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ÖZET 

Dönem Projesi 

1858 ARAZİ KÂNUNNÂMESİ BAĞLAMINDA  

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E ARAZİ MÜLKİYET SİSTEMİ 

İrfan PAKSOY 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Ana Bilim Dalı 

Danışman: Prof.Dr. N.Semih ÖZ 

Bu çalışmada 1858 Arazi Kanunnâmesi bağlamında Osmanlı Arazi Mülkiyet Rejimi 

incelenmiştir. Gerek taşınmaz sahipliği gerekse de taşınmazın kullanım hakkı kadimden 

bugüne dek toplumsal yapıyı şekillendiren önemli konulardan biri olmuştur. Geçmişten 

bugüne her devlet az ya da çok insanlığın ortak mirasına katkıda bulundukları gibi aynı 

zamanda bu ortak mirastan da etkilenmişlerdir.  

Tarihin en uzun ömürlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti’nin siyaseti devletin 

güvenliği ve toplumun da refahını amaçlıyordu. Devleti yönetenler de kendilerini halka 

hizmet etmekle sorumlu olarak görüyorlardı. Merkeziyetçi yapıda bir tarım imparatorluğu 

olan Osmanlı İmparatorluğunda arazi mülkiyet sisteminin şekillenmesinde devletin 

güvenliği ve toplumun da refahı amaçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, arazi mülkiyet 

sistemini kurarken ve geliştirirken başta İslam Hukuku olmak üzere Büyük Selçuklu, 

Anadolu Selçuklu, İlhanlı ve Bizans’ın arazi mülkiyeti konusundaki uygulamaları etkili 

olmuş, değişen oranlarla bahse konu unsurlardan faydalanarak kendine özgü bir sistem 

ortaya koymuştur.  

Araştırma kapsamında toprakları büyüdükçe gelişen ve Kanunî Sultan Süleyman 

döneminde de zirveye ulaşan bu devlete ilişkin arazi mülkiyet rejiminin devletin ve 

toplumun ekonomik, sosyal, malî ve askerî sisteminin şekillenmesinde başat rol oynadığı, 

bu sistem içinde arazilerin çok büyük bir kısmını mîrî arazilerin oluşturduğu, bu arazilerin 

rakabe olarak adlandırılan çıplak mülkiyetinin devlete, işletmesinin de ödül olarak yahut 

maaş yerine gelirlerinin kendilerine tevcih edildiği yüksek zevat yahut şahıslara, 
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tasarrufunun ise köylüye bırakıldığı, bu sistem içinde köylünün kullandığı arazinin 

varislere de devrediliyor olması sebebiyle Türk Medenî Kanunundaki intifâ hakkından 

çok daha güçlü bir hak olduğu, devletin duraklama ve gerileme dönemlerine paralel 

olarak arazi mülkiyet sisteminin de bozulduğu, Tanzimât Dönemi’nden itibaren arazi 

mülkiyet sisteminin ıslahı için Cumhuriyet dönemine kadar peşpeşe birtakım resmî ve 

yasal düzenlemeler yapıldığı, bunlar içinde 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi’nin önemli 

bir yeri olduğu, Tanzimât’tan itibaren yapılan bu düzenlemeler çerçvesinde mîrî arazide 

bireysel mülkiyete doğru bir değişim olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

kabul edilen 1926  tarihli Türk Medenî Kanununun arazi mülkiyet sistemini  çok daha 

farklı şekilde düzenlediği, bu kanunla birlikte Arazi Kanunnâmesi’nin yürürlükten 

kalkmış olduğu, devlet arazisi üzerindeki  kullanma ve yararlanma hakkının da mülkiyet 

hakkına dönüştüğü, devlet arazilerini kullanan kişilerin de mâlik olarak kabul edildikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Haziran 2019, 185 sayfa   

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet, Osmanlı, arazi, mülk arazi, mîrî arazi, iktâ, timar, vakıf 

arazi, 1858 Arazi Kânunnâmesi ve 1926 Türk Medenî Kânunu.  
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ABSTRACT 

Term Project 

LAND OWNERSHIP SYSTEM FROM TANZIMÂT TO REPUBLIC OF TURKEY    

IN IMPERIAL LAW OF LAND DATED 1858 

Irfan PAKSOY 

Ankara University 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Department Of Real Estate Development and Management  

Süpervisor: Prof.Dr. N. Semih OZ 

In this study, the Ottoman Land Property Regime was examined in the context of the 1858 

Land Code. Both the ownership of the real estate and the right of use of the real estate has 

been one of the important issues shaping the social structure from the ancient to the 

present. From the past to the present, each state has contributed to the common heritage 

of more or less humanity and has also been affected by this common heritage. 

Ottoman Empire, which is one of the longest lived states in history, has a politics which 

aimed the security of the state and the welfare of society. The rulers of the state saw 

themselves as responsible for serving the people. In the Ottoman Empire, a centralized 

agricultural empire, the security of the state and the welfare of the society were aimed at 

shaping the land ownership system. While the Ottoman Empire was establishing and 

developing the land ownership system, the applications of the Great Seljuks, Anatolian 

Seljuks, İlhanlı and Byzantines in the field of land ownership, especially the Islamic Law, 

were effective, and by using varying proportions, they introduced a unique system. 

Within the scope of the research, the land ownership regime of this state which developed 

as the land grew and reached it’s peak during the reign of Sultan Süleyman the 

Magnificent, played a dominant role in the shaping of the economic, social, financial and 

military system of the state and society, in this system a large part of the land was formed 

by the state (mîrî) lands, that the bare property is called the state and its operation as a 

reward or salary instead of their income is given to them as high status individuals, using 

of the lands are left to the villagers, in this system, the villagers are transferred to the heirs 
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of the land because it is a stronger right than the using and utilize right in the Turkish 

Civil Code, in parallel with the periods of stagnation and regression of the state, the land 

ownership system has deteriorated, since the Tanzimât period, a number of official and 

legal arrangements have been made for the improvement of the land ownership system 

until the Republic period, of which Imperial Law of Land dated 1858 is an important 

place in the this arrangements, these regulations made since the Tanzimât period  in the 

scope that state land a shift to individual ownership of land, Turkey adopted by the Grand 

National Assembly of 1926, the Turkish Civil Law of the land ownership system it was 

concluded that the Law of Land dated 1858 was revoked together, it has been concluded 

that the right to use and utilization on state land has turned into the right to property and 

that the people who use state land are accepted also legally admitted as possessor. 

June 2019, 185 pages.  

Key words: Property, Ottoman, land, property land, state land, iqtâ, fief, foundation land, 

Land Imperial Law of dated 1858, Turkish Civil Code dated 1926.  
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1. GİRİŞ 

Bugünü layıkıyla anlayabilmenin yolu bugünü de şekillendiren geçmişi bilmekten geçer. 

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi, ardılı ve vârisi bir devlettir. Derin 

ve ciddî bir modernleşme sancısı ve çabasıyla geçirdiği 19’uncu yüzyıl, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılıdır.  Sultan III. Selim’den itibaren (1789-1808) güven-

lik ve refah içinde varlığını sürdürebilmek için yönünü Batıya çeviren devlet, ivmesi ve 

kapsamı sürekli artan bir çağdaşlaşma çabası içinde olmuştur. TBMM tarafından 3 Kasım 

1922 tarihinde Saltanatın kaldırılmasıyla tarihe karışan Osmanlı İmparatorluğu, 

İstanbul’un fethedildiği 1453 yılından 1607 yılına dek bir cihan devleti, 1606-1774 

arasında büyük devlet olma niteliğini sürdürmüş, 1774 yılında Ruslarla imzalanan Küçük 

Kaynarca Antlaşması ile de büyük devlet olma vasfını kaybetmiştir.  

1299 yılında bir beylik hâlinde nüvesi oluşan bu devlet 623 yıl, üç kıtada ve geniş bir 

coğrafyada hüküm sürmüştür. Nice kurumları da Türkiye Cumhuriyeti’ne tevârüs eden 

bu devleti anlamanın ve bu denli uzun ömürlü olabilmesinin en önemli unsurlarından 

birinin de adı geçen devletin arazi mülkiyet sistemi olduğu değerlendirilmektedir. Esasen 

tarıma dayalı bir ekonomisi olan ve merkezî bir tarım imparatorluğu durumundaki 

Osmanlıda arazi mülkiyet sistemi ekonomik, siyasî, sosyal ve kültürel yaşamı derinden 

etkilemiş ve şekillendirmiştir.  Osmanlı, arazi mülkiyet sistemi ile merkezî otoritenin 

gücünü sınırlayan aşiret feodalizminin gücünü bertaraf ettiği gibi, yıkılana dek de toprağa 

bağlı bir ekonomisi olan bu siyasî yapı arazinin çok büyük bir kısmının mülkiyetinin 

devlete ait olması nedeniyle devlet nimet dağıtan ve toplumu da kendisine bağımlı kılan 

bir kudrete sahip olmuştur. 

Çalışmanın amacı 1858 Osmanlı Arazi Kanunnâmesi bağlamında Osmanlı Arazi 

Mülkiyet Sisteminin dönüşümünün araştırılması ve incelenmesidir. Çalışmanın yöntemi 

ise konunun belgeler, basılı eserler, bilimsel makaleler, bilimsel tezler ve kimi resmî 

kurumların elektronik örün (web) dosyaları bazında araştırılması şeklinde olmuştur. Bu 

çerçevede (çalışmanın “kaynaklar” bölümünde de kapsamlı bir listesi görülen) konuya 

ilişkin basılı eserler,  bilimsel tezler, bilimsel makaleler, elektronik ortamda yayımlanmış 

kitaplar, makaleler ve bilgiler incelenmiş, kimi resmî kurumların elektronik örün (web) 
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dosyalarındaki konu ile ilgili elektronik dosyalar tetkik edilmiş, konuya ilişkin kavramlar 

bağlamında da yetkin şahsiyetlerin TDV İslam Ansiklopedisinde yer alan ansiklopedi 

maddelerinden faydalanılmış, Tapu ve Kadastro Arşiv Hizmetleri Daire Bşk.lığı ziyaret 

edilmiş, Osmanlı dönemi arazi kayıtları, beratları, kanunları, kayıtları ve objelerinin 

sergilendiği kuruma ait müze ziyaret edilmiş, müze ziyareti ve sonrasında ilgililerden 

bilgi alınmış, adı geçen kurum tarafından arşiv belgelerine dayalı olarak yayımlanmış 

kimi eserler de incelenmiştir.  

Sekiz bölümden oluşan çalışmanın ikinci ile yedinci bölümleri arasında; Antik Yunan’da, 

Roma’da, sonrasında da Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da Batıdaki mülkiyet anlayışı 

ve mülkiyet kavramının evrimi, İslam dünyasında Hz. Peygamber döneminden itibaren  

(arazi) mülkiyetin(in) evrimi, Emevîler, Abbasiler ile Endülüsten Hindistan’a dek olan 

geniş coğrafyada yaşamış İslam ve Türk-İslam devletlerinde arazi mülkiyet sisteminin 

gelişimi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, İlhanlı ve Bizans arazi mülkiyet 

sistemlerinden de faydalanarak kendine özgü bir arazi mülkiyet sistemi kuran Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki arazi mülkiyet rejimi ve 1858 Arazi Kanunnâmesi’ne kadar olan 

evre ile yapılan düzenlemeler, adı geçen Kanunnâme ve sonrasında yapılan resmî – yasal 

düzenlemeler, Osmanlı arazi sisteminde en büyük kısmı oluşturan mîrî arazilerin ve Arazi 

Kanunnâmesi’nin 1926 yılında kabul edilen Yeni Türk Medenî Kanunu karşısındaki 

durumu incelenmiş, ardından da çalışma sonuç bölümünde yapılan bir değerlendirme ile 

sonuçlandırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda Tanzimât’tan itibaren başlayan yeniden yapılanma, çağdaşlaşma 

ve Batılılaşma çabalarından arazi rejiminin de etkilendiği, mirî arazide mutasarrıf 

durumundaki köylüye kullandığı arazi için bir seri hukukî düzenlemelerle altsoy da dâhil 

olmak üzere genişleyen şekilde devir hakkı ve bazı durumlarda başkasına ferağ hakkı da 

verildiği, bu düzenlemeler sonucu mutasarrıfın kullandığı arazideki durumunun tam 

mülkiyet olmasa da mülkiyet hakkına çok yaklaştığı, 1926 yılında yeni Türk Medenî 

Kanunun kabulüyle mîrî arazide mutasarrıf statüsünde bulunanların mâlik hâline 

getirildiği, İzmir İktisat Kongresinde köylünün haklarını iyileştirecek ve köydeki üretimi 

artıracak kararlar alındığı, Türkiye’nin 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 

kabul etmesinin hak ve özgürlükleri genişletici sonuçlarının 1961 Anayasası’nda da 

görüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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2. ANTİK ÇAĞ’DAN YAKIN ÇAĞ’A BATIDA MÜLKİYET KAVRAMININ 

EVRİMİ 

2.1 Mülkiyet Kavramı ve Hakkının Tarihî Gelişimi 

Hacak’a (2006) göre “eşya üzerindeki hakların en güçlüsü sayılan mülkiyet, günümüz 

hukuk terminolojisinde daha çok Roma hukuku temeline dayanan ve bazı Batı dillerinde 

“property” kelimesiyle karşılanan hakkı ifade eder”. Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre 

de “Sözlük tanımı en genel ifadesiyle “sahiplik ve mülk sahipliği” olan olarak yapılan 

“mülkiyet” sözcüğü Arapça bir isim olan mülk kökünden türetilmiş bir isimdir” (Yıldırır 

ve Kadıoğlu 2015). 

İnsanî psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan Abraham Maslow (1908-1970) tarafından 

tanımlanan İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramında da belirtildiği üzere insanoğlunun yaşamını 

devam ettirebilmesi ilk başta yeme, içme ve barınma ihtiyacını gidermesini zorunlu kılar. 

Bu ihtiyaçlar incelendiğinde insanın üretim-tüketim ilişkisini sürdürebileceği kendine ait 

alanlara sahip olma (mülkiyet) ihtiyacının insanın yaradılışıyla birlikte var olduğu ortaya 

çıkmaktadır. İnsan doğasında mevcut olan mülkiyet duygusu, mâliki olduğu eşyanın 

korunmasını (mülkünün güvenliği) ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar bu 

ihtiyaçlarını toplum ölçeğinde (devlet gibi) sosyal teşkilâtlanma ve bu teşkilâtlanma 

içerisinde (kânun gibi) yazılı hukuk kuralları yoluyla karşılamaya çalışmışlardır.  

Açıklanan nedenle mülkiyet hakkı İlk Çağ’dan itibaren üzerinde önemle durulan 

konulardan biri olmuş; sosyoloji, iktisat, felsefe ve dinler tarihi gibi birçok alana ait bilim 

insanları ve düşünürler tarafından mülkiyet hakkının kime ait olacağı ve nasıl korunacağı 

konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). Bu çerçevede 

mülkiyetin hukuk alanındaki şekillenişi bahse konu disiplinlerden neşet eden 

düşüncelerin etkisi altında meydana gelmiştir. 

Batı hukuk düşüncesinde mülkiyet hakkının felsefî ve hukukî dayanağının ne olduğu ve 

meşrûiyetinin nasıl temellendirileceği konusu da uzun tartışmalara konu olmuş, tarihî 
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süreç içerisinde üretim şekillerinin farklılaşması sonucu mülkiyetin dayanağı ile ilgili 

görüşler de farklılaşmıştır. Doğal hukuk anlayışını benimseyen hukukçu ve felsefeciler 

mülkiyet hakkını doğrudan insanın doğası ve yaratılışına dayandırırken, doğal hukuku 

reddeden düşünürler ise mülkiyetin devletten, irâdeden, emekten ya da fayda ilkesi gibi 

doğal durum dışındaki başka bir sebepten doğduğunu savunmuşlardır. Çok eski 

zamanlardan beri tartışılagelen özel mülkiyet bağlamındaki görüşleri üç temel tez hâlinde 

toplamak mümkündür: 

- Bunlardan biri, özel mülkiyetin insan doğasına uygun, fert ve toplum için de yararlı ve 

zorunlu olduğudur. Kapitalist ekonomi modeline sahip ülkelerde özel mülkiyet ve girişim 

serbestisi mevcut olup, üretim araçları da özel mülkiyettedir1.  

- Bahse konu konu görüşün karşı tezi mâhiyetinde olan toplum (yahut devlet) mülkiyetini 

savunan (ve günümüzde de sosyalizm olarak bilinen) tez de ise özel mülkiyetin insanın 

doğasına ve mutluluğuna aykırı olduğu, toplum hayatında da çatışma ve kötülüklerin 

temelini oluşturduğunu savunur. Sosyalist ekonomi modeline sahip ülkelerde özel 

mülkiyet ve girişim serbestisi mevcut olmayıp, üretim araçları da devletin 

mülkiyetindedir2.   

- Bu konuda orta yolu tutan üçüncü tezin sahipleri ise özel mülkiyet kurumunun 

sınırlandırılarak korunması gerektiği düşüncesindedir. Karma ekonomi modeline sahip 

ülkelerde özel mülkiyet mevcut olup, özel girişim serbest olduğu gibi, özellik arz eden 

kimi sektörlerde devlet girişimi söz konusudur. 

Bu düşünce farklılıkları bazı ideolojik tartışmalarda da anahtar rol oynamıştır (Hacak 

2006; Tanrıvermiş 2012; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

                                                           
1 Kapitalist sistemde mülkiyet anlayışı konusunda ilave bilgi için bkz. Karadağ ve Şit 2016. 
2 Sosyalist sistemde mülkiyet anlayışı konusunda ilave bilgi için bkz. Karadağ ve Şit 2016. 
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2.2 İlk Çağ’da Mülkiyet 

2.2.1 Antik Yunan’da mülkiyet 

(Köleler de dâhil olmak üzere) Antik Yunan’da taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bir 

aile mülkiyeti söz konusuydu. Böylesi bir mülkiyet anlayışı ailenin mevcut ve doğacak 

üyelerini kapsayan bir niteliği haizdi. M.Ö. 6’ncı yüzyıldan itibaren Yunan site 

devletlerinde aile olgusunun görece öneminin azalması, site yaşamında özellikle de 

denizaşırı ticaretin önem ve ağırlık kazanması nedeniyle önce ferdî mülkiyet öne çıkmış, 

ardından da tamamen (aile mülkiyetinden) ferdî mülkiyete geçilmiştir.  

Denizaşırı aşırı yerleşim merkezleri ile yapılan ticaretin gelişmesi ve özel mülkiyetin 

gelişmesi sonucu ekonomik anlamda toplumda zenginler ve fakirler arasında meydanda 

gelen keskin ayrışma çatışma ve iç çatışmalara dönüşünce bu durum devletin zaman 

zaman ferdî mülkiyete müdahalesine sebep olmuştur. 

Antik Yunan’daki site devletlerinin mülkiyet sisteminde ve anlayışında yaşanan bu 

dengesizlikler dönemin düşünür ve bilgelerinden Platon (M.Ö.  427-327) ve onun 

öğrencisi olan Aristo’nun (M.Ö. 384-322) bu konu ile ilgili bazı teoriler geliştirmelerine 

sebep olmuştur. Mülkiyet konusunda sosyalist bağlamda ilk eleştiriyi yapan Antik Platon 

“İdeal Devlet” isimli eserindeki ütopik fikirlerinde ferdî mülkiyetin ve mülkiyet 

düşüncesinin toplum hayatında çatışmaya sebep olacağı, sitenin (devletin) de huzur ve 

güvenliğini sarsacağı düşüncesiyle taşınır ve taşınmaz mallarla birlikte kadınlar, çocuklar 

ve kölelerin de kullanımının müşterek olduğu bir mülkiyet anlayışı ortaya koymuştur. Bu 

düşüncelerinin bir ütopya olduğunu gören Platon hayatının son döneminde yazdığı 

“Kanunlar” isimli eserinde daha önceki görüşlerinden rücû ederek ferdî mülkiyetin önemi 

üzerinde durmuştur. Bahse konu düşünürlerden Aristo da “Politika” isimli eserinde “ideal 

devlet”i anlatırken kölelerin de mülk kapsamına dâhil edilmesinin, devlet arazilerinin 

yarısının vatandaşların ortak mülkü olmasının, diğer yarısının da vatandaşlara 

dağıtılmasının önemi üzerinde durur. Her iki düşünürün görüşleri karşılaştırıldığında 

hocası Platon’un ortak mülkiyeti savunan anlayışına karşı (insanı çalışmaya ve üretime 

sevk ediyor olması, gerek ferde, gerekse de topluma menfaat temin ediyor olması 
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nedeniyle) Aristo’nun özel mülkiyeti savunduğu görülmektedir. Bu görüşler sonraki 

dönemlerde de mülkiyet konusundaki tartışmalarda etkili olmuş, birçok filozof ve 

düşünüre de esin kaynağı olmuştur (Mosca ve Özyörük 2019; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015; 

Zencirkıran 2015). 

2.2.2 Roma’da mülkiyet 

Antik Roma’da ilk başta aile mülkiyeti anlayışı hâkim iken zamanla aile mülkiyeti 

sisteminden ferdî mülkiyet sistemine geçilmiştir. 

Roma’nın bir siteden imparatorluğa doğru evrilmesine rağmen büyük arazi sahiplerinin 

zor kullanarak zayıfların arazilerini almaları Roma’da da (Antik Yunan site devletlerinde 

meydana gelen) sınıflar arası mücâdelenin (benzerlerinin) yaşanmasına ve sebep olmuş, 

bu mücadele sonunda M.Ö. 450 yılında ortaya çıkan (örf ve âdete dayalı hukukun yazılı 

hukuka dönüştürüldüğü) Oniki Levha Kanunları sonucu Roma’da şahsî mülkiyet devletin 

koruması altına alınmıştır. 

Roma İmparatorluğu’nda “cumhuriyet dönemi”nde araziler iki kısma ayrılmış olup 

bunlar şu şekildeydi; 

- Ager priva. Sahiplerinin mülkiyet hakkından3 tamamen faydalandıkları ve vergi de 

ödemedikleri arazi bölümü. 

- Ager publicus. Çıplak mülkiyeti (tasarruf hakkı4) devlete ait olup şahısların sadece 

kullanma ve yararlanma hakkına sahip oldukları bölümü oluşturan arazidir.   

                                                           
3 Roma arazi mülkiyet rejimi, hukukun her alanında olduğu gibi Türk arazi hukuk rejimini de etkileyen 

unsurları hazidir. Bu itibarla Türkiye’de yapılan toprak reformlarının ve toprağın bölünmesini engellemeye 

yönelik çaba ve önlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için Roma arazi mülkiyet sisteminin incelenmesi ve 

bilinmesi özel bir önemi haizdir. Bu bağlamda, Roma İmparatorluğu’daki toprak reformuna mâtuf çabaların 

lâyıkıyla anlaşılması, Türkiye’deki toprak reformu çabalarına da ışık tutacaktır. Roma Hukukunda arazi 

mülkiyet rejimi konusunda bilgi için bkz. Aydoğdu 2018 ve Hatipler 2010. 
4 Günümüzde mülkiyet hakkı, mâlikin mülkü olan eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta 

bulunma yetkilerini içerir.  Mâlik bu mülkü olan eşya üzerindeki bu haklarından kullanma ve yararlanma 

hakkını belli bir süre bedelli yahut bedelsiz olarak bir başkasına devredebilir. Bu durumda bahse konu 

eşyayı kullanan kişi o eşya üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmiş, mâlikte ise (tasarruf hakkını içeren) kuru 

mülkiyet kalmış olur. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Sirmen 2017. 
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Ancak Roma’nın büyüme ve genişleme sürecinde zamanla mülkiyet sisteminde 

değişiklikler olmuş, Roma egemenliğindeki vatandaşların farksız bir şekilde mülk 

edinebilecekleri kabul edilerek tek bir mülkiyet sistemine geçilmiştir.  

Bu bağlamda Roma hukukunda mülkiyet üç niteliği haizdir: kullanma (usus), yararlanma 

(fructus) ve (eşya üzerinde tasarrufta bulunma hakkı da demek olan) mutlak mülkiyet 

mülkiyet hakkı (abusus)dır5. 

Bugünkü modern Avrupa Hukukunun büyük oranda Roma Hukukundan esinlenerek 

oluştuğu dikkate alındığında Roma Hukukundaki mutlak mülkiyet (mâlik olunan mal / 

eşya üzerindeki tasarrufta bulunma) düşüncesinin Roma sınırlarını aşarak uluslararası bir 

nitelik kazandığı ve yüzyıllarca dünyada ortaya çıkan mülkiyet fikirlerini etkilediği 

görülecektir (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

2.3 Orta Çağ’da Mülkiyet  

Kılıç ve Demirçelik’e (2015) göre “mülkiyet, ekonominin önemli kavramlarından biri 

dolduğu gibi, aynı zamanda sosyal ve ve hukukî olgu olup, çeşitli bilimsel teorilerin ve 

felsefî akımların da zemini olmuştur. Tarihî gelişimi incelendiğinde, sosyal, dinî ve 

iktisadî değişim ve dönüşümlerin, mülkiyet kavramından bağımsız hâdiseler olmadığı, 

hatta birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde devamlı bir etkileşim içinde oldukları 

görülür. Bu bağlamda takrîben bin yıl boyunca Batıya egemen olan din ve kilisenin başat 

hâlde olduğu Orta Çağ sürecinden, Coğrafî Keşifler, Ticaret Devrimi ve Reformasyonla 

birlikte Batıda yaşanan büyük dönüşüme evrilmede mülkiyet kavramının rolü hayli 

önemlidir”.  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre; “yıkılmaya yüz tutan Roma İmparatorluğu’nun son 

yıllarıda bozulan istikrar, kavimler göçü kapsamında Avrasy’da Doğudan Batıya doğru 

yaşanan kitlesel göçler ve bu göçler sonucu Roma topraklarının bu göçmen kavimlerin 

istilâsına mâruz kalması üretim unsurlarının tahribine sebep olmuş; tarımsal üretim 

                                                           
5 Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Sirmen 2017. 
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azalmış, sanayi adetâ çürümeye yüz tutmuş, ticaret yok olma derecesine düşmüş, şehir ve 

köy nüfusu da belirgin bir şekilde azalmıştı. Bu olumsuz şartlar ve bunların 

şekillendirdiği askerî teşkilâtlanma sonucu Avrupa’da feodal mülkiyet rejimi gelişmiş ve 

bin yıl boyunca da kıta ölçeğinde etkili olmuştur. Tıpkı kabile mülkiyeti yahut müşterek 

(komünal) mülkiyet gibi. Bu yeni sistemde üretimde bulunan kesim eskisi gibi köleler 

(serfler) değil köleleşmemiş küçük köylülerdi”. Bu itibarla Orta Çağ’da mülkiyet 

denilince ilk akla gelen feodal arazi mülkiyeti rejimi ve buna bağlı olarak Orta Çağ 

Avrupası’nda oluşan mülkiyet anlayışıdır. 

