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Öz 

Bu çal mada, XVII. yüzy l kad sicillerine göre Kayseri ve çevresinde sulama 
kaynaklar n n kullan m ve payla m hususunda ortaya ç kan baz ihtilaflarla ilgili olarak 
tespiti yap lan belgeler üzerinde de erlendirmelerde bulunulmu tur. Bu çerçevede, 
günümüzün önemli meselelerinden olan su sorunlar n n tarihî süreçte Osmanl döneminde 
nas l bir durum arz etti i, ortaya ç kan sorunlar n nas l ve ne ekilde çözümlendi i, Kayseri 
örne inde ortaya konularak bu konuya dikkat çekilmi tir. Bu ba lamda, sulama konusunda 
ortaya ç kan ihtilaflar n çözümünde uygulanan temel yakla m kadim ilkesi olmu tur. 
Suyun kullan m ekli ve haklar idare taraf ndan kay t alt na al nm ve suyun payla m 
nöbet esas na göre düzenlenmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Kayseri, Su Kaynaklar , Kad Sicilleri, XVII. 
Yüzy l.  

CONFLICTS ABOUT USING WATER RESOURCES IN AGRICULTURE  IN 
KAYSER AND ITS VICINITY 

(ACCORDING TO THE JUDICIAL RECORDS IN THE XVII TH CENTURY)  

Abstract 

In this study, evaluations were done about the conflicts about using water 
resources in agriculture and the problems of sharing them in Kayseri and its vicinity in the 
17th century according to the judicial records. In this context, how the water problems were 
and how the results were solved were attracted attention and the sample of Kayseri. The 
main approach about the solving of the irrigation water sharing problems was kadim 
(ancient) principle. The use of water was regulated and water rights were kept by 
administration in the official records. Water sharing arrangments were based on rotations 
system as known nöbet . 

Keywords: The Ottoman, Kayseri, Water Resources, Judicial Records, XVII th 
Century.   

1. Giri  

Su, ba ta insan olmak üzere her canl için olmazsa olmaz bir hayat 
kayna d r. slam hukuku, özellikle mülkiyet ve yararlanma hususunda suyun 
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hayati önemine uygun düzenlemeye gitmi tir. Sular, kayna ve yata ile birlikte 
veya bunlardan ayr olarak, sahipli veya sahipsiz arazide bulunu una göre ya da 
ihraz edilip edilmemi olmas na göre de erlendirilmi tir.  

Sular , denizler ve büyük göller, nehirler, kuyular ve kaynaklar olmak 
üzere gruplara ay rarak incelemek söz konusudur. Nehirler özellikle tar m 
arazilerinin sulanmas nda ta d klar önem dolay s yla slam hukukçular nca çok 
erken dönemden itibaren tetkik konusu edilmi tir. Baz hukukçular, nehirleri 
meydana gelmelerinde insan eme i bulunup bulunmamalar na göre üç ekilde 
tasnif etmektedirler. Buna göre birincisi, Dicle, F rat gibi büyük nehirler ki 
bunlardan herkes istedi i gibi yararlanabilirler. kincisi, arazi ihya etmek üzere 
insanlar n kaz p ak tt nehirlerdir ki, bunlar da eme i geçenlerin ortak mülkiyeti 
alt nda bulunmaktad r. Üçüncüsü ise, yine insan n eme i bulunmayan küçük 
nehirler olup, bunlar da kendi aralar nda, önüne set çekerek tutulmaya gerek 
olmadan bütün arazilere yetecek kadar suyu bol olan küçük nehirler ve bir süre 
tutulduktan sonra suyu yükselen ve sulamaya elveri li hale gelen küçük nehirler 
olmak üzere iki k sma ayr l rlar. Bu sulardan istifade etmek, öndeki arazinin ilk 
önce yararlanmas esas na göre, s ra ile gerçekle mektedir. Ki ilerin suyu kendi 
arazilerinde ne kadar tutaca , arazinin yap s na, ekimi ve dikimi yap lan nesneye, 
mevsimine, ekim zaman na, suyun durumuna göre de i iklik göstermekte ve 
geçerli örf ve teamüllere göre belirlenmesi gerekmektedir1. 

Herkesin suda ortakl , kayna nda ve yata ndaki su ile ilgilidir. Sahipli 
yani özel mülkiyetteki bir arazide de olsa, kayna ndaki suda herkes ortakt r. Hiç 
kimsenin özel mülkü de ildir. Bu sudan herkesin içme, hayvanlar n sulama, 
y kanma vb. maksatlarla yararlanma hakk vard r2.  

irb kelimesi ise lügatte, su hissesi, suya ait hak, ekin ve hayvan sulama 
nöbeti manalar ndad r3. Hukuk st lah nda, a aç ve ekin sulamak için sudan 
kazan lm hisse veya sudan faydalanma s ras d r. Hakk- irbe tabi di er bir hak da 
mecra hakk d r. Sulan lmas istenilen araziye suyu ula t rmak için ba kas n n 
arazisinden geçirmek, ak tmak manas ndad r. Hakk- mesil ise ihtiyaçtan fazla olan 
veya arazi üzerine yay lmas münasip olmayan, yahut bitkilere zararl olan suyu 
ula mas icap eden yere ula ana kadar ak tmakt r4.  

Kimsenin mülkiyetinde olmayan bir yerden insan eme inin rolü olmaks z n 
kendili inden kaynay p satha ç kan sular da hukuki olarak büyük nehirler gibi olup 
herkesin yararlanmas na aç kt rlar. Dolay s yla kamu mal statüsündedirler. 
Memban n dar olmas , ya da suyunun kifayetsiz kalmas nedeniyle, bu 
kaynaklardan yararlanma hususunda birden fazla ki i aras nda niza ve çeki menin 
ç kmas durumunda, söz konusu kayna n suyu ile ihya edilen arazi dikkate 
                                                

 

1  Mehmet Günay, slam Hukukunda ve Osmanl Uygulamas nda Kamu Mallar , stanbul 2001, s. 
52-53, 210-214. 

2  Fahri Demir, slam Hukukunda Mülkiyet Hakk ve Servet Da l m , Ankara 1986, s. 55.  
3  Ferit Devellio lu, Osmanl ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2004.  
4  Abdülkerim Zeydan, slam Hukukuna Giri , Tercüme: Ali afak, stanbul 1976, s. 353-357. 
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al narak mesele çözülür. Buna göre arazi ihya etmek için ilk olarak kim te ebbüste 
bulunmu sa kaynaktan ilk olarak yararlanma hakk na o sahiptir. Bu ki i ihtiyac n 
kar lad ktan sonra bundan ayn s raya göre di er arazi sahipleri yararlanacakt r. 
Ayn anda ihya te ebbüsünde bululanlar ise ya kayna n suyunu taksim edecekler 
ya da nöbetle e kullanacaklard r5. 

