay
vantar eti yenmeyen hayvan artığının pis 
sayılması kuralından istisna edilmiştir. Yi
ne et i yenmeyen yırtıcı kuşların artığı, ga
galarının pislik tutmaması sebebiyle diğer 
yırtıcı hayvanlarınkinden farklı görülmüş

tür. Hanetiler'in bir kısmı ile Maliki ve Şa
filler 'in çoğunluğu , sağlığa zararlı olduğu 

gerekçesiyle madeni kaplarda güneşte ısı
tılan su ile abdest ve gusül abdesti atmayı 

bazı kayıttarla rnekruh görürler. Millikiler'e 
göre abdest ve gusül gibi hükml temizlik
te kullanılmış sular da temiz ve temizleyi
ci , fakat rnekruh olan sulardandır (aş.bk. ) . 

Uzun süre beklediği için özelliklerinde de
ğişiklik meydana gelen su ile abdest ve gu
sül abdesti almanın tabiin alimlerinden İbn 
Slrin tarafından rnekruh görüldüğü r iva
yet edilir. 

3. Temiz olmakla birlikte temizleyici sa
yılmayan sular. Ayrıntılarda bazı görüş ay
rılıkları bulunsa da fakihlerin çoğunluğuna 
göre abdest ve gusül gibi hükmi temizlik
te kullanılmış su (ma-i müsta'mel) asli özel
liklerini kaybetmemesi, maddi kirlilik taşı
maması kaydıyla temizdir, fakat temizle
yici olmaktan çıkar. Şafii ve Hanbeliler'in 
çoğunluğu ile Malikiler'in bir kısmı bu tür 
suyun gerek hükml gerekse maddi temiz
likte kullanılamayacağı kanaatindedir; Ha
nefiler'de tercih edilen görüş ise hükmi te
mizlikte kullanılamayacağı , ancak maddi 
temizlikte kullanılabileceği yönündedir. Bu
nunla birlikte Hanefi kaynaklarında Ebu 
Hanife ve EbCı Yusuf'un müsta'mel suyu 
pis (necis) saydığına dair bir görüş kayde
dilir. Malikiler'in çoğunluğuna , Zahirller'e 
ve Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete gö
re müsta'mel su temiz ve temizleyici olup 
hem hükmi hem maddi temizlikte kulla
nılabilir; ancak Malikiler'e göre su az mik
tarda olup başka temiz su da mevcutsa 
müsta'mel su ile hükml temizlik yapmak 
mekruhtur. Müsta'mel suyun temiz oldu
ğu görüşü Hz. Peygamber'in fiili ve takriri 
sünnetini içeren bazı rivayetlerle destek
lenmiştir (Buhar!, "VU<:ifı"'. 40, 44; Müslim. 
" Şalat", 249-25 3) 

Hanefi ve Malikiler'e göre her tür h ük
mi temizlikte kullanılan su müsta'mel sa
yılır; Hanefi mezhebinde niyetsiz alınan ab
dest ve gusül geçerli olduğundan suyun 

müsta'mel sayılması için niyet de şart de
ğildir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ter
cih edilen görüşe ve Hanetiler'den Züfer'e 
göre sadece alınması farz olan abdestte 
ve gusülde kullanılmış az miktardaki su 
müsta'mel su olarak nitetenir (az suyun öl
çüsü için aş .bk . ) . İmam Muhammed'den 
suyun yalnızca ibadet ve sevap kazanma 
niyetiyle kullanıldığında müsta'mel olaca
ğı görüşü de nakledilir. Maliki ve Hanbeli
ler'e ve Şafiiler'de tercih edilen görüşe gö
re maddi temizlikte kullanılıp vasıflarında 
değişiklik olmayan az miktardaki su da ba
zı kayıtlarla müsta'mel kabul edilir. Kap 
kacak, meyve, elbise, taş, ele bulaşmış ha
mur, çamur, kına vb. temiz şeyleri yıka
mada kullanılan su ile abdestsiz veya cü
nüp olan kimsenin su almak veya sıcaklığı

na bakmak amacıyla elini soktuğu su müs
ta'mel sayılmaz. 