Sipahioğlu’na (2019) göre “476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılıp, Avrupa’da 

ulusal monarşilerin kurulmasına kadar geçen süre içinde egemen olan feodalizm6, en 

önemli üretim aracının toprak olduğu Orta Çağ Avrupa’sında arazi üzerinde tam sahipliğe 

ve yaşamı toprağa bağımlı köylüler üzerinde de yarı sahipliğe dayalı bir yönetim biçimi, 

bir toplum yapısı ve aynı zamanda bir ekonomik rejimin adıdır”. Başat unsuru senyör7 

olan feodalizmin en gelişmiş şeklinin başlıca özellikleri vasallık8 ve fief (yurtluk)9 

                                                           
6 Avrupa feodalizmi konusunda detaylı bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
7 Senyör: Feodal toplum düzeninde geniş arazilerin sahibi olan ve koruması altındaki köylülerin 

ürettiklerinden pay alan kimse, feodal bey, derebeyidir. Senyörün himâyesine giren köylü, sahibi olduğu 

toprağı ömrü boyunca kullanma haklarına sahip olacak fakat bu arazilerin mülkiyeti derebeyine ait 

bulunacaktı. Bu şekilde himâye altına giren kişi kralın tebaası olmaktan çıkıyor ve senyörün tebaası 

oluyordu. Bu sistemde himâye altına giren kişiye vassal veya fidele, koruyucusuna ise senyör adı 

veriliyordu. Senyör mâikânesi dâhilinde her şey birbirini tamamlayacak bir şekilde ve karşılıklı yardım ve 

dayanışma esası üzerine kurulmuştur. Senyör sadece mâlikâne arazilerinin sahibi arazi zengini bir aristokrat 

veya bir zirâi işletmenin yöneticisi olmayıp, kendi mâlikâneleri üzerinde yaşayanlara komuta etmek 

yetkisine sahip olan ve bu sıfatla adâlet ve himâye dağıtan bir siyasî otoriteyi de temsil etmekteydi. Senyör, 

feodal devlet teşkilâtında bir asker ve idâreci olarak da önemli bir mevki işgâl etmektedir. Bu sistem içinde 

mâlikane, daha büyük bir senyör tarafından kendisine vazifelerin ifâsı karşılığında bir geçim vasıtası (fief) 

olarak terk edilmiştir (Akalın 2016).  
8 Vasallık; Feodal sistemde arazi sahiplerinin yurtluk karşılığında, silahlı adamlarıyla askeri gücünü 

kendilerinden daha büyük ve daha güçlü arazi sahiplerinin hizmetine verdiği, zamanla babadan oğula 

geçerek bir tür timara dönüşen düzen. Kendisine bağlanılacak bir kimse ve bu kimseye tâbî olan pekçok 

kişinin bulunduğu feodal sistemi ifade eder. Bu sistemde güçsüz olan kendisine sağlanacak güvenlik 

hizmeti (himâye) başta olmak üzere sağlanan (adalet, geçimlik arazi, mesken gibi) bazı imkânlar 

karşılığında bir güç ve otoriteye tâbî olur, ona hizmet eder, onun yapacağı yargılama ve hatta ve vereceği 

cezalara razı olur ve ona vergi verir. Bu kavramla yakından ilgili bir de vassal kavramı mevcut olup bu da 

arazi işletme hakkına sahip senyör demektir (Papp 2010 ve Ülgen 2010. Vasal ve vasallık konusunda detaylı 

bilgi için bkz. Papp 2102, Ülgen 2010 ve Oğuz 2003).  
9 Fief; ekonomi, üretim ve zenginliğin toprağa dayandığı, arazi zenginliği ve eşraf statüde (senyör) olmanın 

ön planda olduğu Orta Çağ'da senyörün vassalına (kendisine tâbi olana) geçimlik olarak verdiği arazi olup, 

vassal da işlediği bu araziden elde ettiği ürün ve kazanç karşılığı olarak senyörüne belirli bir miktar vergi 

verir ve gerektiğinde askerî hizmet sunar. Fransız Latincesinden türemiş bir kelime olan “fief”in 

Almancadaki karşılığı “feodum” olup günümüzde kullanımda olan feodalite kavramı da  “feodum” 

kavramından türetilmiştir (Araştırmacının notu). (Fief konusunda detaylı bilgi için bkz. Oğuz 2003 ve 

Aydoğdu 2015).  
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kurumlarıdır. Feodalite10 terimi, vasal adı verilen özgür bireylerin senyör adı verilen 

(eşraf addedilen) insanlara bağlılıklarını ve öncelikle askerî olmak üzere hizmet 

yükümlülüklerini, buna karşılık senyörün de kendine bağlanan vasalın ihtiyaçların 

karşılayıp onu koruma yükümlülüklerini düzenleyen kurumlar bütününü tanımlar. 

Tanımından da anlaşılacağı üzere feodalizm, senyör ve vasallara karşılıklı olarak hak ve 

yükümlülükler yükleyen bir sistemdir. Dolayısıyla feodal ilişkiler dürüst bağımlılık 

ilişkileridir: Bir vasal senyörüne ne kadar dürüstlük ve bağlılık borçluysa, senyör de ona 

aynı derecede borçludur”.  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Mülkiyet hakkının senyöre ait olduğu feodal 

rejimde senyör de himâyesinde olan ve kendisine sadakâtle bağ(ım)lı olan vasal 

statüsündeki köylülere arazi tahsis etmek, onların ürettiği ürünlerden vergi toplamak, 

onlar nezdinde adâlet dağıtmak gibi hakları kendi şahsında toplamakta idi. Bu sistemde 

asiller arasında senyör unvanı sadece fief sahibi olanlara verilebilmekteydi. Zamanla 

senyörler arasında da en alt düzeydeki derebeyinden krala kadar uzanan bir bağ(ım)lılık 

ve yardım zinciri meydana gelmiştir. Feodal arazi mülkiyetinin en önemli özelliklerinden 

biri de aynı arazinin müteselsil, birbiri nezdinde hakkı olan farklı sahiplerinin olmasıydı. 

Yani senyörden fief olarak nitelenen araziye bağlı bazı haklar alan vasal kendisine tahsisli 

fief denen arazi üzerinde başka bir şahsı fief olarak kabul edebiliyor ve aynı arazi çeşitli 

fieflere tahsis edilebiliyordu.  

Özet olarak, feodal mülkiyet rejimi, çiftçinin kendi toprağında çalışmak zorunda olduğu, 

muhtelif hak ve yükümlülüklerle de kontrol ve vesâyet altına alındığı bir sömürü 

düzeninden başka bir anlam ifade etmemektedir”. 

2.4 Yeni Çağ’da Mülkiyet  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Bâriz özelliği feodalite olan Orta Çağ Avrupası’nda 

derebeylikler arasında gelişen ticaret anlayışı zamanla değişmeye başlamış, coğrafî 

keşiflerle birlikte Avrupa’ya bol miktarda değerli madenler gelmesi ve yeni sömürgeler 

                                                           
10 Feodalite bağlamında senyör, vasal ve fief kavramlarına ilişkin özlü bir çalışma olarak bkz. Akalın 2016, 

Oğuz 2003 ve Aydoğdu 2015.  
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elde edilmesi de ekonomik yaşamı tamamen değiştirmiştir. Ticaretteki bu yeni gelişmeye 

karşı çiftçi sınıfının durumu 16’ncı yüzyıldan itibaren kötüleşmeye başlamış, yine bu 

dönemde kilise-devlet mücâdelesi beraberinde dinde reform hareketini başlatmış, bu 

süreçte kilise ve servet aristokrasisi dışındaki tüm toplumsal kesimler Reformasyona11 

destek olmuşlardır. Kilisenin üstünlüğüne ve sınıflar arasındaki ekonomik uçuruma karşı 

çıkan hareketin öncüsü Luther (1483-1546) özel mülkiyetin gerek aile hayatı gerekse de 

toplum düzeni açısından vazgeçilmez, gerekli ve üstün bir hak olduğunu iddia ediyordu. 

Reformasyon döneminde özellikle özel mülkiyetin korunması ve tebaanın ise krala vergi 

vermekle yükümlü olması prensip olması benimsenmiştir. Niteliğine bakıldığı takdirde 

bu dönemdeki özel mülkiyetin, sınırsız ve mutlak mülkiyet olmadığı anlaşılacaktır. Bahse 

konu dönemdeki özel mülkiyetin bugünkü kapitalist mülkiyet anlayışından ayrılan tarafı 

ise reformculara göre mülkiyetin (eşya üzerinde tasarruf – abusus - hakkını içermeyip) 

sadece kullanma (usus) ve yararlanma (fructus) hakkından ibaret olmasıdır”. 

16’ncı yüzyılda mülkiyet sadece kullanma ve yararlanma hakkından ibâret olsa da mutlak 

mülkiyet savunulurken hâlâ Platon’un fikirlerini savunan ütopyacılar da vardı. İngiliz 

yazar, devlet adamı ve hukukçu Thomas More (1778-1535)’un 1516 yılında yazdığı 

“Ütopya”12, İtalyan şair, yazar ve Platoncu düşünür Tommaso Campanella (1568-

1639)’nın 1623 yılında yazdığı “Güneş Ülkesi” 13 isimli kitaplarda özel mülkiyetin 

                                                           
11 Reformasyon, 16’ncı yüzyılda başlatılarak tüm Avrupa’yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış 

dinî nitelikli bir hareket olup Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyevî 

etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması değişik kişi ve kesimlerin tepkisini çekmiş ve reform 

hareketlerine yol açmıştır. Aydınlanma ile devam eden süreç sonucu Hristiyanlığın dünyevî bir yorumu 

olan Protestanlık mezhebi ortaya çıktığı gibi, (Katolik) kilise(si)nin etki ve yetki alanı oldukça daraltılmış, 

ekonomik, sosyal ve siyasal yaşam seküler ve rasyonel esaslara göre düzenlenmiştir. Reformasyon 

hakkında ilave bilgi için bkz. Wardenberg 2007; Esen 2017.  
12 More’un bu kitabında sosyalist düşünceler temsilî bir hikâye üzerinden ve örtük bir şekilde ifade edilir. 

Eserde, yaşlı bir denizci, More’a, çıkmış olduğu son yolculuğu sırasında tesâdüfî bir şekilde keşfetmiş 

olduğu Utopia isimli bir adayı anlatır. Bahse konu adanın yönetim şekli, yasama, yürütme ve yargı gücü ile 

halkın kamu haklarından faydalanmaları mükemmel denecek seviyededir. Ona göre bu ada Avrupa’daki 

tüm devletlere örnek oluşturan mükemmel ve ideal bir devlettir. Bu devlette yurttaşların ortaklaşa çalışarak 

elde ettiği ürünler depolara konur, halk da her ihtiyacını bu depolardan ücretsiz olarak karşılar. Bu nedenle 

bu ülkede para da kullanmaz. Bu ülkede emeğin kullanımı da ortak olup, bu toplumda yiyecek sıkıntısı 

yoktur. Ayrıca bu ülke adâletin yeryüzünde simgesi olduğundan bu ülkedeki hiç kimse geleceğinden de 

endişe duymaz.  
13 Campanella’nın eserinde resmettiği Güneş Ülkesi bir ada devletidir. Yönetiminde (Güneş anlamında 

gelen) “Sol” denilen en büyük rahip vardır. Ondan sonra da güç/kudret, bilgelik ve sevgiyi sembolize eden 

dört yardımcısı vardır. Bu devlette her şey eşit olup kadın ile erkeğe aynı derecede haklar verilir. Bu ülke 

iç-içe girmiş yedi farklı duvarla çevrilmiştir. Savunma sistemi çok iyi olduğundan bu ülkeyi kimse ele 

geçiremez. Ülkeyi çeviren duvarların üstüne her türden bilgi resmedilmiştir. Bu ülkedeki çocuklar dört 

farklı yaşlı hoca eşliğinde eğitilir, ardından da bu çocuklar en iyi oldukları alanlara yönlendirilir. Bu ülkede 
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olmadığı arazi, kadınlar, çocuklar, evler ve hatta eşyalara varıncaya kadar her şeyin ortak 

olduğu ve kullanıldığı ütopik bir dünya hayalleri anlatılmıştır. Platon’dan başlayıp 

Ütopyacılar ile devam eden ve SSCB’nin kurucusu Bolşevik lider Lenin (1870-1924)’e 

dek devam eden bu düşünürlerin teorileri sonuçta 19’uncu yüzyılın ortalarından itibaren 

toplum hayatından müşterek mülkiyeti kabul eden sosyalist felsefeyi ortaya çıkarmıştır. 

Bununla birlikte Reformasyon Hareketinin öncüleri olan Protestanların ortaya koyduğu 

fikirler modern kapitalist mülkiyet anlayışının temellerini atmıştır. Nitekim Alman 

düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı Max Weber (1864-1920) “Protestan Ahlâkı 

ve Kapitalizmin Ruhu” isimli eserinde kapitalizmin doğuşunda ve gelişmesinde 

Protestanlığın etkili rol oynadığını ortaya koymuştur. 17’nci ve 18’inci yüzyıllarda 

Avrupa’da meydana gelen hızlı değişim ve reformlara rağmen Orta Çağ’ın feodal arazi 

mülkiyeti önemli bir değişim olmaksızın devam etmiştir. 

Onsekizinci yüzyılın sonlarında mülkiyet fikrindeki en önemli değişiklik Fransa’da 

ortaya çıkmıştır.  Asillerden ve senyör hâline gelen burjuvalardan şikâyet eden köylü ve 

işçi sınıfının mücâdelesi 1789 Fransız İhtilâli ile sonuçlanmıştır. Fransız İhtilâli 

mülkiyetin, kralın bir bağışı değil, özgürlük ve eşitlik gibi kişilerin doğuştan gelen bir hak 

olduğu görüşünü benimseyerek mülkiyet hakkını somutlaştırmıştır. İhtilâli tâkip eden 

1791 yılındaki fermanda “arazi de dâhil her türlü taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde 

kişilerin mülkiyet hakkına sahip olabilmelerinin doğal, dokunulmaz ve kutsal bir hak 

olduğu, bu hakkın da ancak karşılığı ödenmek şartıyla kamu yararına 

sınırlandırılabileceği” kabul edilmiştir.  

Fransız İhtilâli, ortaya attığı görüşlerden biri olan milliyetçilik ile (çok uluslu yapıdaki) 

imparatorlukların parçalanarak millî devletlerin ortaya çıkmasına etki ettiği gibi, mülkiyet 

konusundaki anlayışı ile de modern mülkiyet düşüncesinin önce Avrupa’da genelinde, 

sonrasında ise tüm dünyada kabul edilmesinde etkili olmuştur (Yıldırır ve Kadıoğlu 

2015). 

                                                           
kadın ile erkeğin giydilleri giysiler aynıdır. Bu ülkede özel mülkiyet yoktur. Campanella’nın idealize ettiği 

devlet ile Platon’un idealize ettiği devlet büyük ölçüde birbirine benzer. Campanella’nın eserinde 

(Platon'dan farklı olarak) devlete papazlar egemendir.  
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2.5 Yakın Çağ’da Mülkiyet  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Bu dönemde mülkiyet fikrinin gelişmesinde başta 

Fransız İhtilâli olmak üzere 18’inci yüzyılın ikinci yarısında önce İngiltere’de başlayan 

Sanayi Devrimi’nin süratle genişlemesi ve kapitalizm fikrinin tüm dünyayı sarması 

başlıca etkenlerdir. Özellikle 20’nci yüzyılda kapitalizm kendisini belirgin olarak ticarî 

hayatta göstermiş, arazi de sanayiye bağlı olarak bu akımdan etkilenmiştir. 19’uncu 

yüzyılda mâlikine sınırsız yetkiler tanıyan bir hak olarak mülkiyet anlayışı 20’nci 

yüzyıldan itibaren daha belirgin bir şekilde yeni mâlikine çeşitli ödevler yükleyen ve 

kamu yararına sınırlandırılabilen bir anlayışa bırakmıştır. 

Sonuç olarak, mülkiyet fikri insanın var oluşuyla ortaya çıkmış doğal bir hak olarak 

çağının ve yeşerdiği coğrafyanın şartlarına göre farklı şekillerde anlaşılarak çeşitli 

biçimlerde ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise toplum yararına aykırı kullanmamak şartıyla 

mâlikine dilediği gibi faydalanma, kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren mülkiyet 

hakkı, gerektiğinde toplum yararına kanunla sınırlandırılabilen ve sahibine çeşitli hak ve 

ödevler yükleyen bir anlayışa dönüşmüştür”. 
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3.  İSLAM’DA MÜLKİYET ANLAYIŞI VE İSLAM HUKUKUNDA ARAZİ 

3.1 İslam’da Mülkiyet Anlayışı 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre (bir sonraki başlık altında incelenecek olan); 

“Osmanlı’da mülkiyet anlayışı ile arazi yönetimi her şeyden önce İslam mülkiyet anlayışı 

ile arazi yönetimine yönelik temel prensiplerden beslenmiştir. Yine bazı istisnâları 

olmakla birlikte İslam anlayışına aykırı olmamak üzere örfî hukuk da bu konuda 

belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, İslam’ın mülkiyet nizamına yönelik anlayışını 

bilmek, Osmanlı arazi düzenini daha iyi ortaya koyabilmek açısından önem arz 

etmektedir.” 

Hacak’a (2006) göre; “Klasik İslâm kültüründe özel mülkiyet açıkça kabul edildiği gibi 

fıkıh doktrinleri de özel mülkiyet esası üzerine kuruludur. Kuran’daki ilke ve hükümler 

ile Hz. Peygamber’in söz ve uygulamaları, bu sonucu hazırlayan meşrûiyet temellerinin 

başında gelir. İslâm’ın ortaya çıkışında Mekke güvenli bir ticaret merkezi olup bu 

toplumda özel mülkiyet ilkesi hâkimdi. İslâmiyet diğer birçok konuda olduğu gibi 

mülkiyet anlayışında, mülkiyetin kazanılması ve kullanılması ile ilgili ahlâkî kabullerde 

ciddî değişiklikler gerçekleştirmekle birlikte özel mülkiyet temeline dokunmamıştır. 

Kuran’da mülk edinme duygusunun fıtrî olduğu ve mal sevgisinin insanın temel 

duygularından birini teşkil ettiği belirtilmiş, bu duygunun kontrol altında tutulması ve 

mülkiyet hakkının iyi işlerde, ferdin meşrû ihtiyaçlarını karşılama yanında toplum 

menfaatini temin edecek şekilde kullanılması istenmiştir. 

İslamda mülkiyet hakkı mâlike eşya üzerinde en güçlü ve kapsamlı yetkileri sağlar. 

Mâlikin mülkü üzerinde dilediği şekilde tasarruf edebilmesi (Mecelle14 , md. 1192), yani 

                                                           
14 Mecelle konusunda Gökçe “Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi” adlı makalesinde şu 

hususları dile getirmektedir: “Tanzimât Dönemi’nde hazırlanan en önemli kanun hiç şüphesiz kısacaca 

Mecelle olarak bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’dir. Tanzimât’tan sonra bir medenî kanun hazırlanması 

düşünülmüş, hatta Mecelle’den önce Metn-i Metin ismiyle bir kanun hazırlanmasına teşebbüs edilmiş fakat 

başarılı olunamamıştır. Memlekette eskiden beri varolagelen tek hâkimli ve tek dereceli Şer’iyye 

Mahkemelerinin yanında zamanın ihtiyaçları ve Batılı devletlerin baskısıyla daha çok Fransız örneğine göre 

Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştu. Bu mahkemelerin hâkimleri, verecekleri hükümlerde hukuk bilgileri 

kâfi gelmediği için eski fıkıh kitaplarını taramakta veya çoğu zaman müftülere müracaat etmekteydiler. Bu 

sebeple düzenli ve kolayca anlaşılır bir hukuk metnine ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde 



14 

bu hakkın sağladığı aktif yetkiler mülkiyet hakkının olumlu unsurlarını oluşturur. 

Buradaki tasarruf teriminin kapsamına eşyayı istediği gibi kullanma, tabii ve hukukî 

semerelerinden yararlanma, tüketme, tahrip ve tağyir etme, zilyedliğinde15  bulundurma 

gibi fiillerle mülkiyetini başkasına geçirme ve üzerinde hak tesis etme gibi hukukî 

işlemler girmektedir. Zarûret olmadıkça hiç kimse, mâliki bu iş ve işlemlerden 

menedemez ve onu bir tasarrufa zorlayamaz. Bunun yanında mülkiyet hakkının bir de 

menfî unsurlarını oluşturan koruyucu yetkiler vardır ki bunlar mâlikin üçüncü şahıslara 

karşı sahip olduğu hukukî korumayı ifade eder. Mülkiyet herkese karşı ileri sürülebilecek 

nitelikte olmakla birlikte sahibine geniş yetkiler vermesinin de etkisiyle ihlâl edilmeye 

oldukça elverişli bir haktır. Bu sebeple mülkiyetin her türlü ihlâl ve tecavüze karşı 

korunması özel bir öneme sahiptir. İslâm hukukunda mülkiyet, insanın vazgeçilmez 

                                                           
ayrı dinlere mensup çok sayıda gayrimüslim yaşamaktaydı. Bunlar dinî ve ailevî konularda kendi dinlerinin 

hukuklarına, ancak bunun dışında kalan sözgelişi ceza hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku gibi 

alanlarda İslam hukukuna tâbi idiler. Son zamanlarda bu azınlıkların koruyucusu rolündeki Batılı devletler 

özellikle İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devleti’ne belirli bir hukuk metnini kanun olarak kabul ve 

böylece hukukî istikrar ve aleniyeti temsil etme konusunda baskıda bulunuyorlardı. Hatta Tanzimât Dönemi 

sadrazam ve önemli devlet adamlarından Mehmet Emin Âlî Paşa (1815-1871) Fransızların da büyük 

baskısıyla Fransız Medenî Kanununun tercüme edilmesini istemiştir. Bütün bunlar olurken özellikle Ahmet 

Cevdet Paşa (1822-1895)’nın gayretleriyle millî bir medenî kanun hazırlanması fikri ağırlık kazanmış ve 

onun başkanlığında kurulan Mecelle Cemiyeti millî bir kanun hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.  

Mecelle, tamamı 16 kitap ve 1.851 madde olmak üzere kitap kitap hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Mecelle, tam bir medenî kanun mâhiyetinde değildir. Zîrâ şahıs, aile, miras ve aynî haklara ilişkin 

konularda Mecelle’de herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise daha ziyâde Nizamiye 

Mahkemelerinde uygulanmak üzere hazırlanmış olmasıydı. Mecelle, İslam Hukukuna dayanan, Hanefî 

Mezhebi’nin görüşlerini esas alan bir kanundur. Mecelle, yürürlük tarihi olan 1869’dan itibaren Hicaz, 

Suriye, Ürdün, Lübnan, Yemen, Arnavutluk, Bosna, Kıbrıs ve Filistin’de uygulanmıştır. Mısır o dönemde 

hidivlik adı altında özel bir satatüdeki bir vilayet olduğundan Mecelle burada uygulanamamıştır. Mecelle 

şer’î bir eserdir. Batı etkisi, sadece onun varlık sebebinde ve madde madde yazılışında görülür”. Dursunüst 

de yine aynı konuda (Mecelle konusunda) “Tanzimât Dönemi’nde Kanunlaştırma Faaliyetleri” isimli 

makalesinde şu hususları dile getirmektedir: “Prusya’dan başlayıp bütün Avrupa’ya, oradan da bütün 

dünyaya yayılan Kanunlaştırma faaliyetleri, tüm devletler gibi Osmanlı Devleti için de geri döndürülemez 

bir sürecin başlangıcını ifade ediyordu. Dünyada gerçekleşen bu değişim ve dönüşümün farkında olarak 

Osmanlı aydın ve devlet adamları, son dönemlerinde kendi hukuk sistemi ve geleneği içerisinde 

kanunlaştırma yoluna gitmişti. 1868 tarihli Mecelle de Osmanlının bu yöndeki çabasının ilk ve özgün 

örneğiydi. Bu dönemin genel karakteri yapılacak kanunların devletin kendi hukuk sistemi ve geleneği 

içerisinde olması gerektiği yönündeydi. Kimi şahıslar bu dönemde kanunların topyekûn Batıdan alınıp 

tercüme edilmesi gerektiğini düşünse de, hem siyasî olarak devlete hâkim olan anlayışın bunu kabul 

etmemesi hem de zamanın ve şartların buna elvermemesi, bu fikrin uygulanmasını zaman ve şartların 

olgunlaşmasına dek ertelemiştir. Mecelle, Osmanlı hukuk sisteminin kendi dinamikleri içerisinde oluşan 

özgün bir karaktere sahipti” (Dursunüst 2019). 
15  Zilyedlik, eşya üzerindeki fiilî hâkimiyet olup, eşyayı kullanma ve ondan yararlanmayı içerir.  Bir kişinin 

elinde / tasarrufunda bulunan bir mal (ister onun malı olsun, ister emanet olsun, isterse çaldığı mal olsun) 

onun zilyetliğindedir. Zilyetlik, kişiye eşyayaya mâlik olmadan ondan yararlanma hakkını verir. Zilyetlik, 

irtifak hakkı olmayıp, fiilî bir durumdur. Zilyetlik öylesine kuvvetli bir haktır ki mâlikine (zilyetliğindeki) 

taşınmazı koruma ve (o mala yapılan) tecavüzü engelleme hakkı verir. Taşınmazın zilyedi ile mâliki aynı 

haklara sahip olmaz, taşınmazın zilyedi değişebilir (Sirmen 2017; Tanrıvermiş 2017). Zilyedilik hakkında 

ilave bilgi için bkz. Şahin 2012; Topal 2013; Sirmen 2017. 
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hakları ve korunması gereken beş ana maslahat (fayda) arasında kabul edilmiş, bu hakka 

karşı yapılan saldırılar için hukukî ve cezaî yaptırımlar öngörülmüştür. Hırsızlık ve 

benzeri fiillere ağır cezalar tertip edilmesi yanında mâlike, dava açarak mülkiyet hakkına 

karşı yapılan tecavüzün durdurulmasını, verilen zararın giderilmesini, elinden alınmış 

olan eşyanın mülkiyetinin veya zilyedliğin geri verilmesini isteme hakkı tanınmıştır.  

Ayrıca doktrinlerin çoğunda mâlikin, kimi durumlarda kendi malını iyiniyetli olsun ya da 

olmasın üçüncü şahısların elinden mahkemeye başvurmaksızın alma hakkı olduğu kabul 

edilmiştir.  

Genellikle fıkıh kaynaklarında taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamının sınırsız olduğu, 

yani mâlikin kural olarak dilediği kadar yükseğe bina yapabileceği ve dilediği kadar da 

derine inebileceği (Mecelle, md. 1194) belirtilirse de bu İslâm kültürünün dışında da 

yaygın biçimde görülen, mülkiyet hakkının mutlaklığını ve sebepsiz yere sınırlamaya 

konu olmayacağını belirtme amacı taşıyan bir ifade biçimidir.  Nitekim bazı âlimler, 

yukarıya ve aşağıya doğru olan hakkın mâlikin ihtiyaçlarıyla sınırlı bir ihtisas niteliğinde 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çerçevede mülkiyetin sınırlandırılmasına yönelik 

Mecelle’nin 1192. maddesi (“Mâlikin, mülkü üzerinde dilediği şekilde tasarruf 

edebilmesi kural olmakla birlikte başkasının hakkı söz konusu olduğunda bu yetkiler 

sınırlandırılabilir”) de Mecelle’nin yukarıda zikredilen 1194. maddesini daha da açıklığa 

kavuşturucu mâhiyettedir”.   

