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Osmanlı’da Su Hizmetleri Yönetimi 
Dursun Yıldız - Su Politikaları Uzmanı  

Özdemir Özbay -Hukukçu  

Osmanlı‟nın su hizmetleri yönetimi sistemi yeni bir sistem olup teşkilat ve 

işletme vakıf yapısı altında örgütlenmekle birlikte, siyasi otoritenin yakın 

gözetimi altında, ancak özel vakıf hukuku içinde işliyordu.
1
 

Günümüze ulaşan belgelerden Osmanlı yönetiminin, özellikle XVI. yy'da 

genellikle evlere su vermek yerine, mahalle çeşmelerine su götürmeyi yeğlediği 

anlaşılmaktadır. Aslında çeşmeler başlangıçta daha çok cami ve medrese 

yanlarına yapılmış, 18. yüzyıldan sonra da meydanlara Meydan Çeşmesi olarak 

yapılmaya başlanmıştır. İstanbul‟un, XVII. yüzyıldan başlayarak su tesislerinin 

yenilenmesi ve geliştirilmesi ile su dağıtım ağı da genişlemiştir.
2
  

Büyük konak ve yalılarda özel künklere sultanın izniyle getirilen mülk suları 

dışında halkın büyük çoğunluğu tüm su gereksinimini, evinin bahçesindeki 

dolap, su kuyusu gibi yeraltı sularından, sarnıç gibi yerlerde biriktirilen toplama 

suyundan ya da mahalle çeşmesinden taşınan sudan sağlardı.  

Aslında Osmanlı‟nın Su Yönetimi sosyoloji mantığı açısından belediye 

tarihi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle de Osmanlı sularının hukuk ve politika 

açısından incelenmesinde kentsel hizmetler ve belediyeleştirme tarihi ve 

uygulamaları çok yararlı bilgiler verecektir. Bu nedenle burada Osmanlı‟nın 

nüfusu ve Osmanlı‟daki kentsel hizmetler tarihi özet olarak ele alınmıştır. 

Osmanlı’nın Nüfusu 

Bazı araştırmacılar 15. yüzyılda Osmanlı nüfusunun en iyi tahmini için vergi 

ödeyenlerin sayısını kullanmıştır. Osmanlı‟da 1487-1491 yılları arasında Cizye 

ödeyen gayrimüslim nüfusun 658.000-674.000 hane arasında olduğu, 1489 

yılında 32.410.000 Akça
3
 Cizye toplandığı bilinmektedir.

4
 

Halil İnalcık‟ın eserinde 1520-1535 arasında tarihçi Barkan‟ın Osmanlı 

nüfusunu 12-12, 5 milyon olarak tahmin ettiği yer almaktadır.
5
 Ünlü tarihçi 
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Braudel ise 16. yüzyılın sonunda en geniş sınırlara ulaşan imparatorlukta 

yaklaşık 22 milyon kişinin yaşadığını ileri sürmüştür. Bu dönemde Barkan‟ın 

nüfus tahmini 30 -35 milyon civarında olup bu rakam Halil İnalcık tarafından 

abartılı bulunmuştur.
6
 

1800‟lerin başlarında Osmanlı nüfusunun 25-32 milyon arasında değiştiği 

tahmin edilmektedir.
7
 Halil İnalcık 1906‟da Osmanlı nüfusunu 21 milyon olarak 

vermektedir.
8
 

Gabor, İmparatorluğun nüfusunun on sekizinci yüzyılın başında 15.600.000 

iken sonunda 37.200.000‟e çıktığını yazar. 

18. yüzyılın sonunda İstanbul‟un nüfusu ise Suriçinde 350.000 ve toplam 

600.000 olarak tahmin edilmektedir.
9
 Bunların 200.000‟i Rum, 80.000‟i Ermeni, 

30.000‟i de Balkanlar‟dan gelen Hristiyan göçmenlerdi.
10

 

Burada kıyas yapılabilmesi için aynı dönemde İzmir‟in nüfusunun 65.000-

102.000 arasında Ankara‟nın ve Bursa‟nın 1802‟deki nüfuslarının ise yaklaşık 

60.000 olduğunu belirtelim.
11

 

Devletin en güçlü olduğu 16. yüzyılın ortalarında tutulmuş tahrir defterleri 

üzerinde Müslüman nüfusun toplam nüfusun yaklaşık %60‟ı olduğu, geri 

kalanın ise gayrimüslimlerden oluştuğu yazmaktadır.
12

 

Aslında Osmanlı‟daki gayrimüslimlerin sayısının bu denli fazla olması 

toprak ve su yönetiminde mülkiyetin el değiştirmesi konusunda Osmanlı 

yönetimini kısmi de olsa bazı kısıtlamalara yöneltmiştir. Ancak bunun yanı sıra 

Osmanlı Devleti İslam hukukunun bir icabı olarak “zimmet”i altındaki 

gayrimüslim tebanın korunması konusunda çok adil ve duyarlı davranmıştır. 
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Kentsel Hizmetler 

 

Prof. Ortaylı “Osmanlı Devleti‟nde kentsel hizmetlerde temel amaç 

bayındırlık, temizlik ve aydınlatma gibi işlerin sağlıklı olarak yerine getirilmesi, 

gerekli örgütlenmenin oluşturulmasıdır”
13

 der. Gerekli örgütlenmeden anlaşılan 

ise bugünkü anlamıyla yerel yönetimlerden oldukça farklıdır.  

Osmanlı‟da kentsel hizmetler Tanzimat dönemine kadar Kadı-Vakıf-Lonca 

olarak üç ayaklı bir temelde şekillenmiş ve büyük ölçüde değişime uğramadan 

varlığını sürdürmüştür.
14

 Bu sistemde kadı, kentsel hizmetlerin düzenleyicisi ve 

denetleyicisi iken, lonca ve vakıflar uygulayıcısı olmuştur. 

Tanzimat dönemiyle birlikte bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yeni 

modeller aranmıştır. 

Osmanlı Devleti„nde su hizmetleri belki de en etkili olarak yerine getirilen 

kentsel hizmet türüdür. Hiçbir yetki karmaşasına yer bırakmaksızın vakıflar bu 

alanda tek yetkili idiler. Su kaynaklarından kentlere su getirme, oluşturulan su 

sisteminin bakımı ve onarımı, düzenli aralıklarla temizliği vakıflar tarafından 

yerine getiriliyordu. Kent içinde yaşayanların suları alabilecekleri çeşmelerin 

yapım, bakım ve onarımı da loncalar tarafından ücretsiz olarak yapılıyordu. 

Birçok Arap kentinde de durum aynıydı. Kente su getirme işi vakıflar tarafından 

ücretsiz yapılmakta ancak kent içinde suyun taşınması loncalar tarafından ücret 

karşılığı yapılmaktaydı. Bu loncalar “Perakende su satıcıları“loncası, 

“depolardan su taşıyanlar” loncası ve ”tuzlu su taşıyıcıları” loncası olarak 

örgütlenmişlerdi.
15

 

 

Kadı-Lonca-Vakıf Sistemi 

Osmanlı Devleti‟nin yayıldığı tüm coğrafyada Batı‟daki anlamda 

demokrasinin temeli olarak algılanan ve halkın katılımının esas olarak 

algılandığı bir -belediye- sistemi hiç oluşmamıştır. Denetim ve düzenleme 

konusunda merkezden aldığı tam destekle kentlerde oldukça güçlü bir konumda 

bulunan kadılar, kendi alanında uzmanlaşmış loncalar ve bir beklentisi 

olmaksızın tamamen hayır amaçlı olarak iş gören vakıflar bir araya gelerek 

Osmanlı kent yönetimi ve hizmetlerini oluşturmuşlardır. 

                                                           
13

 Ortaylı, İ. (2000), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, s. 22 Ankara. 
14

 CAN GİRAY ÖZGÜL “Türkiye‟de Kentsel Hizmetler Alanında İmtiyazlı Şirketler ve 

Beledileştirme” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Ankara 2011. 
15

Raymond, A., Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995 İstanbul. 



4 

 

 Bu sistemin bir bütünlüğü ve hukuki dayanakları olmamakta, ancak her 

şeye rağmen kentsel hizmetleri yerine getirmeye çalışan bir sistem 

bulunmaktadır.  

Aslında arşiv kayıtlarındaki o dönemde su yolu yapılırken ve yapıldıktan 

sonra da dikkat edilmesi gereken hususları görünce bugünkü belediye 

hizmetlerinin o günkü anlayıştan bazı dersler alması gerektiği de ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu arşiv kayıtlarında “Sokak ve caddelerde su yolu inşa ve tamir edilirken 

insanların ve hayvanların emniyeti göz önünde bulundurulur ve meydana 

gelecek muhtemel kazaları önlemek için çukurlar kapatılır ve gerekli yerlere 

işaretler konurdu.
16

 Su yolu inşaatının bitiminde de açılma merasimi yapılır ve 

halkın memnuniyet ve teşekkürü ile nutuklar okunurdu.
17

” açıklamaları yer 

almaktadır. 

 

Kanalizasyon Hizmetleri 

Osmanlı Devleti‟nde kentsel hizmetleri yerine getirmek, kadı, vakıf, loncalar 

tarafından üstlenilmişti. Bu hizmetler yazılı bir kanuna dayanmadan, örfi hukuk 

kurallarıyla, örgütlü bir yapıya sahip olmadan yerine getiriliyordu. Osmanlı 

kentlerinde birçok hizmet kişilerin oluşturduğu vakıflar tarafından, yani isteğe 

bağlı olarak oluşturulan kurumlar eliyle yapıldıkları için bazı hizmetler sahipsiz 

kalıyordu. Örneğin, su sağlamaya ilişkin olarak her kentte birden çok vakıf 

bulunurken, temizlik ve kanalizasyon gibi hizmetler için vakıflar kurulmuyordu. 

Bu tip üstlenilmeyen işler için kent yönetimleri, doğrudan milletin kendisine 

sorumluluk yüklüyordu. Osmanlı kentlerinde herkes evinin önünü temizlemek, 

çıkan çöpü denize dökmekle yükümlüydü. Ancak bu iş, çoğu zaman arayıcılar 

adı verilen kişilere para ile yaptırılırdı. Çarşı, pazar ve sokakların temizliği ise 

kentte oturanlara angarya yöntemi ile yaptırılırdı. Bu sebeple temizlik işleri 

kuralsız ve devamsız şekilde yapılır ve sokaklar pis ve kirli olurdu.
18

  

Osmanlı kentlerinde gelişmiş bir kentsel altyapı sistemi ve birçok kentte 

hemen hemen hiç kaldırım yoktu.
19

 Dolayısıyla, aydınlatma ve temizlik gibi 

hizmetlerin yanında kentsel altyapı hizmetlerinde de örgütlü bir yapıda olmadığı 

söylenebilir.  
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Kanalizasyon hizmetleri de tıpkı kaldırım hizmetlerine benzer şekilde, 

oldukça istisnai hâllerde çağa uygun bir şekilde ve toplu olarak yerine 

getirilmekteydi. Genel durum, sokak ve bahçelere çukurlar kazılarak bu sorunun 

giderilmesiydi. İstisnai olarak büyük camiler, binalar ve kışlaların lağımları 

sahile kadar döşenir, geçtiği yollardaki binalar da bunlardan yararlanırdı.
20

  

Arap kentlerinde ise gerçek lağım şebekeleri yok gibiydi. Lağımcılık 

hizmetleri, bir lonca tarafından sağlanıyordu. Temizlik ücretleri ev sahipleri 

tarafından ödeniyordu. Kahire„de lağım yoktu ama kentin içinden geçen kanal 

(haliç) aynı zamanda toplu lağım hizmeti görüyordu.
21

 Osmanlı kentlerinde en 

önemli kanalizasyon sistemi kıyılardaki kentlerde deniz; iç bölgelerde ise akarsu 

ya da toprağın içine açılan kuyulardı.  

