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Giriş 

Osmanlı dönemindeki su hizmetleri ve su 

yönetimi konusunda son yıllarda, İstanbul Su 

Külliyatı, Vakıf Su Defterler
1

i ve Mâ-i Lezîz 

Defterleri
2

’nin tıpkıbasımı yayımlandı. Bu iki 

kaynağa ek olarak, Vakıf Su Tahlilleri başlığı 

altında iki ciltlik tahlil çalışması da 

yayınlanmıştır.  

Bunların tümünden oluşan 34 ciltlik “İstanbul 

Su Külliyatı”nın ilk cildi 1997 yılında ve 34. ve 

son cildi (Suyolcu III) 2003 yılında 

yayımlanmıştır.
3

 Bu çok önemli yayın İstanbul 

Araştırmaları Merkezi
4
 bünyesindeki bir grup  

                                                           
1
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Arşivi'nde 

bulunanlar. 
2
 Eyüp kadı sicilleri içinde yer alıp su ile ilgili işlemler için 

tutulmuş defterler. 
3
 Kitap formatında hazırlanan bu ciltlerin yanı sıra ilgili 

olanlar bu külliyata internet ortamında İstanbul Su Arşivi 

Veritabanı adı altında da erişebilmektedir. 

4
 İstanbul Külliyatı üstbaşlığı altında, İstanbul Ahkâm 

Defterleri’nin transkripsiyonlu tıpkıbasımını yapan ve 
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akademisyen, uzman ve araştırmacının ortak 

çalışmasının bir ürünü olarak akademik dünyaya 

kazandırılmıştır.
5
 

İstanbul'un su tarihini aydınlatan İstanbul Su 

Külliyatı, Eyüp Kadılığı sicilleri arasında müstakil 

bir defter serisi olan Mâ-i Leziz Defterleri ve Su 

Nezareti'nde tutulan Vakıf Su Defterleri çok 

önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar yaklaşık dört 

yüz yıllık bir zaman diliminde İstanbul'da su ile 

ilgili tüm soruları/sorunları ayrıntılı bir biçimde 

araştırma imkânı sunmaktadır. 

İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul Su 

Külliyatı gibi örnek bir çalışma yaparak bu alanda 

çok önemli bir altyapı oluşturmuştur. 

 İstanbul’da Su Kayıtları: Şer’iye Sicilleri 

Şer„iye sicilleri “kadı defteri”, “kadı sicili”, 

“kadı sicilleri”, “zabt-i vekâyi” veya “şer„iye sicil 

defterleri” gibi çeşitli şekillerde 

adlandırılmaktadır. Zaman zaman bunlardan 

“Osmanlı mahkeme kayıtları” veya “Osmanlı 

mahkeme sicilleri” diye de söz edilmektedir.
6
 

                                                                                                  
İstanbul ile ilgili temel arşiv belgelerini yayımlamak üzere 

faaliyetlerine devam etmekte olan İstanbul Araştırmaları 

Merkezi, 1995 yılında İstanbul Belediyesi tarafından 

kurulmuştur. 
5
 Proje ve Yayın Yönetmeni: Ahmet Kal'a; Yayın ve 

Hazırlama Kurulu: Ahmet Tabakoğlu, Ahmet Kal'a, Salih 

Aynural, İsmail Kara, Eyüp Sabri Kal'a ve transkripsiyon 

çalışmasını gerçekleştiren sayısı elliyi aşkın araştırmacı ve 

uzman. 
6
 Doç Dr. Fethi Gedikli “Şeriye Siciller‟nin Hukuk Tarihi 

Açısından Önemi ve Siciller Dayalı Araştırmalar”. Dünden 

Bugüne Osmanlı Araştırmaları Yayını -Tespitler-

Problemler-Teklifler- Editörler: Ali Akyıldız, Tufan 
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Su Defterleri  

1928'e kadar düzenli olarak tutulan bu defter 

kayıtlarından anlaşıldığı üzere, henüz saltanatın 

resmî olarak kaldırılmış olmamasına rağmen, 

Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

vakıflar ile ilgili genelgeleri Payitaht'ta hukuki 

olarak tanınıyordu. Nitekim TBMM‟nin 16 Kasım 

1922'de yayımladığı genelge
7
 kayıt defterlerinin 

eskiden olduğu gibi tutulmaya devam ettirilmesini 

önemle vurguluyordu.
8
  

Cumhuriyet'in ilanından sonra da su defterleri 

eskiden olduğu gibi tutulmaktaydı. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin 28 Nisan 1926 tarihli vakıf 

sularıyla ilgili kanunu vakıf sularının bir 

envanterinin çıkarılması için reyhânî ve dîvânî 

kırma hattı ile yazılmış vakfiye suretlerini 

kaydetmek üzere vukufu bulunan (bilgisi olan) bir 

memurun istihdam edilmesini öngörüyordu.
9
  

 

 

 

 

                                                                                                  
Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, Aralık 2007, İstanbul. 