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “İslam’ın mülkiyet anlayışı temelde Kuran ve 

Sünnete dayanmakla birlikte bu konudaki müteakip gelişmeler bu iki olguya aykırı 

olmayan içtihatlarla şekillenmiştir. Mülkiyet konusunda içtihatlarda bulunan İslam 

hukukçuları arazinin hem özel hem de kamu mülkiyetinin konusu olabileceği hususunda 

görüş birliği içindedirler. Kuran’a göre “mülkün yegâne ve hakikî sahibi sadece 

Allah’tır.” Bu husus hadisler ile de tekrar edilmiştir. 

İslâm’da mülkiyet sahibi olmanın meşrû yolları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

- Mülk sahibi olabilmenin en esaslı yolu mülkün emek ve çalışmayla elde edilmesidir. 

Allah, insanın kendi rızkını helal yoldan kazanmak için çalışmasını cihat etmek eşdeğer 
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tutmuş, Hz. Peygamber ise, “sizden birinizin eline ipini alıp sırtında odun taşıması, 

birisine varıp dilenmesinden çok daha iyidir” diyerek, Müslümanın çalışıp kazanmasının 

fazileti üzerinde durmuştur.  

- Mülkiyet sahibi olmanın meşrû yollarından bir diğeri ölü arazinin ihyâ edilmesidir. 

“Kim sahipsiz bir araziyi diriltip imar ederse, buraya sahip olmaya en müstahak olan 

odur.” hadisi ile Hz. Peygamber, Allah’ın yeryüzündeki nimetlerden faydalanmanın 

meşrû olduğunu ortaya koymaktadır.  

- Mülk edinmenin meşrû yollarından bir başkası idareci tarafından kendisine arazi 

ayrılmasıdır. Hz. Peygamber birçok sahabeye ölü araziden veya devlet arazisinden yer 

ayırmıştır. Bundan maksat, ölü ya da boş kalan arazilerin işlenerek devlete gelir olarak 

dönmesini sağlamaktı.  

- Müslümanların savaşlarda ganimet elde etmek suretiyle mülkiyet sahibi olmaları da 

meşrû yollardan bir diğeridir. “Elde edilen ganimetlerin beşte biri devletin payı olarak 

kabul edilip, geri kalan kısmının askerlere verilmesi” kesin bir hüküm olarak 

belirlenmiştir.   

- Mülkiyet sahibi olmanın yolları arasında bağış, vasiyet, miras ve ticaret de sayılabilir. 

Özellikle miras hukuku ile ilgili uygulamalar Tanzimât’tan16 sonra belli bir gelişme 

göstererek Osmanlı İmparatorluğu’ndaki mirî arazi üzerinde dahi uygulanan bir duruma 

gelecektir”. 

3.2 İslam Hukukunda Arazi  

Şahin’e (2012) göre “Arazi mülkiyet sistemi, tarihin çeşitli dönemlerinde, dönemin 

gerektirdiği şartlara bağlı olarak şekillendiğinden, her devlet içinde bulunduğu ekonomik, 

siyasî, sosyal ve askerî şartlar doğrultusunda kendi arazi mülkiyet sistemini oluşturmaya 

çalışmıştır.  

                                                           
16 Gökçe’nin “Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi” adlı makalesinde Tanzimât konusunda 

ifade ettiği hususları öz olarak burada zikretmek uygun olacaktır: “Tanzimât, kavram olarak nizama sokma, 

düzenleme, yeniden bir daha elden geçirmek anlamlarına gelmekte olup, Osmanlı Devleti’nde bir 

sürece/döneme verilen addır. Sürecin başlangıcı 3 Kasım 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu 

olarak kabul edilse de bitişi hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Ancak bu konudaki yaygın kanaat 

Tanzimât Dönemi’nin sonunu 1876 yılı olarak kabul eder. Tanzimât, Halil İnalcık tarafından devlet 

anlayışımızda ve devlet idâresinde modernleşmenin gerçek başlangıcı ve temeli olarak kabul edilir”   
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İslam hukuku, bazı idârî işlerde, atamalarda ve vergilerin toplanması ve dağıtılması vb. 

konularda olduğu gibi, arazi meselesinde de devlet başkanına şer’î17 kurallar dairesi 

içerisinde geniş yetkiler tanımıştır. Bu durumda, İslam devletinde ilk dönemlerden 

itibaren şeriat esasları, halifelerin emirnameleri ve her eyâletin kendine özgü örf ve 

âdetleri birleştirilerek, uygulama yoluna gidilmiştir.   

Fetihler, İslam’da arazi mülkiyetinin esasını teşkil eder. Bu anlamda fetih, fethedilen 

topraklardaki mülkiyet hakkını sona erdirir. Fakat fethin barış ya da savaş yoluyla olması 

arasında bazı farklılıklar vardır. Buna göre, İslamiyeti kendi rızası ile kabul edip ihtidâ 

edenlerin mülkiyet hakları aynen korunmuş ve bu araziler öşüre tâbî tutulmuştur. Diğer 

taraftan savaş yoluyla fethedilen topraklarda ise hükümdara geniş yetkiler verilmiştir. 

Buna göre, hükümdar toprağı istediği gibi tasarruf edebilir; galipler arasında 

paylaştırabilir, hazineye devredebilir ya da vergi karşılığında eski sahiplerinin 

tasarrufunda bırakabilir.  

İslam hukukuna göre arazi mülkiyetinin rakabe18, tasarruf ve zilyetlik olmak üzere üç 

unsuru vardır. Rakabe; toprağın kuru mülkiyet hakkıdır. Tasarruf, araziden faydalanma 

hakkıdır. Zilyetlik; arazi üzerindeki fiilî hâkimiyettir. Bu hâkimiyet, toprağı elinde 

bulundurma ve onda tasarruf etme yetkisini kapsar.  

İslamda arazi mülkiyet hakları bakımından arazi; mülk arazi ve mülk olmayan arazi 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Mülk araziler; şahısların, üzerinde özel mülkiyet hakkına 

                                                           
17 Şer’î: Şeriatla ilgili veya şeriata uygun olan (Şemseddin Sami 1985b). İslam Hukukuna uygun olan 

şeklinde de ifade etmek mümkündür.   
18 Rakabe, Osmanlı döneminde arazi mülkiyeti konusunda kullanılan kavramlardan   biri olup TDV İslam 

Ansiklopedisinde müellif Çalış tarafından yazılan müstakil bir başlık altında şu bilgiler yer almaktadır: 

“Rakabe: Fıkıh terimi olarak mülkiyete konu olan eşyanın sadece maddî varlığını (ayn) ifade eder; bu 

anlamdaki mülkiyet “rakabe mülkiyeti, ayn mülkiyeti, çıplak mülkiyet” diye adlandırılır. Milk nitelikli hak 

(aynî hak) ayn ve menfaate birlikte mâlik olma şeklinde ise tam mülkiyet söz konusu olur ve eşya üzerindeki 

yetki en geniş kapsamına ulaşır. Eşyanın sadece aynı üzerinde kurulu olup menfaat içermeyen mülkte ise 

(milkü’l-ayn bilâ menfaa) çıplak mülkiyet ile ayna ait menfaatler farklı kişilere ait olmakta, yani rakabe 

mülkiyeti maddî varlığına sahip olunan nesne üzerinde mülkiyet yetkilerinin bir kısmının kullanılamaması 

şeklinde kendini göstermektedir. Eşyanın sadece aynına sahip olma şeklindeki nâkıs mülkiyetin meşruiyeti 

bir malın sırf menfaatini vasiyet etmenin câiz sayılmasına dayanır. İslâm hukukçularının çoğunluğu ayndan 

bağımsız olarak menfaat üzerinde icâre, âriyet gibi hukukî işlemlerin gerçekleştirilebildiğini delil 

göstererek vasiyet yoluyla rakabe mülkiyetinin de oluşturulabileceğini kabul eder” (Çalış 2007).  
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sahip oldukları arazilerdir. Mülk olmayan araziler ise çıplak mülkiyeti devlete, tasarruf 

hakkı fertlere, kamuya ya da bir topluluğa tahsis edilmiş olan arazilerdir.  

16’ncı yüzyılın ünlü hukukçusu Ebussuûd Efendi (1490-1574)’ye göre İslam ülkelerinde 

araziler; öşrî arazi (arazi-i öşrîyye/arz-ı öşrî), harâcî arazi (arazi-i harâciyye/arz-ı haracî) 

ve mîrî arazi (arz-ı memleket/arazi-i emiriyye) olmak üzere üç kısma ayrılmıştır”. İslam 

hukukunda arazi, ürünleri ya da yeri bakımından değil, sahipleri bakımından bu şekilde 

ayrılmıştır. Buna göre yapılan arazi sınıflama sistemi aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

- Arazi-i Öşrîye (Öşrî Arazi); halkı kendiliğinden Müslüman olan ya da fetihlerde ele 

geçirilen topraklardan Müslümanların kullanımına bırakılan ve öşür vergisine tâbî olan 

arazilerdir.  Hz. Peygamber tarafından fethedilerek gazilere taksim edilen Hayber arazisi 

ve kendiliğinden Müslüman olan Yemen ve Bahreyn arazisi bu durumdadır. 

- Arazi-i Harâciyye (Haracî Arazi); barış yoluyla haraç19 vergisine bağlanan ya da savaşla 

elde edildiği hâlde gazilere dağıtılmayıp yerli gayri müslim halka (zımmîlere20) bırakılan 

arazilerdir. 

- Arazi-i Emiriyye (Mîrî Arazi); Fetihler sonucu ele geçirilip hiç kimseye dağıtılmayıp 

mülkiyeti devlete bırakılan arazilerdir21. 

İslâm’ın arazi düzeni bu temel esaslar çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında 

(mülk araziler anlamına gelen) arazi-i memlûke22, (işlenmemiş arazi anlamına gelen) 

                                                           
19 Haraç: Zimmîlerin ziraî ürünlerinden alınan bir vergi. Öşür’ün karşılığı idi. Zimmîler tarafından cizyeden 

ayrı olarak ödenen arazi vergisiydi. Harac-ı mukasım ürün miktarına göre alınırdı. Harac-ı muvazzafa ise 

arazi büyüklüğü üzerinden hesaplanırdı. Bunlar, Müslüman tebaa için uygulanan öşür ve çift vergisinin 

karşılığı durumundaydı. Her iksisi rüsum-ı şer’iyye türündendi. Bu nedenle haraç, öşür sistemine paralel 

olarak yürürlükte kalmıştır (Sakaoğlu 1985). Haraç hakkında ilave bilgi için bkz. Ortaylı 2008. 
20 Zımmî: İslam ülkelerinde yaşayan can ve mal güvenliklerinin korunması, ülke yöneticisi tarafından dinî 

bir borç kabul edilen gayrimülsimler. Bunlar cizye ve haraç yükümlüsüydüler. Tanzimât’ın ilanından 

itibaren zimmî ifadesi yasaklanmıştır (Sakaoğlu 1985). 
21 Tarihte mutlakiyetle idâre edilen ülkelerde arazi ve reâya, hükümdarın malı addedilmiş olup bundan 

dolayı şimdiki ifadeyle devlete ait yerlere arazi-i emîriyye denilmiştir (Uzunçarşılı 1988).    
22 Arazi-i memlûke; Mülkiyeti devlete ait olan arazilerin zamanla bazı kimselere satılması suretiyle 

oluşmuştur. Bu tür arazilere mülk arazi de denilmekteydi (Sakaoğlu1986). 



19 

arazi-i mevât23 ve (ganimet şeklinde elde edilen arazi anlamına gelen) arazi-i fey” 24 adı 

verilen araziler de bulunmaktaydı (Kurt 1999; Cin 1991; Aktan 1986; Şahin 2012; Pakalın 

1993a; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). Ayrıca, İslâm topraklarında bir de vakıf arazi türü 

bulunmaktadır. İslâm hükümlerince de teşvik edilen bu uygulama bir taşınmazın gelirinin 

hayır işlerinde ve toplumun genel menfaati için kullanılmasını amaçlamaktadır.  

İslâm Devleti’nde (fetihler sonucu ele geçirilip hiç kimseye dağıtılmayıp mülkiyeti 

devlete bırakılan araziler anlamına gelen) arazi-i memleket iki kısımdan oluşmaktadır. 

Bir kısmı “hima” olarak adlandırılmakta olup bunlar halkın ortak kullanımına ait araziler; 

diğer kısmı ise “iktâ” adı verilen arazilerdir ki beytülmâlden hak kazanmış kimselere kira 

karşılığında verilmişlerdir.  

Gerek bir önceki ana başlık (2’inci bölüm) altında anlatılan İslam’da mülkiyet anlayışı, 

gerekse de yukarıda anlatılan İslam Hukukunda arazi düzeni25 gerek Hulefâ-yı Râşidîn26 

(632-661), gerekse daha sonraki İslâm Devletleri ile Türk-İslâm Devletleri’nin arazi 

rejimlerinin temelini oluşturmuştur. Mülkiyet hakkı kamu düzeni ve yararının korunması 

amacıyla çeşitli sınırlamalar ve ödevleri de kişiye yükleyen ve meşrû yollardan elde 

edilmesi şartına bağlı olan bir haktır. Kısacası, İslâm’ın mülkiyet nizamı anlayışı, mülkün 

gerçek sahibinin Allah olduğunu ve mülkü insanlara faydalanmak ve tasarrufta bulunmak 

üzere emâneten verdiği temeli üzerinde kuruludur. Bu anlayış tüm insanların eşit 

olamayacağı ve fertlerin mülk edinmelerinin doğal bir istek olduğunu kabul ederek 

sosyalist yaklaşımdan ayrılırken, mülkün meşrû yollardan elde edilmesini ve elde edilen 

mülk üzerinde ihtiyaç sahibi diğer toplum bireylerinin haklarının ödenmesi gerektiğini 

vurgulayarak da liberal yaklaşımdan ayrılarak kendine özgü bir mülkiyet nizamı ortaya 

koymaktadır (Aktan 1986; Pakalın 199a; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

                                                           
23 Arazi-i mevat; Mevat denilen işlenmemiş, sahipsiz arazilerin tarıma elverişli bir hâle getirilmesi için 

Müslümanlara verilmesiyle meydana gelmiştir. (Sakaoğlu 1986). Mevat arazî ise kimsenin tasarruf ve 

mülkiyetinde olmayan genellikle şehir ve kasabalara uzak boş yerlerdir (Çakır Kantarcıoğlu 2109) 
24 Arazi-i fey; savaşta hile, öldürme ve baskın gibi bir zorlama olmaksızın Müslüman olmayanlardan alınan 

her şeye denilmekteydi. Bu şekilde elde edilen bir arazi ise buna arazi-i fey adı verilirdi (Sakaoğlu 1986; 

Aydoğdu 2015).   
25 İslam hukukunda arazi rejimi / düzeni konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003 ve Cin 1991.  
26 Literal anlamı “Olgun Hâlifeler” demek olan Hulefâ-i Râşidin ifadesi ile Hz. Peygamber’den sonra 632-

661 döneminde İslam Devletini yöneten (sırasıyla) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali 

kasdedilir. Araştırmacının notu. 
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4. OSMANLI ARAZİ SİSTEMİNİN KAYNAĞI  

4.1 Genel 

Aktan’a (1986) göre “Tarih içinde vergilerin tahsilinde birçok usuller kullanılmıştır. 

Vergi, ilk ortaya çıktığı dönemlerde bugünkü anlamında olmasa bile bir zorunluluk 

niteliğine sahipti. İlk Çağda yaşamış Antik Bâbil, Mısır, Çin ve Yunan Medeniyetlerinde 

vergilerin ödenmesi zorunlu idi. Daha ziyâde dinî bir yükümlülük şeklinde olan bu 

zorunluluğun sebebi ise İlk Çağ’daki bütün sosyal kurumlara olduğu gibi, ekonomik 

kurumlara ve ilişkilere yön veren kuralların da kutsal kitaplarda yer alan hükümlerden 

neşet eden dinî ve ahlakî inançlarından kaynaklanmakta olmasındandı.  

Daha sonraki dönemlerde vergi çok değişik faktörlerin etkisiyle şekillenmiş ve tam bir 

sosyal kurum hâline gelmiştir. Dolayısıyla zorunluluk, vergilerin artık karakteristik 

özelliklerinden biri olmuştur. Vergilerin zorunlu bir nitelik kazanmasıyla birlikte zamanla 

vergilerin tahsilinde de çeşitli devletlerde farklı usûller uygulanmıştır. Eski zamanlarda, 

günümüzde hemen hemen hiç uygulanmayan başlıca dört vergi tahsil usulü görülmekte 

olup, bunlar; iltizam usulü (kabâle27  usulü), ihale usulü, halk temsilcileri eliyle tahsil usûlü 

ve havâle usulüdür”. 

4.2 İktâ Sisteminin Mâhiyeti  

Aktan’a (1986) göre “Havâle usûlünde vergilerin tahsili işlemleri maaş ve hizmetleri 

karşılığı olmak üzere belirli kimselere verilmekteydi. Adlarına vergi toplama hakkı 

havâle edilen kimseler, kendilerine tahsis olunan arazilerden çeşitli vergileri tarh ve tahsil 

etmekteydiler. Tahsis olunan yerlere ise “nân-pare” denilmektedir.  Havâle usulünün ilk 

uygulamalarına İslam devletlerinde rastlanılmaktadır. İktâ28 sistemi olarak adlandırılan 

bu usûl daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu’nda “Timar Sistemi” adı altında 

uygulanmıştır.  

                                                           
27 Kabâle: İltizam usulünde vergiyi toplayanın (mültezimin) devlete verdiği borç senedi. Bir şeyin parçaları 

ile birlikte toptan ve götürü satılması (Şemseddin Sâmi 1985a). 
28 İkta ve uygulaması hakkında detaylı bilgi için bkz. Demirci 2000; Kucur 2000; Gözübenli 2000. 
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İktâ, kökeninde, “halifeler tarafından hukukî durumuna göre değişen vergilerini ödemek 

şartıyla kimsenin mülkiyetinde bulunmayan arazilerin veya maktû bir hazine gelirini 

temin ettikten sonra bir yere ait sadece vergilerin ya da sonradan ve özellikle 

Selçuklulardan itibaren, belirli yerlere ait devlet gelirlerinin, hizmet ve maaşlarına 

karşılık olarak kumandan, asker ve sivil ricâle29, menşûr30, tevkî31 ve daha başka isimler 

alan vesikalar ile terk ve tahsisi” anlamında bir kavramdır.   

Zamanla her türlü arazi vergileri, maden işletmeleri, gümrük rüsumları, cizye32 ve 

hayvanlar üzerinden alınan zekât-ı sevaim’in33 bir tüm iltizama verilmesi de iktâ sistemi 

içerisinde değerlendirilmiş ve bu şekilde yapılan tahsislere de “mukâtaa”34 denilmiştir. 

Kendisine bu şekilde arazi tahsisi ya da bazı haklar tanınan kimseye (iktâ sahibine) Farsça 

şekli ile “iktâdar”, mukâtaa sahibi olanlara da “mukâtaadar” denilmiştir. İktâ sistemi çok 

eski zamanlarda birçok devlette uygulanmıştır”. 

4.3 İktâ Sisteminin İslam Devletlerindeki Uygulaması 

İktâ sisteminin ilk uygulamalarına İslâm devletlerinde rastlanılmaktadır.  

İslamiyette iktâ, arazi-i emiriyyenin (devlete ait olan arazinin) sadece yıllık vergi yahut 

öşrî hâsılâtının bir hizmet karşılığında bir şahsa ferağı35 anlamına gelmektedir.   

                                                           
29 Ricâl: Devlet adamları, ileri gelenler. 
30 Menşur: Hükümdar tarafından yapılan bir tayini, bir görev veya muafiyeti yahut iktâ tevcihini bildiren 

belge (Özaydın 2005). Osmanlı Devleti’nde ise menşurluk; vezirlik, beylerbeyilik gibi yüksek bir rütbenin 

verildiğini, önemli bir göreve atanıldığını gösteren padişah fermanı idi. 20’nci yüzyıl başına dek menşur 

verme işlemi devam etmiştir (Sakaoğlu 1985).  
31 Tevkî: İslâm devletlerinde hükümdarın kararı, bunun yazılı belgeleri ve mühür anlamında resmî yazışma 

terimi (Merçil 2012). 
32 TDV İslam Ansiklopedisinde müellif Erkal tarafından yazılan müstakil bir başlık altında “Cizye, İslâm 

devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisidir.” şeklinde bilgi yer almaktadır  

(Erkal, 1993). Sakaoğlu tarafından yazılan “Tanzimattan Cumhuriyet’e Tarih Sözlüğü” cizye hakkında 

eserde şu bilgiler yer almaktadır: “Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan  gayrimüslimlerin ödemekle 

yükümlü olduğu cizye vergisinden din adamları, kadınlar ve çocuklar yükümlü değillerdi. Bu vergi 1856 

yılında ilan edilen Islahat Fermanı’ndan sonra şeklen kaldırılmakla birlikte “bedel-i askerî” adıyla alınmaya 

devam edildi. 1908 yılından sonra ise ülkedeki gayrimüslimlerin   askerlik yapmaları kabul edildiğinden 

bu yıldan itibaren “bedel-i askerî” de kaldırıldı” (Sakaoğlu 1985). Konu hakkında ilave bilgi için bkz. 

İnalcık 1993. 
33 Zekat-ı sevâim. Zekâta konu olan koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar. 
34 Mukâtaa: Hazine gelirlerinin artırmaya konularak iltizama verilmesi işlemidir (Sakaoğlu 1985). 
35 Eşya hukukuna ait bir kavram olan ferağ konusunda TDV İslam Ansiklopedisinde müellif Bardakoğlu 

tarafından tarafından yazılan yazılan müstakil bir başlık altında şu bilgiler yer almaktadır: “Ferağ: Mîrî 
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İslam dünyasında araziye ait vergilerin tahsili suretiyle tesis edilen iktâlardan başka, bir 

hizmet karşılığında bir vilâyet ya da eyâletin tüm gelirinin bir kimseye tahsisi şeklinde 

tesis edilen iktâlar da vardı  (Pakalın 1993b ve Aktan 1986). 

İktâ sisteminin İslam ülkelerindeki mâhiyetini anlayabilmek için İslam arazi hukukundaki 

arazi ayırımına kısaca değinmek gereklidir. Daha önce de detaylı olarak izah edildiği 

üzere İslam arazi hukukunda arazi esas itibariyle “arazi-i öşriyye, arazi-i haraciye ve 

arazi-i memleket (arazi-i emiriyye, arazi-i millîye, arazi-i havz, arazi-i mîrîye)” şeklinde 

üç kısma ayrılmaktadır. Bunların dışında İslam ülkelerinde arazi-i memlûke, arazi-i 

mevat36 ve arazi-i fey37 adı verilen araziler de bulunmaktaydı (Aktan 1986, Şahin 2012, 

Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Yukarıdaki sınıflandırmada yer alan arazi-i memleket ya da yaygın bilinen adıyla mîrî 

arazi iki kısımdan oluşmaktaydı: himâ ve iktâ.   

- Himâ. Arazi-i memleketin bir kısmı “himâ” olarak adlandırılmış ve Müslüman halkın 

müşterek tasarrufuna bırakılmıştı. Himâ araziden gayr-i müslimler yararlanamazlardı. 

İslam’dan evvel Araplar arasında cârî olan bu kurum Hz. Peygamber zamanında şahsî 

tasarruf konusu olmaya başladığından kaldırılmıştır38.  

                                                           
(mülkiyeti devlete ait olup tasarruf hakkı kullananlara devredilmiş) arazî veya (tapu vergisi ve aylık / yıllık 

olmak üzere çift vergiyi içeren) icâreteynli vakıf malı üzerindeki tasarruf hakkının devrini ifade eden 

Osmanlı hukuk terimidir. Ferâğ zaman zaman taşınmazların hibe, temlik ve satımı anlamında da geçmekle 

birlikte hibe, temlik ve satımda mülk olan taşınır veya taşınmazların aynı üzerindeki mülkiyet hakkının bir 

başkasına devri, ferâğda ise çıplak mülkiyeti bir başkasına ait olan belirli gayri menkuller üzerindeki 

tasarruf hakkının (menfaat mülkiyeti) nakledilmesi söz konusu olduğundan aralarında fark vardır.” 

(Bardakoğlu 1995). Osmanlı Hukuk Tarihi konusunda değerli araştırmaları olan Cin’in de ferağ konusunda 

TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında yazdığı şu bilgiler yer almaktadır: “Taşınmazlar 

bahse konu olunca, ferağ ifadesi çoğu zaman devir ifadesi ile ve birbirinden ayırt edilmeksizin 

kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram birbirinden farklıdır. Ferağ; mîrî mutasarrıfının, bu arazi üzerindeki 

tasarruf hakkını, devletin izni ile meccanen (bedelsiz) yahut ivaz (bedel) mukabili bir başkasına terk 

etmesidir. Devir ise: mülk taşınmazların, mülkiyetin devrini içeren bir hukukî muamele ile bir başkasına 

temlikini ifade etmek için kullanır. Mülk gayrımenkullerde mülkiyetin devri muamelesi. Mecelle'de 

düzenlenmiştir. Mîrî arazi üzerindeki tasarruf hakkının ferağı ise, Arazi Kânunnâmesinde hükme bağ-

lanmıştır Arazi Kanunnâmesi’nin ikinci faslı (36-53. maddeleri) mîrî arazilerin ferağına hasredilmiştir. 

Ferağın bir esaslı unsuru daha vardır; o da devletin izni şartıdır. Ferağ, ivaz mukabili olabildiği gibi ivazsız 

da olabilir.” Ferağ hakkında ilave ve detaylı bilgi için bkz. Cin 1966; Bardakoğlu 1995. 
36 Arazi-i mevat konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
37 Fey kavramı, kökeni ve gelişmesi konusunda bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
38 Himâ konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
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- İktâ. Arazi-i memleketin diğer bir kısmı ise, “ikta” adı altında beytülmaldan (kamu 

hazinesinden) görev almaya hak kazanmış kimselere kira (icar) karşılığında (iktâ-al 

icare39, iktâ icâre) verilmekteydi. İşte iktâ sisteminin esası budur (Aktan 1986). 

İktâ sistemi Hz. Peygamber zamanına kadar çıkarılabilir40. Hz. Peygamber temlik41  

şeklinde iktâlar vermiş ve bu iktâ sahiplerine de zekâttan başka bir sorumluluk 

yüklememiştir.   