Bu çal mada, yukar da verilen suyun mülkiyet ve kullan m hakk ile ilgili 
özet bilgiler çerçevesinde, XVII. yüzy lda Kayseri ve çevresinde sulama suyunun 
kullan m ve payla m konusunda ortaya ç kan belli ba l ihtilaflar n neler oldu u 
Kayseri kad sicillerindeki6 örnekleriyle ortaya konulacak ve bunlara nas l bir 
çözüm getirildi i incelenecektir.  

2. Kayseri ve Çevresinde Sulama Kaynaklar

 

Kayseri ehrinin su ve havas , Erciyes Da n n kuzey eteklerinde 
bulunmas sayesinde bir derece canl l k ve güzellik kazan r. Erciyes Da n n 
eteklerinin, bin metreden fazla yüksekli e sahip, çok say da yaylas olup, buralarda 
birçok su kayna bulundu undan, Kayseri ehri ile civar ndaki köyler ve kasabalar 
bu sulardan yararlan rlar7. 

Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Der-beyân- enhâr- zülâl- hayvân 
ba l alt nda, Bu ehr-i Kayseriyye nin cânib-i erbaas nda yüz on yedi aded 
arklar ve kaynak ve uyûn- câriyeler vard r. Ekseriyâ bu ehre hâ il olan kûh- Ercîs 
yaylas ndan tulû eden mâ-i cârîlerdir, ammâ ehrin alt yan nda Koyun köprüsü 
suyuna Gerizler suyu derler. Mezkûr Koyun cisrinden geçüp cereyan ederek 
Mazlumo lu kantaras ndan iner Âlî köprüsüne var r. Andan akup Saz a mahlût 
olur. Andan Yal n zgöz köprüsü yan nda nehr-i azim-i K z l rmak a rîzân olur. Bir 
nehir dahi Ayn-i Kenis derler. Germüri nâm mahalden ç kup ehri ve ba u 
ba çeleri rayy edüp bu dahi iner, nehr-i K z l rmak a munsab olur. eklinde 
Kayseri ve civar n n belli ba l su kaynaklar hakk nda bilgi vermektedir8.  

                                                

 

5  Günay, a.g.e., s. 220-221.  
6  Kayseri ve Yöresi Tarih Ara t rmalar Merkezi (KAYTAM) nde fotokopi ve mikrofilm hâlinde 

bulunan bu siciller: 55, 60, 63, 73, 74, 75, 78, 82, 85, 95, 98, 100 ve 103 Numaral sicillerdir. Bu 
sicillerden baz lar Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dal nda 
yüksek lisans tezi olarak haz rlanm olup, birer örne i Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi 
Tarih Ara t rmalar Merkezi nde bulunmaktad r: Sefure Deveci, 55/2 Numaral Kayseri er iyye 
Sicili (H.1055/M.1645) Transkripsiyon ve De erlendirme, Kayseri 2002;  Mesude Do an, 60/1 
Numaral Kayseri er iyye Sicili (H.1065 /M. 1655) Transkripsiyon ve De erlendirme, Kayseri 
2001; Zeynep Kal pç o lu, 75 Numaral Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve De erlendirme 
(H.1073-74 / M. 1663-1664), Kayseri 1996; Adem Y lmaz, 74/1 Numaral Kayseri er iyye Sicili 
Transkripsiyon ve De erlendirme (H.1077-78 / M. 1677), Kayseri 2000. 

7  Mustafa Keskin, Kayseri er iyye Sicillerine Göre Erciyes , I. Ulusal Erciyes Sempozyumu (23-
25 Ekim 2003), Kayseri 2005, s. 136.  

8  Evliya Çelebi bin Dervi Mehemmed Z llî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3. Kitap, Haz.: Seyit Ali 
Kahraman- Yücel Da l , YKY, stanbul 1999, s. 108.  
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Mir ât- Kayseriyye müellifi Ahmet Nazif de, Kayseriyye Dâhilindeki Su 

ve Madeniyatla Nehir ve Göller ba l alt nda verdi i bilgilerde, Kayseri deki 
çe melere içme suyunun Büyük Avg n, Kumluk ve Makbul Suyu diye tabir edilen 
üç membadan has l oldu unu belirtmekte ve Erciyes Da n n ete inde yer alan 
Hac lar ve K z lviran köylerinin sudan mahrum olduklar n , bu köyler ahalisinin 
büyük sarn çlar in a ve k günlerinde kar ile doldurarak ihtiyaçlar n 
kar lad klar n zikreder. Kayseri nin içmeye mahsus bu üç önemli kayna n n yan 
s ra çevre köylerin de sulamaya ve içmeye mahsus ayr ayr su kaynaklar n n 
oldu unu ve bunlar n hepsinin Erciyes Da n n kollar ndan ç kt n belirtir. Nehir 
konusunda da bilgi verirken en me hur nehrin K z l rmak oldu unu, ancak civar 
köylerin tar m arazilerini sulamada bu nehirden istifade edemediklerinden ve 
Kayseri arazisinin daha ziyade Sar msakl suyu ile Karasu dan istifade etti inden 
bahseder. Ayr ca, Kayseri sanca dahilindeki göllerden olan Engir Gölü nün de 
Efkere, Mancusun köyleri önünde olup, civar ndaki dere ve da lardan has l olan 
kar ve ya mur sular n n birikmesinden meydana gelerek küçük bir göl hâlini 
ald n ve bu gölün, müteaddit bentlerle tutularak Dadasun köyü arazisini 
sulad n belirtir9.  Erciyes in sular , sel sular ve memba sular olmak üzere iki k s md r. Sel 
sular n n mühimleri Kayseri ovas na kadar ula r. Memba sular daimi olup, do u 
ve kuzey eteklerinde ve burada bulunan köylerin içme sular n , ba , bahçe ve 
tarlalar n sulanmas n n temininde kullan lm t r10. 