4. Temiz olmayan (necis) sular. Az veya 
çok, durgun ya da akıcı olsun içine düşen 
pislikten dolayı rengi. tadı veya kokusu 
değişen suyun temiz olmadığı hususun
da fakihler görüş birliğ i içindedir (hangi 
nesnelerin dinen pis sayıldığ ı hakkında 

bk. TAHARET) öte yandan Şafii ve Han
beli mezhebinde domuz ve köpeğin artı

ğı. Hanefi mezhebinde bunların yanı sıra 
eti yenmeyen yırtıcı hayvanların artığı olan 
sular necis kabul edilir. Temiz olmayan su 
ile ne hükmi ne de maddi temizlik yapıla

bilir; fakat özellikleri değişmemişse fakih
lerin çoğunluğuna göre bununla tarla ve 
hayvan sulamak caizdir. 

İçine düşen pislikten dolayı bu özellik
leri değişmeyen çok miktardaki suyun ku
ral olarak temiz ve temizleyici olmaktan 
çıkmadığı hususunda da ittifak vardır. Fa
kihlerin çoğunluğu Hz. Peygamber'in, "Su 
temizleyicidir, onu hiçbir şey kirletmez" ha
disinde geçen su kelimesini (EbG DavGd, 
"Taharet", 33 ) çok su olarakyorumlamak
tadır. Bu sebeple özelliklerinde değişme 
olup olmadığına bakılmaksızın içine pislik 
düşen az miktardaki su pis sayılır. Bu gö
rüş durgun suya bevletmemeyi (Buhar!, 
"Vuç[ü'" , 68), uykudan uyanan kişinin elini 
yıkamadan suya daldırmamasını (Buhart. 
"Vuç[ü"', 25) ve köpeğin içtiği kabın yıkan
masını (Buhil.rl, "Vuç[ü"' , 33 ) emreden ha
dislerle desteklenir. Malikiler'in çoğunlu

ğuyla Şafii ve Hanbelller'in bir kısmına gö
re özellikleri değişmedikçe az da olsa mut
lak sular temiz ve temizleyicidir. Ancak 
Malikiler'e göre içine pislik düşüp özellik
lerinden biri değişmeyen su durgun olup 
normal abdest ve gusül suyu kabının ala
cağı kadar az olursa bununla hükınnl te
mizlik yapmak mekruhtur. Bu görüş sa-



hipleri başka bazı delillerle birlikte koku
su. tadı ve rengi değişmedikçe suyun te
mizleyici olduğunu bildiren hadisi (İbn Ma
ce, "Taharet". 7 6 ı esas alırlar. 

Suyun az veya çok olması onun temiz 
ve temizleyici olma özelliğini korumasın
da önemli bir rol oynamakla birlikte fıkıh 
mezhepleri arasında bu ayırımın ölçüsü 
hakkında görüş farklılıkları vardır. Bu ko
nuda suyun durgun veya akar olmasına 
göre farklı ölçüler belirleyen Hanefiler'e 
göre akarsularla büyük havuz niteliğinde
ki durgun sular çok su sayılır. Suyun akar
su kabul edilmesi için belirli bir ölçü bulun
mayıp bu konuda örfe bakılacağı ya da en 
az bir saman çöpünü alıp götüren suyun 
akarsu kabul edileceği yönünde iki görüş 
vardır. Örfe bakılarak mescid ve hamam 
şadırvanları akarsu kapsamında değerlen
dirilmiştir. Hanefiler'e göre az ve çok su 
ayırımında suyun derinlik ve hacminden 
çokyüzey genişliği önemli olup bunun tak
diri suyu kullanacak kişiye bırakılmıştır. 
Ebu Hanife'ye dayandırılan bir rivayete gö
re bir taraftan çırpıldığında hareket öbür 
tarafa ulaşmıyorsa bu su çok sayılır. Bu
nunla birlikte mezhepte tercih edilen öl
çüye göre avuçlandığında elin dibe değ
ıneyecek derinlikte olması kaydıyla eni ve 
boyu 10'ar arşından (arşını 68 cm. hesap 
edenlere göre yüzeyi 46,24 m2'den, 46,2 
cm. kabul edenlere göre 21,34 m2'den) az 
değilse su çok hükmünü alır. Şafii ve Han
belller "kulleteyn hadisi" diye bilinen. "Su 
iki kulle (kulleteyn) olursa pislik taşımaz" ve
ya "pis olmaz" yahut "hiçbir şey onu pis
letmez" mealindeki hadisi (İbn Mace, "Ta
haret", 75-76; EbO DavOd, "Taharet", 33) 
esas alarak hacmi iki kulle (yaklaşık 206 
litre) ve daha fazla miktardaki suyu çok su 
saymışlardır (bk. KULLE ). Şafii ve Hanbeli 
mezheplerindeki güvenilir görüşe göre bu 
konuda suyun akar veya durgun olması
nın etkisi olmayıp durgun suda suyun top
lam miktarı, akarsularda ise her bir dal
gası ayrı olarak değerlendirilerek bu mik
tara ulaşıp ulaşmadığı dikkate alınır. Bu
nunla birlikte İmam Şafii'nin eski görüşü
ne ve bazı Hanbeli fakihlerine göre özellik
lerinde değişme olmadıkça içine pis mad
de düşen akarsu iki kulle miktarına ulaş
masa bile kirlenmiş sayılmaz. Malikiler'e 
göre. içine düşen pis madde sebebiyle özel
likleri değişmeyen akarsu kirli sayılmadığı 
gibi onun maddi ve hükml temizlikte kul
lanılması da rnekruh değildir. 

