
su 

inancında olduğu gibi olumlu tarzda anla
şılmıştır (tasawufta su-bilgi 1 rahmet iliş
kisi için bk. ibnü'I-Arabl, Fütühat-ı Mek
kiyye, V, 384; Schimmel. s. 28). Buna gö
re evrensel anlamda su canlılık ve büyü
menin kaynağı olması, insanları daima et
kilemiş olan akıcılık kuweti ve kuşatıcı ve 
temizleyici özelliğiyle hayat, bereket ve kut
sallık sembolü şeklinde görülürken suyun 
insanları aciz bırakan taşkınlığı, onun aynı 
zamanda karşı konulmaz bir tehdit unsu
ru şeklinde algılanmasına sebep olmuş
tur. 
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Iii SALİME LEYLA GüRKAN 

Kültür ve Medeniyet. Su, gerek hayatın 
vazgeçilmez unsuru olması gerekse deği
şik halleriyle (yağmur, ırmak, gözyaşı vb) 
insanın çevresini kuşatmasından dolayı mi
mariden resme, şiirden mOsikiye sanatın 
hemen bütün dallarında önemli bir öğe 
olarak yer alır. Birçok medeniyette görü
len anasır-ı erbaa (hayatın temeli olduğu
na inanılan toprak, hava, su ve ateş) an
layışı tarih boyunca insan düşüncesini et
kilemiş, mitolojik veya efsanevl anlatım
lardan bilimsel tahliliere kadar üzerinde 
çeşitli fikir ler üretilmiş, filozoflar, din ve 
bilim adamları, edip, şair ve müzisyenler 
suya dair pek çok şey söylemiştir. Tarihin 
her döneminde yerleşimin suya bağlı ol
ması, suyun mevsimlere göre farklı görü
nüm kazanarak insanı cezbetmesi onu bir 
medeniyet malzemesi konumuna yükselt
miş, insanoğlunun suya yönelik veya su 
uğruna yaptığı her şey biraz da onun ha-
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yatı algılama ve yorumlama seviyesini gös
termiştir. Dünyanın dörtte üçünü kaplayan, 
insan vücudunda önemli bir yer tutan su 

· ile insan arasında kültürel, sanatsal, sos
yolojik birçok boyutta ilişkinin bulunması 
kaçınılmazdır. 

Su hem olumlu (temizleyici, güzelleştirici, 
süsleyici, tazeleyici, söndürücü) hem de olum
suz (aşındırıcı, yıkıcı) özelliklere sahiptir. Renk
siz, kokusuz ve tatsız olduğu için bu duyu
lar hep suya nisbet edilerek ölçülmüştür. 
Eski tıp biliminde insan tabiatı suyun be
dendeki dört haline göre değerlendirilmiş 
(bk. AHıAT-ı ERBAA). astronomide feleğin 
dönüşleri ve yıldızların insan üzerindeki et
kileri su merkezli burçlar sistemiyle izaha 
çalışılmış, coğrafi tanımlar ve iklim özel
likleri suyun varlığı veya yokluğu, azlığı ve
ya çokluğu ile adlandırılmış, dünya dilleri
nin pek çoğunda su üzerine deyimler, me
cazlar ve anlam aktarımları yer almıştır. 

En eski çağlardan itibaren su ikramını 
hayır ve iyi niyet göstergesi olarak algıla
yan toplumların mitolojilerinde suyla ilgili 
anlatımlar mevcuttur. Kuzey Avrupa ve Kelt 
mitolojilerinde cennetten dünyaya dört ır
mak akarak bunların insanoğluna dört ebe
dl özellik (hayat, ölümsüz! ük, gençlik ve bilge
lik) sunduğuna inanılır. Pagan toplumlar 
da ormanlarda insanlara görünmeden ya
şayan Nymphe adlı su perilerine inanmış
tır. Batı resim sanatı bu konuda zengin 
malzerneye sahiptir (mesela bk. )an Brue
gel'in "Diana ile Nymphe"ler, François Gi
rardon ile Thomas Regnaudin'in "Apol
lon ve Nymphe"ler adlı tabloları) . Türk 
mitolojisi Korkut Ata'nın, "Suya ecel gel
mez" sözünden dolayı suyu ebedl kabul 
eder. Eski Türk töresinde "can, ruh, talih, 
vicdan, seciye" gibi anlamlar içeren kut, 
suyun akıcılığına ve duruluğuna benzeyen 
bir nitelik gösterir. Suyun bir de "iye" si (sa
hibi) vardır. Bu sebeple suya tükürülmez, 
pislik atılmaz ve su kirletilmez. Aksi tak
dirde su iyesi (çay ninesi) insanı cezalandı
rır, "şaman azarı"na tutturur. 