Bölge olarak, Kayseri de su potansiyeli yüksek olmas na ra men 
akarsulardan gere i gibi yararlan lamad ndan baz yerle im birimlerine kuyu ve 
sarn çlardan istifade cihetine gidilmi tir11. Suyun bol oldu u bahar aylar nda düz 
arazilere yap lm olan havuz veya sarn çlar doldurulmu , suyun olmad yaz 
aylar nda susuz duramayacak çiçek, sebze ve a açlar bu sularla sulanm t r. 
Kayseri ba lar n n ço u da yaz aylar nda su s k nt s çekmi tir. Ba c lar, çok 
zengin su kaynaklar na sahip olan Erciyes Da ndan yeteri kadar yararlanamam 
ço u zaman bitkilerini sulayacak suyu bulamam lard r. Kayseri de, ba lar sulu ve 
k raç olarak ikiye ayr l rd . Hisarc k, K ranard , Akçakaya, Endürlük, Talas ba lar , 
Erciyes ten gelen kaynak sular ile sulan rd . Erkilet, Gesi, Germir ve Tavlusun un 
da su sorunu yoktu. Di er ba lar, yak nlar nda sürekli bir akarsu bulunmamas 
nedeniyle, bahar aylar d nda su sorunuyla kar la rd . Bundan dolay , 

                                                

  

9  Ahmet Nazif, Mir ât- Kayseriyye, Kayseriye Dâhilindeki Su ve Madeniyatla Nehir ve Göller , 
Erciyes Gazetesi, Say : 4, 26 Muharrem 1330, s. 13; Say : 5, 3 Safer 1330, s. 12-13. Ayr ca 
Kayseri nin su, nehir ve gölleri için bkz. Uygur Kocaba o lu - Murat Ulu tekin (Haz rlayanlar), 
Salnamelerde Kayseri, Kayseri 1998.  

10   Kocaba o lu, a.g.e., s. 240-241.  
11  Muhammet Karaka , Kayseri ve Çevresinde Su Projeleri , I. Kayseri ve Yöresi Tarih 

Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), Kayseri, 1997, s. 165. Ayr ca Kayseri deki su 
kuyular ve sarn çlar hakk nda bilgi için bkz. Mustafa Denkta , Kayseri deki Tarihî Su Yap lar , 
Kayseri 2000, s. 13-17.  
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Erciyes ten ovaya akan bahar selleri, çay ve dereler, ba ve bahçelerin 
sulanmas nda, kuyular n doldurulmas nda kullan lm t r12.  

3. Sulama Kaynaklar n n Kullan m ve Payla m na Dair htilaflar 

ncelenen döneme ait belgelerde, sulama suyunun kullan m ile ilgili dava 
konusunda davac lar n mesnet olarak öne ç kard klar husus, sulama kayna n n 
kullan m noktas nda uygulaman n kadim oldu udur. Kadim kavram Osmanl 
uygulamalar nda geni bir yer bulmu tur. Osmanl kanunnamelerinde Ve kadim 
k rk elli y la denilmez. Kadim odur ki, kimesne an n evvelin bilmeye 13 eklinde 
ifade edilirken, Mecelle de kadim oldur ki evvelini bilur kimesne olmaya 
eklinde tan mlan r14. Bu durum incelenen dönemle ilgili belgelerde; kadimü l-

eyyâmdan ilâ haze l-ân , kadimü l-eyyâmdan ilâ yevmina , kadime 
muhalif niza

 

ve müdahale etmeleri , kadimü l-eyyâmdan öyle ola 
gelmi , aba ân ecdad m zdan böyle i idüb böyle gelmi izdir , hilaf- 
mu tad- kadim bunlar tagayyür , feth-i hakanîden berü mâ-i mezkûr bizim 
karyemiz topra nda cari ede gelüb , mahsus ve muayyen hakk- saki ve 
hakk- ürbümüz iken , kadimü l-eyyâmdan bu ana gelinceye de in nöbetimiz 
olub , mecrâ-yi kadimden ihraç ve tahvil , kadimden karyelerine cari ola 
gelüb intifa ede geldikleri suya ürblerinde kimesnenin medhali ve alakas 
yo iken ,  kadime muhalif hark ihdas idüb kendü karyelerine icra ettirmekle 
ziyade zulüm ve teaddi eylediklerin eklinde yer alm t r.  

Ayn ekilde gerek mahallinde görülen ve gerek merkeze kadar iletilerek 
çözüme kavu turulan davalarda bu konuya yakla mda kadim olgusu temel 
al nm t r. Konu, slam hukuku ve Osmanl uygulamas çerçevesinde suyun 
kullan m nda k stas olan hakk- ufa, hakk- irb, hakk- mecra, hakk- mesil 
uygulamalar çerçevesinde ekillenmi tir. Konunun çözümüyle ilgili olarak 
belgelere yans yan ifadeler, kadimden ne vech ile cari ola gelmi se yine ol 
vechle icra ettirüb , el-kadimu yutraku alâ k demihi , üslûb-i sâb k 
üzere icra ettirüb , ol su kadimden ne vech ile cari olagelmi ise ol vech 
ile icra ettirüb, mezbûrlar kadime muhalif dahl ve taarruz ettirmeyesüz

 

eklinde olmu tur.  Akarsular n herkesin arazisine muntazam ekilde tevziine ve nöbetle 
ak t lmas i ine nezaret edenler hakk nda kullan lan tabir mîr-i âbd r15. Mîr-i âbl k 
Pakal n n verdi i bilgilere göre sulama ve su da t m i ine nezaret edenler 
hakk nda kullan lan bir tabirdir16. Ayr ca resm-i mîr-i âbiye ad alt nda bir vergi de 

                                                

 

12  Vacit mamo lu, Kayseri Ba Evleri, stanbul 2001, s. 31, 105. 
13  Ahmed Akgündüz, Osmanl Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C. VII, stanbul 1994, s. 300.   
14  Ali Haydar, Dürerü l-Hükkam erhu Mecelletü l-Ahkam, C. II, stanbul 1314, s. 450; Ayr ca 

kadim teriminin Osmanl siyasi literatüründeki kullan m için bkz. Mehmet Öz, Klasik Dönem 
Osmanl Siyasi Dü üncesi: Tarihî Temeller ve Ana lkeler , slamî Ara t rmalar, XII/1,(1999), s. 
27-33.  

