


Gelin canlar…! Suyla tanış olalım.
Gelin dostlar…!  Suyla dost olalım. 

Suyla dost olan evrenle, kendisiyle, çevresiyle, tüm canlılarla, yaşamla dost olur.
Suyu seven, sudan bir parça olan insan, kendini, toplumu, doğayı ve tüm insanlığı, en önemlisi de Yüce 

Yaratıcımızın tüm yarattıklarını sever.

Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş. Yayınıdır (Kasım 2013)
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BASKI VE RENK AYRIMI -ESEN OFSET / TEŞEKKÜRLER - TC. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ



Geçmişten günümüze akan su kültürü…

Hayatın vazgeçilmezi ve biz canlılara bahşedilmiş en büyük hediye olan su evrenin, düzenin, işleyişin en 
önemli unsuru, parçası ve görevlisi… Çevremizdeki her şey bir ölçüde suyun türevi… sudan bir damla, bir 
parça…Su bolluğun, saflığın simgesi. Hepimiz sudan kardeşleriz.
Asırlar boyu canlıların en büyük yol arkadaşı su olmuştur. Dolayısıyla suyu tanımak için suyun özüne in-
meli ve 360 dere kâinattaki işleyişin tamamına bakmalıyız. Bütünleşik bir bakışta suyun önemi daha iyi 
görebilmekteyiz. Dolayısıyla suyu anlamalı, onun arkasındaki eli görmeli ve düzenin sürdürülebilirliğine ve 
dünyamızın geleceğine destek vermeliyiz.
Yaşam yolculuğunda her daim insanın yanında yer alan su insanların, hayvanların yaşamlarını etkilemiş ve 
bir su kültürü oluşmuştur. Bu etkileşim neticesinde pek çok eserler, objeler oluşmuştur. İslam medeniyeti bir 
su medeniyetidir. Osmanlı Medeniyeti ise hepsini kendinde cem etmiş, pek çok alanda zirve eserler ortaya 
koyduğu gibi inşa ettiği su yapılarıyla bir su mimarisi husule getirmiş, ince bir zevkin ürünü olan bu eserler 
bir “su estetiğinin” oluşmasına vesile olmuştur.
Dünyanın en güzel su eserleri İstanbul’da toplanmıştır. Osmanlı dönemi su yapıları, tarihi mimari dokuda en 
belirgin ve estetik unsular halinde hep gözlerimizi kamaştırmaktadır. Şehrin ihtişamı bu yapılarda tecessüm 
etmiştir. Sanatı da, ruhlardan taşan cümbüşün ve şevkin suya, eserlere yansımasıdır adeta. Ve suyla gelen 
hayatın gülümseyen ve gülümseten yüzü aksetmiştir her bir eşyaya, objeye. 
10 ayrı din, 72 millet ve 28 farklı dil kullanarak 600 yıl ömür süren Devlet-i Ali, dünyadaki en uzun birlikte 
yaşama tecrübesini oluşturmaktadır. . Güzel Anadolu’muz farklı kültür katmanlarına sahip dünyanın en 
zengin topraklarıdır. Su kültürü asırlar boyu nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bu güzel 
değerlerin dalgalar halinde tüm insanlığa yayılması ne güzel olur değil mi?
İstanbul’umuzdaki su kültürü varlıklarında ecdadımızın asaletini, zerafetini, nezaketini görebiliyoruz. Kültürü 
yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Geçmiş olmadan gelecek kurgulanamıyor. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Şu 
anki yüksek teknolojiye ulaşılmasında geçmişin payı çok büyüktür ve geleceğimizin oluşturulmasında da 
pay sahibi olacaktır Suyu ve geçmiş dönemlerden günümüze kadar suyun etrafında örgülenen su kültürünü 
önemsiyoruz. 
Adell “Ab-ı Hayat Su Kültürü Koleksiyonu” uzun yıllardan beri emekle ve titizlikle biriktirilmiş eserlerden 
oluşmaktadır. Damlaya, damlaya oluşan koleksiyonumuzda metal, ahşap, tekstil, deriden mamül Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve yakın dönem Cumhuriyet dönemine ait eserler bulunmaktadır. Sürdürülebilir 
sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarımızla bir taraftan ecdadımıza olan vefa borcumuzu yerine get-
irirken, dünyamızın geleceğine katkı vermek istiyoruz. Suyu; sudan yaratılmış, özü olan su olan tüm dünya 
insanlığının gönülden bütünleşmesine, muhabbetine, dünyamızın barışına vesile kılabiliriz diye düşünüyoruz. 
Geçmişten günümüze akarak gelmiş olan su kültürümüzü akıp gitmeden, yok olmadan muhafaza ederek 
geleceğimizin dünyasına taşımak, geleceğimize pas vermek istiyoruz. 
Su gibi duru, su gibi coşkulu ve su gibi aziz olunuz.

Recep Ali Topçu |  Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş | Yön.Kur.Bşk. 