7
 İlmuhaber 4, 18/113/1, s. 252-318. 

8
 Mustafa İnce “İstanbul Su Külliyatı” Literatür Dergisi 

Türk Bilim Tarihi 

http://www.6dtr.com/1.php?dosya=SU/Kulliyati Erişim 10 

Şubat 2012. 

9
 İlmuhaber 4, 18.127.1, s. 281. 

Diğer Çalışmalar  

Merhum Hocam Prof. Dr. Kâzım Çeçen‟in 

İstanbul‟un tarihî su yolarını daha çok 

mühendislik açısından ele aldığı birçok eseri 

vardır. Bu eserler bugüne kadar araştırmacılara 

yol gösterecek ve ışık tutacak çok değerli 

çalışmalar olmuştur. Ancak Osmanlı‟nın su 

tesislerinin yapımı dışında su idaresi, su maliyesi, 

su hukuku, su korunması alanındaki politika ve 

uygulamalarının çok daha detaylı araştırmalara 

ihtiyacı vardır. Bu çalışmalar için başvurulacak 

diğer bir örnek çalışma da İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ve İSKİ‟nin katkılarıyla Doç. Dr. Sait 

Öztürk tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı arşiv 

belgelerinde İstanbul‟un Tarihî Su Yolları 

Muhafaza ve Bakımı adlı bu eserde 500 yıl 

boyunca tarihî su yollarının yönetimine muhafaza 

ve bakımına dair alınan ana karar metinleri yer 

almıştır. Mühimme defterlerindeki Divan-ı 

Hümayun kararlarının yer aldığı bu eser bu 

alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

Bu çalışma için literatür araştırması 

yapılırken kaynak olarak yararlanılan ve atıfta 

bulunulan tüm eserlerin de çok değerli çalışmalar 

olduğu görülmüştür. Bu eserler bu konuda 

gelecekte yapılması gereken daha detaylı inceleme 

ve araştırmalar için de çok büyük önem 

taşımaktadır. Bu araştırmalar sadece geçmişi 

anlamamıza yardımcı olmakla kalmayacak 

geleceğimizle arada bir köprü oluşturacaktır. Bu 

nedenle burada bugüne kadar bu araştırmaları 

yapan ve destekleyen tüm kişi kurum ve 

kuruluşları takdirle anıyor ve saygılarımızı 

sunuyoruz.Bu araştırmada Osmanlı su yönetimi 

konusunda sadece genel bir başlangıç yapılması 

düşünülmüş olup daha detaylı çalışmalar 

hazırlanmaktadır. 

İSTANBUL’DAN ÇOK SULAR GEÇTİ… 

Fatih Sultan Mehmet’in Zor Sorusu! 

Bugün İstanbul‟un kaynak suları arasında en 

güzel olanı hangisidir diye sorulduğunda yanıtı 

bulmak çok zor olmaz. Ancak bu soru Fatih 

döneminde hem de Sultan Mehmed Han 

tarafından sorulduğunda buna cevap vermek hiç 

de kolay olmazdı galiba. Ama padişah sorunca 

hekimler hemen harekete geçmiştir. Bu kararın ne 

şekilde verildiğini Evliya Çelebi şöyle yazmıştır. 

http://www.bisav.org.tr/page.php?cid=19&ref=4
http://www.bisav.org.tr/page.php?cid=19&ref=4
http://www.bisav.org.tr/page.php?cid=19&ref=4
http://www.6dtr.com/1.php?dosya=SU/Kulliyati
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“Pınarların sularını beşer miskal
10

 olarak 

pamuklar hazırlayıp sonra bunları ölçülmüş 

sulara batırıp güneşte kuruttular. Kuruyan 

pamuklar ölçüldüğünde Şem’un pınarı suyunda 

ıslanan pamuk hepsinden hafif gelmiştir. Böylece 

en güzel suyun bu olduğuna karar verilmiş ve 

Fatih hep bu sudan içmiştir.
11

 

Sanderson Anlatıyor;  

XVI. yüzyılın sonlarında İstanbul‟a gelen 

Sanderson
12

, su yolları ve çeşmeleri öve öve 

bitirememiştir. 