Fıkıh literatüründe içine pislik düşen 
suların temizlenmesinin usulü üzerinde 
önemle durulmuştur. Bu konuda esas olan, 
suyu onun tabiatını bozan, renk. tat ve ko-

ku özelliklerini değiştiren maddelerden ve 
sağlığa zararlı olan unsurlardan arındıra
rak normal hale getirmektir. Bunun akl
tarak mı su ilave ederek mi yoksa başka 
teknikler kullanılarak mı yapılacağı h us u
su fakihler arasında bazı görüş ayrılıkları
na yol açmıştır. Bu bağlamda durgun su
lar içerisinde eskiden özel yeri olan kuyu
ların temizlenme usulü hakkında fıkıh eser
lerinde ayrıntılı hükümler yer almaktadır 
(bk. KUYULAR). Fakihler suyun temizlen
mesi konusunda genellikle kendi dönem
lerinin kültür. tecrübe, teknik ve imkan
larına dayalı bilgi ve görüşleri esas almak
tadır. Günümüzde deniz. göl, akarsu. ku
yu, depo, çeşme ve artezyen sularının, sa
nayi bölgelerindeki yer altı ve yer üstü su
ları ile atık suların gerek insan sağlığı ve 
çevreye zararlı olacak derecede kirlenip kir
lenmediğinin tesbitinde, gerekse bunların 
temizlenmesinde tarihi birikimin yanında 
teknolojik gelişmelerden, modern arıtma 
ve tahlil imkanlarından da yararlanmak ge
rekir. 

s. Şüpheli sular. Hanefi fakihlerine göre 
eşek ve eşekten doğan katırın artığı olan 
az su temiz olmakla birlikte bu konuda 
farklı rivayetler bulunması sebebiyle bun
ların hükml temizlikte kullanılabilirliği şüp
helidir. Temiz su bulunmadığında bunlar 
abdestte ve gusülde kullanılır, ayrıca te
yemmüm yapılır. 

b) Mukayyet Su. İçine temiz bir madde
nin katılmasıyla akıcılığını kaybeden veya 
özel ismi bulunan tabii sulardır. Hanefi fa
kihlerine has bir tabir olan mukayyet su 
yerine diğer mezheplerde bu tür suları 
ifade etmek için genellikle mutlak olma
yan su veya "bir isme yahut özelliğe izafe 
edilmiş" anlamında muzaf su tabiri kulla
nılır. Gül suyu, meyve suyu. çiçek suları . 