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL’DA SUYUN  TARİHİ VE SUYUN SERÜVENİ… 
Su, en eski çağlardan bu yana, topluluğun/toplumun ihtiyaçlarının kollektif çözümlerle karşılanabilmesinin rahatlığını 
sağlayabilme potansiyeline sahip olan şehir hayatının en büyük gereksinimi olarak kalmıştır. Bu durumun doğal 
sonucu olarak, şehirler mümkün olduğu kadar, kullanılabilecek doğal su kaynaklarından, kuyulardan ya da akarsu-
lardan yararlanacak biçimde konumlandırılmıştır. Yukarıda ana hatlarıyla değinildiği gibi; denizin bütün nimetlerinden 
faydalanan istanbul için bu durum geçerli değildi. Etrafını “bir çelenk” gibi çeviren denizin varlığına rağmen, kayalar 
üzerine kurulmuş olan bu şehirde yaşayan insanların su ihtiyaçlarını gidermek her zaman en önemli ve zor sorun-
lardan biri olmuştur. 
Geç Roma ve Bizans dönemlerinde şehre su sağlayan kaynaklara ve bu kaynakları şehre ulaştıran isale hatlarına 
ilişkin bilgimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni, ileride daha ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, Konstantinopolis’e gelen 
isale hatlarının . yüzyıldan itibaren, şehri ele geçirmek için girişilen her büyük kuşatma döneminde imha edilmesidir. 
Defalarca onarılmış oldukları anlaşılan isale hatları, zamanla kaderlerine terkedilmiş ve işevlerini tümüyle yitirmişlerdir. 
Yine de oldukça dayanıklı mimarlık eserleri olan isale hatlarının günümüze ulaşmış olan bazı parçalarından, Geç 
Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde, istanbul’a yakın ya da uzak pek çok su kaynağından yararlanılmaya 
başlandığını öğrenebilmekteyiz. Eski Byzantion ve Konstantinopolis’te yaşayan halkın kullandığı belli başlı tatlı 
su kaynakları nın, nispeten yakında bulunan, sularını Marmara Denizi’ne döken Lykos (Bayrampaşa Deresi)19 
ile Haliç’e dökülen Kidaros (Alibeyköy Deresi) ve Barbisos (Kâğıthane Deresi) dereleri olduğuna kuşku yoktur.20 
Fakat, gerek Bizans, gerek Osmanlı dönemlerinde, su ihtiyacının karşılanması için esas kaynaklar, 16.yüzyılda 
Belgrad Ormanları adını almış olan ve belki de komşu Istranca Dağları’nın eteklerine kadar uzanan istanbul’un 
Kuzeybatısındaki geniş ormanlık tepeler ve daha Geç Roma döneminden itibaren söz konusu kaynaklara eklendiği 
anlaşılan Halkalı bölgesinde bulunmaktaydı.

SU YOLLARI HARİTASI
Beylik Su Yolları Haritası’ndan Detay
Topkapı Sarayı Müzesi



Şehirde, suların önemli bir kısmı da yüksek yerlerde inşa edilen açık sarnıçlarda toplanıyordu. istanbul’un; Aetius 
Sarnıcı (bugünkü Karagümrük Stadyumu), Aspar Sarnıcı (bugünkü Sultan Selim Çukurbostanı) ve Mokios Sarnıcı 
(bugünkü Altımermer Çukurbostanı) olmak üzere üçü Suriçi’nde, biri surların dışındaki Hebdomon Sarnıcı (bugünkü 
Bakırköy-Veliefendi Çayırı civarında) olmak üzere, toplam dört adet açık sarnıcı bulunmaktaydı. anlayabilmek müm-
kün olmaktadır.
Şehrin dışından su getirilmesi ve bunların depolanması için yapılan önemli eserlere rağmen, halk su gereksini-
minin büyük bir bölümünü çoğunlukla yağmur sularını toplayan kapalı (veya yeraltı) sarnıçlarında toplanan yağmur 
sularından karşılamaya devam etmiştir. Bu nedenle şehrin içinde, sadece birkaç adet inşa edilen açık sarnıçlardan 
farklı olarak, çok sayıda küçüklübüyüklü kapalı sarnıç bulunmaktaydı. Kapalı sarnıçlar şehrin yalnızca bir bölgesinde 
olmayıp, hemen her yerine dağılmışlardır. Sarnıçlar kentteki saraylara, halkın kullandığı hamamlara, çeşmelere su 
sağlamak için yapılmışlardı ve şüphesiz bu işlevlerini Bizans devri sonuna kadar sürdürmüşlerdi.

MEDUSA BAŞLI SÜTUN
Yerebatan Sarnıcı



SUYUN DAĞITIMI VE KULLANIMI
Osmanlı döneminden önce, istanbul’un su tesisleri, dağıtımı ve suyun kullanımı hakkında aşağı yukarı şöyle bir 
sistemle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz mümkündür: Şehre uzak mesafelerden bir dizi su kemeri ve kanal 
vs. kullanılarak nakledilip getirilen sular; ya Suriçi bölgesinin yüksek yerlerindeki su toplama havuzlarında –açık 
sarnıçlarda- ve taksimlerde toplanarak, ya da doğrudan doğruya kanallar içine yerleştirilmiş pişmiş toprak borular 
yardımıyla kapalı sarnıçlara, hamamlara ve çeşmelere dağıtılıyordu.



İstanbul’a getirilen suyun çok büyük bir bölümü, doğrudan doğruya günlük kullanım içindi. Özellikle sarayların ya da 
büyük kamu binalarının su gereksinimlerinin karşılanması için ayrıca bir çaba harcanıyordu ve Büyük Saray’ın altında 
olduğu gibi birçoğunun kendi özel sarnıçları vardı. Fakat bunların su ihtiyaçları oldukça büyük olduğundan, Yera-
batan Sarnıcı gibi büyük sarnıçlar, doğrudan Büyük Saray bölgesine su sağlamak için inşa edilmişlerdi.
Bizans döneminde su kullanımının daha çok manevî hayatı ilgilendiren özel bir alanı daha vardır: Ayazmalar... Ayaz-
ma; Yunanca “kutsal yer” anlamına gelen “hagiasma” sözcüğünden dilimize yerleşmiştir. Şifa dağıttığı kabul edilen, 
daha sonra bu özelliğinden dolayı bir aziz ya da azizeye atfedilip kutsanan su kaynağı üzerine inşa edilmiş yapılardır.
Söz konusu inançlar azalmakla beraber, günümüzde de devam etmektedir.