Yahudilik'te İsrailoğulları'nın adı "sudan 
geçenler" manasma İ branl'dir. MOsa da 
(Moşeh) "sudan gelen" demektir. Hıristi
yanlık'ta kilisede su bulundurulması bir 
gelenektir. Hz. lsa'nın kanını temsil eden 
bu su, Mara'nın İsrailoğulları'na acı gelen 
suyunun MOsa tarafından tatlılaştırılma
sı mucizesine işaret eder. Musa bu muci
zeyi asasını suya atarak gösterirken lsa da 
insanlığa acı gelen hayatı çarmıhta kanını 
akıtmak suretiyle tatlandırmış, sonra da 
bunu vaftiz suyu olarak ümmetine sun
muştur. Tevrat'taki "tathir suyu, kıskanç-

Iık veya acılık suyu, elem suyu, en-Hakka
re pınarı, diri su, takdime suyu" gibi ifa
deler veya Hıristiyanlık sakramentlerinde
ki vaftiz suyu hep insanları temizlemek 
adına var olmuştur. Çünkü suyu ibadet 
amacıyla kullanan her kişi Rabb'e biraz 
daha yakınlaşmış, yaratıcısıyla görüşme
ye hazır hale gelmiş, O'nun huzuruna te
miz bir beden ve pak bir ruhla çıkma dile
ğini uygulamaya geçirmiş ve kendini O'na 
teslim etmiş olur. Pagan toplumların tapı
naklarında ve hıristiyan yapılarından ayaı
malarda kutsallığına inanılan bir su bulun
durulması ve onunla hastalara şifa dağı
tılması da bu anlayışın ürünüdür. üç se
mavi dinin şeriatında insanı günahların
dan arıtma ve onu Allah'ın huzuruna çık
maya hazırlama görevi suya verilmiştir. 
Gusül abdesti Yahudilik'te ve İslamiyet'te 
geçerli olan, kulun su ile temizlenerek Al
lah'a yakınlaşmasını simgeler. 

Müslümanlar suyu hayatın kaynağı ola
rak görür. Tasawufta su marifeti ve ilahi 
feyzi temsil eder. Külll aklila kamil nefis 
suya benzetilir. Damla kesret, deniz vah
dettir (Temevvüc eylemi ş derya-yı vahdet 1 
Çağalmış dalgalar her yana düşmüş 1 Kö
pürmüş kaynamış o bahr-ı kudret 1 Onun 
bir katresi imkana düşmüş [Kemal! Efen
di]). Müslümanlara göre su insanlığın or
tak malıdır ve bu sebeple azizdir. Allah'ın 
ilk yarattığı şeylerden biri olması dolayısıy
la su O'nun cemal ve celal sıfatıarını tem
sil eder ve hay ismine işaret eder. Müslü
manların suya bakışı yalnız bu dünyayı de
ğil ahiret alemini de ilgilendirir. Nitekim 
kevserin ve selsebllin müminlere bir mü
kafat şeklinde sunulacağına inanılır. 

Kevser kelimesi "cennette bir havuz, ır
mak, çok hayır, bereket, ümmetin çoklu
ğu, Kur' an, ilim, şeref, amel" olarak yo
rumlanmışsa da halk onun baldan tatlı, 
sütten beyaz, kardan soğuk, kaymaktan 
yumuşak olduğuna ve cennettekilere ik
ram edileceğine inanır. Selsebll de cen
nette akan tatlı sudur. İslam mimarisinin 
hemen her şehirde örnekleri bulunan su 
yapıları olan selsebiller ve sebiller cennet
te akan suların bu tatlı özelliğine işaret 
eder. Nitekim Türk su mimarisinde önem
li yer tutan şadırvan ve meydan çeşmele
riyle mahalle aralarındaki sarnıç ve su haz
nelerinin çok güzel biçimde inşa edilmesi 
bu sebepledir. Su vakıfları ve su adakları 
da yine müslüman Türkler'in cennet özle
miyle geliştirip yaygınlaştırdığı bir uygu
lamadır. İstanbul'un Hamidiye, Kesta
ne, Taşdelen , Haznedar, Karakulak, Dağ
delen, Çamoluk, Sırmakeş gibi su kaynak-



ları yüzyıllar boyunca bu mimari vasıta
larla halka ulaştırılmıştır. 

islam mitolojisinde yer alan sulardan bi
ri de ab-ı hayattır. iskender-i Zülkarneyn'in 
kumandanlarından olan Hızır ile ilyas'ın ka
r anlıklar ülkesinde bulup içtiklerine ina
nılan ab- ı hayat insana ölümsüzlük verir. 
Ab-ı hayat eski Asur ve Babil efsanelerin
de de mevcuttur (Endigu i le Gı l gameş). 