üzüm suyu, turşu suyu vb. helal meşru
bat türleri veya içinde nohut ve merci
mek gibi temiz şeylerin pişmesiyle doğal 
halini kaybeden yahut içine süt. karpuz 
suyu ya da sirke gibi bir madde karışma
sıyla özelliklerinde önemli ölçüde değişik
lik meydana gelen su böyledir. Mukayyet 
suyun hükml temizlikte kullanılamayaca
ğı hususunda fakihler görüş birliği içinde
dir. Hanefiler'den İmam Muhammed ve 
Züfer'in de dahil olduğu çoğunluk bun
larla maddi temizliğin de yapılamayacağı 
görüşündedir. Hanefi mezhebinde tercih 
edilen görüşe ve Hanbeliler'in bir kısmına 
göre ise normal su bulunmadığı zaman 
temizleyici özelliği bulunan mukayyet su 
maddi pisliğin temizlenmesinde kullanı

labilir. 

su 

Mülkiyete Konu Olması Açısından Su. 
Hz. Peygamber müslümanların ortak ol
duğu üç şeyden birinin su olduğunu be
lirtmiştir (ibn Mace, "Rühün", 16; EbO Da
vOd, "Büyü'", 60). Bazı fakihler bu hadi
sin zahiri manasma bakarak kaynağında 
veya ihraz edilmiş. sahipli ya da sahipsiz 
araziden çıkan bütün suların bazı istisna
larla birlikte herkes için ortak olduğunu ile
ri sürmüştür (İbn Hazm , IX, 54-55; Şev
kani, V, 344) Ayrıntılarda görüş ayrılıkları 

bulunmakla birlikte fakihlerin büyük ço
ğunluğu. bu ifadeyi başka deliller ışığın
da yorumlayıp sahip olduğu özelliğe göre 
suyun hukuki rejiminin değişiklik arzettiği 
kanaatine varmıştır. Buna göre sular tek 
başına ya da kaynağı ve yatağı ile birlikte 
üzerindeki arazinin hukuki durumuna ve 
suyun ihraz edilip edilmemiş olmasına gö
re mubah sular, kamu suları ve özel sular 
gibi kategorilere ayrılabilmektedir. Sahip
li veya sahipsiz arazide bulunuşuna göre 
suların mülkiyet durumuyla ilgili görüşler 
şu şekilde özetlenebilir: 

1. Yer altı suları. denizler ve büyük göl
lerin suları. Dicle. Fırat ve Nil gibi büyük 
ve genel akarsular, sahipsiz arazide kim
senin emeği olmaksızın meydana gelmiş 
su birikintisi. insan emeğiyle çıkartılıp ki
min çıkarttığı bilinmeyen veya sahibi ta
rafından terkedilen ya da kamu menfaati
ne vakfedilen kuyu ve kaynak suları fakih
lerin ittifakıyla kimsenin mülkiyetinde ol
mayıp herkesin edinme ve yararlanma ko
nusunda ortak olduğu mubah mallardan
dır. Koliara ayrılarak özel mülkiyet konu
su arazilere dağıldığı halde bu arazilerde 
tamamen yok olmayıp kalan kısmı mubah 
olan açık arazilere akan nehirler de böyle
dir. Başkasına zarar vermemek ve başka
sının kullanım hakkını engellemernek şar
tıyla herkes istediği şekilde bu sulardan 
yararlanma hakkına sahiptir. Bunlar be
lirli kurallar çerçevesinde insan emeğiyle 
özel mülkiyete geçirilebilir (bk iHRAz; is
TILA) Bu sulardan bir kısmı aktığı ve iş
gal ettiği ark. kanal ve yataklarla birlikte 
kamu malları sınıfına girmektedir. İslam 
hukukçuları. bu sulardan yararlanmayı bir 
taraftan hava ve güneşten yararlanmaya 
benzeterek bunların mubahlığına işaret 

ederken diğer taraftan cadde ve umumi 
yollardan yararlanmaya benzeterek kamu 
malı özelliğini vurgulamaktadır. 

