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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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yerlerden başka Sakarya nehri vadisiyle 
Hudavendigar (Bursa). Kütahya. Ankara, 
Bolu, Sultanönü gibi önemli pirinç üretim 
yerleri bulunmaktaydı . 835 (1431-32) ta
rihli ilk Arnavutluk tahrir defterlerinden, 
pirinç üretimi için düzenlenen bazı su ka
nallarının sancak beyine ve subaşına tirnar 
olarak verildiği anlaşılmaktadır. 

Pirinç ekim alanlarının genişletilmesi su
lama yollarının inşasıyla irtibatlıydı ve bu
nun için iki yöntem kullanılıyordu: Devlet 
yatırımı ve özel teşebbüs . Devlete ait pi
rinç alanları oluşturmak için hükümet, 
bir reaya grubunu "hassa çeltükçi" statü
sünde devletin pirinç alanlarında mlrl iş
çi olarak istihdam ediyordu. Bu kişiler 

kürekçi ve ortakçı adı altında tahrir kayıt
larında da liste halinde verilmiştir. Çeltik
çi diye kaydedilen kişilerin kendileri veya 
çocukları statülerini asla değiştiremezler
di. Bunlar ayrıca belirli vergilerden, özel
likle avarız-ı dlvaniyyeden muaf tutulmak
ta, diğer bir ifadeyle devletin kontrolü al
tında bulunan bir işçi gücünü oluşturmak
taydı. Sadece Batı Anadolu kesiminde nü
fusun 1/Tsi vergiden muaf olan bu kate
goriye dahildL Çeltikçilik meşakkatli bir 
işti; pirinci sulama ve ekme zahmetine 
katianmanın dışında çeltikçi üretimin ya
rısını devlet hazinesine vermek zorunday
dı. Devlet tarafından belirlenen tohum ha
sat zamanında tekrar geri alınmaktaydı. 
Devletin su kanailarının tasarrufunu elin
de bulundurması işçileri kullanma hakkı
nı muhafaza şeklinde değerlendirilmek
teydi. İlk dönemlerdeki kayıtlara bakıldı
ğında pirinç ekiminde çalıştırılan kimse
lerin devlet kölesi (hassa ortakçı) statüsün
de oldukları görülmektedir. öte yandan 
doğu eyaletlerinde her yılın belirli günle
rinde pirinç tarlalarında ve kanal tamira
tında halktan bir bölümünün zorla çalış

tırıldığı tesbit edilmektedir (genelde üç 
veya dört gün; Barkan, Kanun/ar, s. 1 13, 
14 7) . Osmanlı öncesi dönemlerden kalma 
bu uygulama reaya (çiftçiler) arasında çok 
yaygın bir hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Trab
zon vilayetinde ve değişik bölgelerde bu 
ücretsiz çalıştırmaya (sa lgun) karşı hıris
tiyan halkın şikayeti üzerine Osmanlılar ka
yıtlı çeltikçi ve kürekçi sistemini uygulama
ya başladılar. Çukurova, Ege ve Antalya 
bölgelerindeki düz araziler gibi kenar böl
gelerdeki pirinç tarlalarında ortaya çıkan 
işçi gücü ihtiyacı göçebe toplulukların ci
var bölgelere yerleştirilmesiyle karşılan 

maya çalışıldı. Su taşkım olan yerlerdeki 
pirinç tarlalarında ise herhangi bir duru
ma karşı bazı göçebeler çok gelir getiren 
kaynağı kendi ellerinde tutmak kaydıyla 
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istihdam edildi. Sulama kanailan açarak 
su taşkım olan bölgeleri pirinç tarlasına 
dönüştürmekle ilgili devletin bu ilgisi, Os
manlı Devleti'nin kırsal kesimindeki nüfu
sundan farklı olan bu grupların statüleri
ni yükseltti. Yine kullanılabilir harklar ve 
yollar tirnar şeklinde verilince sipahiler pi
rinç üretiminden öşür almaya hak kazan
dılar. Ancak bunun yanında tohum verdik
lerinde, sulama vb. masrafları karşıladık
larında devlet sisteminde olduğu gibi pi
rinç üretiminin yarısını almaktaydılar. Bu 
yaygın uygulama gittikçe çiftçilerin işçileri 
tarafından kötüye kullanıldı ve zaten sı
nırlı miktardaki suyun daha da azalması 
gibi sorunlar ortaya çıkmaya başladı . 