15  Midhat Serto lu, Osmanl Tarih Lûgat , stanbul 1986, s. 226.  
16  Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, C. II, MEB, stanbul 1993, 

s.542-543. 
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tahsil edilirdi17. XVI. yüzy l ba lar nda Kayseri ehrinin liva hass varidat aras nda 
Hisarc k  suyu mîr-i âbî resmi maktu olarak 1200 akçe ve Sar msakl suyu mîr-i 

âbî resmi de 7000 akçe idi18. Sar msakl köyü s n r nda mîr-i âbl k al nmay p, bu 
verginin köy s n r ndan sonra ç kt na dair mezkûr Sar msakl dan ç kan sudan 
Sar msakl s n r ndan mîr-i âbl k al na gelmemi er le tefti olunup hüccet verilmi 
deyu defter-i köhnede mestur.. eklindeki kay tla öteden beri mîr-i âbl k 
al nmad na i aret edilmi tir19. 

Ancak uygulamada zaman zaman s k nt lar n ya and da görülmektedir. 
Nitekim, Muharrem 1084 (Nisan 1673) tarihli Kayseri sanca mutasarr f ve 
Kayseri kad s na hitaben gönderilen bir fermana göre, Hisarc k köyündeki ba ve 
bahçeleri tasarruf eden köy ahalisi merkeze arzuhal gönderip, Cebel-i Erciyes ten 
cereyan eden sudan kendi köylerinin ba , bahçe ve tarlalar na icra oluna gelen su 
ile sulad klar ve defter-i cedid-i hakanîde âdet-i mîr-i âbiye olarak 1200 akçe has l 
yaz l oldu u, her sene bu miktar mîr-i âbiyeye eda ede geldiklerini belirtmi lerdir. 
Ancak baz sipahilerin kanunda belirtilen ve defterde kay tl olan resm-i mîr-i âb na 
kanaat etmeyip, bunlar n sular n kanuna hilaf olarak, ba ka bir nahiye ahalisine 
sat p, ahaliye zarar verdiklerinden bahisle ikâyette bulunmu lard r. Bunun üzerine 
konunun defter-i cedid-i hakanîye göre çözülmesi emredilmi tir20. Benzer ekilde, 
22 Safer 1109 (9 Eylül 1697) tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi Talas köyünün 
Müslim ve gayrimüslim ahalileri, Kayseri Kalesi mustahf zlar ndan olup 
mahkemede haz r bulunan kimselerden davac olmu lard r. Buna göre, üç yüz 
seneyi mütecaviz köylerine gelen ve ba , bahçe, bostan vesaireyi sulamada 
kulland klar ve hakk- irbleri olan suyun resm-i mîr-i âbiyelerini köyün mustahf z 
t mar na mutasarr f olanlara defter-i hakanîde yaz l olan 338 akçeyi her sene eda 
ettikleri ve üç yüz seneden bu ana kadar suya kimsenin dâhil olmad , münavebe 
usulüyle ba , bahçe ve bostanlar n sulaya geldikleri hâlde, mustahf zlar n buna 
müdahil olduklar ndan bahisle ikâyetlerini merkeze iletmi lerdir. Meselenin 
kadimde nas l uygulana gelmi se, ona göre çözülmesi yönünde ferman 
gönderilmi tir21.  
                                                

 

17  Kayseri kazas nda mîr-i âb vergisi al nmakta olup, al nan vergi yaln zca Cebel-i Ali nahiyesinde 
300 akçe olarak kaydedilmi tir. Bununla beraber, 1500 tarihli tahrir defterinde Sar msakl suyu ve 
Hisarc k suyundan mîr-i âb vergisi al nd bilinmektedir. Ayr ca sbile köyünden ç kan sudan 
Tavlusun, Venk, Germir ve C rlavuk köylerinin ortakla a kullan mlar hakk nda tahrir defterinde 
hüccet verildi i kay tl d r. Bu vergiyle ilgili 1500 tarihli tahrir defterinde ba lar ve bostanlar 
suvar lar kimesneleriyle ber vech-i maktu mebla - mezburu sancakbeyine vere. Bu suyun 
ittifakla kendiler tasarruf olalar kayd bulunmaktad r (Mehmet nba , XVI. Yüzy l Ba lar nda 
Kayseri, Kayseri 1992, s. 139).  

18  Tayyib Gökbilgin, XVI. As r Ba lar nda Kayseri ehri ve Livas , 60. Do um Y l 
Münasebetiyle Zeki Velidi Togan a Arma an, stanbul 1950-1955, s. 98. Ayr ca Hisarc k suyunun 
1200 akçe adet-i mîr-i âb ve Sar msakl suyunun adet-i mîr-i âb n n 7000 akçe oldu una dair 
1530 tarihli kay t için bkz. Ahmet Özk l nç (ve di erleri), 387 Numaral Muhâsebe-i Vilâyet-i 
Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), I, Dizin ve T pk bas m, Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü 
Yay n , Ankara 1996, s. 201.  

19  Gökbilgin, a.g.m., s. 103.  
20  82 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 248. 
21  103 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 41.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (391-405 s.)  

397

  
Özellikle gerek Kayseri de ve gerekse çevre yerle im birimlerinde akar 

sular n kullan m nda zaman zaman s k nt lar n ç kt görülmekteydi. Suyun 
miktar n n ihtiyaca cevap vermemesi, özellikle de yaz aylar nda artan sulama 
ihtiyac , suyun kullan m ve payla m ile ilgili birtak m sorunlar da beraberinde 
getirmekteydi. Bu tür problemlerin giderilmesinde, temel kriter kadîmden ne vech 
ile câri ola gelmi ise yani önceki statüsü ne ise onun devam ettirilmesi eklinde 
olmu tur.  

Bilindi i üzere, mülkiyet hakk n n kaynaklar ndan biri de önce sahip 
olmakt r. lk i gal, mülkiyeti aslen iktisab n bir sebebidir22. Bununla ilgili sicillere 
yans yan örneklerden birisi de Cemaziyelevvel 1055 (Haziran 1645) tarihli Kayseri 
sanca mutasarr f na ve Kayseri kad s na hitaben gönderilen emr-i erif suretidir. 
Buna göre Kayseri ye tabi Mancusun köyü ahalisi, Gesi köyünde sakin olan sipahi, 
yeniçeri ve reayadan baz kimselerin kadime muhalif olarak sular na müdahalede 
bulunduklar n iddia etmi ler ve suyu kendi yoncal klar na ak tarak tarlalar n n ve 
de irmenlerinin muattal kalmas na sebebiyet verdiklerinden bahisle ikâyetçi 
olmu lard r. Bunun üzerine ikâyet konusu hususun kadim ilkesine göre çözülmesi 
ve kadime ayk r bir uygulama söz konusu ise bundan men edilmeleri ve 
müsebbiplerinin de cezaland r lmas istenmi tir23.   