OSMANLI SU KEMERLERİ
Büyükdere
Adell Armatür Koleksiyonu



OSMANLI DÖNEMİNDE İSTANBULDA SU
Osmanlı medeniyeti bir su, kalp ve sevgi medeniyetiydi. İstanbulun fethinden sonra, çok sayıda eserle başkentin 
yeniden inşaasını gerçekleştirecek olan Sultan II. Mehmet ( Fatih ), su temini için eski su yollarının onarılması 
genişletilmesi ve yeni su yollarının yapılması çalışmalarını da derhal başlatmıştır. 1453’ten itibaren yaptırılana ya 
da onarılıp kullanılan su yolları şunlardı : 1- Beylik Su Yolları 2- Fatih Su Yolları 3- Kırkçeşme Su Yolu 4- Turunçluk 
Su Yolları  Görüldüğü gibi; Fatih’in inşa ettirdiği ya da onarttığı yeni su yollarının ağırlığını, Istranca Dağları’ndan ve 
Belgrad Ormanları’ndan gelen sulardan farklı olarak, gerçek memba suları olan ve 18. yy’a kadar yeni tesis, çeşme 
ve eklentilerle geliştirilecek olan Halkalı Suları meydana getirmektedir. Söz konusu su yollarının, İstanbul’un farklı 
yerlerine su götürdüğü anlaşılmaktadır.
“Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar 
başlamaz İstanbul Sularını sayıklardı: Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkar suyu, Taşdelen, Sırmakeş…” 
Ahmet Hamdi Tanpınar

ÇEŞMA ÖNÜNDE BEKLEYENLER
Adell Armatür Koleksiyonu



ÇEŞMELER, SEBİLLER VE ŞADIRVANLAR
“Çeşme”, kelime anlamı olarak, Farsça’da “göz” 
anlamına gelen “çeşm” kelimesinden türetilmiştir. Su 
çıkan kaynak, pınar ve gözlere “çeşm” denilmesi, 
bunların akıtıldığı küçük yapılara çeşme denilmesine 
neden olmuştur. Çeşmeler su mimarisinin en yaygın 
örnekleri olmalarının ötesinde, her dönemde Türk 
şehirlerinin en önemli öğeleri arasındadırlar. Selçuk-
lular döneminden itibaren, dinî yapılarla bütünleşik 
ya da bağımsız bir yapı olarak çeşmelerin inşa 
edilmiş olduğu bilinmektedir.Osmanlı dönemi ile 
birlikte halk, su ihtiyacının hemen hemen tamamını 
çeşmelerden ve daha sonraki dönemlerde giderek 
yaygınlaşan sebillerden karşılar hale gelecektir. 
Çünkü, hemen her sokağa hayır yapısı olarak 
çeşme yaptırılması sağlanmıştır. Yalnız İstanbul 
tarafında, yani Osmanlı döneminde Nefs-i İstanbul 
(Asıl İstanbul) olarak anılan Suriçi’nde, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e intikal eden kitâbeli 400 kadar çeşme 
bilinmektedir.

NAMAZGAHLI ÇEŞME GRAVÜRÜ
Farrio(Giulio) 2. Custome Antico E Modrno isimli kitaptan bakır baskı gravür,1827 
Adell Armatür Koleksiyonu 

ŞADIRVAN
Sultan Selim Camii Şadırvan Avlusu
Adell Armatür Koleksiyonu

UŞŞAKİ TEKKESİ ÇEŞMESİ
Adell Armatür Koleksiyonu



HAMİDİYE ÇEŞMESİ VE SEBİLİ
Sirkeci

Adell Armatür Koleksiyonu

SEBİLLER “ SULARIN VE ŞERBETLERİN AKIŞINDA SEBİLLERİN GÜZELLİĞİ “
İstanbul’da yüzyıllar boyunca çeşmeler ile birlikte halkın su ihtiyacını karşılayan, başka bir yapı daha vardır. Sebil ya 
da Sebilhâne.... Sebillerin erken örneklerinin, Selçuklular döneminde kullanılmış olduğu bilinmektedir. Halka içecek 
su dağıtmak için inşa edilmiş ve “kendine özgü bir kişiliği” olan bu yapıların İstanbul’- daki en eski örneği, fieyhül-
islâm Efdalzâde Seyyid Hamideddin Efendi’nin Fatih Nişanca’da (H.901/M.1495 tarihli) yaptırmış olduğu sebildir. 
Klasik devir sebilleri, mimarî açıdan bu dönem çeşmeleri gibi mütevazi ve sade yapılardır. Sebillerin kapalı mekanının 
hazne duvarında bir çeşme, cephede ise su dağıtımı için, kemerle ya da kirişle oluşturulan, dökme tunç veya 
demirden şebekeli pencere açıklığı vardır.