Pirinç üretimiyle bağlantılı olan sulama 
çalışmaları geniş biçimde idari sınıfa ait 
görevlilerce ya da vakıf kurucuları tara
fından ıslah edilen irili ufaklı mevat arazi
lerde uygulanmaktaydı. Devlet. mutlak ta
sarruf hakları sağlayarak daha ziyade su 
kaynaklarını bulma ve işler hale getirme 
çalışmalarını bir bakıma teşvik etti. Bu du
rumlarda kanallar kişisel mülkiyete dö
nüştürülüyordu. Ancak bütün bu projeler. 
sadece şeriata uygunluğu açısından değil 
halkı ve su kaynaklarını işçilerinin suisti
maline karşı koruma düşüncesi gibi birta
kım pratik gerekçelerden dolayı padişah 
tarafından tasdik edilmeliydi. Bu açıdan 
bakıldığında Sakarya nehri düzlüğündeki 
sel taşkınianna uğramış olan bölgelerdeki 
idareciler tarafından yürütülen geniş çap
lı ıslah projeleri büyük önem arzeder. Mü
teşebbisler Sakarya nehri üzerinde bir su 
bendi yapılması, ayrıca 17.000 zira ( 11 ,65 
km.) uzunluğunda kanal açılması için hü
kümete teklif götürerek onay istediler. Ha
satın yarısına karşılık tirnar sahiplerine öde
necek öşürden muaf olacak bir şekilde iş
çilerin civardaki serbest çiftçilerden sağ
lanması bekleniyordu. Müteşebbisler bu 
sulak arazilerden geçecek olan kervan yol
larının tamirat harcamalarını. ayrıca bir 
kervansaray ve beş çeşmenin yapımını da 
üstleniyorlardı . Osmanlı hükümeti, bu pro
jeyi ıslah edilmiş alanda halkın çalışma ser
bestliğini göz önünde bulundurarak onay
ladı. 

Osmanlı Devleti'nde padişahın izniyle ıs
lah edilmiş, sulamaya açılmış olan, çalış
ma şeklinin tirnar sahipleriyle mahalli hal
kın rızasına bağlı bulunduğu sayısız örnek 
vardır. Böyle büyük çaplı mahsul üretim 
potansiyeline sahip projeler vakıflar yoluy
la teklif edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu 
yöntem Osmanlı Devleti'nde arazi ıslahı
nın ve sulamanın en yaygın şekliydi. Pirinç 
üretimi hariç devlet nadir olarak böyle doğ-

rudan sulama işlerinin organizasyonunda 
rol almıştır. Sulama projeleri, çokyoğun bir 
şekilde XVIII. yüzyıldaki mahalli ayanın yük
seliş dönemlerinde gerçekleştirildi. Devlet 
daha ziyade Avrupa'dan gelen yeni fikirle
rin etkisiyle Tanzimat döneminde sistem
li biçimde toprak kazanımı ve tarımın ge
liştirilmesiyle ilgilendi. 1838'de Ziraat ve 
Sanayi Meclisi oluşturuldu. 1843'te devlet, 
yaptırmış olduğu bir teftişle taşkınlardan 
dolayı ekim alanı dışında kalan toprakla
rın miktarını belirlemeye çalıştı. Amerikan 
iç savaşından dolayı Avrupa'nın artan pa
muk talebi karşısında Osmanlı Devleti Çu
kurova, Ege kıyıları ve Makedonya gibi böl
gelerdeki sulak arazilerde pamuk ekimini 
başlattı. Bu gelişme aynı bölgelerdeki pirinç 
üretiminin azalmasına yol açtı. 1913'te kul
lanıma açık olan Konya ovasındaki yaygın 
sulamanın dışında Cumhuriyet' e kadar dev
let tarafından önemli bir drenaj ya da su
lama projesi gerçekleştirilmedi. 194S'in 
sonlarında sulakarazi bölgesi 20.000 hek
tarla sınırlıydı. 