 

SU YÖNETİMİNİN  KURUMSAL YAPISI  

Osmanlı’da Vakıflar  

Vakıf, bir kişinin mallarının ve taşınmaz varlıklarının bir kısmını veya 

tamamını, ölümünden sonra belirli bir işe harcamak amacıyla bir senet 

düzenleyerek bağışlamasıdır. Mallarının ve taşınmaz varlıklarının gelirlerinden 

elde edilen paralar belirlenmiş olan hizmet için harcanır. Vakıflar, dinî ve uhrevi 

birer kurum değil dünyevi ve beledi teşekküllerdir.
22

 Vakfedilen diğer mallar 

gibi vakıf su yapıları da bânîsinin toplumsal konumunu sağlamlaştırdığı gibi, 

ölümünden sonra da ardında bıraktığı bir hayır kaynağı olarak adını 

yaşatacağından birçok kişi bu konuda çok duyarlı ve verici davranmıştır. 

Vakıf ve mülk arazileri 1528 yılında Osmanlı‟nın toplam 538 milyon akçalık 

genel bütçesi içinde %12‟lik bir yer tutuyordu.
23

 

Vakıf, İthaf-ul Ahlâf Fi-Ahkâmi-l -Evkaf adlı kitapta şu şekilde tarif 

edilmektedir:  

"Vakıf, menfaati ibadullaha ait olur veçhile bir aynı (şeyi), Cenabı Hakk‟ın 

mülkü hükmünde olmak üzere temlik ve temellükten mahbus (hapsolmuş, bir 

yere kapatılmış) ve memnu kılmaktır. Vakfeden kimseye Vâkıf, edilen ayna 

Mevkuf ve mahalle vakf denir. Çoğulu Evkaftır". 

Yukarıdaki tanım çerçevesinde ve "Her şeye su ile hayat verdik" âyet-i 

kerimesi dolayısıyla su tesisleri yapıp vakfetmek en büyük bir dinî ibadet olarak 

sayılmış, Osmanlı topluluğunda bu sebepten su tesisleri hızla gelişmiştir. 
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Bu konuda otorite olan Prof. Dr. İlber Ortaylı‟nın 2006 yılında Vakıflar 

Dergisi Özel sayısında yayımlanan bir röportajında vakıfların özerk kuruluşlar 

olduğuna vurgu yapmıştır. 

Prof. Ortaylı;  

“Bizim medeniyetimizde vakıf müessesesi çok önemlidir. Hakikaten otonom 

„özerk‟ bir müessesedir. Özerktir çünkü kontrolü devlet adına yapılmaz hukuk 

adına yapılır. Bu denetimi beylerbeyi yapmıyor, sancakbeyi yapmıyor, kadı 

yapıyor. Bu çok önemlidir. Vakfı kuran bir kişi ise İslam toplumunda ideal insan 

olarak kabul edilir” demektedir. Ortaylı vakıfları açıklarken şöyle devam 

etmektedir; ” Vakıf bir gayenin tahakkuku için Allah rızasını kazanmak için 

yapılan bağıştır. Bu açıdan da özerktir. Çünkü vakfın kuruluş hükümleri, vakfın 

talepleri hiçbir şekilde değiştirilemez” demektedir.
24

 

Vakıflar özerk kurumlar olarak bu hizmetleri ücretsiz verirlerdi. Vakıf 

sisteminde kentsel hizmetleri, hükûmete yük olmadan, karşılığında para 

beklemeden, halktan vergi alınmadan, bir memur ordusu beslemeden yerine 

getirmek yöntemi esastır.
25

 

Burada en önemli nokta, yerine getirilen hizmetler karşılığında bir ücret 

alınmıyor olmasıdır. Kentsel hizmetlerin bir kamu hizmeti olarak yerine 

getirildiği dönemlerde bile bu hizmetlerin karşılığında bir ücret ödendiği 

düşünülürse, Geleneksel Dönem Osmanlı‟daki kentsel hizmetlerin niteliği daha 

iyi anlaşılacaktır.  

Vakıflar, Osmanlı„da kurulduğu günden beri günümüzde belediyelerden 

beklenen hizmetlerin çoğunu yerine getirirlerdi. Şehre su getirmek, çeşmeler, 

sebiller, yalaklar ve havuzlar yapmak, medreseler, mektepler, kütüphaneler 

kurmak, mezarlıklar yapmak, hastalar için bimarhaneler
26

, fakirleri barındırmak 

için taphaneler
27

, yedirip içirmek için aşhaneler kurmak vakıfların işiydi. 

Bunların yanı sıra ticaret için şehre gelenleri ve hayvanlarını konaklatmak için 

kervansaraylar yapmak, ibadethaneler kurmak gibi görevler de üstlenmişlerdi.
28

 

Buradan da anlaşılacağı gibi Osmanlı‟da genel olarak kamu yararı için yapılacak 

birçok tesis, dini hayır işi olarak özel vakıflara bırakılmıştır. Bunun yanı sıra 

bazı su yapıları da vakıf ve devletin yaptıracağı işlerin dışında kalmıştır. 

Örneğin çiftçilerin Konya bölgesindeki göl sularını düzenlemek için bentler 

                                                           
24

 Vakıflar Dergisi Özel Sayı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2006. 
25

Ergin, O.N. (1932), Beledi Bilgiler, Hamit Bey Matbaası, İstanbul.  
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 Hastane, Akıl Hastanesi. Buradaki tedavide musikinin yanı sıra su sesi ve güzel kokudan da 

yararlanılmaktaydı. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin önemli bir kısmını 

oluşturmakta, hastayı huzura kavuşturmaktaydı. 
27

 Fakir ve kimsesizlerin barınmaları için kurulmuş bulunan hayır müessesesi.  İstanbul‟da 20 tabhane 

vardı. Burada kalanlara imaretlerden yemek çıkardı. 
28

Ergin, O.N., Beledi Bilgiler, Hamit Bey Matbaası, 1932 İstanbul. 
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yapılması talebine, bunun devletin işi değil kendi işleri olduğu şeklinde bir 

cevap verilmiştir.
29

 

Su Vakıfları Dağınık ... 

Osmanlı‟da su yönetimi idari yapılanmasında en üst kurum Su Nezâreti 

olmuştur. Ancak su tesislerinin önemli bir kısmının vakıf olması, evkafı su 

konusunda etkili kılmıştır. Bu kapsamda saray ve diğer vakıf mütevellileri su 

yönetiminde ve genel su işlerinde etkili bir konuma sahip olmuştur. 

Su vakıflarının artması ve Evkaf‟ın da bir nezaret hâlinde bulunmaması 

nedeniyle
30

, su idaresi uzun süre evkaf kiralarını ve zekâtı toplayan 

tahsildarlar
31

‟ın elinde kalmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi vakıflar arasında da 1826‟ya kadar dağınık bir 

yapı mevcut olup merkezi bir yapı kurulamamıştır. Bunun nedenlerinden biri 

Osmanlı‟da Nezaret anlamında merkezi yapılanmanın gecikmesi olarak 

düşünülebilir. Bu gecikmenin nedenleri ve sonuçları özel bir araştırma konusu 

olarak incelenebilir. 

Daha sonra Batı‟da devlet yapısındaki reformlar Osmanlı‟ya yansımıştır. 

Bunun sonucunda Nezaret şeklinde merkezî bir teşkilat yapısı oluşturulmuş ve 

giderek güçlenmiştir. 

Bu nedenle Osmanlı‟da Evkaf Nezâreti ancak 1826‟da kurulmuş ve bu 

düzenleme evkaf sularının daha merkezi olarak yönetilmesine imkân tanımıştır. 

Nezaret yapılanmasında vakıflar diğer kurumlardan daha ön plandadır. Bu 

nedenle o dönemde Osmanlı‟daki su yönetimindeki etkili yapılara bakıldığında 

yine Evkaf Nezâreti‟nin daha yetkili olduğu görülür. Bu durum, hem vakıfların 

su konusundaki çok geniş etkinlik alanına sahip olmalarından hem de o 

dönemdeki mali zorluklardan kaynaklanmıştır.
32

 Bu etkili yapı 19. yüzyılın 

ortalarına kadar sürmüştür. 

İstanbul’a Özgü “Evkaf Nezareti” Kuruluyor 1826!  

Şehremaneti‟nin birçok işi üstlenmesinin yanında, bazı işler de İstanbul‟a 

özgü olarak çeşitli kurumlarca yerine getirilmekteydi. İstanbul„da yapım ve 

onarım işleri Nafia Nezareti, güvenlik işleri Zabtiye Müşiriyeti, su ve lağım gibi 

altyapısal işlerin bakım ve onarımı Evkaf Nezareti‟nce yerine 

getiriliyordu.
33

.Geleneksel Osmanlı kent yönetiminde kadıların üstlendikleri 

                                                           
29

 Halil İnalcık, Donald Quataert 1994 An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 

Volume One. 1300-1600 Cambridge University Press 1994, s. 8. 
30

 Bunun nedeni gelecek bölümlerde açıklanacaktır. 
31

 Mütevelliler ve Cabiler. 
32

 Gülfettin Çelik, Su Hukuku ve Teşkilatı, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 109. 
33

age. 
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işler böylece belediyelere devredilmiştir. Vakıflar ise büyük oranda üstlendikleri 

kentsel hizmetleri yerine getirmeye devam etmekle birlikte, yönetsel olarak 

değişime uğramıştır. Gönüllü kuruluşlar olarak vakıflar, 1826 yılında Evkaf 

Nezareti altında hükûmet idaresine bağlanmıştır. Evkaf Nezareti‟nin kurulması 

ile Vakıfların idari yetkileri daha da artmış ve vakıf sular merkezi bir yönetime 

kavuşmuştur.
34

 Ergin, eserinde
35

, “o zamana kadar özel teşebbüs olarak ve ayrı 

ayrı nizamlarla görülen hizmetlerin, hükûmet tarafından kurulan Evkaf 

Nezareti‟nin üzerine geçirilerek merkezileştirildiğini” belirtir. Oluşturulan bu 

merkezi yapı diğer kurumların aksine başarılı olmuştur.  