Münavebe usulüyle sulaman n söz konusu oldu u durumlarda, köy 
ahalilerinin münavebeye riayet etmemeleri sorunlar n kayna n olu turmaktayd . 
Bu köylülerin kendi aralar nda olabildi i gibi, suyu kullanmakta ortak olan civar 
köyler aras nda da olabilmekteydi. Bazen de bu durum önü al namayacak boyutlara 
varabilen ve istenmeyen hadiselerin ç kmas na neden olabilmekteydi. Mesela, 11 

evval 1104 (15 Haziran 1693) tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi Mancusun, 
sbile, Venk, Germir, C rlavuk ve Tavlusun köyleri aras nda geçen sbile suyu diye 

bilinen suyun kullan m ve payla m

 

ile ilgili olarak Germir ahalisinin 
uygulamalar n n dava konusu edildi i belgeye göre; ad geçen köyler aras nda 
münavebe usulü ile haftan n cuma ve cumartesi günleri sbile köyü, pazar günü 
Venk köyü, pazartesi Tavlusun köyü sal ve çar amba günleri Germir köyü ve 
per embe günleri de C rlavuk köyünün ba , bahçe ve ekili arazilerinin 
sulanmas n n mutat ola geldi ini görmekteyiz. Suyun yukar taraflar nda bahar 
aylar nda kar ve ya mur sular n n kar mas yla suyun miktar nda art olmaktayd . 
May s ay n n ortalar na kadar köylere ula an suyun miktar

 

kifayet etti inden 
münavebe usulü söz konusu olmazd . Ancak bahar mevsiminin sonlar na do ru 

                                                

 

22  Mehmet eker, slâm da Sosyal Dayan ma Müesseseleri, Ankara 2000, s. 29; Ayr ca slam 
hukukunda mülkiyetin dayand nazariyeler ve mülkiyet kazanma yollar hakk nda geni bilgi 
için bkz. Demir, a.g.e., s. 159-224.   

23  55 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 191. Yine ayn konuyla ilgili olarak bkz. 55 Numaral Kayseri 
Kad Sicili, s. 192, 193. Bu konuyla ilgili fetva sureti de u ekildedir: Bir karye içünden cerayân 
eden nehrin suyuna karye-i mezbûre ahalisi kadîmü l-eyyâmdan beru ba ve bostanlar n sakî ve 
de irmenlerini idare iderler iken, hâlen bâlâ-y nehirde baz yoncal klar ihdâs edenler, ol suyu 
yoncalar na icrâ etmekle ahâli-i mezbûreye zararlar olsa mezbûrlar icrâ-y muz rrdan men 
olunurlar m ? Zararlar olma la olunurlar (55 Numaral Kayseri Kad Sicili, s.193).  
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mevcut suyun, dere yataklar ndan gelen ya mur ve kar sular n n da bitmesiyle 
azalarak normal rejimine dönmekteydi. Normal mecras nda akmaya ba lad 
günlerde ise münavebe usulüne riayet meselesi son derece önem kazanmaktayd . 
Bu zaman dilimleri may s ve a ustos aylar aras nda olup ekili ba , bostan ve 
tarlalar için sulama ihtiyac n n en yo un oldu u, buna mukabil mevcut suyun da en 
az oldu u döneme denk gelmekteydi. A ustos ay n n ortalar ndan sonlar na do ru 
ise, hasat mevsimi oldu u için sulama suyuna gereksinim kalmamaktayd 24.  

Kayseri nin iklim yap s ve topografik özellikleri, k n ya an karlar ve 
bahar ya murlar n n may s ay n n ortalar na kadar su havzalar na yeterli miktarda 
suyun teminini sa lamaktad r. Seylâb eyyâm tabir olunan bu mevsimlerde su 
s k nt s olmad ndan, köyler su kaynaklar n mü tereken kullanm lar ve 
münavebeye tabi tutulmam t r. Bu konuda da zaman zaman köyler aras nda 
ihtilaflar n gündeme geldi i görülmektedir. Mesela, 4 Rebiyülevvel 1088 (7 May s 
1677) tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi A in köyü ile K z k köyü ahalileri 
aras nda, K z k topraklar ndan geçen ve A in hark diye bilinen harktan K z k 
ahalisinin istifade etme haklar bulunmamaktad r. Buna ra men K z k ahalisi söz 
konusu hark n tamir ve temizlik i lerini görmek suretiyle, cereyan eden sudan 
istifade etmek cihetine gitmi lerdir. A in ahalisi, köylerine suyun ula mad ndan 
ve tarlalar n sulayamad klar ndan bahisle K z k ahalisinden davac olmu lard r. 
K z k ahalisi ise bu sudan, mîr-i âb tayin edildi i nöbet dönemlerinde kendilerinin 
herhangi bir haklar olmad n ve bu dönemlerde müdahalede bulunmad klar n , 
ancak seylâb günlerinde harktan cereyan eden suyu A in ahalisi ile mü terek 
kullana geldiklerini beyan etmi lerdir25.  

Sulama suyunun müstakil veya mü terek kullan m konusunda köylerde ve 
ba larda ya anan benzer sorunlar, Kayseri de bahçe ile u ra anlar aras nda da söz 
konusu olmu tur. Mesela 6 Rebiyülevvel 1088 (9 May s 1677) tarihli belgeye göre, 
Hunat Mahallesi nden olup bahçecilik yapan baz kimseler Germir ahalisinden olan 
baz zimmilerden davac olmu lard r. Buna göre, Kö k Suyu diye bilinen sudan 
kadimü l-eyyâmdan beri zimmilerle mü tereken sulaya geldikleri hâlde, zimmi 
taifesinin suyun kullan m hakk n n müstakil olarak kendilerine ait oldu u 
iddias nda bulunarak tarla ve bahçelerin sulanmas na mani olduklar n iddia ile 
ikâyet etmi lerdir. Mahalle ahalisi, kadimü l-eyyâmdan beri mü tereken sulaya 

geldiklerini ahitlerle ispatlamas yla, el-kadimu yütreku alâ k demihi esas na 
göre söz konusu suyun mü terek kullan m na hükmedilmi tir26.  Rebiyülevvel 1085 
(Haziran 1674) tarihli Kayseri kad s na ve sancak mütesellimine hitaben gönderilen 
bir fermanda da Germir ahalisinin merkeze gönderdikleri arzuhal ile köyde bulunan 

                                                

 

24  100 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 111-112. XVI. Yüzy la ait kay tlara göre, Karye-i sbile 
t mar karye-i mezkûrdan inen sudan karye-i mezkûre ve karye-i Derevenk ve Tavlusun ve 
Germir ve karye-i C rlavuk halk n n her hisse iki nöbet sular oldu una tertip üzere ellerinde 
hüccet-i er iyyeleri var. Ber muceb-i hüccet-i er iyye mutasarr f olalar eklinde belirtilmektedir 
(Gökbilgin, a.g.m., s. 104).  