2. Özel mülk araziler üzerinde bulunan 
kaynak. kuyu ve dere gibi sularla büyük 
nehirlerden ark ve kanal açmak suretiyle 
arkiara alınan sular kaynadığı yer veya için
den aktığı ark ve kanallar bakımından özel 
mülkiyet konusudur. Bu yerlerde bulunan 
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sular da bazı fakihlere göre yine özel mülk 
sayılmaktadır. Onlar kaynak ve yatakları
nın özel mülkiyette bulunmasını dikkate 
alarak bunları bir bakıma ihraz edilmiş ka
bul etmektedir. İslam hukukçularının ço
ğunluğu ise Hz. Peygamber'in suyun her
kesin ortak malı olduğuna dair ifadesini 
suyun başkalarından esirgenmemesi yö
nündeki uyarılarını (Buhar!, "MüsaJ5at", 5; 
Müslim , "MüsaMt", 34-38) ve Zemzem 
Kuyusu'na ilişkin bazı rivayetleri (Buhar!, 
"MüsaMt", 10) esas alıp bu suların ilke 
olarak mubah olduğu ve sahiplerinin bun
lar üzerinde sadece ihtisas ve öncelik hak
ları bulunduğunu kabul etmiştir. Fakat bu 
görüşte olanların çoğunluğu sahipli su
larda başkalarının sadece kendisi ve hay
vanları için içme suyu hakkı (hakk- ı şefe) 

bulunup bu sulardan ekinlerini sulama 
hakkı (hakk-ı şirb) olmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca arazi sahipleri başkalarının kendi 
arazilerine girmesine engel olabilir. Dola
yısıyla başkalarının şirb hakkı gibi ayni ir
tifak hakkının bulunmayışı, bu suların esas 
itibariyle sahipli olup şefe hakkının da ka
mu menfaati gerekçesiyle özel mülkiyete 
getirilmiş bir sınırlama olarak değerlen
dirilmesini mümkün kılmaktadır (bk. İR

TİFAK; Günay, s. 54). 

3. Bir kişinin mülk edinmek üzere sa
hipsiz arazide kazdığı kuyu veya çıkardığı 
kaynakla bunların belli mesafedeki müca
vir alanının (bk. HARİM) mülkiyeti bu kişi
ye aittir. Fakat bu nitelikteki kuyu ve kay
naktaki suyun mülk mü mubah mı olduğu 
fakihler arasında tartışmalıdır. 

4. Usulüne uygun biçimde ihraz edilip 
kova, sarnıç, depo ve havuz gibi kaplara 
alınan sular mubah mal statüsünde olma
yıp tamamen özel mülkiyet rejimine tabi
dir. Bu sularda başkalarının yararlanma 
hakkı zaruret durumuyla sınırlandırılmış
tır. Bu hususta fakihlerin büyük çoğunluğu 
görüş birliği içindedir. Ancak bu nitelikteki 
suyun çalınması halinde ortaklık şüphesi 
sebebiyle hırsızlık için öngörülen had ce
zası uygulanmaz. 

Suyun Satışı. Deniz suyu, büyük akarsu
lar ve diğer mubah sular usulüne uygun 
olarak ihraz edilmedikçe mütekavvim mal 
sayılmadığından satış, kira, rehin vb. iş
lemlere konu edilemez. Bunların kaynak ve 
yatakları kamu malı sayıldığı için bedelli 
veya bedelsiz özel kişilere devir ve temlik 
olunamaz. Hadis kaynaklarında Hz. Pey
gamber'in suyun satışını mutlak şekilde 
veya bazı kayıtlarla yasakladığına dair ri
vayetler yer almaktadır (Müslim, "Müsa
J5at", 34-35; EbG DavGd, "icare", 26; Tir-
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miz!, "Büyü'", 44). Hattabi ve İbn Hazm 
gibi bazı alimler bu rivayetleri suyun her
kesin ortak malı olduğu, başkasından esir
gerrmesinin doğru olmadığı yönündeki ri
vayetlerle birlikte değerlendirerek satın 
alma amacına, bulunduğu arazinin niteli
ğine ve ihraz edilip edilmediğine bakılmak
sızın ihtiyaç fazlası suyun satılınasını ha
ram sayar. Ancak İbn Hazm sadece tam 
veya hisseli olarak kuyunun ve kuyu su
yunun satışını caiz görür. Ahmed b. Han
bel'in de suyun satışını hoş görmediği ri
vayet edilir. Nevevi gibi bazı illimler suyun 
satış yasağını sahibinin ihtiyacından fazla 
olması, suya başka insanlar ve hayvanların 
içme suyu olarak ihtiyacının bulunması ve 
bu ihtiyacı karşılayacak başka su kayna
ğının bulunmaması gibi kayıtlara bağlar
ken Hanefiler bu yasağı kaplara dolduru
larak ihraz edilenler dışında bütün sular 
için geçerli saymıştır. Alimierin çoğunlu
ğu Hz. Peygamber'in dağdan elde edilen 
mubah odun un satılmasına onay verme
si (Buhar!, "Müsa15at", 13) ve Hz. Osman'ın 
RGme Kuyusu'nu satın alıp vakfetmesi (Bu
hM, "MüsaMt", ı) gibi deliliere dayana
rak ihraz edilip kaplara alınan sularla özel 
mülkte yer alan kuyu, kaynak ve kanal su
larının satılınasını ilke olarak caiz görmüş
tür. Satış konusunda yaklaşım farklılıkları 
bulunmakla birlikte İslam bilginleri, özel 
mülk haline gelse bile suyu bedel alma
dan bağışlamanın müstehap olduğunda 
görüş birliği içindedir. 