SAKALAR
Eski İstanbul yaşantısının en bilindik 
simâlarından biri de sakalardı.“Sakâ veya asıl 
haliyle sakkâ, Arapça sky kök harşerinden 
ism-i mübalağa yapılarak türetilmiş ve “Su 
veren, su taşıyan kişi” manasına gelen bir 
kelimedir.” Sakaların bağlı olduğu, “Saka 
Loncası”, ya da “Saka Ocağı”İstanbul’da 
ilk olarak 15. yüzyılda kurulmuştur. 
Sakalar, esasında hayrat olarak yaptırılan 
çeşmelerden ya da sebilllerden aldıkları 
suları evlere dağıtan taşıyıcılar birliği olarak iş 
görmekteydiler. Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan 
önce, anlaşıldığına göre “yeniçeri sakaları” 
da vardı. Yeniçeri olmayan şehir sakaları “at 
sakaları” ve “arka sakaları” ya da“mahalle 
sakaları” olmak üzere iki ayrı kısım olarak 
faaliyet gösteriyorlardı. At sakalarının Su 
Nâzırı’nın maiyetinde, sık sık yangınlarla 
sarsılan İstanbul’daki tulumbalara su 
taşımak gibi bir görevleri vardı. Gördükleri bu 
vazifeye karşılık olarak çeşmelerden su alıp 
halka satarlardı. Sonraları mahalle sakaları 
da yangınlara su taşımaya başlamışlar ve at 
sakaları gibi çeşmelerin su haznelerini kilit-
leyip sularını halka satmaya girişmişlerdi.

SAKA
Atlı saka gravürü 
Adell Armatür Koleksiyonu





HAMAMLAR “ SOSYALLEŞME MERKEZLERİ “
Roma ve Bizans hamam geleneğinin Yakındoğu’daki (Türkler ve Araplar dahil) 
hamam geleneğinin kökenini oluşturduğu kabul edilmektedir. Yazılı kaynaklarda yer 
alıyor olmasına rağmen, İstanbul’- da Roma ve Bizans dönemlerinden ayakta kalan 
bir hamam bilinmemektedir.
Müslüman bir toplumun gereklilikleri üzerine hareket eden Osmanlıların temizlik ve 
ibadeti birarada düşündüklerini gösterir şekilde, çok sayıda camii ve külliye ile birlikte 
yeni hamam da yapılmıştır.
Ayrıca hamamlarda maddi ve manevi temizlik yanında insan, yorgunluklardan, bitkin-
liklerden kurtulur, neşeli, dinç ve sağlıklı hale gelirdi. Keyf-i hamam yapmak ayrı bir 
seramoniydi…

AHŞAP SABUN KUTUSU
Edirne İşi, Osmanlı, 19. yüzyıl Üzerinde 
Osmanlıca, Rumca, Fransızca, Ermen-
ice, ibranice, Bulgarca “Hristaki Misk 
Edirne Sabuncusu”, yazılıdır . “Misk-i, 
Amber ve Itır ve Gül ve Benefşe vesair 
güzel kokular ile fürüht olduğundan, 
arzu edenler teşrif etmeleri temenni 
olunur.” Kapak üzerinde Osmanlıca 
“Dersaadette Üsküdarda Büyük 
amucam merhum Halid Bey kerimesi 
Hemşirem İsmetlü Hayriye Hanıma 
Hediye-i nacizanemdir, Edirnede…… 
Hürrem.” ithaşıdır.

Adell Armatür Koleksiyonu

OSMANLI SABUNLAR
19. yüzyıl, Osmanlı, 
Osmanlıca “Ayvalık 
mamülatı, Hacı Cemali-
zade, Halis…..”, “Sabun-
cuzâde Hacı fiakir Gül 
rayihalı nezafet sabunu”, 
“Mehmet Sabunu, Ekstra”, 
“İbrahim…. , Halis Ayvalık” 
yazılı.

Adell Armatür Koleksiyonu HAMAM HAVLU TAKIMI
19. yüzyıl, 

Adell Armatür Koleksiyonu



Hamamlar, diğer kamu yapıları gibi ya bir külliyenin parçası olarak ya da yeni kurulan bir mahallenin ihtiyacının gider-
ilmesi için inşa edilirlerdi. Türk hamamı, temelde antik dönemdeki hamamlarla benzer şekilde; Soyunmalık (Camekân), 
Soğukluk ve Sıcaklık bölümlerinden oluşur. Ancak mimarî açıdan İstanbul hamamları özel bir grup oluşturmaktadır ve en 
büyük özellikleri, büyük çoğunluğunun çifte hamam olarak inşa edilmiş olmalarıdır. Topkapı Sarayı’ndaki hamamlar içinde 
en dikkat çekici olanı; Hünkâr Hamamı ya da Enderun Hamamı olarak bilinmektedir. İlk olarak Fatih zamanında yapılan 
ve III. Murad döneminde Enderun ağalarına terk edilen Hünkâr Hamamı; incelmiş bir temizlik kültürünün aynası olarak, 
yazılı kaynaklarda ve Seyyid Lokman tarafından kaleme alınan ve Nakkaş Osman tarafından resimlenen, 1588 tarihli 
Hünernâme gibi eserlerde ayrıntılı olarak betimlenmiştir.
Devlet-i Âli Osmanlı zamânında, Şehr-i Mübârekİslâmbul’da (İstanbul) bulunan bir hamam kitâbesine işlenen 
beyit:
Tıynetin nâ-pâk ise hayr umma sen germâbeden
Önce tathîr-i kalb et sonra tathîr-i beden
[Ahlâkın kötü ise, hamamdan bir şey bekleme. Evvelâ kalbini temizle, sonra bedenini...]