Ergin
36

 bu durumu “Evkaf Nezareti‟nin başarısının bir sonucu olarak 1854 

yılında İstanbul‟da ilk belediye örgütü kurulduğunda, yerine getirdiği 

hizmetlerin belediyelere devredilmeyerek, vakıflarca devam ettirilmesine karar 

verilmiştir” şeklinde açıklamaktadır. Vakıflar, Cumhuriyet‟e kadar varlıklarını 

sürdürmüştür. 

Osmanlı’da “Su Nezareti” Teşkilatı  

16. Asırdan beri Tarihi Divan-Hümayun kayıtlarında, kendisine havale 

edilen hükümlerden tanıdığımız “su yolcu nazırlığına” Ata Tarihi‟nde de 

rastlıyoruz. Ata Tarihi‟ne göre “Tamirat Ambarı Takımı” Sepetçiler Kasrı‟nda 

otururmuş. Bu köşklerde Şehremini ile birlikte Mimar Ağa, Su Nazırı, İstanbul 

Ağası, Kireççi Başı, Ambar Müdürü, Ser Mimar, Mimar-ı Sani, Tamirat Müdürü 

bulunurmuş. 

Su Yolcu Nazırı‟nın Mimar Ağa‟ya bağlı bulunan 17 adet inşaat tamirat 

bölüm şefleri arasında Mimar Ağa‟nın yardımcısı pozisyonunda bulunduğu 

söylenir.
37

 Bu pozisyon, su yolcu nazırlarını o devirde Hassa Sermimarlığı‟nın 

birinci adayı yapmaktaydı. 

M. Sabri Doğan eserinde “ Ata Tarihi‟nden, hazine-i evrak vesikalarından 

ve eski Vakıf Sular Müdürlüğü kayıtlarından Su Nazırlığı‟nın Tamirat Ambarı 

Takımı‟nda başlı başına bir şeflik olduğu anlaşılmaktadır.” demektedir. 

Su Nezareti'nde çalışan neccarlar / dülgerler su tesislerinin marangozluk 

işlerini yapar, löküncüler ise su künklerinin birleştiği ağızlardan su sızmasını 

engellerdi. Bunun için kireçle zeytinyağının karıştırılarak dövülmesinden elde 

edilen macunu kullanırlardı. 

Yerel yönetimlerin oluşturulup su hizmetleri konusunda görev almalarına 

kadar olan dönemde su ile ilgili işlemler Su Nezareti bünyesinde 

                                                           
34

 Prof. M. Mehdi İlhan “Osmanlı Su Yollarının Sevk ve İdaresi” s. 

43.http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18.940.11700.pdf. 

35
Ergin, O.N., (1936), Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, Cumhuriyet Gazete ve Matbaası, 

İstanbul. 
36

age. 
37

 M. Sabri Doğan 2004 İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi. Konya, s. 65. 



9 

 

gerçekleştirilmiştir. Beledi teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra nezaret 

bir ihtisas dairesi olarak şehremaneti bünyesinde kalmıştır. 

Fatih döneminde kurulan Su Nezareti başlangıçta olasılıkla çok geniş bir 

kurumsal yapıya sahip değildi. Ancak su ihtiyaçları arttıkça bu yapı da genişledi 

ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında daha da kurumsallaştı. Bu yapının 

bünyesinde su meclisi ve su nazırı, odacı, kâtipler, keşif memurları, çavuşlar, 

korucular, bend muhafızları, su yolcular, bölükbaşılar, neccarlar, löküncüler ve 

şehir sakaları görevli olarak bulunmaktaydı.
38

 

Osmanlı‟da Su Nezareti'nin başında bulunan Su Nazırı özellikle saraya ait 

suların idare ve nezaretinde görevliydi. Yani Su Nazırlığı önce hükümdarın 

suyunu sağlamakla yükümlüydü. 

Ayrıca suların mahallelerden camilere, hamamlara, mahalle çeşmelerine 

düzenli akışının sağlanması, su tesisatının korunması ve bakımından sorumlu su 

yolcularına nezaret etmek, su sağlanması konularında mimarbaşı ile birlikte 

çalışmak Su Nazırı'nın görevleri arasında idi.  

Ancak bu bölümde sözü edilen “Su Nezareti‟nin başındaki Nazır daha önce 

de açıkladığımız gibi bir Bakanlar Kurulu‟ndaki Su İşleri Vekil‟i değildi. Çünkü 

Su Nazırlığı, İmparatorluk sınırları içindeki her türlü su sorunlarını çözen bir su 

işleri bakanlığı değildi. Bu durum bu Nezaret‟in Şehremaneti‟ne 

bağlanmasından da anlaşılmaktadır. 

Hakk-ı Mecra diye buldukları suları öne sürerek bazı kimselerin su almak 

isteklerine karşı bunların haklarının tanınması ve icap eden miktarda suyun 

verilmesi ve tamirata nezaret etmek de yine Su Nazırına aitti. 

Su Nezareti'nin temelini Su Yolcuları / Su Yolcu Esnafı oluştururdu. Bunlar 

su yolları ile maslakların tamiri, suların düzenli şekilde akması işleri ile 

ilgilenerek, su gelen ev, hamam vb yerlerden aylık onarım ücreti alırlardı. Su 

yolcuların çeşitli semtlerde koğuşları vardı. Sürekli burada bulunurlar ve nöbet 

tutarlar, herhangi bir aksaklıkta gerekli onarımı yaparlardı. 

Burada Osmanlı‟nın su hizmetleri konusunda hemen hemen en etkili rolü 

oynayan su yolcular konusunda bir parantez açalım;  

 

 

 

 

 
                                                           
38

 age., s. 139. 
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Osmanlı’nın Su Yolcu (Râh-ı Âb î)’ları  

Halil İnalcık Osmanlı‟daki “Su Yolcu” sisteminin Bizans ve Roma‟dan 

kalma bir sistem olduğunu ileri sürmektedir.
39

 

Osmanlı‟nın gelişme döneminde, daha önce Roma, Bizans su yollarının 

yapımında çalışmış olan daha çok Rum bir grup uzmanın Mekke ve Kudüs‟ün 

su sistemini ve su yollarını inşa etmek için bölgeye gönderildiği bilinmektedir.
40

 

Asıl görevi su yollarının bakım ve onarımı gibi su altyapılarının düzenli 

işlemesini sağlamak olan su yolcular, bunun yanında abonelerden sarfiyat 

meblağlarının toplanması, kamu binalarının su ihtiyacının karşılanması gibi 

işlerden de sorumlu idi. Osmanlı döneminde bendlerin temizlenmesi ve 

muhafazası işleri “su yolcu” köylüleri tarafından yapılmıştır.
41

 Kendilerine ait 

hizmet bölgelerinde yaptıkları onarımlar için ilgili şahıs ya da vakıflardan bu 

masrafları tahsil ediyorlardı. 1828 yılından sonra maaşları Maliye Hazinesi'nden 

karşılanmak üzere Emtia Gümrüğü tarafından ödeniyordu. Hicri 1305 yılından 

itibaren, su yolcular tamir masraflarını yıl sonunda idareden talep 

edebileceklerdi.
42

  

Osmanlı‟da su hizmetleri Bölükbaşı, Usta, Su Yolcu Kalfası hiyerarşisi 

içinde verilirdi. Bir bölükbaşı veya usta, hizmetin cesametine göre birkaç nefer 

su yolcu kalfası ve bir iki çırak istihdam ederdi. Bunların yanı sıra keşif 

memurları, korucular, çavuşlar, bent muhafızları da teşkilat şeması içindeki 

görevlilerdi. 

Su yolcular genellikle yetersiz tahsisat nedeniyle maaşlarını su alan 

mahallerden aldıkları aylıkla temin ederlerdi. Buna rağmen Osmanlı‟da su yolcu 

olmak az bir şey değildi. En azından bir su yolcunun vefatında onun görevi berat 

ve hüccetlerle doğrudan erkek evlatlarına intikal ediyordu.
43

 

1846 yılında, birçok suiistimale adları karışan su yolcular hakkında önemli 

düzenlemeler yapılmıştı: Buna göre, “vakıflara ait su yollarının düşük miktarlı 

masrafları ilgili vakıflar, yüksek miktarlı masraflarının ise Evkaf Nezareti'nce 

ödenmesi, Eyüp‟teki Yenikubbe ile Taksim suyunun küçük taksiminin ilerisindeki 

mahallere su yolcularının müdahale etmemesine” karar verilmişti.
44

  

                                                           
39

 Halil İnalcık, Donald Quataert 1994 An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 

Volume One. 1300-1600 Cambridge University Press 1994, s. 81. 

40
 Halil İnalcık, Donald Quataert 1994 An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 

Volume One. 1300-1600 Cambridge University Press 1994, s. 81. 

41
 Saadi Nâzım Nirven, İstanbul Suları, İstanbul, 1946 s. 62-63. 

42
 Gülfettin Çelik, Su Hukuku ve Teşkilatı, s. 152-154. 

43
 Burhan Oğuz, 1998 Bizans‟tan Günümüze İstanbul Suları, Simurg, İstanbul, 1998, s. 41. 

44
 Suyolcu 1, 11.4.2, s. 193. 
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Esas olarak müstakil bir esnaf kolu olan su yolcular bu göreve kadılık 

tarafından onaylanan bir gedik‟le gelebiliyorlardı.
45

 Su Vakıfları da suların 

akışını düzenli ve sürekli bir şekilde sağlamak için hendese biliminde mahir su 

yolcularını istihdam ederdi. 

Knut Olof Dalman “Der Valens Aquadukt in Konstantinopel‟de”
46

 Evliya 

Çelebi‟ye ve Hammer‟e dayanarak anlattıkları arasında bir isale hattı inşaatı da 

vardır. 

“Su yolcuları dağların arasından mecraları kazarlar ve teknik bilgileri 

sayesinde belli bir mahaldeki suyun kente nasıl isale edileceğini bilirler. Dağın 

üstünde 420-480 ayak derinliğe inip orada suyu bulurlar. Zeminin altına 4-5 

konaklık boru gömerler ve her 100 adımda bir kuyu ağzı açarlar ve bunların 

üstüne tente ila yapay hava yolu yaparlar. Buradan rüzgâr girer ve yeraltındaki 

ustalar çalışabilir. Suyu bir yerde toplarlar ve bunu lağımlar ve terazilerle 

istedikleri yere isale ederler. Olağanüstü bir yetenek! Bu işçilik Arnavutlara 

özgü insanüstü bir sanattı.” Su yolcuları döşedikleri su borularına lökünlü 

kenevir sararlardı. Lökün
47

 o dönemin “Japon yapıştırıcısı “ olarak kabul 

edilebilir. 