                                                           
39 İcâre konusunda TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında Bardakoğlu tarafından yazılan 

şu bilgiler yer almaktadır: “İcâre: Temelde mal ve hizmetin ücret karşılığı kiralanması mâhiyetindeki 

hukukî işlem türleri, Hz. Peygamber döneminden itibaren Kuran ve Sünnet’in genel ilke ve özel 

hükümlerinin de desteğiyle gelişerek ve sağlam bir dinî-ahlâkî zeminde sağlıklı bir işleyiş kazanarak devam 

etmiş, İslâm hukuk ekolleriyle belli bir doktriner yapı kazanarak “icâre akdi” başlığı altında ifade edilmeye 

başlanmış, İslâm hukukunda icâre, klasik fıkıh literatüründe genelde bey‘ (satım-satış) akdinden sonra 

ikinci sırada ve önemde ele alınan, başta modern hukuktaki kira ve iş (hizmet) sözleşmeleri olmak üzere 

menfaat ve emeğin ücret karşılığında süreli olarak temlik ve tahsisini konu alan sözleşme türlerini kuşatan 

özel bir akdin adı olmuştur”  (Bardakoğlu 1992; Bardakoğlu 2000).   
40 Konu hakkında değerli çalışmaları olan akademisyen Göksu’nun (2009) “Anadolu Selçuklularında Ikta” 

başlıklı makalesinde şu hususlar yer almaktadır: “İktâ konusunda Kuran’da hüküm bildiren açık bir âyet 

yoktur. Bu husustaki görüşler Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarına dayandırılmaktadır. Ayrıca sahâbe 

devri uygulamaları, özellikle Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemindekiler, sünnete açıklık getirmesi 

açısından özel öneme sahiptir. Ayrıca iktânın cevazı hususunda icmâ (İslam hukuk bilginleri arasında görüş 

birliği) vardır. Hz. Peygamber çok sayıda kimseye farklı gerekçelerle iktâda bulunmuştur. Bu iktâların 

büyük kısmı ‘müellefe-i kulûb’a (kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlara), bir kısmı da âtıl duran tabii 

kaynakları verimli hâle getirmek için yapılmıştır. Bunlar gerçekleştirilirken hem kamu yararı hem de özel 

mülkiyet korunmuştur. Hz. Peygamber ve özellikle Hz. Ömer dönemi iktâ uygulamalarının 

sistemleştirilmesinden sonra İslâm arazi hukukuyla ilgili esaslar netleşmeye başlamıştır. Sonraki 

dönemlerde bu uygulamalar esas alınarak yerine ve zamanına göre iktâ kavramının kapsamı genişletilmiş 

ve değişik isimlerle muhtelif iktâ şekilleri geliştirilmiştir. Bu durum, iktâ şekilleri ve bunların hükmü 

konusunda İslâm hukukçuları arasında görüş ayrılıklarının doğmasına sebep olmuştur. İslâm hukukçuları 

iktânın, Müslüman ya da müellefe-i kulûb’dan olup beytülmaldan istihkak sahibi kişilere hakları nispetinde 

yapılabileceği hususunda fikir birliği içindedir. Hz. Peygamber'in tahsis ettiği iktâlardan müellefe-i kulûba 

yapılmış olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Hz. Ebu Bekir döneminde de bazı kabile reislerine aynı amaçla 

iktâlar yapıldığı, Hz. Ömer devrinde ise bu tür iktâların azaldığı, önceden yapılanların denetlendiği ve âtıl 

bırakılan bazılarının tamamen ya da kısmen iptal edildiği görülmektedir. Beytülmaldan hak sahibi 

olmayanlara iktâ yapılması konusunda ise görüş ayrılığı vardır. Hazineye ait taşınmazlardan beytülmaldan 

istihkakı bulunmayanlara iktâ yapılması Mâlikîlere ve Hanefîlerden Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'ye 

göre caiz değildir. Çünkü beytülmal üzerinde bütün Müslümanların hakkı vardır. Şâfîler ile Ebû Yûsuf gibi 

bazı Hanefîler ise kamu yararı gerektirdiği takdirde buna cevaz vermektedir.”  
41  Aybakan’a (2011) göre “Temlik: Mülk devrini sağlayan işlem.  Eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya 

malî bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eden temlîk özellikle malî nitelikteki hukukî işlemlerin taksimi 

açısından önem taşır. Hukukî işlemler özellikle işlevleri açısından tasnif edilirken mülkiyet devri 

sağlayanlara temlîkât adı verilmiş, bir malın aynına (cismanî varlığına) veya menfaatine dair mülkiyetin 

aktarımını hedefleyen işlem ve akidler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Temlik bir bedel karşılığında 

(ivazlı) olursa muâvaza, bedelsiz olursa teberru adını alır. Buna göre temlîkât muâvazat ve teberruat 

çerçevesindeki bütün işlemleri kapsar. Bir malın aynına dair mülkiyetin bedelsiz temliki hibe, sadaka ve 

vakıf; bedelli temliki satım (bey) ve alt türlerini oluşturan akidler de menfaatinin ivazsız (bedelsiz) temliki 

âriyet, ivazlı (bedel karşılığı) temliki kira (icâre) işlemleriyle gerçekleşir.” 
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İslam’ın başlangıç yıllarında iktâ sisteminin uygulanmasının bazı nedenleri vardı. “İslam 

fütuhatının başlangıcında zaptedilen yerler (Arap) askerlerin mülkü olarak kabul 

edilmiştir. Bu usûl orduyu ortadan kaldıracak ve maliyeyi yıkacak bir nitelik arz 

ettiğinden Hâlife Hz. Ömer (634-644), araziyi eski sahipleri elinde bırakarak, bunların 

borçlandığı vergileri, hazine hesabına tahsil edip askerlerin maaşlarına tahsis etmiştir. 

Bununla birlikte, fetihler nedeniyle sahipsiz kalan yerlerin, devlete vergilerini ödemek 

şartıyla şahıslara terk edilmesinden doğan ve iktâ olarak adlandırılan bir düzenleme 

ortaya çıkmıştır (Aktan 1986; Lampton 2016; Göksu 2009). 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na göre “Ebû Hanife (699-767)’nin öğrencilerinden Ebu Yusuf 

(731-798) da hâlifenin devlet arazisinden bir şahsa iktâ verdiği zaman, ondan sonra 

gelecek hâlifenin verilen o yeri geri alamayacağını veya başkasını veremeyeceğini 

belirterek; artık, arazinin mülk hâline gelmiş olduğunu kaydeder. Arazinin iktâen devri 

denen bu uygulamada artık arazi mülke dönüşmekte ve vârislerine de intikâl 

edebilmektedir. Bununla beraber Abbasîler devrinde (750-1258) iktâ, mülk olarak değil, 

daha ziyâde Osmanlı’da uygulandığı usûlle uygulanmıştır. Yine temlikî (arazinin 

mülkiyetini de devreden) iktâ uygulamasına da yer verilmiş olmakla birlikte 

Abbasîlerdeki “araziyi üç yıl boş bırakanın elinden alınması” prensibinin daha sonra 

Osmanlı arazi kanunlarında da aynen uygulandığı görülmektedir”. 

İslam ülkelerindeki tahsil şekillerine göre iktâlar mülkiyet hakkı ile birlikte tahsis edilen 

iktâlar (mülk iktâlar) ve sadece intifâ hakkı ile birlikte tahsis edilen (mülk olmayan) 

iktâlar olmak üzere iki kısma ayrılmaktaydı: 

- Mülkiyet Hakkı ile Birlikte Tahsis Edilen İktâlar: Mülk iktâlar, mîrî araziden belirli bir 

kısmının (himâ arazisi dışında kalan yerler) iktâ sahiplerine temlik edilmesiyle 

oluşturulmaktaydı. Bu şekilde verilen iktâlara “iktâ-ı temlik” denilmekteydi. İktâ 

sahipleri (iktâdarlar) mîrî araziden faydalanan köylülerden aldıkları vergilerin bir kısmını 

“iktâ-ı icâre” olarak hazineye ödemekteydiler. Ancak bazı görüşlere göre temlikî iktâlar, 

mîrî araziden değil, ancak arazi-i mevattan yapılabilmekteydi. Mülk iktâların sebebi 

arazinin imarını temin etmekti.   
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- Sadece İntifa Hakkı ile Tahsis Edilen İktâlar: Bu şekilde tahsis olunan iktâlarda mülkiyet 

devletin olup, araziden sadece istifade etmek ve hâsılât almak iktâ sahibine aitti. Diğer 

bir ifadeyle iktâdar arazinin sahibi değil, kullanıcısı ve kiracısı durumundaydı. Mülkiyet 

hakkının dışında sadece intifâ hakkını kuran bu tür iktâlar da üçe ayrılmaktaydı.  

** İktâ-ı istiğlal: Mîrî arazi ya da fey arazisinden verilen iktâlardır42.  

** İktâ-u-temlik: Bu tür iktâlarda, arazinin mülkiyeti ile birlikte tasarruf hakkı da 

verilmekteydi43.  

** İktâ-ı irfak: Bu tür iktâya sahip olanlara bazı devlet monopollerini işletme hakkı tahsis 

edilmekteydi. İktâ-ı irfak sahipleri, bu yerlerde devamlı kalma ve vergileri sağlamak 

hakkına sahiptiler44.  

                                                           
42 Göksu’nun (2009) “Anadolu Selçuklularında Ikta” başlıklı makalesinde iktâ-ı istiğlal hakkında şu 

hususlar yer almaktadır: “İstiğlâl kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyin gelirinden faydalanmaktır. İktâ‘u’l-

istiğlâl ise gerçek kişilerin mülkiyet, faydalanma ya da işletme hakkına sahip olmadığı ve iktâssından 

kamunun zarar görmeyeceği haraç veya öşür arazisi gibi bir taşınmazın mülkiyetini değil, sadece kullanım 

hakkını sağlayan iktâdır. Buna iktâ‘u'l-imtâ veya iktâu’l-intifâ da denmektedir. Bazı kamu personelinin 

ücretlerinin çeşitli devlet gelirlerinin havâlesiyle ödenmesi usûlü Emevî ve Abbasî dönemlerinde 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle ordu mensuplarına hizmetlerinin karşılığı olarak haraç gibi bazı 

vergilerin toplama imtiyazının verilmesi uygulaması zamanla askerî iktâları doğurmuştur. Bir iktâdâr, 

sadece kullanım hakkına mâlik olduğu taşınmazı başkasına kiralayabilir veya âriyet olarak verebilir. Bu 

hüküm, kiracının tasarrufu altındaki taşınmazı başkasına kiralamasının cevazına benzetilmektedir. 

İktâdârın ölümü veya iktânın geri alınması durumunda mülkün el değiştirmesi sebebiyle kira akdi düşer. 

İntifa hakkı hükümdar tarafından babadan oğula miras kalacak şekilde iktâ edilebilir. Ancak devlet 

başkanının halefi bu kaydı geçersiz sayabilir. Mülkiyetinin beytülmala ait olduğu görüşünü savunanlara 

göre madenler “iktâu't temlîk”in değil “iktâ‘u'l-istiğlâl”in konusuna girer. Eğer ıktâ, savaş için hazırlık 

yaparak gereği hâlinde orduya katılmak şartıyla verilmişse iktâdâr intifa hakkını kamu otoritesinin iznini 

almaksızın başkasına devredemez.” 
43 Göksu’nun (2009) “Anadolu Selçuklularında Ikta” başlıklı makalesinde iktâ-u temlik hakkında şu 

hususlar yer almaktadır: “İktâ-ı temlik: Bu tür iktâların, mevât ve mâmur arazi ile madenlerden yapılması 

öngörülmüştür. İktâdârın diğer özel mülkleri gibi kira, âriyet, alım satım, hibe, miras vb. akidlere konu 

olabilir. Bir kimsenin kendisine iktâ edilen araziyi vakfetmesinin hükmü mülkiyetin sübûtuna 

(ispatlanmasına) bağlıdır. Vakfa konu olan arazinin iktâdârın mülkiyetine geçtiği hukûken sabitse vakıf 

sahihtir (gerçektir, doğrudur), aksi takdirde sahih olmaz. Temlîken iktâ üç türlü taşınmazdan yapılabilir: 

Mevât arazi, mâmur (âmir) araziler ve madenler. Hukukçuların çoğunluğu, Hazine malından olmayan 

mevât ve sahipsiz âtıl arazi gibi taşınmazların iktâsının onu ihyâ ederek kamu yararına işleteceği düşünülen 

herkese yapılabileceği konusunda fikir birliğine varmıştır. Mâlikîler'e göre düşmanlardan silâh zoruyla 

alınan mevât araziler temlîken iktâ edilebilir. Hz. Peygamber’in, ölü bir araziyi tarıma elverişli hâle 

getirenin ona sahip olacağına dair hadislerini ve bu yöndeki uygulamalarını dikkate alan fâkihler, mevât 

arazilerin uygun görülen kimselere ihyâ için iktâ edilebileceği görüşündedir. Kamu yararı gözetilerek ihyâ 

maksadıyla iktâ edilen araziler üç yıl üst üste âtıl tutulursa Halife Ömer'in uygulamasına dayanılarak yetkili 

mercî tarafından geri alınır. Ayrıca bir kimseye ihyâ edemeyeceği kadar büyük arazilerin iktâsı caiz 

değildir. Gerek sözkonusu sürenin bitiminden önce gerekse ihyânın gerçekleşmesinden sonra arazi 

işletildiği müddetçe iktâdan dönüş caiz olmaz; aksi bir davranış gasp sayılır. Ancak belli bir kullanıma 

tahsis edilmek şartıyla yapılan iktâlar şartın yerine getirilmemesi durumunda geri alınabilir. Ayrıca bir kişi 

sahip olduğu iktâyı kendi rızasıyla iade edebilir.” 
44 Göksu’nun (2009) “Anadolu Selçuklularında Ikta” başlıklı makalesinde iktâ-ı irfak hakkında şu hususlar 

yer almaktadır: “İktâ-ı irfak: Kamuya ait pazar yerleri, konaklama yerleri ve su rezervlerinden istifade, 

geniş yolların kenarlarında oturma, tezgâh açma, gölgelik asma ya da hayvan bağlama gibi faydalanma 
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İktâ sistemi başta Emevî ve Abbasîler olmak üzere birçok İslam ülkesinde uygulanmıştır. 

Emevî ve Abbasî hâlifelerinin kendi akrabalarına verdikleri iktâlardan vergi alınmazdı. 

Bu iktalardaki halk vergilerini iktâ sahibine (iktâdara) veya bunun vekil etmiş olduğu 

memura ya da iktâ sahibi, iktâ-yı iltizama vermişse, mültezime verirdi.   

Görüldüğü üzere İslam dünyasında iktâ sistemi bazen iltizam usulü ile birlikte 

uygulanmıştır. Nitekim İnalcık’a göre iktâ-ı istiğlal Roma İmparatorluğu’nda geniş bir 

uygulama alanı bulan iltizam usulünden (locatio usulünden45) alınmış görünmektedir 

(Aktan 1986; Göksu 2009). 

İslam dünyasında iktâların kayda geçirilmesine değinilmesi söz konusu kapsamda önem 

taşımaktadır. Aslı Grekçe olup, sonradan Arapça ve Farsça aracılığı ile Osmanlı 

Türkçesine geçen defter kelimesi, “deb” kökünden gelmektedir.  Defter tutma işinin (634-

644 döneminde hâlifelik yapmış olan) Hz. Ömer zamanından itibaren uygulanmaya 

başlandığı ve tüm İslâm devletlerinde de devam ettiği bilinmektedir. İslâm’ın ilk 

dönemlerinde okur-yazar olmayan ve hesap işlerini iyi bilmeyen Araplar defter tutma 

işini Yahudî ve Hrıstiyanlara bırakmışlardı. Ancak devlet arazilerinin büyümesi ve bu 

işlerin öneminin artması üzerine Abbasîler devrinde bu işleri kontrolünde tutan bir 

vezirlik makamı oluşturulmuştur. Öncelikle Endülüs Emevîleri (765-1031) bu işi daha iyi 

                                                           
önceliklerinin tahsisidir. Hanbelî ve Şâfiîler'e göre kamu yararı bulunması hâlinde bu tür iktâlar caizdir. 

Kamu yararı ortadan kalkınca yetkili mercî tarafından geri alınır. Bu tür iktâlar, iktâdârın ölümüyle miras 

hükümlerine tâbi olmaz. İktânın bedelsiz yapılması asıldır. Bununla birlikte Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler 

ile Şâfıîler'den bazılarına göre bir defaya mahsus ya da her yıl ödenmek üzere belli bir bedel karşılığında 

iktâ yapılması da caizdir. Bu durumda iktânın bedeli beytülmala aktarılır. Ancak bazı Şâfiîler iktânın bir 

çeşit atiyye, hibe veya teşvik olduğu gerekçesiyle bedel karşılığında yapılmasına cevaz vermemektedir. 

Çünkü bedel talebi satış akdinin özelliğindendir.”  
45 Locatio usulü hakkında TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında Bardakoğlu (2009) 

tarafından yazılan şu bilgiler yer almaktadır: “Locatio usulü. Toplumdaki mal ve hizmet ihtiyacının ve 

arzının tabii bir sonucu olan ve borçlar hukukunun temel akidlerinden birini oluşturan kira akdinin satış 

akdi gibi uzun bir tarihî geçmişinin olduğu ve farklı toplumlarda değişik hukukî adlandırma ve şekillerle 

de olsa varlığını koruduğu bilinmektedir. Roma hukukunda tam iki taraflı bir iyiniyet akdi olan “locatio 

conductio”, modern hukuktaki âdi kira ve hâsılat kirası akidleri ile istisnâ (eser, sipariş sözleşmesi) ve 

hizmet akidlerini içine alacak şekilde geniş bir kapsama sahipti. Locatio conductio ile taraflardan biri, karşı 

tarafın vermeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında ya belirli bir süre için bir eşyanın kullanılmasını sağlamayı 

veya belirli bir süre hizmet ifâsını ya da belirli bir eser meydana getirmeyi taahhüt etmekteydi. Bu sebeple 

rızâî bir akid olan locatio conductio doktrinde üçlü bir ayırıma tâbi tutulur. “Locatio conductio rei” ile, 

kiralayan bir şeyin kullanımını kiracıya temin etme, kiracı da belirli bir kira bedeli ödeme borcu altına girer. 

“Locatio conductio operarum” bir kimseye ücret karşılığında belirli bir süre hizmet etmeyi, “locatio 

conductio operis” de iş sahibinin vereceği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi konu alır.”  
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örgütlenmiş olarak kurmuşlar ve defter tutma ve maliye işleri için bir vezir tayin 

etmişlerdir. 

İslâm âleminde merkezî idarede kullanılan defter türleri hakkında bilgi veren ilk eser, 

Mahmut b. Ahmed el-Harizmî’nin (d. ?–öl. 997) 10. yüzyılda kaleme alınan, (iki makâle, 

on beş bölüm, doksan üç kısımdan oluşan) Mefâtihü’l-’ulûm adlı ansiklopedik kitabıdır. 

Adı geçen eserde Harizm ve Sâsânîlerde malî ve askerî alana ilişkin defterler de 

anlatıldıktan sonra arazi ölçümlerine ait kayıtların tutulduğu “dürûzen” adını taşıyan 

defterlerden bahsedilmektedir. Yine, Ebu’l-Kâsım İbnü’s-Sayrafî Mısır’da Fâtimîler 

(910-1171) zamanında idârî işlemlerde kullanılan defterlerden bahsetmektedir. Bu iki 

yazarın sözünü ettiği defterlerden bazılarının Abbasîler (750-1258) zamanında da 

kullanıldığı ve diğer İslâm devletlerine de örnek oluşturduğu, aynı şekilde Anadolu 

Selçuklularında (1077-1308) fethedilen yerlerde arazi tahriri46 (kadastral kaydı) yapılarak 

bunlara ait defterler düzenlendiği bilinmektedir.  

Eyyûbîlerde (1171-1252) ve Memlûklarda (1250-1517) iktâların dağıtımı ve 

kontrolünden sorumlu olan Dîvânü’l-Ceyş’de (Askerî Divanda) iktâlarla ilgili bilgilerin 

kayıtlı olduğu cerîdeler (defterler) tutulduğu, yine Büyük Selçuklularda (1038-1157) 

Dîvân-ı Arz ve Anadolu Selçukluları’nda ise Muinüddin Pervâne’nin (… - 1277) 

idaresinde Dîvân-ı Pervânegî adında divanlar bulunup, bunların toprakla ilgili konularda 

ve özellikle iktâlar ile uğraştıkları ve bunlara ait kayıtları defterlere geçirdikleri 

bilinmektedir. 

                                                           
46 Tahrir: Arazi sayım ve yazımı / kayıt işi. Fethedilen yerlerin nüfusunu, vergi durumlarını, mülkiyet ve 

tasarruf sistemini ortaya koymak için merkezden gönderilen İlyazıcı (yahut Tahrir Emini) unvanını taşıyan 

kişilerce yapılan arazinin tescil işine tahrir denmiştir. Bu işlemlerin kaydedildiği ana kütüklere (defterlere) 

de Tahrir Defteri denilir (Sakaoğlu 1985). Bahse konu kavram hakkında Şener de Vakıflar Dergisinde 

yayımlanan makalesinde şu hususları ifade etmektedir: “Fethedilen yerlerin nüfusunu, vergi durumlarını, 

mülkiyet ve tasarruf sistemini ortaya koymak için merkezden gönderilen İlyazıcı (yahut Tahrir Emini) 

unvanını taşıyan kişilerce yapılan arazinin tescil işine tahrir denmiştir. Tahriri yapan görevli kendisine 

verilen emir ve ferman çerçevesinde önce idârî teşkilâtı tayin eder, arkasından araziler has, zeâmet ve timar 

gibi bölümlere ayırırdı. Bölgenin özelliğine göre tahririn başında mutlaka bir kanunnâme olurdu. Tahrirler 

mufassal (ayrıntılı) ve icmâl (özetlenmiş) olarak hazırlanır, Divan-ı Hümâyun tarafından tasdik edilen 

defterlerden biri ilgili vilayete geri gönderilirdi. 17’nci yüzyılın ortalarına kadar belli aralıklarla yapılan 

tahrirler, daha sonra Devlet yönetiminde baş gösteren istikrarsızlıklar sebebiyle ihmâl edilmiş, eski 

tahrirler, defterler üzerine yazılan ilave bilgilerle Tanzimât’a kadar kullanılmıştır.” Pakalın 1993c ve Şener 

2015. Bahse konu kavram hakkında detaylı bilgi için bkz. Pakalın 1993c.  
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  Şekil 4.1 Osmanlı egemenliğindeki Kudüs’e ait bir ruznamçe (H. 1120)           

(Anonim 2015) 

Bütün bunların yanında özellikle İlhanlılarda (1251-1335) defter tutma usûlünün daha 

sistemli uygulandığı ve Defterhâne adında bir teşkilâta sahip oldukları görülmektedir. 

14’üncü yüzyıldan kalma eserler ışığında İlhanlılarda kullanılan defter türleri hakkında 

detaylı bilgi edinilmektedir. Bunlardan örneğin rûznâmçe47, avarece, kânûn gibi 

defterlerin aynı ya da farklı bir adla Osmanlılarda da karşılığı bulunmaktadır. Malî 

teşkilâtı başlangıçta İlhanlı etkisinde gelişen Osmanlı Devleti’nde de zamanla sistemli bir 

şekilde defter tutulmuştur. Nitekim ilk dönemlerden itibâren defter tutulduğu ve bunların 

muhafazâsına büyük önem verildiği de bilinmektedir. Aynı şekilde İlhanlılarda 

                                                           
47 Rûznamçe: Geçmiş dönemlerde, Müslüman, Müslüman Türk devletlerinde, devletin gelir ve giderleri ile 

bunlara ilişkin açıklamaların günü gününe yazılıdığı maliye defterleridir (Sakaoğlu 1985). 
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“Defterdâr-ı Memâlik” adı verilen görevlinin kontrolünde bir Defterhâne teşkilâtı 

bulunması, tıpkı defter türlerinde olduğu gibi defterlerin muhafazası konusundaki 

teşkilâtlanmada da İlhanlıların Osmanlıya etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.  

Birbirinden farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda kurulan devletlerdeki kurumlar, 

defter usûlleri ve bunların isimleri değerlendirildiğinde, bütün bu kurumların aynı kültür 

temelinden ortaya çıktıklarını açık bir şekilde göstermektedir (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015, 

Öz 2010 ve Kutluer 1997). 

Sonuç olarak, Göksu’nun (2009) da ifade ettiği üzere “İslâm tarihinde ilk örneklerine Hz. 

Peygamber döneminde rastlanan iktâ, Hulefâ-i Râşidîn (632-661), Emevîler (661-750) ve 

Abbasîler döneminde (750 -1258) tekâmül etmiş ve Endülüs’ten48  Hindistan’a49 kadar 

uzanan sahada hüküm süren bütün İslâm ve Müslüman Türk devletlerinde uygulanan bir 

sistem hâline gelmiştir”. 

4.4 Büyük Selçuklu Devleti’nde İktâ 

İktâ sisteminin çok geniş bir uygulaması Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157) ve bunu 

takiben de Anadolu Selçuklu Devleti’nde (1075-1318) görülmektedir.  

Büyük Selçuklu Devleti askerî iktâ sistemini uygulayan ilk Müslüman Türk devletidir. 

Büyük Selçuklu Devletinin uyguladığı bu sistem daha önce Emeviler, Abbasîler, 

Endülüslüler, Fatımîler, Eyyûbîler (1171-1252) ve Büveyhoğullarının (932-1056) 

uyguladığı iktâ sisteminden oldukça farklıydı (Göksu 2009). 

                                                           
48 Göksu (2009) konuya ilişkin makalesinde, “Sirâcü’l-mülûk” (Devletlerin Işığı) adlı siyâsetname 

(nasihatnâme) türü eserinde siyâset, ahlâk, felsefe gibi çeşitli konular yanında ordu ve savaş taktikleri 

hakkında da bilgi veren Muhammed bin Turtuşî (1059-1126)’nin, askerî iktânın Endülüs’teki uygulaması 

ve önemi hakkında şu ifadelerini dile getirmektedir: “Toprakların askerlere iktâ edildiği dönemde 

Müslümanlar düşmana karşı dâima gâlip gelirlerdi. Askerler kendilerine iktâ edilen arazileri yöredeki 

çiftçilere işlettirir, kendileri sadece takip ve kontrolünü yaparlardı. Dolayısıyla araziler mamur, mallar bol, 

ordu zengin, ambarlar dolu, silâhlar haddinden fazla idi. Fakat Hâcib Mansûr İbn Ebu Âmir'in askerî iktâ 

sistemini bırakıp maaşlı askerî sisteme geçmesiyle ordunun gücü zayıflamış, araziler açgözlü görevlilerin 

eline düşmüştür. Haraç âmilleri (vergi memurları) çiftçileri soyuyor, ellerinde ne varsa alıyorlardı. Bunun 

neticesinde halk arazilerini terk etti, hazinenin gelirleri kurudu, ordunun gücü zayıfladı ve buna karşılık 

düşman güçlendi. Nihayet bu kötü gidişin önüne geçmek için tekrar askerî sisteme dönüldü.”  
49 Gazneliler ve Bâbür Devletindeki iktâ uygulaması konusunda bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
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Büyük Selçuklu Devletindeki iktâ sisteminin mahiyetine gelmeden önce, bu sistemin 

uygulanmasını gerektiren nedenlere özetle de olsa değinmek uygun olacaktır.  Büyük 

Selçuklu Devletinin kurulmasıyla birlikte Orta Asya’daki Oğuz Türklerinin batıya göç 

etmeye başlaması Büyük Selçuklu Devletini güç bir duruma sokmuştu. Devlet bir yandan 

bu göçebelere yer bulmak, diğer yandan da ülke dâhilinde emniyet ve güvenliği 

sağlayarak ülkeyi ve çiftçileri korumak amacıyla bu göçü Bizans egemenliğindeki 

Anadolu topraklarına yöneltmişti. Selçukluların Anadolu’yu fethetmeleri de esâsen 

buradan kaynaklanmıştır. Fakat Büyük Selçuklu Devletini kuran bu göçebe kesimin, yine 

o devletin yaşaması için, askerî kuvvetin esasını oluşturması bir zarûretti. İşte Büyük 

Selçuklu Devletinde iktâ sisteminin ortaya çıkması buradan kaynaklanmıştır. Devlet bu 

göçebe kesime askerî hizmetleri karşılığında irsî (soya bağlı) olarak arazi dağıtımı yapar 

ve bu arazilere ait vergiler ile reâyânın şahsından alınan vergilerin tahsilini de askerlere 

bırakır (Hatipler 2010; Baltacı 2019; Özaydın 2018).   