25  85 Numaral Kayseri Kad Sicili s. 194.  
26  85 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 167.  
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ve Kö k Suyu diye bilinen suyun kullan m yla ilgili ikâyete yer verilmi tir. Buna 
göre kadimden beri bostan, bahçe, tarla vesair ziraat eyledikleri yerlere tahsis 
edilmi ve ba kalar n n bu sudan yararlanma haklar yokken, baz kimselerin 
sonradan ba ve bahçe ihdas edip, suyu kadim mecras ndan ç kar p tarlalar n 
sulamalar yla, kendi tarlalar n n kurak kalmas na sebebiyet verdiklerinden bahisle 
ikâyetçi olmu lard 27. Bu durum bize suyun mecras n n tamamen de i tirilmesi 

veya mevcut su mecras üzerinde tarla ve bahçeler ihdas ile suyun kullan m na 
ortak olunmas gibi mevcut düzeni bozacak faaliyetlere müsaade edilmedi ini 
göstermektedir.  

Yine münavebe usulünde görülen aksamalar gidermek için baz tedbirlerin 
al nmas cihetine de gidilmi tir. Mevcut suyun mecras na müdahale ile kendi 
nöbetleri döneminde daha fazla istifade etme cihetine gitmeleri durumunda 
kendilerine a r müeyyidelerin uyguland n görmekteyiz ki bunlar n aras nda 
nezre kesme gelmektedir. Nezre kesme, Osmanl idari ve mali uygulamalar nda 
maddi bir kefaletin devlet hazinesine veya herhangi bir kamu kurumuna bir miktar 
paran n ödetilmesi eklinde ve bir  örfi cezaland rma yöntemi olarak kullan lm t r. 
Nezrin bu ekilde kullan lmas nda yatan temel yakla m ise, toplumun Osmanl 
idaresine sadakat ve itaat vaadinde bulunmu olduklar ndan, bunun hilaf bir 
hareketin, bu vaadin bozulmas olarak telakki edilmesinden kaynaklanm ve böyle 
bir durumda haklar nda ceza tertip edilmesi söz konusu olmu tur28. Nitekim, 20 
Muharrem 1103 (13 Ekim 1691) tarihli hüccete göre, Germir köyü ahalileri 
kendilerine tahsis edilmi olan haftan n sal ve çar amba günleri ve gecelerinde 
nöbetleri oldu una dair ellerinde hüccetleri bulundu u hâlde, Tavlusun köyü 
ahalisinin bentlerini y k p, suyu kendi köylerine icra ettirdiklerini mahkemede 
ispatla, ke f ve tahrir ettirmi lerdir. Bundan sonra söz konusu suya, nöbetleri 
d nda müdahale ile kendi köylerine icra ettirecek olurlarsa, miriye 500 kuru nezr 
vermeyi kabul etmi ler ve birbirlerine de kefil olmu lard r29. Tavlusun arazisini 
bahar n Erciyes Da ndaki karlar n erimesi ile Derevenk Vadisi nin bir ba tan 
di er ba a kat ederek akan sel suyu ile ve yine Erciyes Da ndan ç kan sbile suyu 
sulard . Sel sular

 

belli bir süre akt ktan sonra may s ay nda kesildi inden esas içme 
ve sulama suyu olarak kullan lmas nda, de irmenlerin çal t r lmas nda sbile 
suyundan istifade edilirdi. Ancak sbile ahalisinin ve çevredeki konar göçerlerin bu 
suyun Tavlusun a düzenli olarak akmas n engellemeleri daha sonraki yüzy llarda 
da devam etmi tir30.   Sulama suyunun kullan m ve payla m meselesinde kadim olgusu temel 
ilke olmakla birlikte, mevcut durumun zarara sebebiyet vermesi durumunda, baz 
yeni tedbirlerin al nmas cihetine gidilmesini gerektirmi tir. Nitekim, ya larla 

                                                

 

27  82 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 250.  
28  Pakal n, a.g.e., s. 692.  
29  98 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 17-18. Kefaletin uygulama alanlar hakk nda geni bilgi için 

bkz. Abdullah Saydam, Kamu Hizmeti Yapt rma ve Suçu Önleme Yöntemi Olarak Osmanl larda 
Kefâlet Usûlü , K br s tan Kafkasya ya Osmanl Dünyas nda Siyaset, Adalet ve Raiyyet, Derya 
Kitabevi, Trabzon 1998, s. 98-114. 

30  Hüseyin Cömert, Tavlusun, Kayseri 2007, s. 97.  
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birlikte su ta k nlar n n meydana gelmesi durumunda, bu mecralar n slah ve 
bazen de yeni mecralar n ihdas gerekli olmaktayd . Mesela, 15 Muharrem 1079 
(25 Haziran 1668) tarihli belgeye göre, hatt- hümayun ile Vezir Mustafa Pa a ya 
Kayseri de temlik edilen tarlalar, Sar msakl suyunun ta mas yla zarar görmü tür. 
Bunun üzerine, zarar n defedilebilmesi için suyun mecras n n yukar s ndan hark ile 
ba ka bir yerden icra edilmesi gündeme gelmi tir. Neticede aralar nda 
mimarba n n da yer ald bir heyet, mahallinde incelemelerde bulunmu

 

ve yeni 
bir hark n in as na gerek duyuldu unu rapor etmi tir. Buna göre, Anbarl Köprüsü 
yan ndan Bo az Köprü ye var ncaya kadar yeni bir hark olmad kça, mevcut zarar n 
defedilemeyece i ifade edilmi ve söz konusu mevziin tahmini olarak, bina ziras 
ile 8050 zira uzunlu unda ve 8 zira geni li inde ve 2 zira derinli inde olmas 
gerekti i belirtilmi tir31.   