Gerek Su Nazırı gerekse su yolcuları ordu seferdeyken çok önemli görevler 

üstlenirdi. Seferde Hassa sermimarının maiyetinde su yolcuları da bulunurdu. Su 

yolcuları ordunun suyunu temin ederler, diğer mimarlarla beraber nehirler 

üzerine köprüler kurar, çeşmeler yapar, kısaca bugünkü istihkâm bölüklerinin 

görevini üstlenirlerdi. 

Osmanlı su temininde pratikte en önemli rolü oynayanlar da suyu millete 

ulaştıran sakalardı. Bu nedenle burada sakalardan kapsamlı olarak söz etmek 

uygun olacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Bu görevlilerin İstanbul'da hangi hidmetlerde (hizmet bölgelerinde) ne kadar maaşla hizmet 

ettiklerini, çeşitli su yolu tamir masraflarını gösteren ya da tevcihler için verilen berat ve tayin kayıtlar 

Su Yolcu Defterleri‟nde yer almaktadır. 

46
 Knut Olof Dalman: Der Valens Aquadukt in Konstantinopel, Bamberg 1933. 

47
 Lökün: Çimentonun bulunmadığı dönemde kireç, zeytinyağı, pamuk ve yumurta akının 

karıştırılmasından elde edilen kırık çanak ve çömlekleri, künkleri birleştirmede kullanılan macundur. 

Burhan Oğuz, age., s. 51. 
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Osmanlı’da Şehir Sakaları  

 

 

 
 

Saka Çeşmesi ve Sakalar                        Saka Çeşmesi ve Sakalar
48

 

 

Sakaları Osmanlı İmparatorluğu‟nun su neferleri ve ayaklı su şebekesi 

olarak tanımlamak mümkündür. O dönemde şehirlerin hemen hemen bütün su 

ihtiyacını sakalar karşılıyordu. Osmanlı‟da şehirlerde çeşme sayısı çoktu. Ancak 

evlerde su tesisatının olmaması, ev ile çeşme arasındaki uzaklık ve kadınların 

evden çıkarak su taşımalarındaki güçlük sakalık gibi bir mesleğin doğmasına 

zemin hazırladı.
49

 

15. yüzyılda kurulan Saka Loncası, evlere para karşılığında “su taşıyan” 

kişileri bir araya getirmişti. 19. yüzyılın sonuna kadar, evlere suyu bu loncaya 

bağlı kişiler taşıdı. Her mahallenin loncaya kayıtlı belirli sayıda sakası 

bulunurdu. 

Sakaların bir kısmı yeniçerilerden, diğer bir kısmı ise atlı veya yaya sakalar 

olarak halktan oluşurdu. 

Osmanlı‟da şehir sakaları, atlı sakalar veya yaya sakaları olmak üzere ikiye 

ayrılırdı. Atlı sakalar atlarının yan taraflarında içine su doldurdukları saka meşki 

denilen deriden tulumları taşırlardı. Bu su tulumlarına kırba adı verilir ve 

ağızları meşin bir bağ ile bağlanırdı. Yaya sakaların ise 45-50 litre su alan 

                                                           
48

 Engin Özdeniz “İstanbul'daki Kaptan-ı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri Türk Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı, 1995. 
49

 M. Sabri Doğan 2004 İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi. Konya, s. 67. 
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kırbalarından başka necef tas ve kâseleri de bulunurdu.
50

 Her evin giriş kapısı 

yanında saka deliği diye adlandırılan taştan küçük teknecikler olurdu. Sakalar 

getirdiği suyu evin içine girmeden bu teknelere boşaltırlardı. Su, bu tekneciğe 

bağlı borudan avludaki veya ev içindeki küplere dolardı. Su gereksinimi 

oldukça, en büyük küplerden maşrapalar ile kullanılırdı. Kimi evlerde 

abdesthane ya da sofalara yapılan çeşmelerin duvara gömülü çömlek biçiminde 

küçük haznelerine yine aynı sistemle su doldurulur, oradan da bir boru ile su 

musluğa verilirdi.
51

  

 

 

 
 

 

Kırbalarıyla birlikte Sakalar
52

 

                                                           
50

 Suyla Gelen Kültür Dilaver Demirağ, Adnan Erten, Mustafa Şen, Editör: Mustafa Gezer, İSKİ 

Yayını. 
51

 http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-387/osmanli-donemi-istanbul-cesmeleri.html. 

52
 M. Sabri Doğan 2004 İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi, Konya s. 72. 
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Sakaların Çeşmeleri Belirli Ama! 

Sakaların hangi çeşmelerden su alabilecekleri belli bir sisteme bağlıydı. Her 

çeşmeden su alacak saka belli olur, sayıları değişmez, ancak bir saka bu işten 

vazgeçerse, yeni bir saka onun yerine geçebilirdi. Herhangi bir kimse gedik ya 

da izin belgesi olmadan hiçbir yerden ticari amaçla su alamadığı gibi 

dağıtamazdı da. Bu su dağıtımı izin belgesi (gedik) babadan oğula geçerdi. 

Çeşme vakfedenler eğer sakaların kendi çeşmelerinden su almalarını 

istemiyorlarsa, bunu çeşme vakfiyesinde veya kitabesinde belirtirlerdi. Sakaların 

devamlı su aldıkları çeşmeler ise saka çeşmesi olarak adlandırılırdı.  

Halk sakaların bu gedik usulünden şikâyetçiydi. Sakalar, bazı çeşmeleri 

sanki kendi mülkleriymiş gibi kullanırlardı. Kendileri, çeşmeden su aldıktan 

sonra giderken çeşmenin sularını keserlerdi. Buna karşılık mahalle halkı da, 

gediği olmayan çeşmelerin üzerine tıpkı kitabe gibi “Bu çeşmede saka gediği 

yoktur” ibaresini yazardı.
53

 

Sakaların çok önemli görevlerinden biri de yangın çıktığı zaman su taşımak 

suretiyle yangının söndürülmesine yardım etmekti. Su Nazırı‟nın maiyetindeki 

“Sakalar Ocağı”nda bulunan kişiler bu işle görevlendirilmişti. 

 

Sebilci 
54

        

                                                           
53

 Uğur Göktaş, “Eski İstanbul'da Sakalar” 

http://www.eskiistanbul.net/ekler/skylife/skylife_2/sakalar.htm Erişim 10 Mayıs 2012. 

54
 Dilaver Demirağ, Adnan Erten, Mustafa Şen. Suyla Gelen Kültür, Editör: Mustafa Gezer s. 112. 

İSKİ Yayını. İstanbul. 

http://www.eskiistanbul.net/ekler/skylife/skylife_2/sakalar.htm%20Eri�im%2010
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Sebilciler 
Sakaların yanı sıra Osmanlı su teşkilatına sistemli bir şekilde dâhil olmayan, 

yalnızca sevap kazanmak amacıyla atlı veya yaya olarak su dağıtan dervişler de 

bulunmakta idi.
55

 Bunlar genellikle dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş 

kişilerdi. Yalınayak dolaşırlar, ağbani sarık sarılmış beyaz külah takarlardı. Suyu 

ellerindeki pirinç tasla isteyene ücretsiz dağıtırlardı.
56

 

Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey “Bir Zamanlar İstanbul” adlı yapıtında 

sebilcileri şöyle anlatır. 

“Ak takke üzerine yeşil veya beyaz sarık sarar, meşin şalvar üzerine yakasız, 

düğmesiz ve iliksiz, kolları bolca kısa bir ceket giyerlerdi. Meşinden yapılma 

musluklu su kabını omuzlarına asarlar, ellerinde de sarı pirinçten su tası 

bulunurdu. Kandil akşamları cami avlularında, diğer günlerde de sokaklarda ve 

mesire yerlerinde dolaşırlardı. Kadınların birçoğu ölmüşlerinin ruhları için 

sebil edilmek üzere bunlara para verirler, parayı aldıkça da „Sebilullah, 

şehidan-ı Deşt-i Kerbela ervahı için sebil‟ (Allah yolunda Kerbela Çölü‟nde 

susuzluktan ölen şehitlerin ruhları için) diye bağırırlardı” 

16 yüzyılın ortalarında İstanbul‟u ziyaret eden Ph. du Frense Canaye ise 

Bedesten‟de ve Kapalı Çarşı‟da gördüklerini şöyle anlatır;  

“Çarşı daima kalabalıktı, Çarşı‟da kalabalığın arasında sebil dağıtan 

sucular da görülürdü. Kollarının altına bağlanmış suyla dolu uzun şırınga 

şeklinde sürahiler taşıyan ve susayanlara bundan bir fincan veren adamlar 

vardır.”
57

 

1890‟ların başında kapitalist ekonomik sistemin kuralları ve su temininin 

ticarileşmesi sonucu esnaf loncaları, atlı ve yaya sakalar değişime uğramış 

sebilciler de ortadan kalkmıştır. 

 

İstanbul’da 9 400 Saka  

Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul‟da yaklaşık 10.000 çeşme olduğunu 

yazar. Yine ünlü gezgine göre buralardan evlere su taşıyan atlı sakaların sayısı 1 

400, yaya olan arka sakaların sayısı ise 8 000 civarında idi. Bu o dönemde 

istihdam yaratma açısından da önemli bir sayıydı. 

Atlı veya yaya olan arka sakalar suyu sebilden eve kırba adı verilen 

köseleden yapılmış bir çeşit tulumla taşırlardı. Bu kösele, altı dört köşe bir 

                                                           
55

 http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-387/osmanli-donemi-istanbul-cesmeleri.html 
56

 M. Sabri Doğan 2004 İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi. Konya, s. 70. 
57

 Ph. du Frense Canaye, Le Voyage du Levant, s. 94. 
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tahtanın üzerinde demir çembere tutturulurdu ve gittikçe daralarak ağız kısmına 

doğru yükselirdi.
58

 

 

 

 

Sebilci Derviş N. de Nicolay 1586
59

 

Yaklaşık bir metre boyundaki kırbaya su doldurulduktan sonra suyun 

akmaması için önlem alınırdı. Kırbanın ağzı ikiye katlanır sonra da bir meşinle 

sıkıca bağlanırdı. Su şimdi Saka‟nın omzuna asılı Kırba‟nın içinde yolculuğa 

çıkmaya hazırdı… 

Refik Halit bu yolculuğun başını şöyle anlatır;
60

 

“Saka çeşmeye yanaştı mı kırbanın ağzını musluğa yanaştırır, doldurur, 

sonra bu ağzı kıvırır, bıngıl bıngıl şişmiş olan tulumunun, yani kırbasının üst 

kısmına, su hizasının yukarısına bir iple takardı, Kırba sevimsiz hatta içi 
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çıkarılmamış bir işkembeye benzemek itibarıyla çirkin bir şeydi ama hem 

doldurma hem boşaltma cihetinden pek pratikti. Sırttan indirmeye, elde 

taşımaya başkasının yardımına lüzum bırakmazdı. 