Büyük Selçuklu Devleti’ndeki askerî iktâ sisteminin kurucusu Büyük Selçuklu 

Devleti’nin meşhur veziri Nizamülmülk (1018-1092)’tür. Nizâmülmülk, İslâm 

dünyasında daha önce de mevcut olan iktâ usûlünü Türk-İslâm unsurlarını birleştirmek 

suretiyle daha sistemli bir hâle getirip bütün ülkede uygulamaya koymuştur. Selçuklular 

tarafından ilk olarak Sultan Melikşah döneminde 1073 yılında uygulanmaya başlanan 

askerî iktâ sistemi 1087 yılından itibaren bütün ülkede büyük ölçüde uygulamaya 

konulmuştur. Göçebe Türkmenlerin Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşunda ve 

fetih harekâtında önemli hizmetleri olmakla birlikte onların eski geleneklerini devam 

ettirip yağmacılık yapmalarına engel olmak ve onları toprağa bağlı bir unsur hâline 

getirmek gerekiyordu. Ayrıca ordunun masraflarını hazineye hiçbir yük getirmeden 

karşılamak ve toprakların ekilip biçilmesiyle mâmûr hâle gelmesini, ülkenin refah 

seviyesinin yükselmesini sağlamak gerekiyordu. İşte Nizâmülmülk bu ve benzeri 

sıkıntıları giderip, ihtiyaçları karşılamak, askerî ve idârî unsurlar ile reayâ arasındaki 

ilişkilerin ahenk içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla iktâ sistemini uygulamaya 

koymuştur. Nizâmülmülk geliştirdiği askerî ve idârî iktâ sistemiyle hazineyi büyük bir 

malî külfetten kurtardığı gibi tarım arazilerini iktâ bölgelerine ayırarak gelirlerini 

askerlere tahsis etmiş ve böylece ülkenin refah seviyesinin yükselmesine ciddî katkı 

sağlamıştır. Zîrâ daha önce karışıklıkların hüküm sürdüğü bölgelerde üretim yapılamıyor 

ve dolayısıyla hiçbir gelir elde edilemiyordu (Özaydın 2018 ve Sencer 1962). 
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Göksu’ya (2009) göre “İktâ sistemi, Büyük Selçuklulardan itibâren belirli yerlere ait 

devlet gelirlerinin savaşlarda gösterdikleri başarıya mukabil özellikle komutan ve 

askerlere terk ve tahsis olunması şeklindeydi. Savaşlarda yararlılık gösterenler iktâ 

verilmek suretiyle taltif ediliyor, yine büyük hizmeti geçen askerlerin mevcut iktâları da 

artırılıyordu. İktâların dağıtımı işi daha ziyâde cülûs50 zamanlarında veya zafer 

dönüşlerinde yapılırdı. Ayrıca devlet hizmetinde büyük mevkîlere çıkarılan sivil zevâta 

da mevkilerinin önem derecesi ile uygun olarak iktâ verilirdi.  Bu nedenle bu sisteme 

“Askerî İktâ Sistemi51“ adı verilmiştir.  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Büyük Selçuklularda da Abbasîler devrinde 

uygulanan iktâ sisteminden farklı olarak, iktâ sahipleri devlete vergi veriyor olmakla 

birlikte zamanla bunu aksatmaya ve çiftçiyi daha fazla gelir için zorlamaya başlamışlardı. 

Devletin bu duruma müdahalede başarısız olması devlet gelirlerinin azalmasına sebep 

olduğu gibi çiftçiyi de zor duruma düşürmüştü. Nizâmülmülk devletin güçlü olmasında 

faydalanarak arazi üzerinde yeni bir kanun yapıp arazi hukukunu ıslah etmiş, bu 

çerçevede askerî hizmet karşılığı olmak üzere ve irsî (soya bağlı) olarak intikâl edebilecek 

bir yapıda araziyi parçalara ayırtıp, bunları askerlere dağıtmıştı. Böylece iktâ sahibi 

yaptığı kişileri askerliğe ve ülke savunmasına zorunlu kılmıştı. Bu düzenlemeye göre 

kendilerine arazi iktâ edilenler, reâyâdan şahsını, malını ve ailesini sıkıntıya sokmayacak 

şekilde belirli bir miktar vergi alabilecek, bundan fazlası için reâyâya zulmedemeyecekti. 

Reâyânın ise sultana gidip şikâyet edebilme hakkı olacaktı. İkta sahipleri “mülkün sultana 

ait olduğunu” unutur ve farklı davranırlarsa iktâları ellerinden alınacaktı. Ayrıca, iktâ 

sahiplerinin belirli bir bölgede yerleşip arazi ve güç sahibi beyler hâline gelmemeleri için 

belirli aralıklarla farklı yerlerde iktâ verilmesi de öngörülmüştü. Nizâmülmülk’ün 

koyduğu bu esaslar ile arazi bir düzene sokulduğu gibi sayıca artmış düzenli bir ordu da 

teşkil edilmiş oluyordu”. 

İktâ sahiplerinin bulundukları yerlerdeki arazinin ıslahı ve tarımın gelişmesi için 

çalışmaları, iktâlarının ellerinde kalacağından emin olmalarına hatta verâset yoluyla 

çocuklarına intikâl etmesine bağlı idi. Bundan dolayı Selçuklular görevlerini sürdürmeleri 

                                                           
50 Cülûs: Sultanın tahta çıkma töreni. 
51 Büyük Selçuklu Devleti askerî iktâ sistemi konusunda ilave ve detaylı bilgi için bkz. Göksu 2009. 
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şartıyla iktalarını hayatları boyunca muktâların ellerinde bıraktıkları gibi sadece 

mülkiyette cârî olan miras yoluyla babadan oğula intikâl etmesini de sağladılar. 

Özaydın’a (2018) göre de “İktâ sahipleri (muktâlar) bütün ihtiyaçlarını iktâ gelirinden 

sağlarlar ve devlet hazinesine yük olmazlardı. Muktâlar kendilerine tahsis edilen vergi 

dışında reâyâdan hiçbir talepte bulunamazlardı.   İktâ sistemiyle askerlerin toprağa 

bağlanması sayesinde ücretli askerlerden oluşan merkez kuvvetleri hâriç ordunun büyük 

bir kısmını teşkil eden iktâ sahipleri kendi geçimlerini ve seferde muhtaç oldukları bütün 

teçhizat ve ikmal maddelerini kendi iktâlarından sağlıyorlardı. Muktâlar, Sultanın emriyle 

komutanlarının sevk ve idaresinde sefere katılan bu askerler barış döneminde askerî 

eğitimle veya kendilerine verilen diğer görevlerle meşgul olurlardı. Sultan Melikşah 

devrinde (1072-1092) askerî iktâ sistemi sayesinde iktâlar ülkenin her tarafına dağıtılmış, 

böylece ordunun gittiği her yerde gerekli erzak ve silâh hazır bulundurulması 

sağlanmıştı”.  

Büyük Selçuklu Devleti’ne ait birçok kayıtlar da iktâ sahiplerinin yasal tüm vergileri 

bizzat kendi memurları vasıtasıyla tahsil edecekleri belirtilmektedir. “Ancak bunlardan 

bazılarında ve vekâyinâmelerde52  iktâ sahiplerinin Hazineye yıllık maktu (belirlenmiş) 

bir vergi ödediği görülmektedir. 

Selçuklu tarihi üzerine geniş araştırmalar yapmış olan Osman Turan, Selçuklu askerî iktâ 

sistemi konusunda şu hususları ifade etmektedir:  

“Selçukluların Türk-İslam unsurlarını birleştirmek suretiyle kurdukları yeni müesseseler 

arasında askerî iktâ sistemi en mühimini teşkil eder... Gerçekten İslam dünyasına ait 

bulunan iktâ usulü Selçuklu devrinde Türk askerî ve idârî feodalizmine göre tamamıyla 

yeni bir mâhiyet almıştı. Selçuklular askerlerini imparatorluğun her tarafına dağıtarak 

arazi vergilerine (malî-i hakk) bağlı bir ordu vücûda getirirken devletin temelini teşkil 

eden bir kısım Türkmenlerin geçimlerini temin ediyor ve memleketin imarına ve 

                                                           
52 Vekâyinâme: Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar'da tarihî olayları kronolojik sırayla 

anlatan, genellikle hükümdarların ya da önemli devlet adamlarının başından geçenler temel alınarak yazılan 

tarihî eserler. 



33 

idâresinde de yeni bir imkân buluyorlardı. Gerçekten iktâlar babadan evladına intikâl 

etmekte ve üretimin artması nispetinde gelirlerinin de artacağı için iktâ sahiplerini 

memleketin imarına teşvik eylemekte idi”.   

Nizamülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eserinde bu sistem konusunda da önemli bilgiler 

bulunmaktadır. Bahse konu eserin beşinci bölümünde “iktâ sahiplerinin reâyâ üzerinde 

kendilerine havâle edilen yasal vergileri (malî-i hakk) dürüstlükle tahsil etmeleri, bu 

esaslara uymamaları hâlinde iktâlarının ellerinden alınacağı” ifade edilmektedir (Hatipler 

2010; Aktan 1986; Göksu 2009). 

Göksu’nun (2009) da belirttiği üzere “Melikşâh döneminde (1072-1092) 400.000 kişi 

olduğu rivayet edilen Büyük Selçuklu ordusunun büyük kısmının iktâ askerlerinden 

oluştuğu düşünülecek olursa, askerî iktâ sisteminin ne derece etkin bir askerî yapılanmaya 

imkân tanıdığı daha iyi anlaşılacaktır”.  

Özaydın (2018) “Merkezî otoritenin güçlü olduğu dönemlerde Büyük Selçuklu 

İmparatorluğuna iktisadî ve askerî açıdan büyük yararlar sağlayan iktâ sisteminin taht 

kavgaları, isyanlar ve Batınî faaliyetleri yüzünden merkezî otoritenin zaafa düştüğü 

dönemlerde komutanlar (ümerâ) ve atabeylerin bu sistemi kötüye kullandıklarını, iktâ 

sahiplerinin bulundukları yerlerdeki özel mülkleri gasp ettiklerini, idârî iktânın ise 

kanunsuz bir şekilde babadan oğula geçmiş veya sözleşmeyle tasarruf edilen mülkiyete 

dönüştüğünü” ifade etmektedir”.  

Yıldırır ve Kadıoğlu (2015) da “Büyük Selçukluların uyguladıkları sistemin en büyük 

dezavantajının ise özellikle sınır boylarında hânedan üyelerine ve büyük emirlere iktâ 

edilen yerlerde güçlü siyasî yapılanmaların ortaya çıkması olduğunu” belirtmektedir.  

4.5 Anadolu Selçuklu Devleti’nde Îktâ 

Göksu’ya (2009) göre “Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu şubesi olması nedeniyle bu 

devletin siyasî geleneği üzerine kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nde de iktâ sistemi 
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uygulanmıştır. Ancak Anadolu Selçuklu iktâının içeriği ve sistemin işleyişiyle ilgili 

çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, konuyla ilgili bütün hususlar tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Bu durumun temel sebebi, döneme ait kaynaklarda (iktâ tevcihi ve 

bununla ilgili işlemlere ait resmî belgelerden mahrum olmak da başta olmak üzere) 

konuyla ilgili yeterli bilginin mevcut olmaması gibi, gibi, Selçuk-nâme, Tarih-i İbn-i Bîbi 

ya da Anadolu Selçukluları hakkındaki “el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye” 

adlı Farsça eseriyle tanınan İranlı edip ve tarihçi ve diğer kaynaklarda rastlanan bilgiler 

de konunun bütün yönlerini aydınlatmaktan uzaktır. 

Mevcut kayıtları değerlendiren bazı araştırmacılar, zaman zaman tahminler bazen de 

genellemeler yapmak suretiyle konuya ışık tutmaya çalışmışlarsa da meselenin tam 

anlamıyla çözümü mümkün olmamıştır. Üstelik araştırmacılar tarafından ileri sürülen 

farklı görüşler, konu hakkında harâretli bir tartışmanın başlamasına zemin hazırlamıştır 

ki bu durum iktâyı Selçuklu tarihinin üzerin de en fazla tartışılan meselelerinden biri 

hâline getirmiştir.  

Anadolu Selçuklu iktâının, Büyük Selçuklu ve diğer Yakın Doğu devletlerinden farklı, 

kendine has özelliklere sahip bir nizam olduğunu ileri süren Osman Turan, Anadolu 

Selçuklu ve buna bağlı olarak da Osmanlı iktâının kaynağını Orta Asya geleneğine 

bağlamış ve onu takip eden birçok araştırmacı da Selçuklu iktâının, eski Türk arazi 

hukuku ve “ortak hâkimiyet” prensibinin yeni şartlara uydurulmasından ibâret olduğu 

fikrini benimsemişlerdir. 

Anadolu Selçuklu iktâı üzerinde çeşitli çalışmaları bulunan ve iktânın feodalite ile 

ilgilendirilmesine en ciddî eleştirileri yapan Fransız oryantalist ve tarihçi Claude Cahen 

(1909-1991) de Orta Asya geleneğini tümden reddetmemekle beraber, Anadolu Selçuklu 

iktâının kaynağının sadece buna bağlanamayacağını söylemektedir. Cahen’e göre 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde kurulan arazi hukuku ve iktâ düzeni üzerinde, Türklerin 
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Anadolu’ya geldikleri sırada bölgede uygulanmakta olan Bizans “pronoia” sistemi53, 

İslâm ve Sâsânî54 geleneklerinin de belirleyici bir rolü bulunmaktadır. 

                                                           
53 Osmanlı Timar sistemi hakkında ciddî araştırmaları bulunan Acun’un (2002) konuyla ilgili makalesinde 

Bizans İmparatorluğunda uygulamada olan Pronia Sisteminin, Timar sistemine etkilerinden şu şekilde 

bahsetmektedir: “Farsça kökenli olan timar terimi, bu dilde acı, ızdırap, sadakat ve bakım anlamlarına 

gelmektedir. Timar terimine ne Türkçede ne de Moğolcada rastlanmaktadır. Rumcadaki timarion ise, 

Osmanlıcadan geçmiş bir kelimedir. Türklerde timar terimine kullanılmasına dair en eski atıfa, Büyük 

Selçuklu Sultanı Sencer'in (1117-1157) Farsça bir hükmünde rastlanmaktadır. Bu hükümde “yönetim” 

manasında kullanılan timar terimi henüz kurumsal manasına sahip değildir. Kurumsal manada en eski 

atıflar, Sultan Orhan zamanına aittir. …. Tımar konusunda yapılan ilk çalışmalar, sistemin kökenini Orta 

Çağ İslam dünyasında mevcut olan iktâ sistemine bağlamaktadır. … Diğer yandan, tımar sisteminin kökeni 

üzerine yapılan sonraki araştırmalar, sistemin bir Bizans kurumu olan pronoia ile benzerliği üzerine 

yoğunlaşmıştır. Rumca “bakım” anlamına gelen pronoia terimi, Farsça olan tımar teriminin tam karşılığıdır. 

Bizans pronoia sistemi, 7’nci yüzyıldan beri var olan theme sisteminin gerilemesinin bir sonucu olarak 

12’nci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Normalde askerî birlikleri tanımlamak için kullanılan theme terimi, büyük 

askerî bölgelere ayrılan Bizans toprakları için de kullanılmıştır. Her themenin başında, geniş askerî ve sivil 

yetkilere sahip bir şahıs bulunmaktadır. Askerî birliklerin yerleştirilmesiyle sistem Anadolu'ya getirilmiş 

ve böylece themeler, idârî bölgeler olmalarının yanı sıra, askerî birlikler tarafından yerleşilen bölgeleri de 

tanımakta kullanılmıştır. Babadan oğula geçebilen hizmet karşılığında askerlere arazi tahsislerinin 

yapılmasıyla, theme sistemi mahallî ordunun beslenmesi önemli bir kurum hâline gelmiştir. Her asker 

kendisine tahsis edilen araziye yerleştirilerek savaş zamanında silahı ve atıyla sefere katılmakla yükümlü 

kılınmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar devam eden sistemin zaman içerisinde değişmeye 

uğradığı görülmektedir: 11’inci yüzyılın ortalarına doğru themelerin idâresi, gelirlerinin tamamıyla birlikte 

aristokratlara devredilmiştir. 12’inci yüzyılın başlarında ise, arazi tahsislerinin askeri hizmet karşılığında 

yapıldığı ve tahsis sahiplerinin bir tür askerî aristokrasiye dönüştüğü feodal bir yapı kazanmıştır. Bu 

dönemde, askerî aristokratlar, atlı ve silahlı olarak, sahip oldukları aarzilerin değerine göre değişen sayıda 

askerlerle birlikte savaşa katılmak mecburiyetindeydiler. Selçuklu iktâ ve Bizans pronoia sistemlerinin 

yukarıda belirtilen nitelikleri karşılaştırıldığında, her ikisinin de, Osmanlı tımar sistemiyle benzer 

taraflarının bulunduğu, dolayısıyla, her ikisinin de tımar sisteminin kökenini teşkil edebileceği 

düşünülebilir. Merkezî hazinenin ve para ekonomisinin henüz yeterince gelişmediği, askerî birliklerin 

ağırlıklı olarak atlılardan oluştuğu Orta Çağ şartlarında, tımar ve pronoia tarzı sistemler ihtiyaca binâen 

ortaya çıkmış ve uygulanmıştır. Atlı askerlerin ihtiyaçları sadece kırsal çevrede karşılanabilmekte ve 

devletin esas gelirini teşkil eden ve aynî olarak ürün üzerinden alınan öşürler toplanarak mahallî pazarlarda 

paraya çevrilebilmektedir. Bu iki temel ihtiyaç neticesinde, İran, İslam devletleri, Bizans, Batı Avrupa ve 

Moğol İmparatorluklarında benzeri sistemler ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti, bu sistemlerin her birinden 

değişik unsurlar alarak, kendine özgü tımar sistemini geliştirmiştir.” Konu hakkında ilave bilgi için bkz.  

Oğuz 2002, Hatilper 2010 ve Öztürk 2012.  

Ortaylı’ya (2008) göre “6’ncı yüzyıldan itibaren Batı Avrupa topraklarında sona eren barbar göçleri 

yerleşik krallıkların kurulmasıyla· sona ermiştir. Nihayet 800 yılında Büyük Karl (Charlesmagne) 

imparatorluk tacını giymiştir. 10’uncu yüzyıldan itibaren boş araziler büyük ölçüde tarıma açılmış, 

kullanılan teknikler değişmiştir. Verimin artışıyla birlikte Batı Avrupa'nın bereketli arazilerinde küçük 

devletçikler ortaya çıkmıştır. Bizans ise doğunun kıraç arazilerinde bulunan bir imparatorluktu. Ancak bu 

yerel arazi aristokrasisinin güçlenmesine, bölgesel ağalık eğilimlerinin ortadan kalkmasına mânî değildi. 

Daha 4. yüzyılda İmparator Justinianus özellikle arazi aristokrasisini ezmeğe çalışmışsa da bunların varlığı 

devam etmiştir. 5’inci ve 6’ncı yüzyıllarda özellikle yerel arazi lordları yanında, manastırların arazileri de 

büyümüştür. 5’inci yüzyıldan itibaren arazide köle kullanımı hızla tasfiyeye uğramıştır. Köy arazileri 

serbest köylülerce işletilmekteydi. Bunlar zamanla azalmış ve aristokrasinin arazi gaspı dolayısıyla 9-

10’uncu yüzyıllarda çoğunluğu kaybetmiştir. Esasen köylü hür de olsa, arazisini terk etmek veya yer 

değiştirmek imkânına sahip değildi. Tarım bölgelerinin çöküntüye uğramasını istemeyen devlet, göçlere ve 

arazi terkine müsaade edemezdi. Bizans arazi rejiminde üç kategori arazi göze çarpar. 1. Hükümdar arazisi 

(patrimonium principis/episkepsis) 2. Mîrî arazi (demosiake) 3. Kilise ve özel mülkiyete ait araziler... 

Üçüncü kategorideki araziler tarih boyu ikincinin aleyhine artmışır. Buna rağmen köylüye araziye 

bağlılığının gerek kilise ve arazi lordları gerekse mîrî arazide yerleştirilen savaşçılar veya imparator 
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İktânın daha Anadolu’nun fethi sırasında bölgede uygulanmaya başlandığı ve zamanla 

bir yandan bu yeni coğrafyanın siyâsî, sosyal ve ekonomik şartlarına diğer yandan ise 

Anadolu Selçuklularının idârî politikası doğrultusunda gelişerek kendine özgü bir nitelik 

kazandığı şüphesizdir. Nitekim Anadolu’daki ilk arazi tevcihleri, Malazgirt Savaşı’ndan 

(1071) sonra Büyük Selçuklular tarafından yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

kurulmasından (1075) sonra da aynı uygulama devam etmiş ve Süleyman Şâh’tan itibaren 

(1075-1086) başta Anadolu’da faaliyet gösteren Türkmen beyleri olmak üzere çeşitli 

devlet ricâline araziler tevcih edilmiştir. Ancak Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş 

dönemine tesadüf eden ve zaman zaman iktâ olarak adlandırılan bu ilk arazi tevcihlerini, 

gerçek anlamda iktâ olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Her ne kadar bu ilk arazi 

tevcihlerinin klasik iktâ nizamına veya bu nizamın öngördüğü şart ve hukuka uygun olup 

olmadığını gösteren detaylı bilgi mevcut olmasa da devletin siyasî, idârî ve askerî 

yapısının büyük oranda Türkmen unsuruna, aşiret anânelerine dayandığı, siyâsî ve idârî 

yapılanmanın, merkezî otoritenin tam anlamıyla kurulamadığı “Kuruluş Dönemi”nde, 

diğer kurumlar gibi iktâ nizamının da henüz tam anlamıyla ve sistemli bir şekilde 

uygulandığını söylemek zordur. Bu durumda daha çok Türkmen beylerine yapılan arazi 

tevcihlerinin, yeni fethedilen yerlerin beyler arasında paylaştırılması şeklinde olup bir 

yandan Türkmenleri yeni fetih faaliyetlerine yönlendirmek diğer yandan ise yerleşik 

hayata geçmelerine zemin hazırlamak amacına yönelik olduğu söylenebilir. Bu konuya 

dikkat çeken Cahen de Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki arazi idâresi ele alınırken 

kullanılan kavramların dikkatli seçilmesi gerektiğini, 12’nci yüzyılda arazilerde yapılan 

                                                           
mülklerindeki kethüdalar tarafından kontrol edildiği ve göçlerin önlendiği bir gerçektir. Kilise veya lordlar 

mülkünde ise yükümlülükleri devlet hazinesine değil, ancak onlara karşıdır. Köylü ilk iki kategori arazide 

aşağıda belirlenen vergileri verir. Pronoia denilen çift yerinde köylü devamlı kalmak zorundadır. Bu 

arazinin tasarrufu irsen evladına geçer. Bu arazilerin tahriri yapılır ve tahrir kaydının bir nüshası eyâlet 

merkezinde, bir nüshası başkentte saklanır. Her çift yeri sahibi zevgaritikon denen bir arazi vergisi verir. 

Bu vergi aynî olup sonraları paraya çevrilmiştir. Bundan başka Hristiyan olmayan şehirli ve köylüler 

kephaletion (cizye karşılığı) denen bir vergi öder. Bu her hâne reisinden 10 gümüş dinar olarak alınır. 

Kıbrıs'ta 14.40 dinar, deniz themalarında 2.40 dinardır. Bundan başka topos denen bir tapu resmi, ippoforsi 

denen at yemi resmi, ennemion denen otlak resmi, mandriatikon denen ağıl resmi, portenofforiya denen 

gerdek resmi ve Osmanlılardaki bad-ı havanın karşılığı aerikon vardır. Bu vergiler ve arazi üzerindeki 

kontrol fiilen bir feodal zümre yaratmıştır. Araziyi kontrol eden bu büyük beyler 13’üncü yüzyıldan sonra 

tekfur olarak da bilinen mahallî derebeyleri hâline geldiler, Türklerle ve İtalyan tüccarlarıyla bağımsız 

olarak ilişki kurdular. İçine kapalı (otarşik) bir ekonomik düzenin görüldüğü köylerde, köylü stratios denen 

timar askeri, kilise mensupları ve arazi lordlarının ağır baskısı altında çalışmışlır. Buna bir de 6’ıncı 

yüzyıldan beri ardı arkası kesilmeyen savaşları eklemek gerekir. Neticede Konstantinopolis'in dışında 

önemli merkezler gelişememiş olup bu durum tipik bir geleneksel yapının egemen olması demektir.” 
54 Sâsânîlerdeki arazi yönetimi – örgütlenmesi konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003; Ortaylı 2008; 

Hatipler 2010 ve Altıngök 2014. 
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taksimatın iktâ olmadığını, bu tevcihlerle daha sonraki dönemlerde ordudaki emîrlere 

verilen iktâların birbirinden ayrılması gerektiğini belirtmektedir.  

Selçuklu Türklerinin Anadolu’da kesin olarak yerleştikleri, devlet teşkilâtı, idârî ve sosyal 

nizamın büyük ölçüde kurulduğu 12’inci yüzyıl sonlarından itibaren ise iktânın hızla 

yaygınlaştığı ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne özgü özelliklerle devletin idârî ve askerî 

yapılanmasının temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu dönemde, bir yandan bir asırlık 

kuruluş devresinde meydana gelen “anlayış farklılığı” veya “zihniyet değişikliği”, diğer 

yandan ise siyâsî ve askerî ihtiyaçların sevkiyle merkeziyetçi bir yapıya bürünen devlet, 

iktâ nizamını da bu yapıya uydurmuş ve bahse konu nizamı başarılı bir şekilde 

uygulayarak idârî ve askerî mekanizmanın düzenli bir şekilde işlemesini sağlamıştır.  