Osmanlılar'da su dağıtımıyla ilgili çeşitli 
düzenlemeler de yapılmıştır. Yılın dokuz
on ayında tarım için su tedarikinin düzen
li biçimde karşılandığı Anadolu ve Rume
li'de su dağıtımı İran ve Bereketli Hilal'de 
olduğu gibi ortak değildir. Orta ve Doğu 
Anadolu platolarının kurak mevsimlerin
de ve temmuzdan itibaren başlayan yaz 
aylarında mevcut su kaynaklarının şahıs
lar arasında dağıtımı için belirli düzenle
meler yürürlüğe konmuştur. Tarihi Osman
lı öncesine dayanan bu düzenlemeler mey
velik ve bahçelerin bulunduğu pek çok bü
yük kasabadaki komşuluk ilişkilerinde or
tak olan bir uygulamaydı. Modern coğraf
yaciların gözlemlerine göre geleneksel yön
temlerin uygulandığı Anadolu'nun belir
li yerlerinde su dağıtımının düzenlenmesi 
bölgeye ve mevsime bağlı olarak su azal
masına, sulama alanlarının genişlemesi
ne ve nüfusun bir araya gelmesine göre 
tesbit edilmişti (X. de Planhol. De la plaine 
pamphylienne, s. 146. 323-328). Kasaba
lar arasındaki kaynak sularının paylaşımın
da ise genelde resmi bir düzenleme yok
tu. Sürekli şekilde cereyan eden tartışma
lar bu sebeple hükümeti bir hakem gibi 
müdahaleye ve kurailan işletmeye zorla
mıştı. Bu da hükümet tarafından yürürlü
ğe konmuş düzenlernelerin eksikliğini gös
terir. 

Genel bir politika olarak Osmanlılar su 
kullanımı konusunda kurallar dayatmak
tan kaçındı ve su üzerindeki eski vergileri 
ve ödenmesi gerekenleri kaldırdı (Barkan , 
Kanun/ar, s. 113). Bazı bölgelerde ise su 



dağıtımı , bahçe ve tarlaları sulama ve şe
hirlerin su ihtiyacının karşılanması için es
ki düzenlemeler aynen korundu. Kırsal ke
simde Osmanlılar'ın en gelişmiş su dağı
tım sisteminin bulunduğu Karaman böl
gesinde bir su dağıtım görevlisi (mlrab) 
bu düzenlemeler için yapılan başvuruları 

kontrol etmek üzere seçilmişti. Su kullanı
mındaki hakları, şüf'ayı veya önceden ka
zanılmış hakları gözeterek hukuki kural
larına göre su dağıtımını yapmak mirabın 
sorumluğunda olan bir işti. Herkesin hak
kını tamamıyla verebilmek için mlrab hal
kın da onayı ile paylaşımın dağıtımını gö
zetleyecek birkaç mütevelli tayin edebili
yordu. Bu kişiye ayrıca şakirt denilen ve su 
dağıtım projesinin işleyişini yerine getiren 
kişiler yardımcı oluyordu. Düzenlemeler 
özellikle yaz aylarında su kullanıcıları ara
sında şiddetli rekabete yol açan, mlraba 
rüşvet vererek sırası gelmeden suyu kul
lanma gibi bazı uygunsuzlukları önlerneyi 
amaçlıyordu . Suyu kullanan herkes mlra
ba düzenli biçimde ücretini öderdi. 907'de 
( 150 ı) Konya ile alakah olan ödemelerle 
birlikte mlrabiyyeden gelen gelirler 90.000 
akçe (BA, TD, nr. 40). 1046'da ise (ı636) 
150.000 akçe olarak hesaplanmıştır. Asıl 

itibariyle İranlılar'a ait bir kurum olan ml
rablık Anadolu'nun diğer bölgelerinde su 
ağası adı altında biliniyordu (Evliya Çele
bi , ll, 397; lll , 29) . Suyun kullanışlı hale ge
tirilmesi amacıyla uygulanan teknikiere ge
lince, Anadolu çiftçileri genelde nehirler
den suyu harklar veya kanallar aracılığı ile 
taşıma metodunu kullanırdı. Bunun ya
nında küçük bentler, hayvan gücüyle çe
kilen çark ve dolaplar da zikredilebilir. 

