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İstanbul’a içme suyu temîni: 

Terkos suyu
İ L H A M İ  Y U R D A K U L
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. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’nın 
büyük şehirlerine içilebilir ve kullanı-
labilir temiz su sağlanamaması kamu 
sağlığı bakımından ciddî bir problemdi. 

ek çok bulaşıcı hastalık salgın hâlin-
de ölümlere neden oluyordu. Bunun 
üzerine belediyeler şehir hizmetlerinin 
belirleyicisi ve düzenleyicisi oldu. aris, 

ondra, Brüksel, Berlin, Amsterdam 
gibi birçok Avrupa şehrinde su temîni 
ve atık suyun uzaklaştırılması kamu 
hizmeti olarak görüldü. Bu arada sanâ-
yileşme ve modernleşmenin bir sonucu 
olarak pek çok iş ve hizmet sektöründe 
özel şirketler kurulduğu gibi, şehirlerin 
içme suyu ihtiyâcını karşılamak için de 
su şirketleri tesis edildi. 

. yüzyıl ortalarında İstanbul’da 
su sıkıntısını önlemek için şehre 
misâ r gelmesinin önlenmesi, yazları 
konaklarından yalılarına gidenlerin ha-
mam, fıskiye ve selsebil sularının sokak 
ve meydan çeşmelerine verilmesi köklü 
çözümler getirmiyordu. eleneksel su 

temin yollarının yeterli olmaması üze-
rine yeni arayışlar içine girildi. lusla-
rarası sermâyeye sâhip şirketler, başta 
İstanbul olmak üzere İzmir, Beyrut, 
Kudüs ve Selânik gibi büyük smanlı 
şehirlerinin içme suyu imtiyâzını almak 
üzere pro eler sundu. ro elerde sanâyi 
devrimiyle yayılan buhar gücünden ve 
artezyen kuyusu açmak için geliştirilen 
burgulardan faydalanılıyordu.

 Kasım  târihlerinde, 
tulumbalı burgu  ile su çıkarma işle-

minin Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde 
de uygulanmasına dâir ticâret nâzırına 
ve İstanbul kadısına hüküm gönderil-
di.  yazında İstanbul’da kuraklık 
nedeniyle su sıkıntısı olması üzerine 
Fransa’dan getirilen mühendis De-
gousee, aliç’te ve şehrin diğer uygun 
yerlerinde açılacak artezyen kuyuları 
ile sağlanan suyun yüksek kesimlere 
isâlesini teklif etti, ancak mâliyetin 
yüksekliği ve Kırım Savaşı nedeniyle 
pro e kabul edilmedi. 

Özel su şirketine 
verilen su getirme

ve dağıtma 
imtiyâzıyla 

İstanbullular
ücreti karşılığında 

Terkos suyuna 
kavuştular. 

Selânik Su Şirket-i Osmâniyye Anonim Şirketi, 03842 numaralı hisse senedi. Halûk Perk Koleksiyonu.
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 yılında meydana gelen İstan-
bul depremi nedeniyle zarar gören 
kemerler ile Sultan Mahmud ve Vâlide 
bentleri,  yılında vkaf nâzırı Ah-
med Ve k fendi’nin girişimiyle tâmir 
edildi, su kaçağı olan maslak ve su 
terâzileri yerine demir borular döşendi. 

 yılında Fransa Köprüler ve 
ollar İdâresi mühendisi itter, sular 

müdürü ve evkaf  temsilcilerinden olu-
şan bir komisyon kuruldu. Komisyonun 
görevi, erkos gölünün üst tarafında ve 
Karadeniz ile Marmara denizi arasında 
bulunan eski bir kemer veya gerekti-
ğinde bir buhar makinesi vâsıtasıyla 
şehre su getirilip getirilemeyeceğini 
incelemekti. Kısa sürede uygulanması 
mümkün olmayan bu çalışma yerine, 
döşenecek boru hattı ve buhar ma-
kinesi ile Kâğıthâne deresi suyunun 