“ Cennet-mekân Sultan Süleyman’ın millerce 

uzak yerlerden şehre su getirmek için inanılmaz 

masraflarla yaptırdığı su yollarını zikretmeden 

geçemem. Getirilen su o kadar büyük miktardadır 

ki Padişah esasen mevcut olanlara daha birçok 

çeşme ilave etmiştir. Muhteşem çeşmelerle 

şehirdeki su bolluğu hakikaten dikkate şayan bir 

keyfiyettir. Bunlar o kadar çoktur ki çeşmesiz 

hiçbir sokak yoktur.” 

Sanderson‟un yukarıdaki anlatısı o 

dönemdeki su altyapısının büyüklüğünü 

göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu 

anlatılarda bunlardan daha önemli bir husus dikkat 

çekmektedir. Sanderson bunu anlatırken kendisi 

de yapılanları övmekten uzak duramamıştır. 

“Padişah’ın bu değerli işinde bence en çok 

medhe şayan cihet şudur ki kendisi inşaat yapılan 

yerleri, hiçbir cebir kullanmadan sahiplerinden 

nakit para ile satın aldırtmış ve çok defa da 

mülklerini satmak istemeyenleri mustdarip 

etmemek için inşaatın güzergâhını değiştirmiştir. 

Bundan dolayı yapılmış olan su yollarının bir 

kısmının yıkılması için ferman buyurmuştur.” 

Diğer bazı tarihçiler de Kanuni‟nin Bozdoğan 

Kemeri‟ni iki mil daha uzattığını ve böylece hatta 

ilave olan suyu çok sayıda hamamlardan başka 

740 mahalle çeşmesine isale ettiğini yazar.
13

 

İncicyan ise Coğrafya’sında XVIII. yüzyılın 

sonunda İstanbul‟da 987 çeşmenin varlığından söz 

eder. Bu suların Burgaz ve şehirden sekiz saat 

mesafedeki Halkalı‟dan getirildiğini de belirtir. Ve 

bu suların kaynağını Kanuni Sultan Süleyman‟ın 

                                                           
10

 Yaklaşık 5 gr. değerinde eski bir ağırlık ölçü birimi. 

11
 Evliya Çelebi; C. I, s. 80. 

12
 The Travels of John Sanderson in the Levant-1584-1602). 

13
 Michel Baudier Historie General du Serrail et de la Cour 

du Grand Seigneur des Turcs, Paris (1632). 

keşfettiğini belirterek bu inşaatlar için 500 yük
14

 

ve 80 000 akçe sarfedildiğinden de söz eder.
15

 

Çok bilinen “Kırkçeşme Suları” da ismini 

Kanuni döneminde yapılan kırk adet büyük 

çeşmeyi besleyen sular olmasından almıştır. 

16. yüzyılda şehre getirilmiş olan su miktarı 

öyle arttırılmıştı ki şehrin her kısmında suni göller 

ve su yolu kanalları vardı. Yalnız çeşitli 

kullanımlar için ve içme suyu olarak değil aynı 

zamanda şehrin pisliğini denize akıtmak için bu 

kanallardan sular devamlı akardı. Bu sular şehrin 

havasını kirleten şehir pisliğini alır götürür ve 

şehri temizlerdi.
16

 

Osmanlı’da Gecekondulaşma Korkusu 

Bu arada Kanuni döneminden söz ederken 

“Sadrazam Damat Rüstem Paşa”nın bugünkü 

politikacılara örnek olacak ileri görüşlü bir devlet 

adamı olduğundan da söz etmek gerekir. Rüstem 

Paşa Kanuni‟nin su getirme girişimlerine karşı 

çıkar. Padişah Nikola Kerzinkola adlı üstadı su 

yolları hakkında bilgi vermesi için huzura çağırır. 

Vezir-i Azam bunu duyunca Nikola‟yı hapsettirir. 

Sebebini soran Hünkar‟a da  

“Bu adam huzur-ı humayununuzda birçok 

masarife ihtiyaç göstermiş; birkaç gün alıkoyduk 

ki inşaatın ne suretle yapılacağını anlayalım.” 

Buraya kadar yapılan açıklama aslında 

Rüstem Paşa‟nın gerçek düşüncesini ortaya 

koymaz. Rüstem Paşa açıklamasına devam edince 

durum anlaşılır. 