Osmanlılar için şehirlerin su ihtiyacını 
karşılama ikinci önemli ilgi alanı olmuştur. 
857 (1453) yılından önce Osmanlılar'da şe
hirlerde su dağıtım konusu hakkındaki bil
giler yetersizdir. İstanbul'un fethinden son
ra şehir için oldukça ileri seviyede içme 
suyu şebekesi geliştiriidi ve bu sistem Ku
düs ve Mekke gibi imparatorluğun değişik 
şehirlerinde uygulandı. İstanbul'da sarnıç
larda ya da bentlerde biriken suyun dağı
tım sistemi ayrıntılı bir mahiyet arzediyor
du. Bu sistemle Halkalı deresi ve Belgrad 
ormanları gibi şehrin dışındaki kesimler
den yer altındaki künklerle veya yüksek 
noktalara su kemerleriyle su getiriliyordu. 
Su kuleleri ya da su terazileri suyu yüksek 
yerlerde depolamak için inşa edilmişti ; su 
tankları, masiaklar veya maksemler ise su
yu farklı yönlere dağıtma vazifesi görü
yordu. Bu sistemi inşa etmek ve işletmek 
için hassa mimarbaşı denilen başmima
rın ve suyolcuları görevlisinin gözetimin-

de iyi bir organizasyon gerçekleştirilmiş
tir. Su işlerinin inşaat ve bakım masrafla
rı sultanların veya önde gelen kişilerin va
kıfları tarafından karşıianmış ve düzenlen
miştir. Ana su yolları ve su kemerleri, şeh
rin büyümesi ve gelişmesi için çekirdek 
vazifesi gören büyük camilere ve etrafia
rındaki yapılara suyu ulaştıracak biçimde 
yapılmıştır. Bu su sisteminin temeli iki hü
kümdarın . Fatih Sultan Mehmed ile Kanu
ni Sultan Süleyman'ın çabaları sayesinde 
atılmıştır. 1456 kışında Fatih su kemerleri 
vasıtasıyla şehrin su miktarının çoğaltıl

ması yönünde emirler vermiştir (Kritovu
los, s. 105) . 

Bizans İmparatorluğu'nun son yüzyılın
da harap hale gelen su yolları Fatih Sultan 
Mehmed tarafından ilk Osmanlı su siste
mini yansıtacak şekilde tamir edilerek kul
lanılmaya başlandı . Bu çalışmalar şehre 
yakın olan Halkalı deresi civarında yoğun
laştı . Şehrin nüfusunun süratle artması se
bebiyle ilk defa ll. Bayezid ve daha sonra 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında uzak 
mesafelerden su kaynağı arayışına giri
şildL İstanbul'daki ikinci büyük su projesi 
Kanuni zamanında gerçekleştirildi. 1204 
yılına kadar Bizans'ın su ihtiyacını karşıla
mak için kullanılan Kağıthane vadisinin 
suları toplandı. Bu hat üzerindeki ana su 
kemerleri Mimar Sinan tarafından ilk de
fa 961'de (1554) ve daha sonra şiddetli 
yağmurların tahribatı yüzünden 971'de 
( ı 564) yapıldı. Osmanlılar, Bizans'tan kal
ma su yollarını ve kemerlerini de kullandı

lar. Başşehir yaptıkları İstanbul'un su ihti
yacını karşılamak için Roman-Bizans sis
teminden bazı hidrolojik teknikler aldılar; 
bunları kendi geleneksel bilgileriyle bir ara
ya getirerek oldukça kompleks bir sistem 
düzeneği geliştirdiler. Kanuni'nin birkaç 
kaynağa bağlı yaygın su hattı şebekesi şeh
re ve yeni inşa ettirdiği camiye bol su sağ
ladı. Safer 976'da (Ağustos ı 568) Mimar 
Sinan 'ın beyanına göre Kağıthane ve Kırk
çeşme kanallarından karşılanan su on se
kiz lüleydi (bir lüle yirmi dört saat içeris in
de beli rlenen boyutlardaki künkten geçen 
su miktarına ya da yaklaşık 60 m3'e tekabül 
eder). Düşük su seviyesi söz konusu oldu
ğunda altmış dördü yeni inşa edilmiş olan 
doksan beş çeşme devredeydi. Bu doksan 
beş çeşme su ihtiyacının otuz sekiz lülesi
ni karşılamaktaydı. Ayrıca İstanbul'da beş 
lüle kullanan on beş maslak ve bir kamış 
(lülenin dörtte biri). beş lüle kullanan on 
sekiz kuyu ve bir masura (lülenin sekizde 
biri) vardı. Geri kalan su sultanın ve yük
sek rütbeli kişilerin sarayiarına ve bahçe
lerine, bunun yanında halka açık hamam-

su 

lara gitmekteydi. Bu ana sistem, yeni inşa 
edilen camilerle bağlantılı olarak daha son
ra gelen hükümdarlarca genişletildi. Kağıt
hane ve Halkalı'da mevcut iki alanın ya
nında yeni su depoları ve hatları inşa edildi 
(bk. HALKALI SULARI; KIRKÇEŞME SULA

RI; TAKSİM SULARI; ÜSKÜDAR SULARI ). 