ENDERUN HAMAMI
Topkapı Sarayı Müzesi



PİRİNÇ MUSLUK
Hamam Tipi
Osmanlı 18.yy. Stilize Mevlevi Figürlü
Adell Armatür Koleksiyonu

PİRİNÇ MUSLUK
Hamam Tipi
Osmanlı 18.yy. Stilize Mevlevi Figürlü
Adell Armatür Koleksiyonu





HAMAM EŞYALARI
Osmanlı’da hamam, İstanbul yaşam kültürünün, kullanılan eşyalar da hamam kül-
türünün önemli bir
parçası olarak görülürdü. Havlu, peştemal, nalın, hamam tası, sabun kutuları bu 
gibi eşyaların başlıcaları arasında yer alırdı. Elbette ki, yukarıda sayılan eşyaların da 
çok farklı türleri vardı. Üretildikleri malzeme, işçilik kalitesi bunların değerini belirlerdi. 
Şekilleri ve süslemeleri belirli şeyleri anlatırdı. Osmanlı döneminde kadınlar için bir 
çeşit sosyal aktivite olarak benimsenmiştir.İstanbul’un merkezi semtlerinde Valide ve 
Hanım Sultanlar ile diğer vakıf kurumları tarafından yaptırılmış hamamlarda nere-
deyse bir tam günü geçirmek moda olmuştur. Burada uzun uzun sohbetler edilmiş, 
“gelin
hamamı” adı altında düğün öncesi eğlenceler düzenlenmiştir. Yine yeni doğmuş 
bebekler için “kırkıncı gün” kutlamaları eş, dost, komşu ve akrabalarla birlikte yemeli 
içmeli yıkanmalar zaman içinde yapılması gerekli olan birer törene dönüşmüştür. 
Ailelerdeki bütün kadınların haftada bir gün yıkanmaya gitmesi bir gelenek haline ge-
lirken, aynı anane erkekler arasında da “damat hamamı” gibi özel eğlence ortamları 
oluşturmuştur. İşte bu hamamlara geliş ve gidişlerinde kullandıkları eşyalar, havlu, 
peştamal, futa, hamam tası, sabunluk, tarak ve ponza taşı gibi objeler ile beraberler-
inde götürdükleri tatlı, şerbet kabı ve şeker hokkası gibi bu kültürü yansıtan eşyalar 
seçilerek toplanmıştır.

GÜMÜŞ GELİN HAMAM TASI
Kayseri İşi, Osmanlı 19. yüzyıl sonu 
Adell Armatür Koleksiyonu

GÜMÜŞ KAPLAMALI NALIN 
Osmanlı, 19. yüzyıl Anadolu Yöresel Tuğra Damgalı
Adell Armatür Koleksiyonu 



ABDEST ALMA SAHNESİ 
Leğen - İbrik takımı, eski İstanbul evinin en önemli 
eşyaları arasında yer alırdı. Konaklarda, evin beyinin, 
hanımının ya da misafirlerin ellerini yıkamaları, abdest 
almaları için iki kişi görevlendirilir, bunlar itina ile hizmet 
ederlerdi.  
Adell Armatür Koleksiyonu

İŞLEMELİ HAVLU “PEŞKİR”
Bursa İşi, Osmanlı 19.yy sonu 
Üzerinde Osmanlıca “Afiyet 
Olsun” yazılı  
Adell Armatür Koleksiyonu

YAŞAMIN AYNASI: OSMANLI İSTANBUL’UNDA SU İLE İLGİLİ BELLİ BAŞLI EŞYALAR
Osmanlı İstanbul’unda yaşam ve sanat her zaman iç içe olmuştur. Başka bir şekilde ifade edersek; Osmanlı 
İstanbulu’nda yaşam, her zaman incelikli bir görünüm içinde karşımıza çıkar. Saray ve konaklarda kullanılan eşyalar 
bir yana, sıradan halkın günlük yaşamını yansıtan, ancak o dönemin çok da seçkin olmayan nesnelerinin bile, bizlere 
birer sanat eseri gibi görünmelerinin nedeni budur. Su saklama ve kullanma söz konusu olunca, elbetteki en önemli 
sorun, kullanılan malzeme olmaktadır. Binlerce yıldır olduğu gibi, Osmanlılar da, hem pişmiş toprak, hem de maden 
kapları kullanmışlar, ihtiyaca ve işleve bağlı olarak seçim yapmışlardır.  



BAKIR GÜĞÜM
Kastamonu işi, Osmanlı 19.yüzyıl 
Osmanlıca “Bu güğümden su içene 
şifalar Olsun, eğer dahi kafir içerse İslama 
müşerref olsun, Tarih bin ikiyüz altmış 
altıdır, Cümle hakkında hayır olsun. [H.] 
1266.” ve “Fetoğlu Hüseyin Ağa Tul-i ömri-
yle Muammer Olsun” yazılı 

Adell Armatür Koleksiyonu

Hayatı sanat gibi yaşayan 
ecdadımızın ruh ve gönül güzelliği 
su kültürü eserleri üzerine 
yansımış ve form vermiştir. Eserler 
genelde yumuşak hatlara sahip 
olup, sert, sivri ve köşeli yapısı 
yoktur.