Refik Halit suyun yolculuğunun sonunu ise şöyle yazmış;  

“Saka eve girince küpün kapağını kaldırır, kırbanın ağzını çevirdi mi, su 

kısa bir müddet zarfında lok lok bu deri kaptan toprak kaba nakl-i mekân 

ediverirdi. Ondan sonra tebeşirle kapı pervazına çizgi çekmekten başka bir iş 

kalmazdı.”
61

 

Saka, su boşaldıktan sonra hortumu kırbanın üzerindeki çengele takarak 

başka bir eve doğru yola koyulurdu. 

Sakalar resmî üniforma giymezler ama yelekleri birbirine benzerdi. Çünkü 

sakalar, rutubet nedeniyle ciğerlerini üşütmemek için bu deri kırbaları yün ya da 

deriden yapılmış bir yelek giyerek taşırlardı. 

 

Kırbalardaki Su Miktarı ve Su Taşıma Ücreti  

Bir kırba yaklaşık 45-50 litre su alırdı. 16. yüzyılda bir kırba suyun satış 

fiyatı (taşıma ücreti) bir akçeydi. 19. yüzyılda ise bir kırba suyun taşıma ücreti  

suyun taşındığı mesafe de göz önüne alınarak 8 ila 10 para olmuştu. Sebilcilerin 

kırbası daha küçük olup ağız kısmında küçük bir musluk bulunurdu. Tüm 

kırbalar daha önce belirlenmiş büyüklükte yapılır ve su doldurulduktan sonra 

mühürlenirdi.
62

 Bu mühürlemenin nedenine daha sonra değineceğiz. 

At, eşek ve katırla su taşıyan sakaların kırbaları ise hepsinden büyük ve 

kapaklıydı. Çoğunlukla iki kırba taşıyan sakalar, kimi zaman bu kırba adedini 

çoğaltarak evlerden çok lokanta ve kahvehane gibi yerlere su servisi yaparlardı. 

Burada iki hususa dikkat çekmek gerekir. Kırbalar ağızdan dibe kadar 

uzanan geniş bir deri kayışla taşınırdı. Bu deri kayış omuza takılarak kırba 

istenilen yere götürülürdü. Sakaların 45-50 litre su alan kırbaları 45-50 kg yük 

anlamına gelir. Bunun da omuza asılıp taşınması, içindeki su peyderpey 

boşaltılacak olsa bile, hiç de kolay değildir. Bugünkü damacanaların 19 litre 

olduğu düşünüldüğünde sakaların yaptığı işin bugünküne kıyasla ağırlığı daha 

çok ortaya çıkar. Aslında sakalar da bu ağırlığı yarıya indirmek için bazı hilelere 

başvurmuştur. 

İkinci husus ise kırbalarla su taşıma ücretlerinin o dönemki aylık gelire 

oranıdır. Öncelikle bu ücretin su ücreti olmayıp suyun taşınma ücreti olduğunu 
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belirtelim. Çünkü su vakfiyye çeşmelerinden ücretsiz alınır ve bir kırba suyun 

taşıma ücreti taşındığı mesafeye göre değişirdi. Bu taşıma ücretinin 19. yüzyılda 

8-10 para olduğu yazılmaktadır.
63

 Ancak bu ücretin yaz aylarında 30-40 paraya 

kadar çıktığı bazı yayınlarda yer almaktadır 

 

Su Taşıma Ücreti’nin Hane Halkı Bütçesine Yükü  

19. yüzyılda İstanbul‟daki ücret tablosuna bakıldığında;
64

 unun kilosunun bir 

kuruş, sığır etinin kilosunun iki kuruş olduğu, 1860‟larda bir tarım işçisinin 

günlük ücretinin 6-7 kuruş, 1870‟lerde vasıflı bir tekstil işçisinin günde 4-5 

kuruş kazandığı ortaya çıkmaktadır.1853‟te bir okka un İzmir‟de 1, 5 kuruş, 

İstanbul‟da 2, 5 kuruş civarındaydı. 

1885‟te İstanbul‟un yerleşik Müslüman aile reislerinin %32‟si değişik 

düzeylerde askerî ve sivil memurlar, %8‟i ise çeşitli alanlarda çalışan 

ücretlilerdi.1896‟da şehirdeki memur sayısı 150.000 iken 1910‟da 180.000‟in 

üzerine çıkmıştı.
65

 İstanbul‟da ücret ve piyasa ekonomisi yerleşmekte ve bir 

ekonomik grup olarak ücretliler yavaş yavaş önem kazanmaktaydı. 

1913‟te bir işçinin aylık maaşı 350 kuruş, Hariciye Nezareti memurunun 

ortalama aylığı 1 177 kuruştu. İstanbul‟da Osmanlı memurlarına ödenen aylık 

ücret de buna yakındı.
66

 

Çeşitli araştırmacılar tarafından 19. yüzyılın başlarında İstanbul‟da küçük bir 

aileyi geçindirmek için gerekli maaşın 600-900 kuruş olduğu ileri sürülmüştür.
67

 

Şimdi 19. yüzyılda sakaların su taşıma ücreti‟nin 8-10 para olduğunu
68

 

tekrar hatırlayıp sonuca gelelim. 

Bu dönemde değeri zaman zaman değişse de 1 kuruş‟u=120 akçe=40 para 

olarak kabul edelim. Bu durumda her gün bir kez bir kırba su taşıma ücreti veren 

(45 litre /gün) bir evin aylık içme suyu masrafı yaklaşık 30x10 para= 300 para 

yani 7, 5 kuruş olacaktır. Bu da 600 kuruşluk asgari bir maaşın içinde bile düşük 

bir miktardır. Aslında çeşmelerdeki suyun ücretsiz olduğu ve bu hizmetin daha 

çok orta ve yüksek gelir düzeyine sahip hanelere verildiği dikkate alınacak 

olursa, örneğin 1 000 kuruş maaşlı bir Osmanlı memuru için 7, 5 kuruşluk ücret 
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çok daha düşük kalır. Bu da o dönemde sakalarla suyun ticaretinin yapıldığı 

şeklinde düşünülemez. Bu sistem daha çok sakalar adı verilen bir kesime isteğe 

bağlı olarak ödenen ekonomik bir destek olarak düşünülmelidir. Ancak bu 

anlayış kapitalist pazar ilişkilerinin ve yeni tüketim kalıplarının etkisi ile 19 

yüzyılın sonlarından itibaren değişmiştir. Bu dönemden itibaren evlere şebeke 

çekilerek su sağlanması artmıştır. Yabancı ortaklı su şirketleri tarafından kurulan 

bu yeni düzende Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi‟nin 1909‟daki indirilmiş su 

tarifesinde 11-40 m
3
‟lük tüketim için 1 m

3
 suyun fiyatı 3 kuruş olarak 

belirlenmiştir.
69

 Bu da aylık 20 m
3
 su ücretinin 60 kuruş olduğu anlamına 

gelir.Bu ücret asgari gelirin yaklaşık % 10‟una karşılk geliyordu. 

O dönemde yabancı ortaklı su şirketlerin su temini hizmet ücretinin bir 

Osmanlı memurunun aylık bütçesine getirdiği yük ile bugün ticarileşme etkisi 

altındaki su hizmetinin Cumhuriyet‟in memurunun aylık bütçesine getirdiği yük 

benzer bir yüktür. Aradan geçen 100 seneye rağmen su hizmetinin ticarileşmesi 

anlayışındaki benzerlik doğal olarak  benzer sonuçlar doğurmuştur. 

 

“Saka Tebeşiri Çift Yazar”  

Müşteriler, paralarını aydan aya kırba sayısı kadar öderlerdi. Hesabın 

görülmesinde çetele veya kertme geleneği çok yaygındı. Saka, her gün bıraktığı 

kırba sayısını evin kapısının kenarına tebeşirle çizer, ay sonunda bunları 

toplayarak parasını almak isterdi. Fakat her ay müşteriyle saka arasında çetele 

kavgası olurdu. Hatta bazı müşteriler, sakaların ortası kesik tebeşir kullandığını, 

bir kere çizdiğinde, kapıda iki çizgi oluştuğunu ve hilekârlık yapıldığını iddia 

ederek hesaba itiraz ederlerdi. Halk arasında “saka tebeşiri çift yazar “ deyimi 

bu kertmelerden ötürü ortaya çıkmıştır. 

Yine bugün olduğu gibi o dönemde de bazı yayınlarda geçtiği gibi sakalar 

“suyun miktarından kâr etmek için değil”
70

 daha az su taşımak ve daha fazla yer 

dolaşmak için kırbalarını daha küçük diktirirdi. Bunu önlemek için Divan-ı 

hûmayun bir dizi karar almıştır.1765‟te hileli su satışına ilişkin alınan 

kararlardan biri de şöyledir: 

“İstanbul Kadısı Efendi,  

İstanbul‟da arkalarında su taşıyanların kırbaları bundan önce gâh kırkdört, 

gâh otuzbeş ve otuz okka
71

 gelmeleri icap ettiği ilan ve bu uğurda müteaddit 

emirler çıkarılarak sakalara kırba dikenlere tekrar tekrar tembih olunmuş iken 

sakalar bir türlü uslanmayıp hileye kalktıkları, bu taifenin sakabaşı ve 
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bölükbaşlarının da katılmasıyla kırbalarını padişah fermanına aykırı bir şekilde 

kullanıp mezkür kırbaları yarı yarıya indirdikleri, atla su taşıyan da kırbalarını 

küçülttükleri görülmektedir. Bu tutum fakir fukara‟nın masraflarını arttırdığı 

haber verildiğinden, nizama sokulması gerekir. Bu sebeple at ve arka 

sakalarının kırbalarını diken esnaf kethûda ve yiğitbaşlarını toplayıp bundan 

böyle diktikleri kırbaları verilen nizama uygun bir şekilde diktiklerini göstermek 

üzere kantar emini ağa‟ya götürüp birer para harç verip damgalattıktan sonra 

satışa çıkmalarını tembih ve arka ve at sakabaşı ve bölükbaşlarını da çağırıp 

bundan böyle damgasız kırba kullanmamasını tembih edesiz”
72

 

Osmanlı‟nın o dönemde fakir fukara‟nın su masraflarının artması konusuna 

gösterdiği duyarlılığın ve aldığı tedbirlerin bugünkü yönetimler tarafından da 

örnek alınması gerekmektedir. 

 

Saka’dan Sebilci’ye Geçiş  

Yeniçeri Ocağı‟ndaki su ihtiyacı ise yine sakalar tarafından 

karşılanmaktaydı. II. Mahmud‟un Yeniçeri Ocağı‟nı kaldırdığı Vak‟a-i 

Hayriye‟yle (1826) bu sakaların adı “Sebilci”ye çevrilmiştir. Sarayda ise 

“Sakabaşı”nın emrinde bulunan sakalar, sularını gümüş kaplar içinde 

taşıdıklarından dolayı kendilerine “Sakayan-ı Sim-i Hassa” adı verilmişti. 