Yukar da ifade edilen bu de i ikli in yine su ta k nlar na kifayet etmedi i 
daha sonralar

 

vuku bulan ikâyetlerden anla lmaktad r. Zira, 26 Rebiyülahir 1099 
(29 ubat 1688) tarihli belgeye göre, Sar msakl suyunun mecras yla ilgili olarak 
ncesu vakf n n mütevellisi olan es-Seyyid Sinan A a bin Mustafa mahallinde 

akdedilen mahkemede, söz konusu Sar msakl suyunun Molu köyü ile Anbarviran 
köyü aras nda Anbar topra üzerinden cereyan eden kadim mecras n n, vakf n 
daha önceki mütevellisi taraf ndan de i tirilip, yeni mecra ihdas edildi ini beyan 
etmi tir. Ancak bu mecran n da elveri li olmad ve ta k n sonucu 3000 dönümden 
ziyade arazinin su alt nda kald ndan ve hayli zarar oldu undan bahisle, yeniden 
eski mecras ndan cereyan ettirilmesi yolunda talepte bulunmu tur. Konuyla ilgili 
yap lan ke iften sonra suyun yeni ihdas edilen harktan cereyan men edilmi tir32.   

Kayseri ehrinde mevcut baz çe meler, içme ve günlük kullan m ihtiyac n

 

kar lamalar n n yan s ra bostan ve bahçelerin sulama suyu ihtiyaçlar n n 
kar lanmas nda da kullan lm t r. Bunun için de belli bir miktarda sulama paras 
al nd na dair kay tlar görülmektedir. Nitekim, 27 Rebiyülevvel 1085 (1 Temmuz 
1674) tarihli belgeye göre, Bozatlu Mahallesi ndeki vak f çe me suyunun 
mütevellisi olan el-Hac Ahmed bin el-Hac Osman, mahallede bahçecilik yapan 
baz kimselerden vakfa ait olan sulama paras n taleple davac olmu tur. Buna göre 
a z aç k çe menin suyundan kavun, karpuz, h yar, kabak, so an vesair sebzelerin 
sulanmas için her nöbeti 2 er kuru olmak üzere aralar nda 11 nöbet tarh edilip, 
11 nöbetin paras 2 er kuru tan 22 kuru olup, bu mebla üzerinden kaç seneden 
beri istifade edilmi se tespit edilip vakfa teslim edilmesini talep etmi tir33.  

Sulama suyunun kullan m hususunda bireyler aras nda ortaya ç kan 
anla mazl klarla ilgili olarak mahkemeye intikal eden dava konular da di erleriyle 
benzer özellikler ta maktad r. Özellikle ba sakinlerinin sulama için kulland klar 
suyun mecras n n muhafazas yani hakk- mecra hususu bu konuda ba 
çekmekteydi. Mesela, 15 Ramazan 1065 (19 Temmuz 1655) tarihli belgeye göre, 

                                                

 

31  78 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 83.  
32  95 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 31 
33  82 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 12.  
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Mermerli Mahallesi nden Badeser veled-i lga Bali adl zimmi, Belba 
nahiyesinde olup daha önce Gökçe adl zimminin yapt rd Arab eyh K z 
Kuyusu olarak bilinen kuyudan akan sudan cari olan su yolunun Cel e veled-i 
Yasef adl zimminin ba içindeki ceviz a ac alt ndan ve Bahçecik adl mevziden 
aka gelmi iken Cel e nin buna engel oldu unu söyleyerek davac olmu ve 
kadimden beri akt yerden akmas n talep etmi ve davas n ahitlerle de ispat 
etmi tir34.   

Tar m arazilerini sulama maksad yla kullan lan su kaynaklar

 

ayn zamanda 
su gücüyle çal an de irmenler için de kullan lm t r. Ancak sonradan ihdas edilen 
de irmenlerin suyun kullan m nda ve özellikle münavebede s k nt ya yol 
açmalar ndan dolay ikâyet konusu olmu tur. Mesela, 22 evval 1072 (10 Haziran 
1662) tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi Talas, stefene ve Zincidere köylerinin 
mü terek kulland klar su kayna n n yukar s nda ve do u taraf nda mevcut hark ile 
Talas ve stefene köylerine ve bat taraf nda bulunan hark ile de Zincidere ye suyun 
cari ola geldi i hâlde, Zincidere ahalisinin köyleri içinde birkaç de irmen ihdas 
edip, ad geçen suyun mecras n de i tirdiklerinden suyun kendilerine 
ula mad klar n beyan etmi lerdir. Ayr ca H. 989 (M. 1581) senesinde Kayseri 
kad s taraf ndan görülmü olan bir davada, ad geçen harktan haftan n pazartesi 
günü güne in do u undan cuma günü ö leye kadar 4,5 gün, 4 gece kendi köylerine 
nöbet tayin olunup, cuma günü ö leden sonra ba lay p, cumartesi günü güne in 
do u una kadar stefene köyünün haklar için nöbet tayin olunmu tur. Ayn ekilde 
bat cihetinde kalan harktan cumartesi günü güne in do u undan, pazartesi günü 
güne in do u una kadar Zincidere köyüne nöbet tayin olunmu tu. Uzun süreden 
beri bu usul üzere uygulana gelmi iken, Zincidere ahalisinin söz konusu harktan 
suyun cari olmas na mani olduklar ve ihdas ettikleri de irmenler için suyu kendi 
harklar na sevk ettiklerinden bahisle, durumun mahallinde tetkiki ve ellerinde 
mevcut hüccet ve fetvaya göre meselenin çözümü talebiyle davac olmu lard r35.   

Suyun münavebe usulüyle kullan lmas hususunda ortaya ç kan 
ihtilaflardan söz konusu sulama kaynaklar n ve bu kaynak üzerindeki hak 
sahiplerini ve süregelen uygulamalar n neler oldu unu, di er bir ifadeyle yerle im 
birimleri aras nda cereyan eden su kaynaklar n n ne ekilde tevzi ve taksim 
edildi ini takip edebilmek mümkündür. Mesela, 3 aban 1063 (29 Haziran 1653) 
tarihli belgeye göre Vekse köyü ile Gömeç köyü ahalisi aras nda vuku bulan 
davadan, Sar msakl suyundan gelen hark n 11 nöbete taksim olundu unu ve 1 
nöbetin Vekse topra nda bulunan tarlalar n hakk- irbi oldu unu 
ö renmekteyiz36. 