Nitekim kuruluş döneminde bir vilâyetin askerî, idârî, malî bütün işleri emîr ve 

komutanlara iktâ olarak verilmekteyken, özellikle II. Kılıç Arslan’dan sonra “feodal” 

parçalanmalara son vermek amacıyla Anadolu’da askerî iktâların küçültüldüğü ve bir 

vilâyetin başına serleşker (sübaşı) olarak gönderilen büyük emîr ve kumandanların -o 

bölge askerlerinin komutanı olmakla beraber- yetkilerinin tamamıyla sınırlandığı, bütün 

vilâyetin vergileri, emrindeki askerlere ait malî gelir ve iktâlar üzerinde tasarruf hakkı 

tanınmayarak sadece kendisine tahsis edilen maaşla yetinmesinin sağlandığı 

görülmektedir. Böylece Anadolu Selçuklu iktâı, “feodal” parçalanmalara, mukâtaların 

(iktâ tahsis edilenlerin) başına buyruk hareketine imkân tanımayan, merkeziyetçi bir 

anlayış üzerine kurulmuş olup bu durum, idârî olduğu kadar askerî bakımdan da devletin 

hızla merkeziyetçi bir yapıya evrilmesini sağlamıştır. 

Anadolu Selçuklu iktânın askerî niteliğinden de söz etmek gerekirse döneme ait 

kaynaklar, Cahen’in “Anadolu Selçuklu iktâının askerî bakımdan bir önemi haiz 

olmadığı” görüşünün aksine, söz konusu sistemin askerî niteliğini açık bir şekilde ortaya 

koyar mâhiyettedir. Nitekim İbn Bîbî, iktâ askerlerini genellikle “sipâhiyân-ı 

kadîm/sipâh-ı kadîm”, “leşker-i kadîm” veya “asâkir-i kadîm” ifadeleriyle zikretmiştir. 

Bunların yanında, herhangi bir sefer veya olay nedeniyle bahsettiği “ülkenin etrafına 

dağılmış askerler” veya “vilâyet askerleri” ifadelerinin, ferman gönderilmek suretiyle 

orduya katılması emredilen ve görevlerinin tamamlanmasından sonra yurtlarına, 
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memleketlerine döndükleri kaydedilen askerî kuvvetlerin de iktâ askerleri olduğu 

şüphesizdir. Ayrıca ıktâ arazilerinin idârî ve askerî âmirleri olmaları nedeniyle iktâ 

askerlerinin bağlı bulunduğu serleşker veya sübaşılarla ilgili her kayıt da iktâ askerleriyle 

ilişkilidir. 

Anadolu Selçuklu iktânın askerî niteliği, döneme ait münşeat55 dergilerinde yer alan 

çeşitli belgeler tarafından da doğrulanmaktadır. Nitekim “Tekârîrü’l-Menâsıb”da 56 yer 

alan bütün serleşkerlik menşurlarında, serleşkerlerin, bölgedeki iktâ askerlerinin göreve 

hazır hâlde bulundurulmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir (Anadolu Selçuklu 

Devleti dönemine ait eserlerden biri olan). “Rusûmü’r-Resâ’il”deki bir vesikada da 

Büyük Selçuklularda olduğu gibi Anadolu Selçuklularında da ordunun büyük kısmının 

iktâ askerlerinden oluştuğunu ortaya koymaktadır57.  

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra Moğol vesâyeti altına 

girmesi, birçok kurum gibi iktâ nizamını da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde bir yandan 

siyâsî ve idârî mekanizmada, diğer yandan ise sosyal ve ekonomik yapıda meydana gelen 

sarsıntı, iktâ nizamının düzenli bir şekilde işlemesine imkân vermediği gibi, her geçen 

gün bozulmasına zemin hazırlamıştır. 1243 öncesinde sınırlı bir şekilde uygulanan 

iktâların mülk hâline getirilmesi uygulaması, Moğol idarecilerinin de etkisiyle hızla 

artmıştır. 

Moğolların, Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkmaları sonucu, eyâletlerin bir bölümü 

yüksek devlet memurlarının ellerinde beylikler hâline gelmiş, diğer bölüm de Moğol 

vâlilerin ellerinde beyliklere dönüşmüştür. Daha aşağı düzeylerdeki devlet memurları ise 

devlet arazilerini paylaşmışlar veya ellerindeki iktâları, özel mülk hâline 

dönüştürmüşlerdir58.” 

                                                           
55 Münşeat: Mektup dâhil her türlü resmî ve özel yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel 

adı. 
56 Anadolu Selçuklu Devleti’nde mansıp (unvan, paye, rütbe ve iktâ) tevcihleri için bkz. Turan 1988. 
57 Anadolu Selçuklularında iktâ sistemi – uygulaması konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003; Göksu 

2016; Turan 2019.  
58 Anadolu Selçuklu Devleti’nde arazi rejimi konusunda ilave bilgi için bkz. Ortaylı 2008. 
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4.6 Beylikler Döneminde Arazi Mülkiyet Sistemi  

Çalışma kapsamında Büyük Selçuklu sonrasındaki tarihî akış bağlamında timarın 

Anadolu Selçukluları sonrası ve Osmanlı öncesinde Anadolu beyliklerinde de var olup 

olmadığı da incelenmeye değer bir konudur. Ne yazık ki bu döneme ait hiçbir tahrir 

(kadastral) kaydı bugüne ulaşamamıştır. Mevcut belgeler, vekâyinâmelerin ve Osmanlı 

tahrir defterlerinin içindeki dağınık birkaç bilgiden ibaret olarak kalmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde (1464-1465) Teke sancağında yapılan bir tahrire ilişkin 

kayıtlar, (hangisi olduğu bilinmemekle birlikte) Sultan Alâeddin dönemine ait bir timarı 

işaret etmektedirler. Burada söz konusu olan bu adı taşıyan üç Selçuklu sultanından 

birinden başkası olamaz. Bunlar I. Alâeddin Keykûbâd (1220-1237), II. Alâeddin 

Keykûbâd (1249 -1254) ve III. Alâeddin Keykûbâd (1298 - 1302)’dır.  

İstanbul’daki Başbakanlık Arşivlerinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilhak edilen 

Karaman Beyliğine ilişkin ve buranın fethinden hemen sonra düzenlenmiş mufassal 

(tafsilâtlı) tahrir defterinin (1466-1468) bir parçası muhafaza edilmektedir. İl yazıcı 

(Tahrir Emini), bahse konu durumların çoğunda yeni tımarlının beratının tarihini ve eski 

hak sahibinin adını kaydetmektedir. Eski ve yeni hak sahiplerinin adlarının mukâyesesi, 

timarların yerli unsurların ellerinden alınarak çoğunlukla Rumeli kökenli olan yeni 

timarlılara tevcih edildiklerine dair bir çıkarsamayı mümkün kılmaktadır. İl yazıcı bazen 

bunların hangi şehirden olduklarını, bazen de hangi milliyetten olduklarını belirtmektedir. 

Bazı durumlarda il yazıcı tarafından kesinlemeler de yapılmaktadır. 25 Temmuz-3 

Ağustos 1465 dönemindeki kayıt esnasında, il yazıcı, Meledos Kalesi komutanı Hacı 

Hoşkadem’e tevcih edilen timarı kaydederken Saraycuk köyünün eski tarihlerden beri 

kale komutanının (dizdarın) timarı olduğunu bildirmektedir. Aynı şekilde, Bürcek 

köyünün eski tarihlerden beri Akşehir kadısının gelirini meydana getirdiğini 

bildirmektedir (17-26 Nisan 1466).  

Birçok durumda Osmanlı merkezi, örneğin emir Mirza Karamanî gibi, çeşitli kimselerin 

ellerindekileri almaktadır. Örneğin, bir Karamanlı hanım sultanı olan Emirze 

Karamanî’nin gelirlerinden yararlandığı köyler ondan alınmıştır. Diğer yandan, Osmanlı 
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merkezinin, Karaman Beyi İbrahim Bey tarafından timar hakkında verilmiş olan teyid 

hükmünü (mukarrernâme59) kaybetmiş olan bir timarlının beratını yenilediği de vâkîdir.  

Nihâyet, yapılan bir araştırma da aynı şekilde, Karaman Beyliğinde Osmanlıların 

gelmelerinden önce timarların mevcudiyetini göstermektedir. Anadolu beyliklerinde 

timarların varlığının bir diğer kanıtı da (bahse konu beyliklerin Osmanlı tarafından ilhâkı 

sonrasında da özel özel bir statüden yararlanmaya devam etmiş olan) sipâhizâdelerdir 

(sipahi oğullarıdır). Karaman Beyleri Mehmed (1402-1425) ve İbrahim (1425-1463) 

dönemlerinde bir sipâhizâde kesiminin varlığı bildirilmiştir. Diğer yandan (Osmanlı 

dönemi -İstanbul-Maliyeden müdevver - devrolunan) Başbakanlık Arşivindeki 

(Karaman’m bir kısmına -Beyşehri, Ilgun, Zengicek, İnsuyu ve Akşehir’e- ait mufassal 

tahrir defteri (29 Ağustos 1466-23 Nisan 1468 döneminde düzenlenen) 241 numaralı 

belge (tahrir defteri) de Karaman Beyliğinde hazine gelirlerinin timar olarak devri 

usulünün bilindiğini kanıtlamaktadır.  

İki Osmanlı vekâyinâmesi Sultan Yıldırım Bayezid’in Aydın ilinin fethinden sonra, 

beyliğin eski sipâhilerinin timar beratlarını yenilediğini bildirmektedirler. 

Dulkadiroğulları Beyliğinin (1337-1522) Osmanlılar tarafından ilhakından sonra tanzim 

edilmiş olan bir mücmel tahrir (tapu kayıt) defterinde Şehsuvaroğlu Ali Bey (d. ? – ö. 

1522) döneminde mevcut pek çok timar kaydedilmiştir. İki unsur bu beylikteki timarların 

varlığını teyid etmekte olup, bunlardan ilkinde Alâüdevle Bozkurt Bey (1479-1515) 

“kanun-u sipâhi”den söz etmekte; bir başka kanunnâme de eski Dulkadir Kanunu 

uyarınca sipâhizâdelerin ne resm-i ağnam (keçi-koyun yahut küçükbaş hayvan vergisi), 

ne de (bir çeşit çiftçi vergisi olan) salgun ödemekle yükümlü olmadıklarını 

bildirmektedir. Bu bilgiler, Dulkadiroğulları Beyliğinde timarlardan yararlanan bir 

toplumsal kesimin mevcudiyetine işâret eder. Ömer Lutfi Barkan60  tarafından yayınlanan 

                                                           
59 İbşirli'ye (2008) göre “Osmanlılar’da görev ve makamlar sözleşmeli statüye benzer şekilde belirli 

sürelerle verilmekte olup süre sonunda görev uzatılırsa buna “ibka” veya “mukarrer”, görev başkasına 

verilirse buna da “tevcih” denilirdi. Bu kararı içeren yazılı belgelere de ibkâname ve mukarrernâme 

denirdi”.  
60 Saygın Türk tarihçilerinden bir olan Mübahat S. Kütükoğlu’nun (1992) Türk İktisat Tarihi açısından 

mümtaz ve müstesna bir isim olan Ömer Lutfi Barkan (1902-1979) hakkında TDV İslam Ansiklopedisinin 

5’inci cildinde yazarın ismi başlığı altında yazdıklarını burada paylaşmak faydalı olacaktır: 

“Öncelikle Türkiye’de tarih anlayışı ve incelemelerine yenilik getirmiş bir ilim adamı olan Barkan daha 

çok Türk iktisat tarihi alanında yaptığı yeni ve orijinal araştırmalarıyla dikkati çekmiştir. Tahrir defterleri 
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ilk defa onun tarafından sistematik bir şekilde incelenmiş ve bunların ziraî, sosyal ve demografik bakımdan 

önemleri ortaya konmuştur. Osmanlı bütçeleri ve muhasebe bilançoları gibi konular da yine ilk defa onun 

üzerine eğildiği konulardır. Araştırmaları daha ziyade 16’ncı yüzyıl üzerine olan Barkan’ın 1935 yılında 

başladığı yayınlarının sayısı 150’den fazladır. Bunların içinde kitapların sayısı az olmakla birlikte makale 

olarak çeşitli dergilerde yayımladıklarının çoğu kitap hacmindedir. Özellikle İktisat Fakültesi 

Mecmuası’nın bazı sayılarında birbirini tamamlayıcı mâhiyette birden fazla makalesini bulmak 

mümkündür. Aynı şekilde TTK Belgeler’inde ve Vakıflar Dergisi’nde kitap hacminde geniş makaleler 

yayımlamıştır. Ölümünden sonra makalelerinin toplu olarak yayımlanmasına teşebbüs edilmişse de ancak 

arazi meselesiyle ilgili olanlar bir ciltte toplanabilmiştir (Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler 1, 

İstanbul 1980). İncelemelerinin çoğu öncü niteliği taşıyan çalışmalar olan Barkan’ın bu çalışmalarını birkaç 

ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunların başında Osmanlı kanunları gelmektedir. Barkan önce 

arazi kanunları üzerinde sistemli bir şekilde durmuş, bunların mahiyeti ile Osmanlı iktisat ve idâre tarihi 

açısından önemini ortaya koymuştur. Bu konudaki ilk sistemli makalesini “Türk Toprak Hukuku Tarihinde 

Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnâmesi” adıyla yayımlamıştır. Burada Tanzimat’tan önceki 

arazi hukuku ile mîrî arazi konusunu ve geçiş döneminin özelliklerini verdikten sonra 1858 Arazi 

Kanunnâmesi’ni etraflıca ele alarak hazırlanışını ve içerdiği esasları incelemiştir. Barkan’ın Osmanlı arazi 

hukuku ile ilgili en geniş çalışması ise 15’inci ve 16’ncı asırlarda “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî 

Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, I. Kanunlar” adlı eseridir. Barkan, Kanunlar kitabının metin kısmında 

ise bir ikisi dışında hemen tamamı XVI. yüzyıla ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ankara Tapu Kadastro 

Arşivi ve bir tanesi de Süleymaniye Kütüphanesi’nden olmak üzere 107 arazi kanunnâmesini vermiştir. Bu 

eser, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi araştırmalarında daima müracaat edilen bir kaynak olmuştur. 

Barkan’ın Osmanlı arazi sistemiyle ilgili İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Timar” maddesi ise (XII, 286-333) 

üzerinde uzun süre titizlikle çalıştığı bir araştırması olup arazi sistemi konusunda o güne kadar olan 

çalışmalarının neticesini yansıtmaktadır. Kendi ifadesine göre Osmanlı arazi rejimini konu alan birçok 

makalesi yerine sadece bunun okunması kâfidir. Barkan Osmanlılar’da vakıflar konusunda çok yönlü 

çalışmalar yapmıştır. Vakıfların statüsü, türleri ve işleyişi hususundaki incelemeleri büyük bir yekün 

tutmaktadır. Diğer çalışmalarında olduğu gibi vakıflarla ilgili yayınları da sadece bir belge neşri olmayıp 

başında giriş niteliğinde çok geniş değerlendirmeler bulunmaktadır. Ekrem Hakkı Ayverdi ile birlikte 

yayımladığı “İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 953 (1546) Târîhli (İstanbul 1970)” adlı eserin başındaki 

vakıf tesislerin hukukî durumu, ekonomik ve sosyal problemleriyle ilgili incelemeleri buna bir örnek 

oluşturmaktadır. İktisat Fakültesi Mecmuası ve Vakıflar Dergisi’nde sistematik olarak yayımladığı 

vakıflara ait muhasebe bilançoları ise Osmanlılar’da vakıfların işleyişini gösteren çok değerli kaynaklardır. 

“Fatih Camii ve İmareti Tesislerinin 1489-1490 yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları” ve “Süleymaniye Cami 

ve İmareti Tesislerine Âit Yıllık Bir Muhasebe Bilançosu 993/994 (1585-1586)” adlı makaleleri bu nevi 

çalışmalarının iki örneğini oluşturmaktadır. Barkan’ın Osmanlı bütçeleri üzerindeki mukâyeseli 

incelemeleri ise bu alanda çığır açan çalışmalar olmuştur. Barkan aynı sistemle İstanbul saraylarına ait 

muhasebe defterlerini de yayımlamıştır. “Saray Mutfağının 894-895 (1489-1490) Yılına Ait Muhasebe 

Bilançosu” ve “İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri” adlı makaleler bu alandaki çalışmalarına 

örnek teşkil eder. “Edirne Askerî Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545-1659)” (Belgeler, III/5-6, s. 1-

479) adlı kitap hacmindeki makalesi ise arşiv ve kütüphanelerdeki şer‘iyye sicilleri arasında yüzlerce örneği 

bulunan tereke defterlerinin nasıl değerlendirilip yayımlanabileceği konusunda mükemmel bir incelemedir. 

Barkan’ın ismini unutulmaz kılan kitaplarından en fazla yankı uyandıranlarından biri de Süleymaniye Cami 

ve İmareti İnşaatı’dır (I-II, Ankara 1972-1979). İnşaata ait defterlerin Türk İktisat Tarihi Enstitüsü 

elemanlarınca dökümünün yapılması ve Barkan’ın değerlendirmeleriyle meydana gelen bu eser, inşaat ve 

kültür tarihimize ışık tuttuğu gibi Osmanlı Türkleri’nin o asırdaki titiz ve disiplinli çalışmalarının da çok 

açık bir delilidir.Enver Meriçli ile birlikte metnini hazırladıkları ve başında Barkan’ın tamamlanmamış 

geniş bir değerlendirmesi (s. 1-144) ile yayımlanan Hüdavendigâr Livâsı Tahrir Defterleri I (Ankara 1988), 

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin bir hazinesini oluşturan tahrir defterlerinin nasıl yayımlanması 

gerektiği konusunda önemli bir deneme niteliği taşımaktadır. Barkan kendi sahasıyla ilgili bazı kitapların 

tanıtım ve değerlendirmesini de yapmıştır. F. Braudel, R. Mantran, S. Ülgener ve Ziya Karamursal’ın 

eserlerine yazdığı bazıları bir makale hacmindeki değerlendirmeler misal olarak verilebilir. Özellikle 

“Annales” ekolünün en başta gelen temsilcilerinden F. Braudel’in Akdeniz dünyası ile ilgili eserinin 

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi bakımından önemi ve değeri onun tarafından tanıtılmış ve burada yer 

alan görüşlerin Osmanlı belgeleri çerçevesinde desteklenip yeni ipuçlarının ortaya konmasında önemli rol 

oynamıştır.”  
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bir belge de (halkın çoğu için hayvan yetiştiriciliğinin başlıca geçim faaliyeti olduğu) bu 

beylikte timarlıların resm-i ağnamdan yararlandıklarını göstermektedir. 

Âşıkpaşazâde (1400-1484) ve Neşrî (d. ? - ö. 1520) gibi vak’anüvisler (tarihçiler) 

Menteşe Beyliğinin Sultan Yıldırım Bayezid tarafından fethini anlatırlarken, aynı 

zamanda bu hükümdarın eski sipâhilerin timarlarını teyid ettiğini kaydetmektedirler.  

Bilindiği üzere, Ankara Savaşı sırasında (28 Temmuz 1402) Aydın, Germiyan, Menteşe 

ve Saruhan birlikleri, Timur ordusu saflarında yer alan beylerini görüp tanıdıktan sonra, 

karşı tarafa geçmişlerdir. Bu birliklerin timarlılar ve maiyetleri tarafından meydana 

getirilmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Osmanlı öncesinde Anadolu beyliklerinde hak 

sahibinin sadece rüsum-ı örfiyyesinden (örfî vergisinden) yararlanabildiği bir timar cinsi 

mevcuttu. Bu cinsten timarların birçok Anadolu eyâletinde mevcudiyeti teyid edilmiş ve 

bunlardan bazıları da ancak Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) Osmanlı 

Devleti’ne ilhak edilebilmiştir.  “Divanî timar”61  adını verilen bu bölgelerin timarları, 

Osmanlıların gelmelerinden öncesine ait olan bir gelir aktarımı tarzını sürdürmüştür. 

Osmanlı merkezinin, kendi memurlarının buralara gelmelerinden önce, eyâlette geçerli 

olan bu beyliklerin arazi iktisap şeklini benimsemiş olduğunu varsaymak mantıksız 

değildir.  

Akkoyunlu Devleti’ne (1340-1514) ilişkin olarak da güvenli bilgiler bulunmaktadır. 

Bunlar Bayburt ve Erzincan’ın fethinden (1516) hemen sonra Yavuz Sultan Selim 

tarafından yayınlanan iki kanundur. Toprağa ilişkin Akkoyunlu kurumlan hakkındaki 

bilgiler çok fazla değildir; ancak bu bölgede divanî cinsten timar ile ortak çizgilere sahip 

(Moğolca razı olmak, kabul etmek, tanımak, tahsis etmek anlamalarına gelen) 

“soyurgal”62  adlı  bir arazi edinim şekli bulunmaktaydı.  Moğolların İran’a ve civarı 

                                                           
61 Divanî timar konusunda ilave ve detaylı bilgi için bkz.  Beldiceanu 1985. 
62 Görmez’e (2009) göre: “Soyurgal; Altın Orda Devleti gibi Cengiz Han sonrası Moğol devletlerinde, 

özellikle de İran, Azerbaycan ve Anadolu’nun doğusunda kurulan Türkmen beylikleri ile Bâbürlüler’de 

başarılı komutanlar ile ele geçirilen yerlerde mukavemet göstermeden merkezî otoriteye bağlılık gösteren 

yöneticilere, Hristiyan ruhbanları dâhil din adamlarına, sanatkâr ve ediplere verilen bir ihsanın ve 

belgesinin adıdır. lman şarkiyatçı Bertold Spuler (1911-1990), İlhanlılar’da soyurgal kurumunu anlatırken 

bu tür arazilerin Anadolu, Ermenistan, Gürcistan, Şirvan, el-Cezîre, Kazvin, Şüşter ve Horasan’da 

bulunduğunu ve sadece bağış olarak dul ve yetimlere değil öncelikle ücret ve ödül olarak devlet 

memurlarına, komutanlara ve (irsî olarak) askerlere verildiğini söylemekte ve maliye vezirliğine bağlı özel 
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bölgelere yerleşmelerinden sonra “soyurgal” terimi Farsçaya geçmiş, bu kelimenin 

Osmanlıcadaki ve Anadolu Türk lehçelerindeki varlığı da teyid edilmiştir. Buralardaki 

kullanımı Moğolların Anadolu’ya gelmelerinden sonra ortaya çıkmış ve tercihan, 

hükümdar tarafından irsî olarak tevcih edilen bir varlığı ifade etmek için kullanılmıştır. 

Rus doğu bilimci ve diplomatı Vladimir Fedorovich Minorsky (1877-1966)’ye bu terimin 

halk dilinde iktâ terimi yerine kullanıldığını ifade eder. Bu kurumda, hak sahibi kendine 

tevcih edilen varlık - arazi üzerindeki hakları toplamaktaydı. Burada söz konusu olan ve 

irsî olarak devredilen örfî resimlerdir (rüsum-ı örfiyye). Bu kurum eşzamanlı olarak 

Özbeklerde63 de bulunmaktaydı. Divanî timar ile soyurgal arasındaki ortak nokta, aynı 

tipten vergilerin toplanması olmakla birlikte ilki ikincisinden farklı olarak irsî değildir.  

Yakın tarihlerde yapılmış olan araştırmalar diğer Anadolu bölgelerinde divanî tipten 

timarların varlığını ve bunların köklerinin Akkoyunlular öncesine dayandığını 

kanıtlamışlardır. Hatta bu kökleri 13’ncü yüzyıla kadar geri götürmek de mümkündür.  

                                                           
bir dairenin de bu işle ilgilendiğini bildirmektedir. Soyurgalı ayrıntılı biçimde ele alan ilk inceleme Ünlü 

Şarkiyatçı Rus İlya Pavloviç Petruşevskiy (1898-1976)’in çalışmasıdır. Araştırmacı konuyu Karakoyunlu 

ve Akkoyunlu yönetimlerinden başlayarak incelemiş ve özellikle soyurgalın, (ellerindeki çiftliklerine 

karşılık atlarıyla sefere giden, daha sonra geri hizmet kıtası olarak hizmet gören, vergiden muaf oldukları 

için bu unvanla anılan askerî grup olan) müsellemden farkı üzerinde durmuştur. Bu konuda yapılan bir 

başka ayrıntılı inceleme de Japon M. Murakami’ye aittir. Yazar bu tür timarlar için Batı Avrupa’da “fief ve 

lehen”, Doğu İslâm dünyasında iktâ terimlerinin kullanıldığını söyler. Ortaylı’ya göre soyurgal eski 

yönetici sınıfa ve arazi sahiplerine bolca bahşedilen bir imtiyazdır. Bunun sebebi ise açıktır. Güçsüz bir 

bürokratik mekanizmaya sahip olan geleneksel devlet taşrada kendi bölgelerinde idârî, malî, adlî işleri 

yürüten eski zümreyi yok edip bir otorite boşluğu yaratmaktansa onlarla ittifakı tercih etmiştir. Böyle bir 

ihsana kavuşan kimse aynı zamanda “tarhan” unvanını elde etmiş sayılıyordu. Karakoyunlu ve Akkoyunlu 

devletlerinde soyurgalın yanı sıra “tuyul” da görülür; aradaki fark ise tuyulun irsî olmayıp göreve/zamana 

bağlı bir vergi muafiyeti içermesidir. İnalcık’a göre Osmanlılar’daki temliknâme özetle soyurgalın 

dengidir. İslâm devletlerinde yönetimin dağılımı temlik, soyurgal, yurtluk-ocaklık ve mâlikâne-mukâtaa 

şeklinde görülmektedir. Yine İnalcık’a göre Türk lehçelerinde yaygın biçimde kullanılan “soyurkamak” 

masdarı Moğol hükümdarlarının hizmetinde bulunan Uygur kâtipleri aracılığıyla Farsça’ya girmiş 

olmalıdır. Köken itibariyle soyurgalın iktâ sisteminin değiştirilmiş bir biçimi olduğu anlaşılmakta, ancak 

onun yalnız hizmet karşılığı değil daha çok bir bağış şeklinde verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 

soyurgal, sahibine ayrıca hem dokunulmazlık hem de idârî ve hukukî haklar kazandırmaktaydı. İlk kez 

13’üncü yüzyılın sonlarında İran’da ortaya çıkan bu sistem İlhanlı Devleti’nin parçalanmasından sonra 

Celâyirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timurlular ve Safevîler tarafından yaygın biçimde 

uygulanmış, özellikle günümüze Safevîler devrine ait pek çok belge ulaşmıştır. Türkmenler’e ve Safevîler’e 

ait soyurgallar ve iktâlar üzerine sistemli bir çalışma yayımlayan Heribert Busse bunların belgelerini içerik, 

iç düzen, tarih ve dönem gibi farklı yönlerden incelemiştir. Her belgenin başında hükümdarın adı, unvanı 

ve arkasından “sözümüz” ifadesi yer alır. Alman şarkiyatçı Klaus Röhrborn’a göre bu ifadeyi “bizim 

fermanımız / ... emrimiz” şeklinde anlamak gerekir. Genelde kâğıt üzerine yazılmış olan belgelerde 

çoğunlukla damga bulunur; ilk bölümden sonra belirli kalıplar hâlinde sözler, daha sonra tarih ve bitiş dileği 

gelir.” 
63 Özbeklerdeki arazi mülkiyet ve arazi yönetim sistemi konusunda bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
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Bu bilgilerin ışığında, (çalışmanın ilerleyen sayfalarında Osmanlı arazi mülkiyet sistemi 

kapsamında incelenecek olan) timarın Osmanlı Devleti’nin tipik bir kurumu olmadığı 

anlaşılmaktadır. Benzeri bir örgütlenme diğer Anadolu beyliklerinde64  de mevcuttu. 