GÜNDELİK YAŞAMDA SU ÖĞELERİ “ OBJELERE YANSIYAN ZERAFET ”



Gündelik yaşama yönelik kapların üretimi ve İstanbul’a getirilmesi yeni 
üslupların gelişimini işaretlemekteydi. İznik çinilerinde olmayan, gündelik 
yaşama ait çeşitli kaplar arasında, Kütahya’dan getirilen “Kütahya İşi” 
ya da Çanakkale’den getirilen “Çanakkale İşi”, sırlı ve bezemeli seramik 
kaplar bunların en bilinenleridir.
Osmanlılar, ibrik, sürahi gibi sürekli kullanım kaplarının maden olanlarını, 
her zaman tercih etmişlerdir. Elbette ki bunlar da, sıradan halkın günlük 
yaşamında ayrı, saray ve konaklarda ayrı olurdu. Sıradan halk, ancak 
ucuz olan bakır, bronz ya da pirinç kapları satın alabilmekteydi. Buna 
karşın saraylarda ve konaklarda, özellikle testi/desti, ibrik, bardak gibi 
kapların gösterişli olmasına özellikle önem verilirdi

Saraylarda altın kapların dahî kullanılmış olduğu bilinmektedir. 
19.yüzyılda, konaklarda, saf gümüşten kullanım kaplarının 
olduğu yolunda bilgiler vardır. Gümüş ve özellikle altın gibi soy 
metallerin pahalılanması sonucunda, benzer bir görüntüyü 
sunmak amacıyla “tombak” adı verilen, altın kaplama kaplar 
yaygın olarak kullanılmıştır. Sürekli kullanım kaplarında, ilk 
bakışta büyük bir çeşitlilik olduğu düşünülürse de, aslında 
kökenleri çok eski dönemlere kadar inen belirli formların, 
döneme uygun çeşitlemeleri oldukları kabul edilebilir. Su 
taşıma veya dökme amacıyla kullanılmaya uygundurlar. Genel 
olarak; hacmi arttırmak için şişkin karınlı, taşımayı ve dökmeyi 
kolaylaştırmak için kulplu ve akıtacaklı, devrilmeden durması 
için de düz diplidirler. Bardak gibi daha küçük bir kaba su 
doldurmak amacıyla kullanılanlar, genellikle daha kısa boyunlu 
ve ağızda basit akıtacaklıdır. Güğüm, sürahi ya da testilerin 
büyük çoğunluğu bu kapsama girerler.
“İstanbul’u dün dolaştım,
Sularından tas tas içtim,
O büyük aydınlık kapıdan,
Başka dünyalara göçtüm.” 
Baki Süha Edipoğlu

TEKKE İŞİ BAKIR 
SU TASI
Kastamonu işi, 
Osmanlı 18.yy “Al 
elüne kase-i mah-
ruh, ver Hüseyinle 
Hasan Aşkına Su, Ya 
Şafi” yazılı
Adell Armatür Kolek-
siyonu

BEYKOZ OPALİN DALDIRMA 
Osmanlı 19.yy sonu
Adell Armatür Koleksiyonu

BAKIR SU 
BAKRACI
Tokat İşi, Osmanlı 
18.yy
Osmanlıca “ Sahibi 
Hacı Ahmet sene 
( H ) 1163 ve Mu-
hammed ” yazılı.
Adell Armatür 
Koleksiyonu

SERAMİK 
DALDIRMALAR
Kütahya işi, Osmanlı 
18.yy -19.yy. 
Adell Armatür Kolek-
siyonu



KÜTAHYA İŞİ DUVAR TABAĞI
Osmanlı, 19.yüzyıl başı Leğen-
İbrik figürlü Azim Çini imalatı
Adell Armatür Koleksiyonu 

YAŞAM VE ZERAFET
Eski İstanbul yaşamında günlük kullanım 
kaplarının dahi olağanüstü zarif örnekleri 
kullanılırdı
Adell Armatür Koleksiyonu

BAKIR SU TESTİSİ
Osmanlı, 20. yüzyıl başı Osmanlıca 
“Ortanca Ağaların yemek odasına 
mahsus su destisi sene [H.] 1332” 
yazılı. 
Adell Armatür Koleksiyonu



BAKIR SU MATARASI
Osmanlı, 18. yüzyıl sonu
“Sahibi Tahir Hacı Hafız Mustafa Ağa”, “Sahibi Hacı
Muhammed 1218” ve “Sahibi Hacı Salih
Tanak Ağa 1199” yazılı
Adell Armatür Koleksiyonu

SERAMİK SU MATARASI
20. yüzyıl sonu
Adell Armatür Koleksiyonu



KÜTAHYA İŞİ SERAMİK TESTİ
Osmanlı, 20.yüzyıl başı Osmanlıca “İçe ki bulasın şifa, Bu mâi lezizden” yazılı. 
Osmanlıca Kufi Hatla “Kütayha Yadigarı” yazılı 19.yüzyıl sonu. 
Adell Armatür Koleksiyonu

BARDAK GRUBU
Adell Armtür Koleksiyonu

SU KÜPÜ “ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜ YANSIMASI ” 
Üzerinde, Rumca, Ermenice ve Osmanlıca “Â’lâ Kayışdağı suyu”, 
1868 yazılı mermer su küpü;  eski İstanbul’da insanların benzer 
beğenilerinin olduğuna işaret eder. 
Adell Armatür Koleksiyonu 



TOMBAK ZEMZEM İBRİĞİ
Osmanlı, 18.yüzyıl sonu – 19.yüzyıl başı İstanbul işi
Adell Armatür Koleksiyonu