“Bir de su getirmek güzel bir şey ise 

İstanbul’un çeşmeleri çoğalınca yabancılar da 

çoğalır; hususiyle erbab-ı ziraat, ziraatlarını 

bırakıp payitahta dolarlar, bundan bilahare 

mazarrat hudus eder(meydana gelir)…”  

Sadrazama göre İstanbul‟un çok suya 

kavuşmasıyla imparatorlukta yiyecek sıkıntısı bile 

ortaya çıkacaktır.
17

 Rüstem Paşa‟nın İstanbul‟un 

kırsaldan gelecek göçlerden korunması düşüncesi 

aradan geçen yaklaşık 500 yıla rağmen bugün de 

geçerliliğini korumaktadır. 

                                                           
14

 Osmanlı kayıtlarına göre 1 yük  100 000 akçe olarak kabul 

edilirdi. 
15

 Burhan Oğuz 1998 Bizans‟tan Günümüze İstanbul Suları. 

Simurg. İstanbul, 1998, s. 40. 

16
 Petrus Gyllius, The Antiquities of Constantinopole, s. 276. 

17
 Saadi Nazım Nirven; İstanbul Suları, s. 70. 
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Damat Rüstem Paşa‟nın sadrazamlığı 1561 

yılında sona ermiştir. 

Rüstem Paşa Haklı Çıkıyor! 

Bir söylenceye göre 1564 yılında Mimar 

Sinan‟ın Kırkçeşme Su Yollarını bitirene kadar 

İstanbul‟daki su sıkıntısından dolayı insanlar 

burada ikamete ilgi göstermiyordu. Ancak 

İstanbul‟a günde 110 lüle (5720 m
3
) suyun 

isalesinden sonra şehre rağbet artmıştı. Bu yüzden 

şehrin artan nüfusunun zaruri ihtiyaçlarının 

karşılanmasındaki zorluklar dikkate alınarak şehre 

böyle bir suyun temin edilmesinden pişmanlık 

duyuldu.
18

 

İstanbul‟a yeterli yağmur yağmadığında 

özellikle yaz mevsimlerinde büyük su sıkıntıları 

yaşanıyordu. Örneğin 1765-66 yılında yeterli 

yağışın olmaması nedeniyle İstanbul‟da ve 

İstanbul‟a zahire veren Osmanlı şehirlerinde kıtlık 

olduğu kaydedilmektedir. Bu dönemde 

İstanbul‟daki su sıkıntısının hafifletilmesi için her 

yıl konaklarından yalılarına yazı geçirmek üzere 

giden üst düzey idareci ve zenginlerin hamam
19

, 

fıskiye ve selsebil sularının kesilerek çeşmelere ve 

halk hamamlarına verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Bu sıkıntı öyle bastırmıştı ki çare olsun diye 

taşradan İstanbul‟a misafir gelmesinin 

yasaklanmasına dair hükümler bile verilebilmişti. 
20

 

                                                           
18

 İlhami Yurdakul 2010 Aziz Şehre Leziz Su Dersaadet 

(İstanbul) Su Şirketi (1873-1933) KİTABEVİ İstanbul. s. 

Giriş 7. Galip Ata “İstanbul Evkaf Suları” s. 101-103, 

Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey “Eski Zamanlarda İstanbul 

Hayatı” s. 136-137. 

19
 Yapılmış olan umumi bir sayımda İstanbul‟da saray ve 

konaklarda 14.536 hamam olduğu tespit edilmişti. Bu 

dönemde çarşı hamamı sayısı ise 155 „ti. Balıkhane Nazırı 

Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı s. 139-140. 
20

 Abdurrahman Şeref “İstanbul‟un Su Müzayakası 1179 

Senesine Aid Birkaç Vesika”, TOEM, 1332, sayı 38, s. 65-

73. 

 

Bunun yanı sıra İstanbul‟da yapılan her güzel 

şey bu kenti bir çekim merkezi hâline getiriyordu. 

Bu da su ve gıda sorununu arttırıyordu. Nitekim 

Köprülülerden Numan Paşa‟nın adaletle işleri 

yürüttüğü yönünde yayılan şöhreti nedeniyle halk, 

her taraftan İstanbul‟a geliyordu. Bu durumun 

devam etmesi hâlinde payitahtın yiyeceğine ve 

içeceğine kıtlık geleceği suçlamasıyla paşa 

azledildi.
21

 

1848 yılı itibarıyla İstanbul‟a günlük 160 lüle 

(8 320 m
3
) su verilmesi gerekirken bu günlerde 

verilen su miktarı 40 lüleye (2080 m
3
) indirilmişti. 