Timar terimi yapısal bakımdan (daha sonra) Osmanlı Devleti’nin yayıldığı bütün 

alanlarda özdeş olmayan bir örgütlenmeyi kapsamıştır. Bu konuda bir unsur her yerde 

hazır ve nâzır olup: bir gelirin tevcih edilmesi durumlarının % 99,99’unda gelir tevcih 

edilen bir hizmet yükümlülüğü getirmektedir (Beldiceanu 1985; Sencer 1962; Oğuz 

2003) . 

                                                           
64 Anadolu’daki beylikler dönemine ilişkin iktâ uygulaması konusunda ilave bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
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5. KURULUŞUNDAN 1858 ARAZİ KANUNNÂMESİNE KADAR OSMANLI 

ARAZİ SİSTEMİ 

5.1. Genel 

Osmanlı Devleti’nin bütün kurumlarının kökenlerini İslâm Öncesi Türk Tarihinde 

aramak ya da tamamen şer’î bir temele oturtup İslâm medeniyetinde aramak ne kadar 

duygusal bir çaba ise, Osmanlı’yı tamamen Bizans kurumlarının etkisinde şekillenmiş bir 

“model devlet” olarak görmek de, o kadar duygusal ve yanlı bir çabadır. Medeniyetler 

doğası gereği çağdaşı ya da ardılı diğer medeniyetlerden, özel şartlarına bağlı olarak, 

ihtiyaç duydukları noktalarda etkilenmeye müsâittirler65. Bu itibarla mülkiyet anlayışı ve 

arazi düzeni değerlendirilirken, esas itibarıyla İslâm’ın mülkiyet anlayışından farklı 

olmayan Osmanlı Devleti arazi düzeninin İslâm hukukundan beslendiğini ve tarihî süreç 

içerisinde kurulmuş olan birçok devletten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş 

olduğunu da dikkate almak gerekir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde gerek diğer 

kurumlar, gerek arazi düzeni devletin coğrafî büyümesine, siyasî gücüne ve sonrasında 

gerilemesine paralel olarak yeniden düzenlenmiş, ihtiyaçlara göre şekillenmiş ve kendine 

özgü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı ise, büyük oranda arazi ekonomisine dayanıyordu. 

Osmanlı Devleti’nde arazi düzeninin sıkı bir kontrol altında tutulduğu dönemler aynı 

zamanda devletin de en güçlü olduğu dönemler olup, arazi düzeninin bozulması ise 

devletin çözülmeye ve güçsüzleşmeye başladığı dönemler birbirine paralel olarak 

ilerlemiştir. Zîrâ Osmanlının askerî, idârî, sosyal ve iktisadî düzeni neredeyse bütünüyle 

bu sisteme bağlıydı (Şener 2015; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015; Öz 2010; Aydoğdu 2015; 

Sencer 1962). 

                                                           
65 Konuya ilişkin özgün bir çalışmaya sahip olan Yıldırır ve Kadıoğlu (2015) bu hususta şu ifadeleri dile 

getirmektedirler: “Mısır’daki Türk Hânedanlığı defter tutma, muhasebe ve vergi toplama işlerini Mısır’ın 

yerli halkı olan Kıptîlerden seçerlerdi. Zîrâ onlar bu konuda daha yetkindiler. Nasıl ki Mısır’ın Türk 

Hânedanlığının bazı kurumlarında yerli medeniyetten etkilenmemiş olduğunu iddia edilemezse, 

Osmanlı’nın da arazi yönetimi konusunda en azından belirli bölgelerde Bizans’ın uygulamalarından 

etkilenmediği ve Bizans uygulamasının da Osmanlı arazi mülkiyet sisteminden etkilenmediği iddia 

edilemez. Bu nedenle, Osmanlı kurumlarının ve arazi mülkiyet sisteminin kökenlerini daha geniş bir zaman 

dilimi ve coğrafyada aramak gerekir.” Keza Osmanlı timar sistemi hem terim olarak hem de kurum olarak 

bir Bizans kurumu olan tema / theme / thema ile ilişkili olduğu ve Bizans thema teşkilâtının da Asya menşeli 

(askerî, sosyal ve malî bir ünite olan) tümen ile ortak bir orijine dayandığı konusunda da iddialar / tezler 

bulunmaktadır. Türklerden Moğollara geçen “tümen”, Osmanlı’daki “timar” ile Bizans’taki “thema” 

terimleri ve uygulamaları arasındaki mukâyeseli ilişki konusunda bilgi için bkz. Öztürk 2012.  
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Yıldırım ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Diğer İslam ve Türk-İslam devletlerinde olduğu 

gibi Osmanlı Devleti’nde de İslam Hukukunun mülkiyet anlayışı hemen hemen aynı 

şekilde kabul edilip, uygulanmıştır”.   

Şahin’e (2012) göre “İslam hukukunda yer alan ve mülkiyet hakları bakımından mülk 

araziler ve mülk olmayan araziler şeklinde ikiye ayrılan arazi çeşitleri, Osmanlı 

Devleti’nde de mevcuttur. Ancak, devletin ilk yıllarından itibaren arazi rejimi, arazinin 

yeniden sınıflandırılmasına imkân veren bazı değişikliklere uğramıştır.  

Osmanlı arazi mülkiyet rejimi ile ilgili hukukî düzenlemeler incelendiğinde, 1858 Arazi 

Kanunnâmesi’nden önceki dönem66 ve 1858 Arazi Kanunnâmesi’nden sonraki dönem 

olmak üzere iki ayrı dönem karşımıza çıkmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nde ülke genelinde toprağın/arazinin hukukî durumunu 1858 Arazi 

Kanunnâmesi’ne kadar genel olarak; (öşrî ve haracî arazilerden oluşan özel) mülk 

araziler, vakıf arazi, mîrî arazi, metruk arazi ve mevat arazi şeklinde tasnif etmek 

mümkündür”. Bu arazilerin her biri hakkında müteakip başlıklar altında açıklayıcı bilgi 

sunulmuştur. 

5.2 Özel Mülk Araziler 

Özel mülk topraklar iki tür olup bunlar öşrî arazi (öşriye topraklar) ve harâci arazi 

şeklindeki topraklardır. Bunlara ilişkin özet bilgiler ise aşağıda sunulmuştur: 

5.2.1 Öşrî arazî 

Ahalisi Müslüman olan arazi de denilebilir. İslâm hukukçuları, herhangi bir savaş söz 

konusu olmaksızın ahâlisi Müslüman olan arazinin, üzerinde yaşayan tebaanın özel 

mülkleri olduğunda ittifak etmişlerdir.  Devletin bu tür mülk araziler üzerinde hiçbir 

tasarruf ve mülkiyet hakkı yoktur. Mekke, Medine, Cidde, Taif ve Basra gibi yerleşim 

                                                           
66 Kuruluş dönemi Osmanlı arazi rejimi konusunda ilave bilgi için bkz. Uzunçarşılı 1988. 
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merkezleri bu kapsama girer. Müslüman mâlikler bu arazileri eker, biçer ve elde edilen 

gelirden de (ziraî mahsulden ödenen bir vergi olan) öşür67 öderlerdi. Bu vergi geliri 

fakirlere ve Müslümanlara dağıtılırdı. Askerlere ve başka bir kişiye verilmesi helâl 

değildi. Öşür oranı Tanzimât’tan sonra “ondabir”den “sekizdebir”e çıkarılmış, aradaki 

farkın ise eğitim ve bayındırlık işlerinde kullanılması öngörülmüştür (Sakaoğlu 1985). 

 

Şekil 5.1 Osmanlı Arazi Mülkiyet Sistemi  

5.2.2 Harâcî arazi 

Bu araziler fetih sırasında gayrimüslimlerin ellerinde bırakılıp mülk olarak kendilerine 

verilmiştir. Gayrimüslimler bu topraklara toprağın durumuna göre miktarı değişebilen (ve 

araziden aldıkları ürün miktarına göre) harâc-ı mukâsime adında bir vergi öderlerdi. 

Ayrıca yılda bir miktar akçe de (arazinin büyüklüğüne göre) harâc-ı muvazza’a adında 

                                                           
67 Öşür konusunda detaylı bilgi için bkz. Erkal 2007, Tabakoğlu 2007, Akgündüz ve Cin 2011. 
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bir vergi daha öderlerdi. Bu araziler sahiplerinin mülkü olup, alım, satım ve diğer tasarruf 

haklarına sahiptiler. Satın alanlar da Müslüman bile olsa harâc-ı mukâsimesini ve de 

harâc-ı muvazzaasını ödeyip sahip olabilirlerdi. Bu arazi, mâlikin ölümü hâlinde diğer 

malları gibi varislerine intikâl ederdi. Sevâd-ı (Güney) Irak arazisi bu tür arazidendi 

(Sakaoğlu 1985; Akgündüz 2009; Şahin 2012; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

5.3 Vakıf Arazi  

Yediyıldız’a (2012) göre “İslâm tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır kurumu olarak 

vakıf müessesesi68  8’inci yüzyılın ortalarından 9’uncu yüzyılın sonlarına kadar bütün 

İslâm ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. 

Vakfın temelinde insanlığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, 

yardımlaşma / dayanışma duygusu vb. değerler ve bu değerleri kendisine ilke edinmiş 

kişinin hür irâdesi yatar”.  

Yılmaz’a (2012) göre “Vakıf arazi, arazi sahibinin veya sultan tarafından mirî araziden 

bir parçasının elde edilen gelirini yol, köprü, cami, medrese, zâviye, kervansaray gibi 

sosyal amaçlı hayır hizmetlerinde kullanılmak üzere vakfetmesi üzerine ortaya çıkan 

arazilerdir.  

Vakıf69  araziler, arazinin mülk olup olmamasına göre ikiye ayrılır: 

- Birincisi mülk olup da mâlikleri tarafından vakfedilen arazidir ki arâzî-i mevkûfe-i 

sahîha adını alır. Kişinin kendi mülkü olan bir malını kamu yararı maksatlı vakfetmesiyle 

meydana gelen vakıflara “vakf-ı sahih” denilmiştir. Sadece öşür ve haraç arazisi 

vakfedildiği zaman, öşür ve haracının yine eskisi gibi verilmesi gerekmektedir.  

                                                           
68  İslam Hukukunda vakıf kurumu ve bu kurumun Osmanlı Devleti’ndeki uygulaması hakkında detaylı 

bilgi için bkz. Akgündüz 1987. 
69 Vakıf: İnsanlığa, dine, eğitime ve topluma yönelik bir iyiliği amaç edinen ve süreklilik arz eden 

kurumlardır. İslam dininin esaslarına göre kurulan vakıfların birçok çeşidi mevcut olup bunların başlıcaları: 

vakf-ı evlâdiye, vakf-ı ebnaiye, vakf-ı müstesnâ, vakf-ı muallak vs. idi (Sakaoğlu 1985). 
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Sahih vakıflar, vakıf yapma yeterlilik ve yetkisine sahip olan bir şahsın, kendisine ait olan 

mülk araziyi belirli bir amaca tahsisinden doğan vakıflardır. 1858 Arazi Kanunnâmesi 

çıkmadan önce şer’î arazi hukukunun belirlediği esaslara bağlı olarak vakıf topraklardır.  

Bunların her türlü işlemleri ve kullanım hakları 1838 yılında oluşturulan Evkaf 

Nezâretine verilmiştir.  

- İkincisi ise arâzî-i mevkûfe-i gayr-i sahîha veya tahsisat şeklinde olan vakıf arazidir. Bu 

tür vakıflar sultan ya da yetkili kıldığı bir makamın Hazineye ait mîrî araziden bir 

kısmının gelirinin veya kullanım hakkının ya da her ikisinin birden padişah tarafından 

veya padişahın izni ile bir başkası tarafından belirli bir amaç için tahsis edilmesidir. 

 

Şekil 5.2 Fatih Sultan Mehmet’in, Ayasofya Camii Vakfiyesi’ne ilişkin                                                          

ceylan derisine yazılmış fermanı (TKGM 2015) 



50 

 

Şekil 5.3 Sultan Abdülmecit’in annesi Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Vakıf Defteri 

(TKGM 2015) 

Tahsisat; mîrî arazinin sadece menfaatinin (öşür, haraç gibi vergi gelirlerinin), bir hayır 

için tahsis edilmesi, mîrî arazinin sadece kullanım hakkının bir hayır için tahsis edilmesi 

ve mîrî arazinin hem kullanım hakkının hem de gelirlerinin bir hayır için tahsis edilmesi 

şeklinde olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Bu tür arazinin mülkiyeti devlette 

kalmakta ve mîrî araziye uygulanan hükümler, bu tür araziler için de geçerli olmaktadır. 

Vakfedilen gelirlerin, devlet bütçesinden karşılanması gereken eğitim, sağlık gibi 

hizmetlere tahsis edilmesine “Tahsisat-ı Sahiha”, mîrî arazinin gelirlerinin, masrafı 

devlete ait olmayan bir hizmete tahsis edilmesine ise “Tahsisat-ı Gayr-ı Sahiha” 

denilmektedir”.  
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Vakıf genellikle sosyal bir amaca hizmet için ortaya çıkmaktaysa da ailenin sahip olduğu 

mülkleri müsadere tehlikesinden korumak için kurulan evlatlık vakıflar da 

bulunmaktaydı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet bu durumdaki vakıfların birçoğunu fesh 

ederek arazileri tımara çevirmiş, ancak oğlu Sultan II. Bayezid bu arazileri tekrar 

vakıflara iade etmiştir (Şahin 2012; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015; Sakaoğlu 1985; Cin 1991). 

5.4 Mîrî Arazi 

Akgündüz’e (2000) göre “İslam hukukunda hükümdara tanınan yasama yetkilerinden biri 

de savaş yoluyla fethedilen toprakların hukukî rejimini ve tasarruf şeklini belirlemektir.  

Hükümdarın bu tür araziler üzerinde birden fazla seçimlik hakları mevcut olup bunlardan 

biri de bu çeşit arazileri mîrî arazi (devlet arazisi) ilan etmek ve tasarruf şeklini toplum 

yararına göre istediği gibi düzenlemekti.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda mîrî arazi ve timar sisteminin temelini (Hanefî Hukukçular 

dışındaki) İslam Hukukçularının “savaş yoluyla fethedilen araziler hakkındaki 

“Müslümanlara vakıf” yani rakabesi devlete ve tasarruf hakkı da bazı malî sorumluluklar 

karşısında reâyâya tefviz edilen arazi” görüşü oluşturmuştur. Osmanlı hukukunda buna 

“arazi-i mirîye” denmiştir. Selçuklulardan beri arazi-i memleket, arazi-i sultan veya arazi-

i havz adları ile mevcut olan bu düzen Osmanlı Devleti’nin de kuruluş yıllarından beri 

malî ve askerî düzenin esasını oluşturmaktaydı. Ancak Kanunî’nin isteği ile Şeyhülislam 

Ebussuud Efendi’nin konuyu tüm ayrıntılarıyla “fetva-yı şerife” hâline getirmesi ve daha 

sonraki tüm hukukî düzenlemelerin bu fetvaları esas alması mîrî arazi rejiminin mimarı 

olarak Ebussuud Efendi’yi ön plana çıkarmıştır. Hükümdara tanınan bu yetki daha sonra 

çıkarılan kanunlar, timar ve intikâl kanunlarının, araziye ilişkin tüm hukukî 

düzenlemelerin, genel ve özel kanunnâmelerde yer alan arazi ve timar sistemi ile ilgili 

tüm hükümlerin meşruiyet dayanağını oluşturmuştur”. 

Kenanoğlu’na (2005) göre “Mîrî arazi, Osmanlı döneminde devlet hazinesi yanında 

devlete ait arazileri ve bu arazilerden alınan vergileri ifade eden bir kavram hâline 

gelmiştir. Tarihî belgelerde devlete ait araziler için “arâzî-i memleket” tâbiri de 

geçmektedir. Mîrî kelimesi Eyyûbî ve Memlükler’de askerî görevliler için de 
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kullanılmıştır. Osmanlılar’da mîrî arazi kapsamına, fetih sırasında ele geçirilip mîrî olarak 

reâyâya devredilen araziler ile mirasçı bırakmadan vefat eden kimselere ait olup devlet 

hazinesine intikâl eden, fetih esnasında hangi statüye bağlandığı bilinmeyen, sahibi belli 

olmayan araziler ve tarıma elverişli değilken devlet başkanının izniyle işlenerek tarıma 

kazandırılan araziler girer”. 

Mîrî arazinin bir kısmı padişahlar tarafından özel mülk olarak bağışlanırken veya bedeli 

karşılığında satılırken, büyük bir kısmı da hizmet karşılığında askerlere veya devletin 

yüksek mevkilerinde bulunan kişilere veriliyordu. Bu tür arazinin rakabesi (çıplak 

mülkiyeti) devlete aittir, reâyâya belirli esaslarla tasarruf/kullanım hakkı devredilmiştir. 

Devlet tahsis yaparken “tapu” veya “muaccele”70  denen peşin bir para alır. Bundan başka 

“müeccele” adı verilen, “hâsılât hissesi, icâre-i zemîn, bedel-i öşür, mukâtaa” adlarıyla 

belli bir meblağın ödenmesi de söz konusudur. Harâc-ı mukâseme tâbiri öşür vergisine 

tâbi ürünlerden alınan değişken, harâc-ı muvazzaf ise “çift akçesi” 71  adıyla devlete her 

yıl ödenen maktû ödemeyi ifade eder.  

Mîrî arazi senetlerinde padişah tuğrası bulunurdu. Bu araziler çıplak mülkiyeti devlete, 

sadece tasarruf hakkı şahsa ait olan taşınmazlar (tarla, çayırlık, yoncalık, harman yeri, 

yaylak, otlak, kışlak ve koruluk gibi) idi. Yukarıda da bahsedildiği üzere bunlara arz-ı 

memleket, arazi-i emîrîyye veya arazi-i mîrîye denilirdi. Reâyâ72, mülkiyeti devlete ait 

                                                           
70 Muaccele: Öncelikli kira bedeli. Mukâtaa ve iltizam satışlarınca en yüksek peyi sürenin ödediği ilk ve 

büyük taksitti. Tasarruf hakkı bu ödemeden sonra başlardı. Tasarruf süresince belirli vâdelerle ödenen diğer 

taksitlere de “müeccele” denirdi. Para sıkıntısının arttığı dönemlerde mukâtaaların ve iltizam bedellerinin 

iki, üç hatta on yıllığı birden peşin alınmaya başlanmış, bunlar için “muaccelât” (muacceleler) ifadesi 

kullanılmıştır (Sakaoğlu 1985). 
71 Çift akçesi bilgi için bkz. Akgündüz ve Cin 2011.  
72 Gerek Osmanlı dönemini anlama, gerekse de Osmanlı arazi rejimini anlama konusunda önemli bir 

kavram olan “reâya” hakkında Mehmet Öz’ün (2007) TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir madde - 

başlık atında ifade ettiği hususlar önemli olup, buna göre; “Reâyâ, sözlükte “sığır, koyun sürüsü” anlamına 

gelen raiyye / raiyyet kelimesinin çoğuludur. İslâm dünyasında yönetici konumundaki askerî tabaka ile 

ulemânın dışındaki vergi mükellefi halkı ifade eden bir terim olmuş, 19’uncu yüzyılda Osmanlı Devleti’ne 

haraç ödeyen gayri müslim tebaa için de kullanılmıştır. Yakındoğu dinleri ve kültürlerinin hem teokratik 

hem dünyevî anlamda sürüsüne nezaret eden bir çoban şeklinde geliştirdiği hükümdar sembolü için İslâm 

toplumlarında benzer mecaz ve kavramlar kullanılmıştır. Zamanla reâyâ, toplumun yönetici ve üst 

sınıflarını oluşturan bürokrat ve askerî kesimin dışında vergiye tâbi esnaf ve çiftçileri ifade eden bir kavram 

hâline gelmiştir. Bu kavramın kökleri muhtemelen toplumun askerî soylular, kâtipler, zerdüştî din adamları, 

nihayet vergi mükellefleri olan köylüler, zanaatkâr ve tüccarlardan oluşan sınıflara bölündüğü Sâsânî 

İranı’na uzanır. Kavram buradan İslâm devletlerine ve Selçuklular vasıtasıyla Osmanlılar’a geçmiştir. 

Selçuklular ve İlhanlılar devrinde terimin kapsamı köylü-çiftçileri ifade edecek şekilde daralmıştır. 

Osmanlılar’da reâyâ terimi en geniş anlamda seyfiye (askerî kesim), kalemiye (bürokrasi) ve ilmiyeden 
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olan bu arazileri bir tür peşin para olan tapu resmini (vergisini) ödeyerek tasarruf hakkını 

satın alır, gerekli şartları yerine getirmek üzere bu arazileri dilediği gibi işler ve 

kendisinden sonra gelenlere de miras olarak bırakır, işlediği arazilerden elde ettiği 

gelirden öşür ve çift akçesi adıyla resimlerini öderdi. Bu vergilerin oranları da ürüne ve 

bölgeye göre değişmekteydi. 

“Mîrî Arazi Sisteminde” köylü toprağını satamaz, bir başkasına hibe edemez, bir hayır 

kuruluşuna vakfedemez. Bu haklardan tamamıyla mahrumdur. Köylüler bu arazilerin 

daimî olarak kiracısıdır. Köylü arazisiz değildir, kullandığı bu araziler mülkü de değildir. 

Osmanlı arazi hukuku konusunda değerli araştırmaları olan iktisat tarihçisi Ömer Lütfü 

Barkan (1902-1979)’a göre mîrî arazi sistemi Osmanlı İmparatorluğunun her tarafında 

uygulanmış olmayıp, bu tür araziler başlangıçta daha çok Hristiyanlardan yeni 

fethedilmiş olan Batı Anadolu ve Rumeli bölgelerinde görülmektedir. Mîrî arazi73,  

Osmanlı arazi mülkiyet sisteminde devletin mülkiyetinde olan arazilerin büyük bir 

kısmını teşkil etmekte olup, bu arazi üzerinde tesis edilen dirlik sistemi (has, zeâmet ve 

timarlar) de devletin idârî, ekonomik, sosyal ve askerî gücünün temelini oluşturmaktaydı 

                                                           
oluşan askerî sınıf dışındaki bütün halkı kapsar. Bunların büyük çoğunluğu bütün vergileri öder, bir kısmı 

da bazı hizmetler karşılığında avârız ve raiyyet rüsûmundan (vergisinden) muaf tutulur. Öte yandan 

kanunnâmeler ve siyasî düşünce eserlerindeki tasnif ve tanımlarda bazan “şehirli taifesi”nin reâyâdan farklı 

gösterildiği, reâyâ olarak çiftçi-köylülerin kastedildiği sezilmektedir. Koçi Bey “şehir oğlanı ve reâyâ 

taifesi”ni ayrı kategoriler olarak belirttiği gibi konar göçerler ile reâyâyı ayrı kabul ettiğini de imâ eder. 

Kanunnâmelerde de reâyâ-şehirli ayırımını gösteren ifadeler vardır. Şehirliler çift vergisi ödemez, fakat 

şehir sınırında çift statüsünde toprağa tasarruf ediyorlarsa çift resmi (vergisi) öderler. Yerini yurdunu 

terkedip bir süre şehirde kalanın şehirli kısmına katıldığı da kanunnâmelerde yer alan hususlardandır. Böyle 

farklı mânalara gelebilecek kullanımlar olmakla birlikte geniş anlamda reâyânın şehirli ve konar göçerler 

dâhil asker zümresi dışındaki vergi mükelleflerini kapsadığı açıktır. Osmanlı klasik çağında “reâyâ”, “reâyâ 

ve berâyâ” gibi tâbirlerle kastedilen genellikle vergi veren halktır. Tanzimât öncesinde ise reâyâ terimi 

“gayrimüslim Osmanlı tebaası” anlamına gelmeye başlamıştır. Mîrî arazi rejiminin ve timar sisteminin 

uygulandığı alanlarda köylü-çiftçiler, çifthâne sistemi çerçevesinde büyük ölçüde kuru hububat ekimine 

dayalı tarımla uğraşırlardı. Reâyâ, mîrî araziyi bazı şartlara bağlı olarak tasarrufunda bulundururdu. 

Âyanlık ve Yeniçeri Ocağı gibi eski devrin temel kurumlarının tasfiye edildiği II. Mahmut devrindeki 

reformlar ve daha sonra Tanzimât Fermanı ile birlikte (1839) Osmanlı devlet yapısı esaslı bir değişikliğe 

uğrarken tebaanın hukukî statüsü, vergi ve askerlik meseleleri de yeni düzenlemelere tâbi tutulmuş, böylece 

vergi yükümlülüğü, yönetici-yönetilen ayırımını belirleyen temel ölçüt olmaktan çıkmıştır. Fermanda 

Osmanlı Devleti’nin tebaasının mal ve can güvenliği, vergi ve askerlik meselelerinin yeni bir şekilde 

müslim ve gayrı müslim tebâ arasında fark gözetilmeden düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu ise artık reâyâ 

kavramının hukukî ve resmî olarak sona ermesi demekti.”  
73 Mîrî arazi konusunda ilave bilgi için bkz. Özdeğeri 2003. Osmanlı arazi hukukunda mîrî arazinin hukukî 

rejimi konusunda detaylı bilgi için 2003. bkz. Cin 1966. 
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(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015; Sakaoğlu 1985; Kenanoğlu 2005; Şahin 2012; Ceylanlı 2019; 

Karadağ ve Şit 2016). 

Mîrî arazi dirlik, ocaklık, yurtluk, mukâtaa, paşmaklık ve mâlikâneden meydana 

gelmektedir.   

5.4.1 Dirlik 

İslam ve Türk-İslam devletlerinde dirlik, mülkiyeti devlete ait olan arazilerin askerî ve 

idârî gâyelerle devlet tarafından uygun görülen kişilere dağıtılması esasına dayalı bir 

sistemdir. İslâm ve Türk-İslam devletlerinde dirlik başlangıçta sadece iktâ adı altında 

bulunuyordu. Bu tür araziler sonradan, yıllık gelirlerinin miktarına göre has ve iktâ olarak 

iki gruba ayrılmıştır.  Osmanlı Devleti’nde 1839 yılında kaldırılan dirlik kurumu has, 

zeâmet ve timar şeklinde üç ana gruba ayrılmış olup müteakip paragraf ve sayfalarda 

bunlar detaylı olarak izah edilmiştir. 

Arapça bir kelime olan hâs, Osmanlı idârî terminolojisine has veya hassa (çoğulu havas) 

şeklinde girmiştir. Kelime ilk kez Gazneli Devletinde hükümdarın saray hizmetlerini 

tanımlamak amacıyla, daha sonra da Büyük Selçuklu Devletinde sultanın malları için 

kullanılmış, hükümdara özgü dirliklere has denilmiş ve bu tâbir Anadolu Selçuklu 

Devleti’ne de intikâl etmiştir. Osmanlı Devleti’nde bostâniyân-ı hâssa, doğanciyân-ı 

hâssa, mehterân-ı hâssa gibi sultan ve saray hizmetinde olanlar ile sultanın, hânedan 

mensuplarının, vezir, beylerbeyi, sancak beyi, defterdar gibi yüksek devlet memurlarının 

yıllık gelirleri 100.000 akçe üzerindeki şahsî mülkleri, arazileri ve dirliklerini ifade eden 

bir anlam kazanmıştır (Orhonlu ve Göyünç 1997).  