Suyun Paylaşımı. Deniz, göl, büyük akar
su ve özel mülke konu arazi üzerinde bu
lunmayan diğer sulardan kamu malların
dan yararlanma ilkeleri çerçevesinde ge
nel veya özel şekildeyararlanılabilir (a.g.e., 
s. 190-204). Birden çok kişinin arazisinden 
akıp giden küçük nehir ve kanalların su
ları, önüne set çekilerek tutulmaya gerek 
olmadan bütün arazilere yetecek kadar 
bol ise bundan da her arazi sahibi ihtiyacı 
kadar alabilir. Suyu ancak bir süre tutul
duktan sonra yükselen ve sulamaya elve
rişli hale gelen küçük nehir ve kanallardan 
yararlanmak ise öndeki arazinin ilk önce 
yararlanması esasına göre sıra ile gerçek
leşir. Kişilerin suyu kendi arazilerinde ne 
kadar tutabiieceği hususu doktrinde tar
tışmalıdır. Sudan yararlanma konusunda 
suya ilk önce ulaşma kriterinin esas alın
masını öneren fakihler de vardır. Birden 
fazla kişi arasında müşterek olan özel su
lar sahiplerinin rızasıyla isteklerine uygun 
biçimde payiaşılabilir veya mahkeme ka
rarıyla paylaştırılabilir. Bu paylaşım, suyun 
ortaklar arasında miktar olarak pay edil
mesi veya nöbetieşe kullanımının belirlen-

mesi şeklinde olabilir (ayrıca bk. KISMET; 

MÜHAYEE). 
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li] HAcı MEHMET GÜN AY 

Osmanlılar'da. İslam hukukunun kural
larını Hanefi mezhebine göre uygulayan 
Osmanlılar'da ot ve ateş gibi suyun da 
mubah sayılıp halkın kullanımına açık ol
ması temel görüşü hakimdir. Denizler, ge
niş göller, büyük nehirler ve yer altı suları 
mutlak surette bu kategoriye girer; baş
kasının zararına yol açmadıkça bunları kul
lanım konusunda herkes serbesttir. Böyle 
bir durumda fertler bütün işçiliği ve har
camayı karşılamakla yükümlüdür. Ancak 
büyük nehirlerde suyla ilgili geniş çaplı ça
lışmalardan genelde devlet sorumludur. 
Eğer devlet hazinesi kamu yararı için ha
yati önemi haiz olduğu düşünülen bu iş
leri karşılayamazsa mahalli halkı organi
ze ederek, hatta gerekirse zor kullanarak 
bunları yaptıracak bir görevli (nazır) tayin 
edebilir (Mevküfat!Mehmed, ll, 220) . 