Yine Anadolu efsanelerinden olan Bingöl 
söylencesinde Köroğlu'nun atı da bu su
dan içmiş olarak gösterilir. Uzakdoğu kül
türlerinde ölümsüzlük suyu inanışı Yuşi

va ile Pumi efsanesinde yaşar. Sözlü gele
neklerde ve bunların yazıya geçirilen kay
naklarında müslüman Türk toplumunda 
suya dair pek çok kültürel malzeme bul
mak mümkündür. Nuh tufanı, Sebe ülke
sinde Me'rib Seddi, Yusuf'un atıldığı ku
yu, Musa'nın geçişi sırasında Kızıldeniz'in 

yarılması, Hz. Peygamber'in Hudeybiye'
de susayan ashabı için parmaklarından 
su akıtması (Hayret ilen parmağın dişler 
kim etse istima' 1 Parmağından verdiğ i 

şiddet günü ensara su jFuzGl\'J) gibi pey
gamber kıssalarına dair rivayetlerle evli
ya menkıbeleri (mesela Aziz Mahmud Hüda
yl' nin şeyhi Üftade'ye bağrında ıs ıtı p sunduğu 

abdest suyu) bunlardandır. Zemzem ise is
lam medeniyetinin bütün coğrafyalarında 
apayrı bir öneme sahiptir. Gökten inen su 
Türk medeniyetinde "rahmet" diye anılır ve 
bilhassa bahar mevsiminde bereketi tem
sil eder. Toprak onunla yeniden hayat bu
lur, tabiat canlanır. Denizdeki istiridyeler 
incilerini, toprak altındaki yılanlar zehirle
rini aynı nisan yağmurundan alırlar. 

Suyun Anadolu'da derin izler bıraktığı 
efsaneler de vardır. Rumeli'ye geçişin hatı

rasını yaşatan Kırkpınar efsanesi Turk'ün 
azim ve yiğitliğinin sembolü halinde bütün 
Osmanlı tarihi boyunca sözlü gelenekte 
yaşamıştır. Edremit körfezinde iki genç 
aşığın hazin hikayesini anlatan "Hasan Bo
ğuldu Efsanesi" ile (Sabahattin Ali'nin "Ha
san Boğuldu" adlı hikayesine konu olmuş
tur) aynı bölgede anlatılan "Sarıkız Efsa
nesi" yahut iç Anadolu'da Kızılırmak'ı ko
yunlarına su içirmeden geçiren çobanın 
hikayesi de (Dadaloğlu'nun bu olayı an la
tan bir ağıdı vardır) Anadolu insanının su 
ile bütünleştirdiği efsaneler arasındadır. 

insanoğlu, tabiatta akıp giden suya ha
kim olabilmek için geliştirdiği yöntemleri 
zamanla sanata dönüştürmüştür. Nil, Fı
rat, Dicle, indus ve Huang-ho gibi nehir
lerin geçtiği bölgelerde binlerce yıl önce
sinden su kanalları, tüneller ve barqjlar ku
rulduğu bilinmektedir. Orta Asya'da VI I 

ve VIII. yüzyıllarda Göktürkler'in yaptığı 
sulama kanallarının birçoğu günümüzde 
de kullanılmaktadır. Anadolu'daki en gör
kemli su yapısı Urartu dönemine ait Şam
ran Kanalı 'dır. Roma devrinde Kral Had
rianus tarafından yaptırılan bir su kanalı 
ve şebekesinin bulunduğu istanbul, daha 
sonra Binbirdirek (Yerebatan) adıyla anılan 
sarnıçlar ve iki katlı Valens Su Kemeri ile 
(Bozdoğan Kemeri) su mimarisi örnekle
riyle tanınan bir şehirdir. Mimar Sinan'ın 
eseri olan Kırkçeşme suları ile Taksim 
Maksemi şehre yalnızca su değil güzellik 
de getirmiştir. Evliya Çelebi, gezdiği yer
lerdeki su yapılarını ve suyu en güzel bi
çimde anlatan kişilerden biri olarak zen
gin bilgiler sunar ( " el-Hasıl Bursa demek · 
sudan ibaret bir kelamdır", Seyahatname, 
II, I 5- 16) . Su, pekçok el sanatı için önem
li olsa da bir teknede renk ile buluştuğun
da geleneksel Türk el sanatları içinde fev
kalade önemli bir yeri olan ebru ortaya 
çıkar (Resm eylemiş iz gözde hayal-i hat u 
halin 1 Ab üstüne nakş urucu nakkaşlarız 
biz JTadzadel). 