aksim’e ulaştırılması teklif edildi. 
 yılında ppenheim, Stanifort 

ve uarracino ortaklığı adına İngiliz 
mühendis Macneell, hükûmete pro e 
sundu. Bu İngiliz yatırımcılar ülkelerin-
den getirdikleri uzmanlarla uzun süre 
tetkikler yapmıştı. ro e, stıranca’dan 

 milyon galon  milyon lt , Boğaz-
köy’den  milyon galon  milyon lt  ve 
mevcut haznelerden de  bin galon  
milyon  bin milyon lt  su alınmasını 
teklif ediyordu. Şehrin nüfûsu  milyon 
olarak tahmin ediliyor ve kişi başına 

 lt  okka  su verilmesi düşünülü-
yordu. oplanacak su, Alibey vâdîsinde 
inşâ edilecek bir bara da biriktirilecek 
ve güçlü buhar makineleriyle şehrin her 
tarafına verilecekti. ro enin mâliyeti,  
milyon  bin sterlin olacaktı. 

emen hemen aynı târihe denk 
düşen diğer bir pro e ise ttoman 
Financial Association’in müdürleri ta-
rafından verildi. ro e sahipleri, Altıncı 
Dâire, İstanbul ve Boğaziçi yakasına 
su isâle etmek üzere imtiyaz talebinde 
bulunuyordu. ro eye göre, Altıncı Dâi-
re’nin nüfûsu yaklaşık  bin idi. Kişi 
başına günlük  lt  okka  su sağla-
nacaktı. Bu su için Belgrad rmanları 

yakınında bulunan aşa deresi vâdîsi 
kapatılacaktı. Böylece yağmur suları 
ve civardaki kaynaklardan toplanacak 
suyla bir havuz meydana getirilecekti. 

zel şirketlerin Avrupa’da kamuya 
su sağlama uygulamalarından yaklaşık 

 yıl sonra, Sultan Abdülaziz devrinde 
İstanbul’a da aynı yöntemle su temî-
nine dâir önemli bir karar alındı.  
yılında, aslen Fransız olan, smanlı 
tebaasından erno ernau  Bey’e er-
kos gölü ve bu göle akan Kızıldere’den 
İstanbul’un alata ve Beyoğlu taraf-
larına su getirme ve dağıtma imtiyâzı 
verildi. Bu imtiyaz fermânından sonra 
gölün suları hakkında bâzı etüt çalış-
maları yapılmasına rağmen  

smanlı us savaşının sebep olduğu 
ekonomik ve siyâsî güvensizlik gibi 
nedenlerle su şirketi belirlenen süre 
içinde kurulamadı. Sultan . Abdülha-
mid devrinde erno Bey’e aynı şart-
larda yeni bir imtiyaz fermânı verildi, 
şirketi kurması istendi.

İstanbul’da evlerin yaklaşık yarı-
sında içme suyu vardı. Diğer yarısı ise 
içme suyu ihtiyaçlarını çeşmelerden 
temin etmekteydi. erno Bey tara-
fından kurulan Dersaâdet Su Şirketi 

ompagniedes au  de onstanti-
nople ,  yılında evlere henüz su 

dağıtmadan önce gazetelere verdiği 
îlanlarla şehirde kurduğu perakende su 
depolarından erkos suyunu satma-
ya başladığını duyurdu.  cak  
târihli a ur uie gazetesinde op-
hâne’de kayık iskelesinin karşısında 
bulunan su deposunun her gün açık 
olduğu ve özellikle evlerinde su deposu 
ve sarnıcı olanlar için evlere su servisi 
yapıldığı îlan olundu. Depo, erkos 
suyunu tatmaya gelenlerle doluyordu. 
Şirket abone kazanmak için, Bütün 
dünyâda olduğu gibi İstanbul’da da 
şirketin suyu içilir.  cümlesiyle süslü 
kartpostallar dağıtıyordu.