Sakabaşı, Divan toplantısı olduğu günlerde Divan üyelerine şerbet dağıtırdı.
73

 

 

Saka’lara Sakal Şartı ve Saka Gediklerinin Lağvı! 

1726 yılında İstanbul‟daki arka ve at sakaları, yeni bir düzenlemeye tabi 

tutulmuştu. Buna göre Müslim ve gayrimüslim sakalardan bıyıklı olanları sakal 

bırakacak, sakalığı bırakan ya da ölen gayrimüslim sakaların yerine Müslüman, 

sakallı ve salih bir saka alınacaktı. Bunun yanı sıra arka sakalarının kırbaları 

yaklaşık 51 litre, atlı sakalarınki de yaklaşık 178, 5 litre olacaktı.
74

 Ancak daha 

sonra 21 Ağustos 1874 tarihinde Terkos suları için imzalanan imtiyaz 

mukavelenamesinde şirketin suyu satacağı fiyat 32 litre üzerinden 

hesaplanmıştır. Bu da bu dönemde bir kırba suyun yaklaşık 32 litre olarak kabul 

gördüğü şeklinde düşünülebilir. 
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Sakalık su alanında geleneksel bir hizmet sektörü olmasına rağmen onun da 

işlevini yavaş yavaş tamamladığı düşünülüyordu. 1867‟de gedik ve inhisar 

usulünün lağvından dört yıl sonra Saka gedikleri hakkında bir talimatname 

yayınlandı. 

İdari sahada gedik belli bir görev ve imtiyaz manasını taşır. Bu anlamda 

gedik tasarruf edilen müktesep bir hak gibidir. Bunun için Osmanlı‟nın 

kuruluşundan bu yana özel gedik defterleri tutulmuş ve gedik tevcihleri 

yapılmıştır. 

Talimatname ile gediklerin lağvedilmesine rağmen bu usulün çeşmelerde bir 

müddet daha devamı kararlaştırıldı. 

Yani sakalık devam edecekti ama kimseye yeniden gediklik senedi 

verilmeyecek ve tüm gedikler (görev imtiyazları) boşaldıktan sonra da artık 

kimseye tezkire ile sakalık yaptırılmayacaktı.
75

 Osmanlı bu sistemi lağvetmeye 

karar vermişti ama talebi sürekli olan su için yeni bir model bulmadan bunu 

yapamıyordu. Sonunda ihtiyaç hâlinde, gedik senedi yerine bir yıllık ruhsat 

tezkiresi verilmesi ve gerektiğinde bir yıllığına yenilenmesi kabul edildi. Sakalık 

sisteminden kolay vazgeçilemiyordu. 

Ancak tezkiresiz kimseye sakalık yaptırılmaması da Meclis-i Vükela kararı 

ve padişah iradesiyle onaylandı. 

 

Sakaları Lağvetmek Zor! 

Osmanlı‟da Gedikler 1914 yılında  ilga edildi.Gedik  bedelleri  ise 

Şehremaneti tarafından ödeniyordu. Ancak çarşı ve sokaklarda olanların 

dışındaki çeşmelerin gedik bedellerinin ödenmeyeceği ilan edilince ortalık 

karıştı.Bunun üzerine Evkaf Nezareti hukuk müşaviri Selahaddin Bey çeşme 

gediklerinin az bir kısmının vakıflar tarafından ihdas edildiğini, geri kalanının 

vakfın şartı gereğince ya da mahalle halkının kendi teşebbüsleriyle ihdas 

edildiğini açıkladı. 

Saka Esnafı Cemiyeti de tartışmaya katıldı ve mahalle bekçileri ve sair 

kişilerin gaz tenekeleriyle su taşıdıklarını ve böylece kendi haklarının 

çiğnendiğini ileri sürdü. Bunun yasaklanmasını ya da gerçek sakaların 

ellerindeki gedik senetlerinin karşılığı olan paranın kendilerine iadesini talep 

etti.1867‟deki düzenleme sırasında hazırlanan bir defterdeki kayıtlara göre 587 

saka gediği mevcuttu.1913 yılındaki gediklerin ilgasına dair kanunun saka 
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gediklerin kapsamadığı bunların ilgası kararlaştırıldığında bunun bir kanun ve 

tazminata bağlanmasına karar verildi.
76

 

1867 yılında düzenleme başlamış ancak aradan geçen 46 yıla rağmen hâlâ 

sakalar için bir karar alınamamıştı. Bu da su hizmetlerinde yapılacak 

değişikliklerin yerine bir model oluşturmadan mümkün olamayacağını 

gösteriyordu. Ancak su hizmetlerindeki değişim sakalığı da etkilemişti. 19. 

yüzyılın sonundan itibaren Hamidiye, Terkos gibi ünlü suları taşıyan sakalar, 

sularını tenekeleriyle ve bu tenekeleri at arabalarına yükleyerek taşımaya 

başladılar.  

İstanbul‟da sakalar 1950‟li yıllara kadar varlıklarını sürdürdü. 

19. yüzyılın sonundan itibaren kırbayla su taşıma geleneği ortadan kalktı. 

Hamidiye, Terkos gibi ünlü suları taşıyan sakalar, sularını 20-25 litrelik gıdaya 

uygun sac tenekelerde getirirlerdi. Tenekelerin üst tarafında iri bir kulbu olur bir 

de daire biçiminde kapaklı ağzı. 

Özetle Osmanlı‟da suyun dağıtımında çok önemli bir rol üstlenen sakalar, 

19. yüzyılın sonlarında esnaf loncalarının lağvedilmesinin ardından 

mesleklerini serbest olarak sürdürdüler. Daha sonraları sakalık, şekliyle 

beraber ruhunu da değiştirdi. Kırbaların yerini galvanizli sacdan yapılan 

tenekeler, testiler, cam şişeler, damacanalar ve derken pet damacanalar ve pet 

şişeler aldı. Şimdilerde ise su istasyonları “modern saka”lığa soyunmuş 

görünüyorlar.  

Osmanlı su temini sisteminde çok önemli rol oynayan su yolcuları ve 

sakaları gördükten sonra şimdi tekrar Osmanlı su hizmetleri‟nin kurumsal 

yapısını açıklamaya dönelim  

Osmanlı‟da Su Yönetimi kurumsal yapısı değişiyordu. Su Yolcu 

Nazırlığı‟nın yürüttüğü hizmetler önce Evkaf Nezareti sonra da Şehremaneti 

(Belediye) bünyesinde verilmeye devam edilecekti. 

 

Su Yönetimi Su Nezareti’nden Evkaf Nezareti’ne Geçiyor- 1835 

Kanuni devrinden itibaren mimarbaşılıkla iç içe olduğu tahmin edilen Su 

Nazırı‟nın görevi, kentin su ihtiyacının karşılanması ile ilgili her türlü işi 

içeriyordu. Su ile ilgili müstakil bir nezaretin kurulması XIX. yüzyılda II. 

Mahmut döneminde gerçekleşmişti. Su Nezareti‟ndeki iş ve işlemler, tutulan 
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“Vakıf Su Defterleri‟ne “işlenmiştir.
77

 Ancak, 1826‟da Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti kurulmuştur. Bu nezaret 1835 yılında Su Nezareti'nin denetimindeki 

suların yönetimini devralmıştır.
78

 Gündoğan,
79

 vakıfların 1836 yılında Evkaf 

Nezareti‟ne bağlandığını yazar. Birçok alt birimi haiz olan Evkaf Nezareti'nin 

altında Mahkeme-i Evkaf da bulunmakta idi.
80

 Kuruluşu muhtemelen 1837'den 

sonra olan bu mahkeme, Eyüp Mahkemesi'nin su ile ilgili tüm yetkilerini 

devralmıştır.  

Evkaf Nezareti‟nin kurulduğu 1826 yılından Şehremaneti‟nin kurulduğu 

1854 yılı arasında su kaynaklarının tespiti ve çıkartılması, tevzi ve işletmesi Su 

Nezareti’nin, bakım ve tamirleri ise Evkaf Nezareti‟nin sorumluluğunda 

olmuştur. Vakıflarda toplanmış olan bilgi ve deneyim bu kurumları su 

hizmetlerine bir anlamda mecbur kılmıştır. 

Osmanlı’da Belediye (Şehremaneti) Kuruluyor! 1854 

Evkaf Nezareti dağınık olarak hizmet veren vakıfların daha merkezi bir 

yapıda hizmet etmelerini sağlamıştır. Bu Nezaret Şehremâneti‟nin kurulup 

(1854) su konusunda yetkilerinin arttırılmasına kadar su tesislerinin inşa ve 

tamiratında önemli bir yer tutmuştur. Evkaf Nezareti‟nden sonra Su Nezâreti de 

1875 yılında Şehremaneti‟ne aktarılmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 

buradaki “Nezaret” sözcüğü İstanbul Belediyesi‟nin su hizmetini sağlayan bir 

birimidir. Şehremaneti‟nin kurulması ile birlikte vakıf suları masrafı Evkaf 

Hazinesi‟ne ait olmak üzere emanet tarafından idare olunmaya başlanmıştır.
81

 

Şehremaneti‟nin yanında ayrıca Şehir Meclisi de oluşturulmuştur. Aslında 

Şehremaneti‟nin ilk kuruluş nizamnamesinde bu kurumun sularla ilgili bir 

görevi yoktur. Bu tarihte genel su işleri (su temini ve işletilmesi) Su 

Nezareti‟nin, tesislerin, bakım ve tamiratı da Evkaf Nezareti‟nin sorumluluk 

alanları olmuştur.  

Şehremaneti ve bağlı belediyeler İstanbul suları ile ilgili çalışmaya başlamış 

bu da Su Nezareti‟nin yanında Şehremaneti‟ni öne çıkartmıştır. Bu dönemde Su 

Nezareti‟nin görev ve yetkisinde bulunan birçok husus Şehremaneti‟ne 

aktarılmıştır. 

Su Nezareti 1907 yılı sonuna kadar Şehremaneti bünyesinde kalmış ve 1908 

yılında yeniden Evkaf Nezareti‟ne devredilmiştir. Daha sonra da Miyyah-ı 
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Vakfiyye
82

 Müdüriyeti‟ne dönüştürülmüştür.
83

 Su Nezareti daha sonra 

Şehremaneti bünyesinde bir daireye dönüştürülmüştür.
84

 Vakıf Sular Müdürlüğü 

de Sular İdaresi‟nin emrine verilmiştir.
85

 

 

Muhtarlıklar  

Geleneksel Osmanlı kent yönetimi sisteminden modern belediye sistemine 

geçiş doğrudan olmamıştır. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde başlayan Tanzimat 

dönemi bir dönüm noktasıdır. Fakat bu tarihten önce de, sistemin bazı 

unsurlarında değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Prof. Ortaylı‟nın aktardığına 

göre, “1790 yılına gelindiğinde kadı ile halk arasındaki ilişkilerde temsilci olan 

şehir kethüdalığı sistemi lağvedilmiş, aynı şekilde kentlerde en küçük yönetim 

birimleri olan mahalleler yerine II. Mahmut döneminde muhtarlıklar 

oluşturulmuştur.
86

 

 

Osmanlı’nın Tek Şehremaneti İstanbul’da  

Özellikle 19. yüzyılda, bugün “belediye hizmetleri” dediğimiz hizmetler 

layıkıyla yerine getirilmiyordu. Hem İstanbul halkı, hem de İstanbul‟a gelen 

Avrupalı ziyaretçiler bu durumdan şikâyetçiydiler. Devlet ricali de bu gibi 

tenkitleri işitiyordu. Bundan dolayı, 1855 yılında Avrupa belediyeleri tarzında 

bir Şehremaneti kurulması ihtiyaç hâlini almıştı. 