Türk şiiri suyun hemen bütün durum
larını konu edinmiş , suyu adeta insanla 
bütünleştirmiştir. Dağlarda çağiayarak 

akan derelerden gitgide denizler oluştu
ran göz yaşiarına kadar su insanın aşk 
macerasını anlatır (Taşt ın yi ne deli gönül 
su lar gibi çağlar mı s ı n 1 Aktın yine kan l ı 

yaşım yol l arımı bağlar mısın jYGnus Em
re )). Divan şiirinde sevgili, aslında aşk ba
desini sunmakta ihmalkarlık göstererek 
aşığının bu uğurda kemale ermesini iste
yen sak! ile aynı kişidir. Aşığın gözü çeş
me, göz yaşı ise akan bir sud ur. Sevgilinin 
taş gönlünü delmek veya yumuşatmak 
için aşık devamlı akan göz yaşını kullanır. 

Ayrıca sevgilinin Kabe'ye benzetilen ma
hallesini göz yaşıyla sulayıp süpürrnek de 
onun görevlerindendir ve kendisi de ora
da hayat bulacaktır (Gidelim kOyuna ya
rin bir içim su diyerek Jl. Mahmudj) . Aşı
ğın bedeni ab ü gil (su ve toprak, çamur) ka
dar değersiz olup fani hayattan kinayedir. 
Ab-ı revan (akan su) sevgilinin endamının 
güzelliği için kullanılır. Divan şairleri tabi
ata önem verdiklerinden ve soyut hayal
lerini tabiattan somut örneklerle izaha ça
lıştıklarından dolayı şiirlerinde damladan 
denize kadar suyun her halini ve boyutu
nu anarlar. Kendi göz yaşlarının denizinde 
boğulan aşık ile m um un bağrından süzü
len göz yaşı damlası arasında pek çok teş

bihe ve hikayeye yer verilir. Perhad'ın ŞI

rin için Blsütun dağını delip içinden akıt
tığı su veya aşığın sevgilisi için harcadığı 
ab-ı ru (yüz suyu) yariında. bazı şiirlerde de 

su 

suya dikkat çekilmiştir (mesela Agehl'nin 
yazd ı ğı "Keştl Kasidesi" ve tahmlsleri ) 

Türk edebiyatında sudan ilham alan bir
çok şiir yazılmış ve "su" redifli birçok ga
zel ve kaside kaleme alınmışsa da su keli
mesi anılır anılmaz ilk akla gelen Puzull'
nin "Su Kasidesi"dir. Onun Hz. Peygam
ber'i övmek için, Medine'deki Ravza'ya 
doğru hasretle akıp giden Dicle'nin dökü
lüş, çırpınış . koşuş ve duruşlarından ilham 
alarak yazdığı bu kaside yüzyıllar boyunca 
seviterek okunmuş. nazlre, tahmls, taştir 
ve tehz11leri yazılıp şerhleri hazırlanmıştır. 

"Su Kasidesi" bir na't olması bakımından 
Türk insanının Hz. Peygamber' e olan sev
gisini gösterir (Saçma ey göz eşkten gön
lümdeki odlara su 1 Kim bu denlü tutuşan 
adiara kı l maz çare su). 

Necip Pazıl Kısakürek şiirinin zirvesi sa
yılan "Çile" de suyu tamamen öznel ve me
tafizik boyutta içselleştirirken (Nizam kö
pürüyor med vakti deniz 1 Nizarn köpürü
yor ta çenemde su 1 Suda bir gizli yol pı
rı lt ılı iz 1 Suda ezel fikri e bed duygusu) anıt 
şiiri "Sakarya Türküsü"nde suyun akışıyla 
insan, hayat. zaman ve tarih arasında iliş
kiler kurar (insan bu, su misali kıvrım kıv

rım akar ya 1 Bir yanda akan benim öbür 
yanda Sakarya) ve Sakarya nehrini bütün 
Türk tarihiyle özdeşleştirir (Hey Sakarya 
kim demiş suya vurulmaz perçin 1 Rabbim 
isterse sular büklüm büklüm burulur 1 Sır
tına Sakarya ' nın Türk tarihi vurulur). Şiirin 
dışında da Türk yazarlarının suya ilgileri 
her zaman devam etmiştir. Ahmet Ham
di Tanpınar'ın Beş Şehir adlı kitabına is
tanbul sularını anlatarak başlaması , Ne
cati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı kaleme alma
sı, Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Ka
baağaçlı) denizi anlatan eserleri hep bunu 
göstermektedir. 
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