1864 yılının yaz mevsimi de kurak geçti. 

Sadece Kirazlı ve Ayvad bendlerinde bir miktar su 

kalmıştı. 22 Ekim 1864‟te Meclis-i Vâlâ‟da alınan 

karar ilan olundu. Buna göre 9 Kasıma kadar su 

kısıtlaması kararı alındı ve cami, çeşme vesair 

hayır tesislerinin tahsisatı olan günlük 90 lüle (4 

680 m
3
) su 70 lüleye (3 640 m

3
)‟e indirildi. Ayrıca 

Bayezid ve Ayasofya hamamları ile kuyu suyu 

bulunup tatlı suya ihtiyacı olmayan hamamların 

suları geçici olarak kesildi. Hamamcılar ve su 

yolcuların karara aykırı su açmaları hâlinde de 1 

adet Mecidiye altını ile cezalandırılacakları ilan 

olundu.
22

 

1865 yılında İngiliz Mühendis Macneel‟in 

İstanbul‟a su temini projesinde kişi başına günde 

130 litre hesabıyla (nüfus 1 milyon kişi tahmin 

edilerek) günlük yaklaşık 130 milyon litre su 

getirilmesi önerilmekteydi. Bu hesap İstanbul‟un 

mevcut nüfusu yerine 30-40 senelik nüfus 

projeksiyonu ve su talebini dikkate alarak 

yapılmış olabilir. Ancak öyle de olsa hemen 1 

sene önce İstanbul‟daki cami, çeşme vesair hayır 

tesislerinin tahsisatının günde sadece 4,7 milyon 

litre oluşu ve bunun kuraklık nedeniyle günde 3,7 

milyon litreye indirilmesi bu kentte gerçekten çok 

önemli bir su sıkıntısı yaşandığını ortaya 

koymaktadır. 

                                                           
21

 İlhami Yurdakul 2010 Aziz Şehre Leziz Su Dersaadet 

(İstanbul) Su Şirketi (1873-1933) KİTABEVİ s. Giriş 15. 
22

 age., s. Giriş 18. 
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İstanbul‟un hızla artan nüfusuna su temini 

konusu bugüne kadar tüm yönetimlerin öncelikli 

işi oldu. Bir bakıma Rüstem Paşa haklı çıkmıştı. 

Ancak tarihi boyunca İstanbul öyle bir cazibe 

merkeziydi ki onu Damat Rüstem Paşa‟nın 

önerisindeki gibi göçlerden korumak mümkün 

olmadı. 

 

Koca Mimar Sinan’ın Suyu Kesilir mi?  

Burada önemli bir sosyolojik olaya dikkat 

çekmek için bir parantez açalım. Aslında bu 

parantez koca bir parantez olacak. Çünkü Koca 

Sinan‟la ilgili bir parantez! 

43 yaşında Osmanlı‟nın Başmimarı olmuş ve 

50 yıl bu görevi başarıyla sürdürmüş olan Su Yolu 

Nazırı Koca Sinan ile kendisinden sonraki 

Mimarbaşı Davut Ağa‟dan İstanbul halkı şikâyetçi 

oluyor (1577). Şikâyet‟in konusu  ise Mimar 

Sinan‟ın isale hattından su alıp bunu kendi kapısı 

önünde inşa ettiği hazneli çeşmeye çevirdiği ve 

böylece de Tıp Medresesi ile diğer üç medresenin 

susuzluk çekmesine sebep olmasıdır. Bu nedenle 

de İstanbul kadısına “Bu kişilerin Kâğıthane 

suyunu istimal eyledüği vaki midir? Niçün 

kesmiştir? Emir ile mi kesmiştir? Aslı nedir?” 

şeklinde bir hüküm vardır.
23

 

Özellikle Mimar Sinan‟ın evine nizama 

mugayir (kanuna aykırı) su aldığına dair hüküm, 

dönemin devlet düzeninin bu ünlü kişilerin 

nizamlara aykırı davranışına dahi göz 

yummadığını göstermesi açısından ilginç bir 

örnektir. 