                                                

 

34  Mesude Do an, 60/1 Numaral Kayseri er iyye Sicili (H.1065 /M. 1655) Transkripsiyon ve 
De erlendirme, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2001, 
s. 58; Emine Dalk l ç, Kayseri Kad Sicillerine Göre Zimmiler (M.1650-1665), E.Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2004, s. 81.  

35  73 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 114.  
36  63 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 11.  
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Sulama suyunun kullan m ve payla m konusunda ortaya ç kan sorunlar n 

kaynaklar ndan birisi de Osmanl toplumunda özellikle Celalî isyanlar sebebiyle 
k rsal kesimlerde ortaya ç kan hadiseler olmu tur. Bilindi i üzere Celalî isyanlar

 

baz köylerin terk edilmesine ve uzun süre bo kalmalar na neden olmu ve 
neticede kurulu düzenin bozulmas sonucunu do urmu tur37. Nitekim, 1 Ramazan 
1073 (9 Nisan 1663) tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi K ranard  köyü ahalisi ile 
Endürlük köyü ahalisi aras nda vuku bulan nizan n temelinde kadimden beri 
müstakil olarak kullana geldikleri suyun kadime muhalif olarak Endürlük 
ahalisince bir hark ihdas edilerek köylerine icra etmelerinden kaynaklanm t r. Bu 
durum K ranard ahalisince merkeze intikal ettirilmi tir. K ranard ahalisinin uzun 
müddetten beri müstakil kullanmakta iken Celalî e k yas ndan dolay köylerini terk 
etmek durumunda kalmalar ndan dolay

 

Endürlük ahalisinin suyu kendi köylerine 
icra ettirdiklerini, köye döndükleri 30 y l a k n zamandan beri de su s k nt s 
içinde bulunduklar n dile getirmi lerdir. Ayr ca, suyun kullan m ekliyle ilgili 
olarak, haftan n per embe gününün sabah vaktinden cuma gününün ikindi vaktine 
kadar K ranard

 

ahalisine ait oldu u beyan olunmu tur. Konuyla ilgili olarak, 
ahitler de 30 seneden fazla zamandan beri iki köy aras nda su niza n n söz konusu 

oldu unu ve haftan n per embe gününün sabah vaktinden cuma gününün ikindi 
vaktine kadar K ranard ahalisine ait oldu una ve ayr ca suya ihtiyaç olmad 
zamanlarda da haftada bazen üç bazen dört gün cari oldu una ahitlik etmi lerdir. 
Ayr ca ya l ve ehl-i vukuf olan kimselerin söz konusu suyun 60 sene önce 
K ranard ya cari ola geldi ini, ancak Celalî istilas ndan dolay K ranard ahalisinin 
da lmas yla, suyun Endürlük ahalisince kendi köylerine icra ettirdikleri ve 
K ranard ahalisinin köylerine döndükten sonra, 30 seneden fazla zamandan beri 
suyun niza konusu oldu una ahitlik etmeleri üzerine, mahkemece K ranard 
ahalisinin iki gün bir gece nöbetlerine tasarruf etmelerine hükmedilmi tir38.    

4. Sonuç 

Kayseri kad sicillerinde yer alan belgelerden hareketle Kayseri ve 
çevresinde sulama kaynaklar n n kullan m ve payla m hususunda XVII. yüzy lda 
görülen ihtilaflar aras nda suyun nöbet usulüyle kullan ma riayet etmeme, müstakil 
veya mü terek kullan m konusunda anla mama, suyu kullan m hakk olmayanlar n 
d ar dan müdahalesi, sonradan ihdas edilen de irmen, yoncal k, bahçe, tarla vs ile 
kadim düzene riayet etmeme gibi konular yer alm t r. Kayseri ve çevresinde 
sulama sular n n mevcut hâliyle, özellikle bahar aylar n n sonlar ile yaz aylar n n 
ortalar nda artan sulama ihtiyac n kar lamada yetersiz kalmalar

 

beraberinde 

                                                

 

37  Celalî fetretinde köylerin tahribi konusunda geni bilgi için bkz. Mustafa Akda , Türk Halk n n 
Dirlik ve Düzenlik Kavgas Celalî syanlar , Ankara 1999, s. 355-369.  

38  75 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 34. Ayr ca konuyla ilgili olarak Kayseri kad s na ve Kayseri 
sanca mutasarr f na hitaben gönderilen Evahir-i Ramazan 1073 (May s 1663) tarihli hüküm için 
bkz. 75 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 130. Ayn konuyla ilgili olarak K ranard ve Endürlük 
aras nda vuku bulan su ihtilaf hususunda 19 Safer 1078 (10 A ustos 1667) tarihli belge için bkz. 
74 Numaral Kayseri Kad Sicili, s. 64.  
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çe itli niza ve çeki meleri de gündeme getirmi tir. Bu durum, hem tar m 
arazilerinin, ba ve bahçelerin sulanmas nda güçlüklerle kar la lmas na, hem de 
su mecralar nda yer alan su de irmenlerinin faaliyetlerinin aksamas na yol 
açm t r. Bu durumun tar ma dayal iktisadi faaliyetleri ve ayn zamanda vergi 
meselesini de yak ndan ilgilendirdi i dikkate al nd nda konunun önemi daha da 
artmaktad r. 

Su meselelerinin mahallinde çözüme kavu turulmas her zaman için 
mümkün olmam , Divan a kadar giden konular aras nda yer alm , bazen de 
taraflar ve merkezi uzun süre me gul eden bir niza konusu olmaya devam etmi tir. 
Taraflar aras nda münavebe usulüyle sulaman n söz konusu olmas hâlinde nöbet 
s ras n n tayini ve buna uyulmas esas al nm , haftan n belirli günlerinde belli 
vakte kadar (sabah, ö le, ikindi, ak am gibi) suyun kullan m esas al nm t r. 
Ayr ca sulama suyunun kullan m ile ilgili dava konular nda, taraflar aras nda 
belirlenen esaslara riayet edilmemesi durumda, cezaland rma yöntemine gidilmi 
ve bu çerçevede nezre ba lanmalar

 

dahi söz konusu olmu tur. Sulama konusunda 
ortaya ç kan ihtilaflar n çözümünde uygulanan temel yakla m ise  kadim ilkesi 
olmu tur.                    
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