ZEMZEM TESTİ
Osmanlı, 19.yüzyıl Blue-Blanc Çin işi Osmanlı pazarında üretilmiş

Adell Armtür Koleksiyonu

TUĞRALI GÜMÜŞ ÇAMÇAK
 zemzemlik,kupları kuş figürlü, çift, 19. Yy, 

Adell Armtür Koleksiyonu



SUYUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ 
“SUYLA GELEN ŞİFA”
“Şifa tasları”, “Zemzem 
ibrikleri” gibi kaplar manevi 
yaşamın günlük yaşama 
yansımalarıdır.
Adell Armatür Koleksiyonu 

PİRİNÇ ŞİFA TASI (KIRKLAMA TASI)
İran, 19. yüzyıl Dualar ve ayetlerle bezeli İhlas 
Suresi, Felak ve Nas sureleri, Ayet-el Kürsi, Fatiha 
Suresi, fiifa Ayetleri, Yasin Suresi yazılı olup ayrıca 
tabanında; “Allahümme Salli ala Mustafa, Aliyyül 
Murtaza El Hasan, El Hüseyin” yazılıdır. Tasa pirinç 
çubuklar (40 adet) eklidir.
Adell Armatür Koleksiyonu 



ESKİ İSTANBUL YAŞANTISINDA SULARIN EVLERE TAŞINMASI.
İstanbul halkının büyük çoğunluğunun evinde erken Cumhuriyet dönemine ka-
dar su tesisatı olmamasının sonucu olarak halk, yüzyıllardır aynı olan yöntem-
lerle evlerine su temin ediyordu. İstanbul evlerinin çoğu iki ya da üç katlı olur ve 
alt kat avlusunun bir köşesinde yağmur sularını biriktirmek, çeşmeden getirilen 
ya da sakadan alınan suları koymak için, yere gömülü, ağzı her zaman tahta 
kapakla örtülü büyük su küpleri bulunurdu. Aslında hemen her mahallede bir 
çeşme bulunduğu gibi, evlerin hemen hepsinin kendi kuyuları vardı ve özel-
likle Suriçi İstanbul’unda eski önemlerini kaybeden Bizans sarnıçlarından su 
çekilmiş olduğu da bilinmektedir.
Su küpleri içindeki suyu kışın ılık, yazın ise daha soğuk tutarlardı.

SU KÜPLERİ  “SU KLİMALARI” 
İstanbul evlerinde, genellikle toprak su küpleride kullanılmaktaydı. 

Adell Armatür Koleksiyonu 

Küpün içinde ne varsa dışına o sızar. Hz. Mevlan (ks)

PİRİNÇ DAMACANA KAPAĞI
İstanbul, Osmanlı, 19.yüzyıl sonu – 
20.yüzyıl başı Üzerinde Osmanlıca 
“İstanbul Şehr Emaneti” yazmaktadır.

CAM SU DAMACANASI
İstanbul, Osmanlı 19.yüzyıl sonu

CAM SU DAMACANASI SETİ
Osmanlı, 20.yüzyıl başı Kapaklı sepetli, 
cam
Adell Armatür Koleksiyonu



BRONZ TULUMBA
Trabzon Rum İşi, Osmanlı, 19.yüzyıl başı 
Ağız kısmı stilize ejder başlı, Bitkisel 
motifli, “[M.]1810” yazılı

Adell Armatür Koleksiyonu

SU KUYUSU 
Kartpostal
Adell Armatür Koleksiyonu



ÇEŞME KİTABESİ
Okunuşu: “Ve ce’alnâ mine’l-mâi küllü 
şey’in hayy” (Enbiya Suresi/30. Ayet) 
Anlamı: Her canlı şeyi sudan yarattık. Tarih: 
H.1298 (M.1880-81) Hattat: “Ketebehû 
Mehmed Ferîd” Hat: Celi Sülüs 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi

ÇEŞME (Kitabe) 
Okunuşlu: “Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ce’alnâ mine’l-mâi küllü şey’in 
hayy”
(Enbiya Suresi, 30. ayet)
Anlamı: Rahman ve Rahîm olan 
Allah’ın adıyla!
Her canlı şeyi sudan yarattık
Tarih: H. 1227 (M. 1812-13)
Hattat: “Ketebehu Mahmud b. Abdül-
hamid Han”
(Sultan II. Mahmud)
Hat: Celi Sülüs
Türk ve İslam Eserleri Müzesi





MUSLUĞUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ “SAĞLIKLI SUYLA BULUŞMA NOKTASI”
“Musluk” kelimesi, Arapça’da devamlı su akan boru anlamına gelen “maslak” kelimesinden dilimize geçmiştir. 
Şemseddin Sami, musluk kelimesini, “Kâmus-i Türkî”de: “Suyu istenildiği vakit akıtıp istenildiği vakit kapamak üzere 
çeşme vesaireye takılan burma” olarak tanımlamıştır.
Eski musluklar kullanıldıkları yerlere ve şekillerine göre çeşme muslukları, sebil muslukları, semaver ve kazan 
muslukları, şadırvan muslukları, lavabo muslukları, fıçı musluğu, köşk ve kasırlarda bayanlar tarafından el yüz 
yıkamak için kullanılan musluklar, hamam kurnaları üzerine takılmış musluklar gibi sıcak ve soğuk suyu birlikte akıtan 
musluklar olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu musluk tiplerinden mahalle çeşmelerinde kullanılan horhor tipi olanlar özellikle suyun tazyikle aktığı ve bu akan 
suyun sesinden ismini almış olan musluklardır.
Musluklar üzerine takıldığı çeşmelerle birlikte bir mimari anıta dönüşürler. Dinî yaşantıda su kültürünün önemli bir 
yeri vardır. Su, cennetteki doğanın kaynağıdır ve yeryüzündeki insan doğasını arındırır. Çeşmedeki musluğa uzanan 
el, kendisine şifa veren, ruhunu huzura kavuşturan suyla manevi bir atmosfere girer. Cami, kilise, havra, mezarlık, 
kervansaray ve hamam gibi yapılarda yapılan çeşmeler ilahi bir atmosfer oluştururlar. Geçmiş yüzyılların estetik 
beğenisi yansıtan musluklar bugün antika konumundadır. Tarih boyunca kullanım değeri değişmeyen musluklar, 
değişen estetik değerleriyle vazgeçilmezliklerini sürdürür.
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında, Osmanlı sanatının son devrine ait olan yeni klasik üslupta geliştirilmiş motifi 
muslukların ve çift musluk şeklinde olan bataryaların üretimine devam edilmiştir.
Günümüzde musluk ve bataryaların üretiminde insan sağlığına zarar vermeyen, içinden geçen suya karışmayan ve 
yıllar içinde kronik metal zehirlenmesine yol açmayan, Avrupa normlarında pirinç bakır alaşımları kullanılmaya devam 
edilmektedir.
Ülkemizde musluk ve batarya üretiminde pek çok firma üretim yapmaktadır. Teknolojileri, sistemleri, tesisleri ve 
kalitesi ile dünya şirketleri ile boy ölçüşecek ölçeği yakalamış üreticiler mevcuttur. Musluk ve batarya üreten lider 
kuruluşlardan birisi olan Adell Armatür, modern tesisleri, teknolojik makina parkı, dinamik mühendis/teknisyen 
kadrosu ve modern yönetim teknikleriyle armatür ve vana üretmektedir. Adell musluk ve bataryaları, ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte, ergonomik yapıları, kalitesi ve uygun fiyat politikaları ile yurt içi ve 
yurt dışı pazarlardaki varlığını her gün başarıyla arttırmaktadır. Hijyen, sağlık, güvenlik ve çevre açısından sorunsuz 
olacak şekilde tasarlanarak üretilerek su ve enerji tasarrufu sağlayan Adell ürünleri topluma katkıda bulunmaktadır.
Geçmiş dönemde pirince daha ilkel şekilde şekil verilerek oluşturulan musluklar, günümüzde Adell’in modern te-
sislerindeki muhtelif tonajlarda preslerden oluşan pres hattı, otomatik döküm makinelerinden oluşan modern döküm 
hattı, üniversal ve CNC makinelerden oluşan talaşlı imalat hattı ve otomatik montaj, test, ambalaj hattı ile çok daha 
modern ve gelişmiş şekillerde üretilebilmektedir.



“ VE CANLI OLAN HERŞEYİ SUDAN 
YARATTIK “
(Enbiya Suresi/30. Ayet)
Hasan Çelebi tarafından 2010 (H.1431) 
yılında damla formunda istif edilmiş 
hat levha.
Adell Armatür Koleksiyonu



Adell; uluslararası standartlara uygun mutfak ve banyo bataryaları, duş sistemleri, ısı ve mekanik tesisat 
ürünleri imalatı yapmakta, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda kullanıma sunmaktadır. Adell; 30 yılı aşan 
tecrübesi, modern üretim tesisleri, yetkin mühendis ve teknisyen kadrosu ile yapı sektörünün önde gelen 
markalarından biri olmuştur.   

Adell ürünleri yenilikçi, doğa dostu, fonksiyonel ve estetiktir. Ulusal ve uluslararası mimari trendleri yansıtan 
özgün tasarımlara sahiptir. İnsan ve çevre sağlığı; tasarım aşamasından başlayarak tüm üretim süreçlerinde 
ilkesel ve denetime tabidir. Ürünlerdeki usta işçilik ve çizgi üstü tasarım Adell'i özellikle nitelikli konut projeleri 
ve profesyonel iş ortamları için tercih edilen markalardan biri yapmaktadır.      

Adell’in üretim ve teknoloji politikası yenilikçi, teknik alt yapısı güçlüdür. Adell, yüksek üretim kapasitesi ve 
dinamik satış/pazarlama operasyonları ile yüksek kaliteyi rekabetçi fiyatlarla kullanıcıya ulaştırabilmektedir. 
Satış sonrası servis ve müşteri hizmetleriyle kalite güvence altına alınmaktadır.  

Adell; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma”, TTKD'nin ”Altın Marka” 
ödülü ve İstanbul Sanayi Odası’nın “Çevre Teşvik Ödülü”ne layık görülmüş. SGS ISO 10002 müşteri 
hizmetleri ve şikayet yönetim sistemini kuran ve ürünlerine 6 yıl garanti süresini veren sektöründe ilk firma 
olmuştur.  

Adell;Türk Patent Enstitüsü tarafından, 2013 yılında “armatür ve vana” ürünlerinde yaygın bilinirliğe sahip bir 
marka olduğu,  göz önünde bulundurularak “tanınmış marka” statüsüne alınmıştır.

Su Armatüeleri sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Adell Armatür, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
etmekte ve bu doğrultuda, bir taraftan Türkiye ve Dünyayı sağlıklı suyla buluştururken diğer taraftan da tarihi 
ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak su medeniyetimizle ilgili seçkin eserlerin koleksiyonunu yapmaktadır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Âb-ı Hayat " sergisi ile, Adell 
Armatür, çok köklü bir geçmişe dayanan su medeniyetimizin geçirdiği evreleri göz önüne seren değerli 
eserlerden oluşan koleksiyonunu kitlelerle buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

www.adell.com