Mimar Sinan‟ın evine aldığı su konusunda 

yapılan takibat sonraları diğer Su Nazırları için de 

yapılmıştır. Örneğin: XVI. yüzyılın ikinci 

yarısında Taksim su yolunun bakım ve onarımı 

için kendilerine görev verilen su yolu köylülerinin 

sayısı normal koşullarda iki köy olması gerekirken 

bu sayı on ikiye çıkartılarak bunların Su 

Nazırı‟nın arpalığı kılındığı iddia olunmuştur. 

İddiaya göre bu uygulamayı eski Su Nazırı 

başlatmış yeni Su Nazırı da devam ettirmiştir. Su 

yolu köylerine tahakkuk ettirilen vergilerin
24

 

tahsiline Su Nazırı aracılık etmektedir. Su 

Nazırları‟nın maaşları dışında su yolu 

köylülerinden aldığı “Bohça baha” vergisi gelirleri 

de vardır. Su yolu köylerinden su nazırlarına 

bırakılan vergiler haksız kazanç olanağı 

yaratmaktadır. Buna ilave olarak su nazırlarının 

gereksiz çeşmeler yaptırıp rüşvet aldıkları, çeşme 

bahanesiyle evlerine hamamlar ve şadırvanlar 

yaptırdıkları, hamamcılara rüşvetle fazla su 

verdikleri, hâlbuki diğer tarafta ahalinin su 

sıkıntısı çektiği bildirilmiştir. Kayıtlarda bu 

iddialar ve bunların araştırılması için emir 

buyrulduğu yer almaktadır.
25

 

Her yönetimde su yönetimi usulsüzlüklere 

konu olmuştur. Ancak Osmanlı su konusunda 

usulsüzlüklerin ortaya çıkartılmasında en itibarlı 

devlet büyüklerinin hakkındaki iddiaları da 

takibata konu etmiştir. Bu da yönetimin adaleti 

sağlama isteğinin yanı sıra ahalinin su hakkının 

korunmasının İslami ve ahlaki açılardan 

öneminden de kaynaklanmıştır. 
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 Ahmet Refik; On Altıncı Asırda İstanbul hayatı (1553-

1591) s. 15-19. 
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 Cizye ve avârız vergileri. 
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 Yrd. Doç. Dr. Gülfettin Çelik, Su Hukuku ve Teşkilatı, 

İstanbul Su Külliyatı XIV.-Vakıf Su Tahlilleri İstanbul: 

İstanbul Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 142. 
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Gerard de Nerval İstanbul’da “Su”yu 

Anlatıyor; 1843 

Fransız şair ve yazar Gerard de Nerval 

İstanbul‟daki su ticareti ve halk arasında muteber 

sayılan bazı sular konusunda aşağıdaki 

açıklamaları yapıyor;  

" Alkollü ve mayalanmış içkilerin açıkta ve 

alenen satılamadığı bu ülkede bize acayip gelen 

bir ticaret dalı dikkati çekiyor; bardak bardak 

veya istenilen miktarda su satan sucular. 

Bu olağanüstü dükkânların rafları, içinde 

çeşit çeşit su bulunan kap ve kavanozlarla dolu. 

İstanbul'un suyu Valens kemerleriyle şehre geliyor 

ve Bizans döneminden kalan sarnıçlarda 

dinlendiği için tadı içmeye çok uygun değil. İçme 

suyunun kıt olması insanları kaynak sularına 

yöneltmiş ve İstanbul'da gerçek "su gurme"lerinin 

geliştirdiği bir "su ekolü" oluşmuş. 

Su dükkânlarında değişik ülkelerden gelmiş 

değişik yıllara ait sular satılıyor. En kıymet 

verilen su Nil Nehri'nin suyu. İskenderiye'den 

toplanan vergilerin bir kısmı bu suyla ödeniyor ve 

Padişah'ın cinsel gücü arttırdığı söylenen bu 

sudan başka su içmediği söyleniyor. Erimiş tuzlar 

açısından zengin olan Tuna suyunun enerji 

verdiği, Fırat suyunun ise zayıf bünyeli insanlara 

iyi geldiği söyleniyor. Değişik senelere ait sular 

ağzı mühürlenmiş şişelerde satılıyor; bunların 

arasında en makbulü olan 1833 yılı Nil suyunun 

fiyatı çok yüksek. 

Muhammet'in dinine mensup olmayan 

Avrupalılar için bu su fanatikliğini anlamak çok 

zor..."
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 Gerard de Nerval, Fransız şair ve yazar / 1843. 

Kaynak:  

 

 

 

 