Devletin inisiyatifiyle şehre getirilen su
lar doğrudan devlete veya devlet kontro
lündeki vakıflara aitti. Bunların tamir har
camaları vakıflar tarafından karşılanmak

ta ve ilgili vakıflarca idare edilmekteydi. 
Selatin camileri, saraylar ve halka açık çeş
melerin kullanımına ayrılan suyun düzen
li akışını sağlamak ve azalmasını önlemek 
için mlr'i vakıflar bu suların başka amaçla
ra yönlendirilmesine izin vermiyordu. Su
ların doğru yerlerde kullanılıp kullanılma
dığını tesbit ederek bunun için evleri dahi 
kontrol etme yetkisi suyolcuya aitti. Bu 
bakımdan yeni bir hayır müessesesi. ca
mi. hamam ya da çeşme inşa edildiğinde 
öncelikle şehrin dışında bir su kaynağının 
bulunması gerekiyordu. Bulunan su şeh
re "katma" denilen ve onu mlrl vakfın ana 
su şebekesine bağlayan bir kanal vasıta

sıyla getiriliyordu. Katma su ana su kanal
larından sadece belirlenen özel noktalar
dan alınabilirdi. Yapılan başvurular üzeri
ne yayımlanan bir fermanla katma suyun 
kullanımı ve söz konusu suyla ilgili haklar 
için özel bir izin çıkarıldı. Hukuki kurallar 
böyle bir sürecin izleomesini gerekli kılı
yordu. Şehrin su şebekesine katkıda bu
lunmak için yer altındaki sulara ulaşmak 
amacıyla pek çok su kuyusu da açılmıştı. 
Fakat bunlar daha ziyade bulan kişinin özel 
mülkiyetine giriyordu. Mlrl vakıf suları üze
rinde sürdürülen dikkatli gözetime rağ
men özel kullanım amacıyla kişilerce su
yun yönünün değiştirildiğine dair pek çok 
örnek bulunmaktadır. Bu sebeple hükü
met, su hatlarının geçtiği yerlere bitişik 
olan alanlara yeni yapılar inşasını yasakla
dığı gibi civar köylerin halkını da su hat
larının bakımı ve korunmasıyla görevlen
dirmiştir. Şehir halkının su ihtiyacını kar
şılamak için kuyulardan alınan su sakalar 
tarafından kırbalarla dağıtılırdı. Sakalar bir
biriyle rekabet halinde bulunan arka saka
ları ve at sakaları isimli iki grup halinde 
teşkilatlanmıştır. 

Osmanlılar'da özellikle İstanbul mer
kezli olarak su tesbiti , dağıtımı ve bakımı 
amaçlı birçok harita. kroki ve defter bu
güne ulaşmıştır. Bunların önemli bir kıs

mına dair Kazım Çeçen muhtelif neşriyat 
yaptığı gibi ( istanbul'un Osmanlı Dönemi 
Su Yolları, haz. Celal Kolay, istanbu l ı 999) 
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İstanbul Havass-ı Refia (Eyüp) Mahkemesi 
sicil defterleri arasında yer alan ve vakıf, 
mülk suların alım satımı, miras olarak in
tikali, tahsisi. kullanım durumu gibi ka
yıtları ihtiva eden "ma-i lezlz" defterlerinin 
bir bölümü de seri halde yayımlanmıştır 
(İstanbul Şeriyye Sicilleri: Ma-i Leziz Def
ter/eri, I-XX, istanbul 1998-2001 ). 
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li! HALİL İNALCIK 

Diğer Dinlerde. Her dinde ve kültürde 
yaratılışın temelindeki asiT unsur olduğu

na inanılan su evrensel bir sembol (arke-
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tip) olarak hayat, sonsuzluk, yenilenme, 
iyileşme, temizlenme, doğurganlık ve 
kutsallık özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. 