Osmanlılar'da düzeni sağlanmış ve ko
ruma altına alınmış belirli sular üzerinde 
mülkiyet hakkı kabul edilmiştir. Özel mül
kiyete konu olan sular (memlük) nehr-i 
am (kullanıldıktan sonra kalanı herkesin 
istifadesine sunulan) ve nehr-i has (sade
ce mülkiyeti elinde bulunduranların kul
lanımına ait) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Ön alım hakkı (şüf'a) ikinci durumda söz 
konusu olabilir. Su kanalları (hark, cetvel) 
veya su kuyuları açarak, bir kaynak bula
rak yahut bataklık kurutarak ekili olma
yan sahipsiz araziyi tarıma elverişli hale 
getirme (bk. İHYA) müslüman veya zirn
ml olsun fertlere yasal olarak tanınmış bir 
haktır. Hanefi mezhebine göre böyle bir 
mülkiyet, ıslah işlemleri üç yıl içerisinde bi
tirilmek kaydıyla sadece imam veya sul
tanın izniyle kurulabilir. Osmanlı Devleti'n
de kullanılmayan bir araziyi izinsiz de olsa 
tarıma elverişli hale getirenlere tasarruf 
hakları tanınıyordu. Toprağı işleme proje
leri, sultan tarafından baştan tanınan izni 
gösteren ve temlikname denilen özel bir 
belgeyle verilirdi. Bu belge, sınırlarını çiz
diği alan içerisindeki ziraata açılan top
raklarla akarsular ve kaynaklar üzerindeki 
mülkiyet haklarını tanır. 

Hark ve kanallardaki su özel mülkiyete 
tabidir ve mülkiyeti elinde bu lunduranın 

izni olmaksızın kullanılamaz. Eğer bu su
lar birçok paydaşın ortak mülkiyeti altın
da ise bu durumda paydaşlardan hiçbiri 
diğerlerinin izni olmadan yeni su kanalı 
açamaz, değirmen inşa edemez, su kul
lanım sırasını veya yönünü değiştiremez. 
İzin verilse bile bu herhangi bir zamanda 
geri alınabilir. Su paydaşların kendi arazi 
hisselerinin büyüklüğüne göre taksim edi
lirdi. N ehrin yukarı kısımlarında oturanla
rın set veya su bendi yaparak daha alt kı
sımlardaki paydaşlarının suyunu azaltma
larına izin verilmezdi. Eğer bent yapma 
zorunluluğu varsa bu durumda su hakla
rı nehrin alt taraflarından başlamak üze
re yukarı kısırnlara doğru dağıtılırdı. Bir 
akar suyun maliki o su bir başkasının top
rağından geçse bile belirli haklarını korur
du. Toprak sahibi bu durumda akan suyu 
engelleyemezdi ve su sahibine su yolu üze
rinde gerekli onarım iznini vermek duru
mundaydı. Tanınan süre içer isinde suyu 
kullanma hakkı (hakk-ı şirb) miras veya va
siyet konusu olabilir, ancak satılamaz, dev
redilemez, kiralanamaz veya hayır olarak 
bağışlanamaz. Bununla birlikte Osmanlı 
uygulamasında ister gerçek kişi ister va
kıf olsun su milliklerinin sulama amacıyla 
suyu sattığına dair örneklere rastlanmak
tadır. Devletin üzerinde durduğu konu ise 
suyun ücreti konusundaki spekülasyonla
rı ve yüksek ücretler ödeyenierin lehine 
hakk-ı şirb sahiplerinin mahrum edilmesi
ni engellemekti (Barkan, Kanun/ar, s. 70). 

İslam hukukundaki su kullanımına ait 
düzenleme yanında Osmanlılar fethettik
leri topraklarda karşılaşmış oldukları uy
gulama ve düzenlemeleri de sürdürmüş 
ve yeni yasalar yapmıştır. Şehirler için su 
temin edilmesi, özellikle suyun az olduğu 
bölgelerde dağıtımının yapılması, pirinç ye
tiştirilmesi devletin büyük ölçekli araziler
de su kullanımıyla ilgili ana teşebbüsleri 
olmuştur. Su kullanımı ve su işleriyle ilgi
li olarak genel Osmanlı politikası, büyük 
oranda tarımsal arazilerin işletimini kü
çük üniteler halinde çiftçilik yapan reaya
ya bırakan Osmanlı toprak sistemiyle be
lirlenmiştir. Devlet şehirlerin su ihtiyacını 
karşılama ve pirinç yetiştirme dışında bü
yük çaplı su veya arazi ıslah projelerinde 
yahut tarım üretiminde doğrudan yer al
mamıştır. Bu tür projeler, daha ziyade ha
nedan mensuplarının ya da üst düzey yö
neticilerinin vakfettikleri bağışlar sayesin
de yürütülmüştür. Aslında su projeleri ve
ya su kullanımıyla ilgili olarak devlet tara
fından oluşturulmuş bir kurum yoktu. Su 
kemerlerinin inşası ve su yollarının bakım 
ve muhafazası başmimarın gözetiminde 