ihâyet şirket, çalışmalarını 
tamamlayarak  yılından îtibâ-
ren Beyoğlu tarafına erkos suyunu 
vermeye başladı. erkos su şirketi, bu 
târihten yaklaşık  yıl sonra İstanbul 
tarafına da su getirdi.  Mayıs  
târihinde İstanbul cihetine su tevziine 
başlanacağı ve Sultanahmet’teki bah-
çe i umûmî de kurban kesilerek resmî 
tören yapılacağı sadârete bildirildi. Bu 
târihe kadar şehir sâkinleri parayla 
su kullanmamıştı, bu yüzden şirketin 
litre kıyye okka  ile sattığı su pahalı 
bulundu. Abonelik mürâcaatı yapan 
müşterilerin evlerine suyun akıtı-
labilmesi için tâlî sokak borularının 

Dersaâdet Su Şirketi hisse senetleri. Halûk Perk Koleksiyonu.
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döşenmesi ve evlerde su tesîsâtının 
yapılması işi de yine şirket tarafından 
yürütüldü. erkos sularının tevziine 
dâir nizamnâmenin önemli sayılan 
pek çok maddesi, şirketin aboneleriyle 
yaptığı sözleşme senedinde ürkçe ve 
Fransızca olarak yer aldı. Düzenleme 
 cak  târihinde yürürlüğe girdi. 

Abonelik her yılın ocak, nisan, temmuz 
ve kasım aylarının ilk gününden başla-
tılmakta ve en az bir yıl sürmekteydi.

İstanbul’un umeli yakası için 
hemen hemen yegâne su kaynağı Der-
saâdet Su Şirketi tarafından getirilen, 

erkos ve ona bağlı derelerin suyu idi. 
Ancak . Meşrûtiyet’in îlânı, . Dünya 
Savaşı’nın sonunda millî bir iktisat 
politikası geliştirme çabaları, dünyânın 
ekonomik şartları, şirketin beklentileri 
karşılayamaması ve su ücretlerine yapı-

lan zamlar halkın şirkete karşı hoşnut-
suzluğuna neden oldu. alk ve hükûmet 
ile şirket arasında meydana gelen bâzı 
anlaşmazlıklar basının gündemine 
ve yargıya taşındı. İstanbul’un içme 
sularından Vakıf sularını vkaf ezâ-
reti, amîdiye sularını Belediye, erkos 
suyunu da Dersaâdet Su Şirketi idâre et-
mekteydi.  yılında devletin istemesi 
hâlinde satın alma hakkının doğması 
üzerine şirketin kamulaştırılmasına ka-
rar verildi ve Aralık ’de imzâlanan 
antlaşmayla cak ’te şirket İstanbul 
Sular İdaresi’ne devredildi.

Dersaâdet Su Şirketi tarafından 
erkos gölü ve Karamandere su havza-

sının sularını şehre getirmek için inşâ 
edilen isâle hattı . Konstantin’in stı-
ranca dağlarından getirdiği eski isâle 
hattı güzergâhını tâkip etmişti. ’lı 

yıllarda İstanbul’un ciddî bir su kıtlığı 
içine düşmesi üzerine İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin yaptığı stıranca su 
isâle pro esi de yine bu güzergâh üze-
rindeydi. İstanbul’un içme suyu temin 
havzalarının yüzyıllardır aynı olması, 
bu sahaların korunmasının önemini 
göstermektedir.
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Dersaâdet Su Şirketi tarafından inşâ edilen isâle hattı da, 
1990’lı yıllarda yapılan Istıranca su isâle hattı da,

I. Konstantin’in Istıranca dağlarından getirdiği eski isâle hattı 
güzergâhını tâkip etmiştir.

Dersaâdet Su Şirketi müdürünün Karadeniz'de Karaburun'dan Terkos'a kadar
inşâ edilecek tramvay hattının tesîsine dâir Şehremâneti'ne hitâben yazdığı arz.