Özellikle Hint ve Grek felsefelerinde im
kan durumundaki bütün varlığın , kainat
taki her şeyin kaynağı ve özü, bütün bi
çimlerin kendinden çıktığı esas madde, ya
r atılışı öneeleyen ve onu sağlayan şekilsiz 
unsur, maddenin ilk şekli kabul edilmiştir. 
Kur'an'da da her canlının (her şeyin) sudan 
yaratıldığı (el-Enbiya 21/30) ve Allah'ın ar
şının suların üzerinde bulunduğu (Hud lll 
7) ifade edilir (tasavvufta su-var oluş iliş
kisi için bk. İbnü'l-Arabl, Fusüsu'l-hikem, 
s. I 87; Fütühtit-ı Mekkiyye, I, 20-21; DİA, 
IX, 33). 

Su imkanın kendisi, her şeyin başı ve so
nudur. Hint mitolojisinde (Vişnu Purana) 
yaratılış. Tanrı Brahma, Vişnu ve bazan da 
ilk insanla özdeşleştirilen Narayana'nın ilk 
sularda uyku halinde yüzdüğü sırada gö
beğinden hayat ağacının çıkmasıyla baş

lar. Yine Babil yaratılış efsanesinde (En u
ma Eli ş) ve Ahd-i Atik'teki yaratılış hika
yesinde (Tekvln, 1/2) kainatın başlangıcı 
sudan oluşan kaosa dayandırılır. Her şe
yin karanlık ve kaos durumundaki uçsuz 
bucaksız sudan neşet ettiği veya yaratıl
dığı inancı eski Mısır, Aztek ve İnka, Ural
Altay, Güney Asya ve Kuzey Amerika'nın 
yerli kültürlerine ait yaratılış destanlarında 
da mevcuttur (Long, s. 193-216; Ancient, 
S. 3, 61) 

Akışkanlık, içinde bütün imkanı barın
dırma ve yaratıcı enerjiyi, dolayısıyla geli
şimi sağlama özelliklerine sahip olup top
raktan önce var olduğu ve kaynağını (ab-ı 
hayat) gökten aldığı kabul edilen su hem 
insanın hem kainatın hayat ve bereket kay
nağı olarak görülmüş (bk. AB-ı HAYAT), 

tarih öncesi dönemden itibaren su, ay ve 
kadın arasında özdeşlik kurulmuştur. Ha
reketleri ayın hareketleriyle paralellik gös
teren su, tıpkı ay gibi her şeyin dönemsel 
olarak aldığı görünümü ve gelişimi kontrol 
etmektedir (Eliade, Patterns, s. 188-189). 

Su ile yaratılış arasında kurulan ilişkiye 
paralel olarak her kültürde yer alan suya 
girme motifi asli biçime, yani var oluş ön
cesi şekilsizliğe dönüşü, bir nevi geçici yok 
oluş ve ölümü; sudan çıkma ise biçimin ilk 
defa ortaya çıktığı yaratılışın tekrarını, ya
ni yenilenme ve yeniden doğumu temsil 
etmektedir. Zira su bir taraftan içinde her 
şeyin çözülüp şeklini kaybettiği (bozuldu
ğu), diğer taraftan temizlendiği ve yeni
den canlandığı kaynak olmaktadır. Buna 
göre su ile bağlantılı önemli bir sembo
lizm olan, insanlığın belli zamanlarda gü
nahlarından dolayı suların altında kalma
sı şeklindeki tufan sembolizmi, insanlığın 
içinden çıktığı suya geri dönme ve yeni bir 
çağ ve insanlık inşa etme fikrine dayan
maktadır. Günah sebebiyle zayıflayan, es
kiyip yaşianan insanlık bu şekilde yitip git
mekyerine su yoluyla çözülüp yeniden can
lılık ve saflık kazanmaktadır (a.g .e., s. 194-
195, 210-211). 
Aynı şekilde başlangıç ya da geçiş tö

renlerinde uygulanan, bedeni suya sokma 
ya da su ile yıkama şeklindeki vaftiz de 
bozulmanın ardından gelen yenilenmeyi, 
yeniden doğmayı , günahlardan arınmayı 
ve kutsanmayı temsil etmektedir. Mezo
potamya toplumlarında yaygın uygulama
ya sahip olan bütün bedeni suya sokma 
işlemi, Musa şeriatının bir gereği olarak 
ritüel kirlilikten ve günahtan arınma adı

na çeşitli yahudi grupları, bilhassa Esse
nller tarafından özel yıkanma havuzların-