su 

yapılıyordu . Ona doğrudan bağlı bir nazır 
ve nazırın idaresi altında suyolcu denilen, 
İstanbul'un su sistemi kanallarının muha
fazasından sorumlu, su kemerlerinin bakı
mını ve korumasını yapan teknik eleman
lar bulunmaktaydı (bk. SUYOLCU). 

Osmanlılar'da, ziraat amaçlı olmak üze
re geniş çaplı sulama faaliyet alanını mey
dana getiren çeltik 1 pirinç tarımı vasıta
sıyla sulama projesinin nasıl düzenlendiği 

hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Pi
rinç üretiminde çeltik tarlasının bol suya 
ihtiyaç göstermesi sebebiyle düzenli su 
akışının sağlanması büyük önem taşıyor
du. Dolayısıyla esas mülkiyet veya belirle
me işi araziye sahip olmada değil suyun 
kullanımına dayanıyordu. Hark ve nehir 
gibi sulama kanalının kullanımı veya tah
sisi şahıslara mülkyahut t irnar şeklinde 
devlet tarafından verilmiştir. Bir harkın 
mülkiyeti araziyi kimin sahipleneceğini de 
beli rlemiştir (a.g.e., s. 12) Dağıtılan su 
miktarı belli olduğundan devlet ne kadar 
pir inç tohumu ekileceğini sıkı biçimde dü
zenlemiş, bunun her hark için ne kadar ol
duğu resmi kayıtlara geçmiştir. Nadir de 
olsa bol miktardaki pirinç tüketiminden 
dolayı Osmanlı Devleti başından beri pirinç 
üretiminin yayılmasını teşvik etmiş , bu 
amaçla ya su yollarını doğrudan kontro
lüne almış ya da sulak yerlerdeki boş ara
zilerin (mevat) mülkiyetini vermiştir. Res
mi kaynaklar XV. yüzyılda Meriç, Mesta 
(Karasu) ve Vardar ovalarında bol pirinç 
üretiminin yapıldığını gösterir. Balkanlar'ın 

değişik bölgeler indeki pirinç üretiminden 
elde edilen devlet gelirlerinin artması bu 
dönemdeki mukataa kayıtlarından çıkarı
labilir (Gökbilgin, s. 125-153) . Buna göre 
Meriç vadisi ve güzergahındaki Filibe, Ta
vuslu, Yanbolu, Akçakızanlık, Burgaz, Çor
lu ve Ergene gibi kesimlerde 866'da ( 1462) 

1.679.920 akçe olan mukataa, 885'te 
(ı 480) iki kata yakın bir artışla 2.650.000 
akçeye yükselmiştir. Serez, Drama, Vardar 
kesiminde ise bu rakamlar 8 milyon akçe
den 9 milyona ulaşmıştır. Anadolu'ya ait 
bir örnekte ise 1 045 ( 1636) tarihli kayıtla
ra göre başlıca çeltik alanları Çukurova'
da (Sis , Kozan), Kelkitvadisinde (Niksar), 
Kızılırmak deltasında (Boya bat), Devres ça
yı vadisi (Tosya), Gediz, Menderes ve Ba
kırçay vadilerinde idi. 

880 (1475) tarihli bir İtalyan kaynağın
da pirinç üretiminden elde edilen gelirin 
1 5.000 duka altını olduğu belirtilmiştir. İd
rls-i Bitllsl, Meriç vadisindeki pirinç üreti
minden sultanın payına düşen miktarın ll. 
Bayezid zamanında 80.000 duka altını ol
duğunu ifade eder. Yukarıda zikredilen 
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