Yukarıda belirtildiği gibi kentsel hizmetlerde İhtisap Nezareti‟nin yol açtığı 

eksiklik, ilk kez 1850‟li yıllarda İstanbul‟da açık bir şekilde hissedilmişti. 

Özellikle, Kırım Savaşı sırasında kentsel hizmetlere duyulan gereksinim yeni bir 

örgütlenmeyi gerekli kılmıştı. Bu sebeple, İstanbul„da 1854 yılında 

“Şehremaneti “ adıyla tüm Osmanlı‟daki ilk modern belediye örgütü 

kurulmuştu. Modern belediyecilik İstanbul„da başlamıştı. 1868 yılında çıkartılan 

bir talimatla İstanbul dışında, vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde de belediye 

teşkilatı kurulması öngörüldü. 

Ancak İstanbul Şehremaneti, gerekli kadrolara sahip olmadığı ve mali 

yönden desteklenemediği için, bir yıl sonra kapatıldı. İstanbul Şehremaneti‟nin 
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kurulmasından birkaç ay sonra, Meclis-i Ali Tanzimat, bir intizam komisyonu 

kurularak, Avrupa belediyecilik deneyimlerinin rapor olarak sunulmasını karar 

bağladı. 

Bu komisyonun önde gelen kişisi Fransız Antoine Aléon'dur. Diğer üyeler, 

Hekimbaşı Salih Efendi dışında, Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatinden kişilerdir. 

Dört yıl sonra bitirilen komisyon raporunda, belediyenin özel bir vergiyle 

finanse edilmesi, ayrı bir mali yapısının olması ve gerekli mevzuatın komisyon 

üyelerince hazırlanması önerileridir. Meclis-i Ali' de, önerileri kabul ederek, 

Galata-Beyoğlu‟nun örnek proje olarak seçilmesini karara bağlar.
87

 

İlk belediye, İstanbul‟un en gelişmiş semtinde, gayrimüslimlerin 

gereksinimleri doğrultusunda kurulmuştur. İlhan Tekeli, bölge halkının 

taleplerinin, yol, kaldırım, ışıklandırma, temizlik, lağım kanalları ve su 

borularının döşenmesi olduğunu söyler.
88

  

Belediyenin içinde, pek çok yabancı şirket ve kişi vardır. Belediyeciliği iyi 

bilen bir kadro tarafından oluşturulmuştur. Galata-Beyoğlu Belediyesi‟nin resmî 

dili Fransızcadır. Şehremaneti yerine doğrudan Bab-ı Ali‟ye bağlı olan Altıncı 

Daire-i Belediye, Türk belediyecilik tarihinde çok önemli ve farklı yere sahip bir 

deneyimdir. 

Prof. Ortaylı‟nın belirttiğine göre;
89

 ”İstanbul„da Şehremaneti, eski kadıların 

ve İhtisap Nezareti‟nin yetkileri ile donatılmıştı. Yol-kaldırım-temizlik, esnaf 

kontrolü, narh koyma, zaruri malların sağlanması gibi işlerin yanında vergi 

toplama gibi beledi olmayan işleri de üstlenmişti”. 

Ancak bazı araştırmacılar belediyelerin Osmanlı‟nın kendi iç dinamiklerinin 

talepleriyle değil dış devletlerin baskıları ve devlet yönetiminin girişimleri ile 

kurulduğunu ve Batı‟dan ilgili kurum ve yasalar alınarak emplantasyon (doku 

aktarımı) yoluyla Osmanlı yönetim sisteminin içine yerleştirildiğini ileri sürer.
90

 

 

Şehir Meclisi Kuruluyor  

16 Ağustos 1855 tarihli Takvim-i Vekayi‟de yayımlanan resmî tebliğe göre, 

“Dersaadet ve Bilad-ı Selase‟de (Eyüp ve Çekmeceler ile Çatalca ve Silivri) 

şehremaneti unvanıyla bir memuriyet-i cedide yapılması ve icap edenlerden 
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mürekkep bir şehir meclisi kurulması” öngörülüyor; aynı zamanda o güne kadar 

şehir hizmetlerini yürütmekte olan İhtisab Nezareti lağvediliyordu. 

Şehremaneti Nizamnamesi, İstanbul halkının temel ihtiyaç maddelerini 

sağlamak; narhı düzenlemek; yol ve kaldırımları yapmak; kentin temizlik işlerine 

bakmak; çarşı ve pazarları denetlemek ve önceden İhtisab Nezareti tarafından 

toplanan devlet vergi ve resimlerini hazine adına toplamak görevlerini 

şehremanetine veriyordu. Şehremaneti şehremini (başkan), şehir meclisi ve 

komisyondan oluşuyordu. Şehremini, İstanbul‟da oturan her sınıf Osmanlı‟dan 

temayüz etmiş esnaftan oluşan 12 kişilik şehir meclisine başkanlık yapıyordu. 

Padişah tarafından göreve atanan şehremini, aynı zamanda Meclis-i Vâlâ‟nın da 

doğal üyesi vasfına sahipti. 

Özet olarak, Osmanlı‟da belediyecilik II. Abdülhamit döneminde bir düzene 

girer. Kurumsallaşma başlar. Şehremaneti kurulmasından sonraki 26 yıl içinde 

şehr-eminleri, Hüseyin Efendi dışında (7 yıl) her iki yılda bir değişmiştir. Hatta 

bir ay içinde görevden alınanlar da olmuştur. Ancak bu denli fazla görev 

değişikliği hizmetin kalitesini düşürmüştür.1881 yılında göreve gelen Mazhar 

Paşa burada 10 yıl kalarak hizmette süreklilik sağlamıştır. 

Belediye Kanunu,
91

 onun döneminde dirayetle uygulanmıştır. Mazhar 

Paşa‟nın yaptığı birçok ıslahat arasında İstanbul‟a su sağlayan “Su Nezareti”ni” 

Şehremaneti‟ne bağlamak da vardır. Buradan da daha önce de belirttiğimiz gibi 

Nezaret‟in bugünkü bakanlık karşılığı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Mazhar Paşa aslında Osmanlı‟dan bugüne kadar uzanan çağdaş belediyecilik 

hizmetlerini başlatan kişi olmuştur. 

 

Osmanlı’da Su İdaresi Değişiyor- 1854 

XIX. yüzyılın ikinci yarısı, İstanbul suları için idari yönden birtakım 

değişikliklere sahne olmuştur. 1854-1855 yılından itibaren vakıf sular 

kiralanmaya başlanmış ve bir masura suyun kirası yıllık otuz kuruş olarak 

belirlenmiştir.
92

 1868 yılında çıkartılan “Der-saadet İdare-i Belediyye 

Nizamnamesi” ile su işlerinin idaresi Maliye ve Evkaf Nezareti'nden alınıp 

yapısı yenilenen İstanbul Şehremaneti'ne devredilmiştir.
93

 Ancak, mali sıkıntılar, 

teşkilatın yetersizliği ve yetki karmaşasından dolayı su idaresinde başaralı 
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olamayan belediye, II. Meşrutiyet döneminde suların idaresini tekrar vakıflara 

bırakmak zorunda kalmıştı.
94

  

1854‟de kurulan İstanbul Şehremaneti,
95

 3 Nisan 1930'da çıkarılan Belediye 

Kanunu'na kadar, ademi merkeziyetçi, 1912'de çıkarılan kanun ile de 

merkeziyetçi (çıkacak)  bir idare tecrübesinden geçecekti.
96

 Cumhuriyet 

devrinde ise, eserlerinde sık sık belediye örgütünün merkezi idareden müstakil 

bir yapıda teşkilatlanmasının önemini vurgulayan Osman Nuri Ergin'in ifade 

ettiği gibi, vakıflar (bu arada su vakıfları) vatandaşlar arasında dayanışmayı 

(tesanüd) engelleyici bir unsur olarak görüldüğünden, bunların görev ve 

yetkilerinin belediyelere devri öngörülüyordu.
97

 Söz konusu dönemde tüm 

dünyada etkili olan, ekonomik buhranı da yaşayan ve devletleştirme faaliyetleri 

hız kazanan Türkiye'de, sahipleri yabancı, imtiyazlı su şirketlerinin varlığı da 

ayrı bir rahatsızlık unsuruydu.
98

 Bu konu daha sonraki bölümlerde detaylı olarak 

ele alınmıştır. 

Cumhuriyet'ten sonra Terkos Şirketi'nin adı İstanbul Türk Anonim Su Şirketi 

olarak değiştirilmiş, 1932'de Terkos imtiyazı devlet tarafından satın alınıp bu 

imtiyaz 1933'te kurulan İstanbul Sular İdaresi 'ne verilmiştir. Terkos sularının 

işletilmesinin yanında, 1926'da İstanbul Belediye'sine devredilen vakıf sularının 

da bu idare bünyesinde toplanmasıyla İstanbul'un su işleri idaresi büyük oranda 

merkezileştirilmiştir. Üsküdar-Kadıköy imtiyazının devletleştirilmesiyle de bu 

süreç tamamlanmıştır.
99

  

 

Şehir İltizam Komisyonu - 1855 

İstanbul için 1854 yılında kurulan Şehremaneti‟nin tüm kentte etkin şekilde 

hizmet verebilmesi için bir rapor hazırlaması amacıyla 1855‟te “Şehir İltizam 

Komisyonu” adlı yerli ve yabancılardan oluşan bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon raporunda, oluşturulacak belediye teşkilatının öncelikli görevleri 
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olarak sokakların düzenlenmesi, bu işler için vergi alınmasının yanında 

“Kaldırımların, lağım ve su yollarının yapılması da yer almıştır.
100

 Buna göre, 

Osmanlı„da modern belediyelerin üstleneceği kentsel hizmetlerin kaldırım, 

kanalizasyon, temizlik, su temini, aydınlatma ve kent içi ulaşım olarak kabul 

edildiği anlaşılmaktadır.  

1862 tarihli bir arşiv dokümanına göre Dersaadet (İstanbul) ve Bilad-ı 

Selase‟deki (Eyüp ve Çekmeceler ile Çatalca ve Silivri) ekserisi Evkaf‟a ait su 

yollarının her türlü işlemleri Su Nazırı‟nın idaresinde bulunmak üzere Evkaf 

Hazine‟sine devredilmiştir.
101

 

1863 yılında çıkarılan “Türuk ve Ebniye Nizamnamesi”
102

 ile sadece 

İstanbul„da değil tüm devlette geçerli olmak üzere kentleşme ve imara ilişkin 

hükümler getirilmiştir. İlk kez su, kanalizasyon, gaz boruları gibi altyapı 

hizmetlerinden söz edilmekte, bunların yapım ve tamiratının hükûmetin 

nezaretinde yapılacağı belirtilmektedir.
103

 Büyük su tesislerinin tamiratında 

genellikle Ebniye-i Hassa Müdürü de görev almıştır. 

Böylece Osmanlı kentsel yapısı aşamalı şekilde, İstanbul„dan başlayarak tüm 

ülkeye 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca yayılmıştır. Kuşkusuz bu değişim, salt 

bir yönetsel değişiklikten ve yeni kurumların ortaya çıkmasından ibaret değildir. 

Kentsel yönetimin değişmesine paralel olarak kentsel hizmetlerin niteliği de 

değişmiş ve yeni kentsel hizmetlere duyulan gereksinimler artmıştır. Bu 

değişimden su hizmetleri yönetimi anlayışı da etkilenmiştir. 

 

“Su Hizmetleri” Hukuki Metinlerde Yer Alıyor! 

 

Osmanlı‟da ilk kez su, kanalizasyon ve havagazı gibi altyapı hizmetleri bu 

komisyonun hazırladığı rapor uyarınca modern kentsel hizmetler olarak kabul 

edilmiş ve hukuki metinlerde yer almaya başlamıştır. Kentsel hizmetlerin 

belediyeler tarafından yerine getirilmesi İstanbul„da 1854‟te Şehremaneti ve 

1858„de 6.Daire, tüm devlette ise 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile 

başlamıştır.
104

  

Kentsel hizmetlerin bir bütün olarak, yetkili kurumlar belirtilerek ve ilgili 

mali düzenlemelere yer verilerek ele alınması ise 1877 yılında çıkarılan Vilayet 

Belediye Kanunu ve Dersaadet Belediye Kanunu ile gerçekleşmiştir. Buna göre 
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kentsel hizmetler içerisinde bina denetimi, çöp hizmeti verilmesi, iskele, yol, 

aydınlatma tesisleri yapılması, hastane, okul, yetimhane yapmanın yanı sıra” 

kaldırım ve lağımlar sistemleri kurmak, Karşılığı kişilerden alınmak üzere genel 

ve özel su kanallarının yapım, bakım ve onarımını sağlamak,” da yer almıştır. 

 

Su İşleri Yeniden Evkaf Nezareti’ne Veriliyor! 

 

Hukuki olarak kentsel hizmetlerde belediyeler yetkilendirilmekle birlikte 

ağır vesayet, eksik personel ve mali yetersizlikler sonucu bu yeni kentsel 

hizmetler gerçekleştirilememiştir.
105

 Bu nedenle kentsel hizmetlerin yerine 

getirilmesinde belediyelerin yanı sıra Vakıflar, Nafiâ Nezareti ve Evkâf Nezareti 

gibi kurumlar da görev almıştır. Örneğin 1868 yılına kadar Evkaf Nezareti 

altında vakıflarca yerine getirilen su işleri, o tarihte Şehremaneti„ne bağlanmıştır. 

II. Meşrutiyet‟ten sonra 1908 yılında tekrar Evkaf Nezareti‟ne devredilmiştir.
106

 

Aynı dönemde birçok gelişmiş Osmanlı kentinde anonim şirketlere su imtiyazı 

verilmiştir. 

Kurumsallaşamayan belediyeler kentsel hizmetleri tam olarak yerine 

getiremediği için geleneksel kurumlar varlığını sürdürmüştür. Bunun yanında, 

vakıflar ve merkezî yönetim de kentsel hizmetlerin bir kısmını üstlenmiştir.  

Ancak aksayan bu hizmetler yeni bir model doğmasına neden olmuştur. Bu 

çok yetkili kurumun yanında yeni bir tür olarak kentsel hizmetler alanında 

yabancı şirketler de yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda yüksek kâr oranı elde 

edilebilecek hizmetler için belediyelerden imtiyaz alma yoluyla o alanda tekel 

olarak hizmet veren imtiyazlı şirketler doğmuştur. 19 yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde kentsel hizmetler Avrupa„da ilk olarak liberal ekonomiye uygun 

şekilde düzenlenmiştir. Fakat bunun monopolcu bir yapıya dönüşmesi  

ve,kentsel sorunların çözümü için kamusal bir düzenin oluşturulması 

zorunluluğu doğmuştur.
107

 Bu süreç, Osmanlı Devleti‟nde tersi yönde işlemiştir. 

Kamusal düzenin oluşturulması için devletin çeşitli kurumları eliyle yürütülen 

hizmetler liberal ekonomiye uyarlanmaya çalışılmış, imtiyazlı şirketler zaman 

içinde tekel hâline gelmeye başlamışlardır.  

Burada Osmanlı‟nın su hizmetleri teşkilat yapısını kesip biraz da suyun nasıl 

tahsis ve taksim edildiğine göz atalım. 
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“Su”yun Keşif, Tahsis ve Taksimi  Nasıl  Yapılırdı ? 

Su keşfi, erbâb-ı miyâh
108

 olarak adlandırılan uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilirdi. Camilere, vakıf çeşmelere, saraylara bağlı olan su yollarında 

yapılacak boru yenilenmesi, çamurlu olan lağımların temizlenmesi, derzlerin 

tamiri, hendek kazılması ya da baca inşası gibi işlemlerin masrafları ile yeni 

yapılacak çeşme, havuz ve su yolları için çıkarılan muhammen bedeller Su Keşif 

Defterleri‟ne işlenirdi. Bu kayıtlardan öğrendiğimize göre, Evkâf-ı 

Hümayun'a(Hanedan Vakıfları) ait masraflar ve özel şahısların masraflara 

katılması Mukasseme Defterleri'nde (Paylaşma Defterleri) belirleniyordu. Bu 

masraflar harcanan masura miktarına göre hesaplanıyordu.  

İstanbul'un çeşitli mahallelerinde ana su yollarına ya da çeşme, cami, 

şadırvan gibi tali su yollarında cereyan eden katma (mülhak) suların
109

 

miktarları, bunların eski-yeni sahipleri, kaynakları ve bağlandığı yerler 

belirlenir, mevcut miktarları (ya da mevcut olup olmadığı) eski defterlerde 

(defter-i atîk) gösterilen miktarlarla karşılaştırılır, kayıtlı olmayan sular tespit 

edilirdi.
110

 “Katma su” adı aslında bu suların tam da katma olmalarından 

gelmektedir. Padişah tarafından yaptırılan isale hatlarına yurttaşların buldukları 

su kaynaklarını katmaları izne bağlıydı. Bu nedenle bu tür sulara (katma) adı 

verilirdi. Bu suyun ana isaleye katılması için izin çıkarsa suyun debisi ölçülür ve 

bir bölümü bu hatta devredilirdi (Hakk-ı Mecra). Yurttaş geri kalan suyu vakıf 

çeşme yaptırarak ya da kendi evi bahçesi için kullanabilirdi.
111

 

İstanbul‟da suyun keşifleri yapıldıktan ve mahkemeden hüccetleri
112

 

alındıktan sonra veya bir mahalle su bağlanması için berat, ya da Hatt-ı 

Hümayûn verilirdi. Bu kayıtlar da 1 no‟lu Vakıf Su Defter'i olan Hatt-ı 

Hümayûn‟da tutulmuştur.
113

 Bu defterin girişinde yayıncı tarafından hazırlanan 

ayrıntılı tabloya göre en büyük su alıcıları evlerdir. 

Su sahipleri, mahkemeden aldıkları hüccetlerle, başmuhasebeye 

geldiklerinde kendilerine bu konudaki ilmühaberin bir sureti veriliyordu.
114
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 Su Uzmanı. 
109

 Bir kaynaktan çıkarılıp ana isale hattına bağlanan sular. 
110

 Bu kayıtlar “Su Tahrirlerinde yer almaktadır. 
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Başmuhasebeden çıkan suret ya da ilmühaber
115

 Su Nazırı Defterleri‟ne 

kaydolunuyordu.
116

  

Su Nasıl Ölçülür ve Taksim Edilirdi? 

Osmanlı su politikalarının ve su hukukunun düzenli bir şekilde 

uygulanabilmesi için öncelikle suyun sağlıklı bir şekilde ölçümü ve taksimi 

gerekliydi. XVIII. yüzyılda etraftaki derelerden küçük kabartma yapıları  ile 

kabartılarak alınan sular içi sırlı künklü isale hatları ile şehre getirilirdi.  

Arapçada “maksim” Türkçede genellikle “maksem” olarak geçen sözcük 

suyun dağıldığı, kollara ayrıldığı yer anlamındadır. Maksemlere gelen sular 

mermer plaklardan yapılmış küçük bir havuza alınırdı. Havuz duvarının üstüne 

fazla suyun taşması için bir savak vardı. Savağın bulunduğu düşey mermer 

plağın üstüne, savak eşiğinden itibaren, eksenleri 96 mm‟den aşağıda olan çeşitli 

çapta pirinçten yapılmış kısa borular yerleştirilir. Bu borlara “lüle” denir. İç çapı 

26 mm olan borudan akan suyun debisine de “lüle” adı verilir. Bir lülelik debi 

36lt/dakika veya 52 m
3
/gün olarak belirlenmiştir. Lülelerin iç çapları akıttıkları 

debiye göre 36,7mm olursa “çift lüle”, 45 mm olursa üçlü lüle daha büyüklerine 

sekizli ve onlu lüle adı verilir. Çap küçüldükçe debiler “kamış, masura,
117

 

çuvaldız ve hilal” olarak adlandırılır.1 lüle =36 lt/ dakika olduğuna göre 1 lüle= 

4 kamış=8 masura =32 çuvaldız=64 hilal‟dir.
118

 

 

Debi ölçme sandığı üzerindeki lüleler 
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 Su ile ilgili ilmühaberler İSKİ arşivinde Vakıf Su Defterleri I, II, III, IV, V, VI ve XVIII no‟lu 

defterlerde olmak üzere toplam yedi cilt olarak mevcuttur.  
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İstanbul‟daki Taksim Maksem‟indeki sular ölçme sandığında yer alan 24 

adet değişik çaptaki lülelerden ölçülürdü. Bu ölçümler günde 18 lülelik debinin 

(934 m
3
/gün) Beyoğlu ve Galata‟ya ,18 lüle‟lik debinin Fındıklı ve Tophane‟ye 

5 lüle‟lik debinin de (259 m
3
/gün) Kasımpaşa‟ya gittiğini gösterirdi.
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Kaynak:  

 