Dirlik sistemi içinde en büyük gelir grubunu içeren araziler olan hasların yıllık geliri (öşür 

ve haraç toplamı) 1.000.000-1.200.0000 akçe arasında değişirdi. Bu tür arazilerin 
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vergileri kethüda74, voyvoda75  veya emin adı verilen kimseler tarafından tahsil edilirdi. 

Padişaha, yakınlarına ve vezirlere ödenek olarak ayrılan haslar 17’nci yüzyıldan itibaren 

diğer dirlikler gibi önemini yitirdi ve (Hazine gelirlerinin artırmaya konularak iltizama76  

verilmesi işlemi olan) mukâtaaya verilmeye başlanmıştır (Sakaoğlu 1985; Aktan 1998). 

Has, uygulamada iki türlü olmaktaydı: Havâss-ı (hass-ı) hümâyun ve havâss-ı vüzerâ 

(ümerâ).  

- Havâss-ı (hass-ı) hümâyun: Bu tür haslar, has ve zeâmet gibi büyük dirliklerden, 

vezirlere ve beylerbeylerine paylar ayrıldıktan sonra gelirin geriye kalanı ve devlete ait 

olanıdır. En zengin ve güvenilir gelir kaynaklarını içeren araziler havâss-ı hümâyun için 

tahsis edilmiş olmakla birlikte her zaman bunları başka sınıfla(ndırmala)ra ayırmak 

mümkündü. Haslar içinde en önemli yeri padişah hasları oluşturuyordu. Bunların 

gelirlerinin bir kısmı devletin hazinesine, bir kısmı da padişahın şahsî hazinesine 

aktarılırdı. Bu ifade, ayrıca, doğrudan doğruya padişaha, annesine ve kızkardeşine özgü 

hasları da ifade eder.  Son dönemlerde bunlar mukâtaaya verilmiş ve dirlik sisteminden 

tamamen vazgeçilmiştir. 

                                                           
74 Kethüdâ: Devlet ricâlinin ve zenginlerin işlerini yürüten güvenilir kişi. Sarayda, orduda ve hükümet 

dairelerindeki birçok görev de kethüdâlık adı altında yürütülürdü. Hazine kethüdası, yeniçeri kethüdâsı gibi. 

Halk arasında ise kethüdâ yerine kahyâ deyimi kullanılırdı (Sakaoğlu 1985). 
75 Voyvoda: Eflak ve Boğdan   prensleri bu unvanı kullanırdı. Ayrıca iltizama bırakılan yerlerin vergilerini 

toplayan ve mültezimler tarafından görevlendirilen tahsildarlar ile vezir haslarına bakan görevlilere de 

voyvoda deniyordu. 19’ncu yüzyıla dek eyâlet valileri ile sancak mutasarrıflarının kendilerini temsîlen 

kazâlara gönderdikleri kimi görevlilere de voyvoda denilmekteydi (Sakaoğlu 1985). 
76 İltizam: Devlete ait gelir kaynaklarının, bir kısmı peşin, diğer kısmı takistler hâlinde ödenen paralar 

karşılığında kişilere bırakılmasıydı. Bunlar, iltizam konusu geliri, devlet güçlerine dayanarak toplarlar, 

ödediklerinden fazlası da kazançlarını oluştururdu. Arazi iltizamına mukâtaa adı verilirdi. Ayrıca, daha 

gfazla bir para ödenmesi şartıyla da arazilerin hayat boyu aynı kişiye, ölümünden sonra da çocuğuna 

bırakılması mümkündü. Buna ise berveçh-i mâlikâne denirdi. 1856 yılında ilan edilmiş olan Islahat Fermanı 

ile iltizam kaldırılmıştır. Fakat mevcut güçlükler ve zorunluluklar yüzünden iltizam önlenemedi. Sultan II. 

Abdülmecit iltizamı halkın soyulması olarak addediyor ve bir çeşit hırsızlık (sirkat-ı münevvele) olarak 

tanımlıyordu. Gülhâne Hatt-ı Hümâyunu’nda bu konu “iltizam usul-û muzırrası” denilmişti (Pakalın 1993b; 

Sakaoğlu 1985; Genç 2003). 
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- Havâss-ı vüzerâ (ümerâ): Bu tür haslar da vezirler ve hükûmet üyeleri ile vilâyet 

yöneticileri, sancak beyleri/mirlivâlar77 ve beylerbeyileri78/mîr-i mîrânlara79 tevcih edilen 

hasları ifade eder. Padişah hasları dışında en büyük gelir 1.200.000 akçe hasla vezir-i 

âzamlara ayrılmış olup bir makam maaşı olarak verilen bu has, vezir-i âzamın görevi 

bitince halefine geçerdi. Erzurum ve Diyarbakır gibi sınır eyâletlerinde beylerbeyi hasları 

1.200.000 akça civarında olmasına rağmen, genelde beylerbeyi hasları 650.000 -

1.000.000 akçe arasında değişmekteydi. Görev karşılığı verilen bu haslar dışında ilmiye 

sınıfından bazı kişilere verilen “arpalık”80 ile saray kadınlarına verilen “paşmaklık” 

adında haslar da mevcut olmakla birlikte, bunların belli bir ölçüsü ve kuralı 

bulunmamaktaydı (Sakaoğlu 1985; Kurt 1999; İnalcık 2012; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Zeâmet adı verilen dirlik arazileri yıllık öşür gelirleri 20.000-99.999 akçe arasındaki 

arazileri ifade eder. Zeâmet alay beyi, timar defterdarı, timar kethüdası, divan kâtip ve 

çavuşları ile müteferrikaları81, defter emini ve bazı defterhâne82 çalışanları gibi orta 

dereceli devlet memurları, yörük beyleri, (pek çok görevi yerine getiren, harp 

zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizletmek, köprüleri tamir ettirmek ve yol 

açmak gibi hizmetlerle de sorumlu olan) müsellem beyleri ile beylerbeyi ve sancak beyi 

oğullarına tevcih edilirdi. Zeâmet adı verilen bu dirlikleri tasarruf eden kimselere de zâim 

ya da erbab-ı zeâmet denilirdi.  

                                                           
77 Mirlîvâ: Osmanlı Devleti’nde 19’ncu yüzyıla kadar sancak yöneticilerine mir-i lîvâ denmekteydi 

(Sakaoğlu 1985). Aynı zamanda Osmanlı Ordusunda paşa rütbelerinin ilki olup bugünkü anlamda 

tuğgeneral – tümgeneral rütbesi muadili bir rütbe idi (Paksoy 2018).  
78 Beylerbeyi: Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde eyâlet yöneticilerine özgü bir görev unvain iken 

19’uncu yüzyılda sivil rütbeler arasına girmiştir. Mîrî mîrandan yüksek konumdaki görevlilere bu unvan, 

daha sonra “ulâ-evveli olarak değiştirilmiştir (Sakaoğlu 1985).  
79 Mîrîmîran:1843 yılından itibaren sivil görevliler için kabul edilen ferik rütbesine eşit pâye (Sakaoğlu 

1985).  
80 Arpalık (Arazi); Osmanlı Devleti’nde yüksek rütbeli görevlilere çalışırken ek gelir, emekli olduktan sonra 

da emekli aylığına benzer bir gelir oluşturması için verilen arazilerdir.  
81 Müteferrika: Rical çocuklarından olan ve devlet katında değişik hizmetlerde istihdam edilen görevliler. 

Bunlardan padişah hizmetinde bulunanlara “hünkâr müteferrikaları” denirdi. (Sakaoğlu 1985). 
82 Defterhâne: Tapu Dairesi. Arazi sayım ve yazımına ilişkin ana kütüklere Tahrir Defteri denildiğinden 

bunların bulunduğu daireye de “Defterhâne” veya “Defter-i Âmire” deniyordu. Defterhâne uzun zaman   

Topkapı Sarayı içinde faaliyet gösterdi. Ülke arazilerinin tamamına ait timar, zeâmet, has, mülk, vakıf vb. 

kayıtlar burada mevcuttu. Önceleri “Defter Emini” ya da “Defterhâne Emini” denen yöneticisine sonraları 

“Defterhâne-i Hakanî Nazırı” denilmiştir (Sakaoğlu 1985).  



57 

Zaîmlerin en önemli görevi sefer zamanında cebelüleri83  ile birlikte bizzat orduya katılıp 

savaşa iştirak etmekti. Zeâmet sahipleri, sefere, 5.000 akçe başına bir cebelü götürmekle 

sorumluydu. Resmî kayıtlarda zaîmlerin mutlaka sefere gitmeleri gerektiğine özellikle 

vurgu yapılırdı.  Sefere katılmayan zâimlerin zeâmetleri geri alınıp başkalarına verilirdi. 

16’ncı yüzyılın sonlarından itibaren vezirlerin kendi yakın adamlarına zeâmet dağıtma 

eğilimi giderek artmıştır. Budin’de (arazinin mirasçısız kalıp devlete intikâl etmesi 

anlamına gelen) mahlûl84 timar ve zeâmetlerin ellerinde tahsis emri bulunmayan askerlere 

verilmeyip sancak beyleri tarafından kendi haslarına eklenmesi gibi uygulamaların 

yasaklandığına dair kayıtlara rastlanır. 16’ncı yüzyılın ikinci yarısında Rumeli kadılarına 

yazılan bir hükümde beylerbeyi ve sancak beyi hasları ile zeâmetlerin iltizama 

verilmemesinin emredilmesi, zeâmet sahipleri arasında kendilerine tahsis edilen vergileri 

toplama işini aracılara devretme alışkanlığının yaygınlaştığı anlamına gelmektedir. 

Ayrıca padişah haslarından da zeâmet tahsisi yasaklanmıştır. Zeâmet sahipleri 

hizmetlerini aksatmamak şartıyla dirliklerini muhafaza edebilirler, sebepsiz yere 

zeâmetleri de alınıp başkasına verilmezdi. Bir zaîm vefat ettiğinde zeâmetinin bir kısmı 

oğluna intikâl ederdi. Zâimin birden fazla çocuğu varsa genellikle ikisine dirlik verilir, 

üçüncüsüne tevcihat yapılmazdı. Büyük oğula ikincisine göre daha fazla dirlik ayrılırdı. 

                                                           
83 Osmanlı arazi rejimi kapsamında yer alan kavramlardan biri olan cebelü kavramı konusunda Osmanlı 

şehirleri ve timar hakkında değerli çalışmaları ile tanınan Romen asıllı Osmanlı tarihçisi Nicoara 

Beldiceanu (1985)’nun “Osmanlı Devleti’nde Timar” adlı eserinde şu bilgiler yer almaktadır: “Cebelü: Bu 

terim, timarlıların askerî yükümlülüklerini sıralayan bütün tahrir defterlerinde ve Fatih Sultan Mehmet 

Kanunnâmesi’nde yer almaktadır. Terim iki kısımdan meydana gelmektedir: cebe + lü. Cebe Moğolca 

kökenli bir terim olup, zırh, vücut zırhı anlamına gelmekte olup bu anlam aynen Farsça’da da muhafaza 

edilmiştir. “Lü” ekine gelince, bu türetilmiş sıfatlar elde etmeye yaramaktadır. Bizi ilgilendiren durumda 

bir iyelik sıfatı meydana getirmiştir ve “...yle teçhiz olmuş”, “...ye sahip” vs. anlamına gelmektedir. Tahrir 

defterlerinde alışılmış formül “kendü cebelü”dür, yani “bizzat zırh taşıyarak”, veya “kendü bürüme ve bir 

cebelü eşe” (bizzat kendi bürüme ile teçhiz olmuş olarak ve yanında zırhlı biri olduğu hâlde sefere katılsın) 

biçiminde olmaktadır. Kanun, yıllık geliri 4.000 akçeden itibaren yukarı doğru olan her timarlının sefer 

hâlinde bizzat katılacağını ve yanında bir cebelü getireceğini hükme bağlamıştır. Yıllık geliri 15.000 

akçenin üstünde olan sipâhi her 3.000 akçelik gelir kesri için bir cebelü sağlamak zorundadır; subaşı, 

gelirinin her 4.000 akçesi ve sancakbeyi de her 5.000 akçesi için birer cebelü sağlayacaklardır. En düşük 

geliri olan timarlının sefere bürümeli olarak değil de cebeli olarak katılıyor olması, cebenin çok basit bir 

vücut zırhı olduğunun ek bir kanıtını meydana getirmektedir.” 
84 Mahlûl: Herhangi bir nedenle boşalan görev veya kazanç yeri. Tanzimât’tan önce sahibinin ölümüyle 

boşalan dirlikler için kullanılırdı. Boşalan dirliklerin de mahlûl-ı sırf, mahlul-ı gayrı sırf, mahlul-ı defter, 

mahlûl-ı icmâl, mahlul-ı mufassal ve hâriç -ez- defter gibi türleri vardı. Mîrî arazi mutasarrıfının yasal 

(erkek) mirasçı bırakmadan ölmesi hâlinde ise toprak, rayiç bedeli üzerinden ya da açık artırma yoluyla 

satılırdı (Pakalın 1993a ve Sakaoğlu 1985). Hukuk Tarihçisi Halil Cin de bu konuda “Kanunda belirlenen 

intikâl hakkı sahiplerinden hiç kimse bulunmadığı zaman, müteveffa mutasarrıfın tasarrufunda bulunan 

mîrî arazi, tapu misli ile tapu hakkı sahiplerine tefviz olunacağını, tapu hakkı sahiplerinden kimse 

bulunmadığı veya bulunup da mîrî araziyi tapu misli ile almaktan kaçındıkları takdirde, arazinin, müzâyede 

ile tâlibine tefviz edildiğini, kısaca, mahlûliyetin, arazinin sahipsiz kalması, gerek meccanen (bedelsiz) 

gerekse tapu misli ile alacak mirasçının bulunmaması demek olduğunu”  ifade etmektedir (Cin 1966). 
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Zaîmlerin çocuklarına verilecek dirlik miktarı zeâmet sahibinin evinde veya seferde iken 

vefatına göre farklı miktarlarda olurdu. Sefer görevini aksatmanın yanı sıra zaîmlerin 

başka işlerle uğraşması hâlinde de zeâmetleri ellerinden alınırdı.  

Zeâmet tahsisi için gereken berat merkezde hazırlanırdı. Zeâmet tevcihini belirten tezkire 

için ilgili kalemde % 0.25 akçe harç alınırdı. Beratın yenilenmesi durumunda tevcihteki 

harç miktarının yarısı kadar akçe ödenirdi. 20.000 akçe ve üzerinde geliri olan kılıç85 

zeâmetlerin yanı sıra, bir timar sahibi hisse toplayarak 20.000 akçeyi geçen bir dirlik elde 

ederse zeâmet grubuna girerdi. Gösterdiği yararlılık karşısında dirlik tasarruf eden kişinin 

timarına zam yapılarak zeâmet sahibi olmasına izin verilirdi. Ancak ek tahsisatla oluşan 

bu tür zeâmetler, icmallü veya kılıç zeâmet yani kadrolaşmış, muayyen hâle gelmiş bir 

tahsis statüsünde olmazdı. Bu zeâmet gerektiğinde başkalarına dağıtılabilirdi. Defterde 

kayıtlı belirli zeâmetlerin (“kılıç” olarak ifade edilen) çekirdek kısmına dokunulmaz ve 

bu kısım parçalanmazdı. Bu kılıç kısım 20.000 akçelik ana çekirdeği oluşturuyordu. Buna 

eklenen hisseler gerekli durumlarda başkalarının timar ve zeâmetlerine aktarılabilirdi. 

Söz konusu hisseler tahrir defterlerinde “an-zeâmet” şeklinde kaydedilmiştir. Bu ifade 

aynı zamanda zeâmet sahibinin zeâmetinin kılıç kısmının başka yerde bulunduğunu 

gösterirdi.  

                                                           
85 Kılıç: Tımar birimi olup arazi dirliklerinin kaç sipâhiyi geçindirebileceği hesabına dayalı olarak her 

birime bir kılıç denirdi. Yörenin çıkaracağı cebelü sayısı da buna göre belirlenirdi (Sakaoğlu 1985).  
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Kurt’a (1999) göre “16’ncı yüzyılın sonlarında Rumeli eyâletinde 914, Anadolu 

eyâletinde86  195, Cezâir-i Bahr-i Sefîd Eyâletinde87 126, Karaman eyâletinde 116, 

Eyâlet-i Rûm’da88 109, Trabzon ve Batum eyâletinde 49, Çıldır eyâletinde 97, Erzurum 

eyâletinde 122, Van eyâletinde 199, Rakka eyâletinde89 38, Diyarbekir eyâletinde 42, 

Trablusşam90 eyâletinde 63 zeâmet vardı. Aynı yüzyıl sonlarında imparatorlukta toplam 

                                                           
86 Anadolu Eyâleti Osmanlı mülkî taksimâtında yer alan eyâletlerden biri olup müellif Mustafa Çetin Varlık 

tarafından TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında yazılan aşağıdaki bilgiler bulun-

maktadır. “Anadolu Eyâleti: Rumeli eyâletinin teşekkülünden sonra, 1393 yılında Yıldırım Bayezid’in, 

Kara Timurtaş Paşa’yı Ankara’ya Anadolu beylerbeyi olarak tayin etmesiyle kurulmuştur. Eyâlet merkezi 

önceleri Ankara iken Fâtih Sultan Mehmet zamanında Menteşe Beyliği’nin Osmanlı hâkimiyetine 

alınmasından sonra 1451 yılında Kütahya’ya nakledilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın şehzâdeleri 

Bayezid ve Selim’in Kütahya’yı idâre ettikleri 1550-1558 ve 1562-1566 yıllarında eyâlet merkezi tekrar 

Ankara’ya nakledilmiş, ancak 1566 yılından 1893 yılına kadar Kütahya yeniden merkez olmuştur.  Anadolu 

eyâleti, herbirinin başında devlet tarafından tayin edilmiş birer idârecinin bulunduğu sancak veya livâ adı 

verilen idâre bölgelerine ayrılmıştır. Eyaletin kesin olarak hangi sancaklardan meydana geldiğine dair arşiv 

kayıtları XV. yüzyıla kadar inmektedir. II. Bayezid devrinde yapılan tahrirlerin genel sonuçlarını gösteren 

bir icmâl defterinde Anadolu eyaletinin on yedi sancaktan meydana geldiği tespit edilebilmektedir. Bunlar 

Kütahya, Saruhan (Manisa), Hüdâvendigâr (Bursa), Aydın, Menteşe (Muğla), Bolu, Hamîd (Isparta), 

Ankara, Kangırı (Çankırı), Kastamonu, Karahisâr-ı Sâhib (Afyon), Kocaeli, Biga, Karesi (Balıkesir), 

Sultanönü (Eskişehir), Alâiyye (Alanya) ve Teke (Antalya) sancaklarıdır. Bu taksimat XVI. yüzyıl 

sonlarına kadar devam etmiştir. Nitekim Kanûnî devri başlarında yapılan tahrirlerin sonuçlarını gösteren 

Anadolu eyaleti icmal defteri ile bazı teşkilât defterlerinde beylerbeyiliğin on yedi sancaktan meydana 

geldiği görülmektedir. Ancak 16’ncı yüzyıl sonlarına doğru eyâletin üç sancağı başka yerlere bağlanmıştır. 

Alâiyye sancağı yeni kurulan Kıbrıs eyâletine, Biga ve Kocaeli sancakları ayrı ayrı zamanlarda Kaptanpaşa 

eyâletine (Cezâir-i Bahr-i Sefîd) bağlanmış, böylece sancak sayısı on dörde düşmüştür. Ayrıca Aydın ve 

Menteşe sancaklarından ayrılan bazı kazâlar (İzmir, Urla, Çeşme, Ayasuluk, Çine, Balat) ile Sığla sancağı 

kurulmuş, sonunda o da Kaptanpaşa eyâletine dâhil edilmiştir. 1825 yılına kadar idârî taksimatını koruyan 

Anadolu eyâleti bu tarihte değişikliğe uğramış ve Kütahya merkez olmak üzere Afyon, Sultanönü ve 

Ankara’dan ibaret küçük bir idârî birim hâline gelmiştir. Bir süre sonra Afyon da eyâletten ayrılmış, nihayet 

1841 yılında Kütahya, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Karesi, Karahisâr-ı Sâhib sancakları ile Hüdâvendigâr 

vilâyeti teşekkül etmiş, daha sonra Kütahya da müstakil sancak olmuştur” (Varlık 1991).  
87 Cezair-i Bahr-i Sefid Eyâleti, Osmanlı mülkî taksimâtında yer alan eyâletlerden biri olup Necdet 

Sakaoğlu’nun “Tanzimat’tan Cumhuriyete’e Tarih Sözlüğü” isimli eserinde bahse konu eyâlet hakkında şu 

bilgiler verilmektedir: “Cezair-i Bahr-i Sefid Eyâleti: 19’ncu yüzyılın ikinci yarısına kadar “Kaptan Paşa 

Eyâleti” denen Rodos İstanköy, Sisam, Sakız, Midilli, Limni ve Bozcaada sancaklarını kapsayan eyâlet 

1867 yılındaki yeni mülkî düzenlemede merkezi Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale) olmuş, 1876 yılında eyâlet 

merkezi Sakız adasına, daha sonra da Rodos adasına nakledilmiştir. 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizler 

tarafından işgâli ve ardından yönetiminin İngilizlere devredilmesiyle başlayan bir dizi kayıptan sonra 

Balkan Harbi sonunda bu eyâlet kaybedilmiştir”  (Sakaoğlu 1985).  
88 Eyâlet-i Rum: Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyıl başlarında Amasya-Tokat-Sivas yöresinde kurulan eyalet 

(Açıkel 2008).  
89 Rakka Eyâleti: 1594 yılında kurulmuş bir Osmanlı eyâletidir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından 

Suriye’nin fethininin ardından yapılan vilâyet taksimâtında Suriye'nin kuzey bölgeleri Halep Eyâletine 

bağlanmıştı. Rakka Eyâleti ise 1594 yılında merkezi Urfa olmak üzere Halep Eyaleti'nden ayrılarak 

kurulmuş olup eyâlet Urfa (Türkiye), Rakka ve Haseke (Suriye) ile Ramadi (Irak) bölgelerini kapsıyordu. 

Rakka Eyâleti, Tanzimât Dönemi’nde yapılan düzenlemelerde Halep eyâletine bağlı bir sancağın merkezi 

oldu. Bu eyâlet (bütün eyâletlerin vilâyete dönüştürüldüğü) 1864 yılındaki Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi 

ile aynı arazilerle Halep Vilâyeti'ne dönüştürülmüştür (Sezen 2006; Öğün Bezer 2007). 
90 Trablusşam Eyâleti, Anadolu Eyâleti Osmanlı mülkî taksimâtında yer alan eyâletlerden biri olup, TDV 

İslam Ansiklopedisinde müellif  Fazıl Bayat tarafından yazılan ve müstakil bir başlık altında “Trablusşam 

Eyâleti: Osmanlı döneminde günümüzdeki Lübnan’ın kuzeybatı kesimini içine alan idârî birim” şeklinde 

bilgi yer almaktadır.  Adı geçen eyâlet hakkında detaylı bilgi için bkz. Bayat 2012. 
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35.934 timara karşılık 2375 zeâmet mevcuttu. 38.259 adet kılıcın da yaklaşık % 6’sı 

zeâmet kategorisindeydi. Ancak zeâmet gelir yekûnü timarlara göre çok daha fazla 

olduğundan tasarruf edilen dirliklerin toplam gelirlerinde bu oran muhtemelen birkaç 

misline ulaşıyordu. On ciltten oluşan Seyahatnâme adlı büyük bir eseri olan ünlü Türk 

seyyahı Evliya Çelebi (1611-1685), 17’nci yüzyılda imparatorlukta 78.675 timara karşılık 

4.877 zeâmet bulunduğunu yazmaktadır.  

Bir zaîmin sancak beyi olması için 80.000 akçelik bir zeâmet tasarruf etmesi gerekirdi. 

Bunlar sancak beyliğine geldikleri takdirde 200.000 akçelik bir tahsisatla tayin edilirdi. 

Sancakbeyliğine de sekbanbaşı91  veya yeniçeri kethüdâlığı görevinden yükselmek 

mümkün olup eğer bu vazifelerden bir uygunsuzluk dolayısıyla el çektirilmişse bunlara 

zeâmetin çekirdek kısmı (20.000 akçe) kalırdı. Müteferrikalarda, zeâmetin sınırı 100.000, 

kâtiplerde 50.000, çavuşlarda 40.000 idi. Bu rakamların aşılmaması esas olmakla birlikte 

16. asrın sonlarından itibaren bunların hayli aşıldığına dair örnekler vardır. Zeâmetin üst 

sınırı 99.999 akçe olarak tespit edilmişti; buna rağmen özellikle merkez görevlilerinin 

tasarruf ettiği gedikli (kadrolu/muayyen) zeâmetler bu rakamın üstüne çıkmaktaydı. 

Nitekim Fâtih Kanunnâmesi’nde zaîm ve timar sahiplerinin padişahın elini öpmesinin 

gerekli olmadığından bahsedilirken 150.000 akçe tasarruf eden müteferrikanın el 

öpebileceği kayıtlıdır. Kanunnâmedeki bu kayıt zeâmet sınırının değişebileceğini ortaya 

koymaktadır. Özellikle 16’ncı yüzyılın sonlarından itibaren merkez görevlilerinin 100-

150.000 akçelik zeâmet tasarruf ettikleri dikkati çeker. Hatta 300.000 akçelik zeâmet 

tasarruf eden bürokratlar da vardı. Bunun sebeplerinden biri, merkez görevlilerinin 

mahlûl timarları üzerlerine geçirip sonradan kendi adamlarına ferağ etmeleri olmalıdır. 

Kâtiplerin tasarruf ettikleri zeâmetlere zaman zaman bazı sınırlamalar getirilmiştir.  

Meselâ Defterhâne-i Âmire92 kâtiplerinin fazla zeâmet tasarruf etmelerini önlemek için 

17’nci yüzyılın başında zeâmetlerinin 40.000 akçeyi geçmemesi yönünde ferman 

                                                           
91 Sekbanbaşı: Yeniçeri Ocağının 65. Ortasına yazılı olan askerlere sekban deniyordu. Bu ocağın başında 

bulunan şahsa da sekbanbaşı deniliyordu. Bunlar barış zamanında padişah ile birlikte ava giderlerdi. Bu 

isim Âlemdar Mustafa Paşa tarafından bu birime verilmiş olup onun ölümünden sonra da bu birim 

kapatılmıştır  (Sakaoğlu 1985). 
92 Defterhâne-î Âmire: Osmanlı İmparatorluğu'nun arazi kayıtlarını ihtiva eden, has, zeâmet, tımar, mülk, 

vakıf gibi arazi türlerini tayin ve tescil eden ana defterlerin saklandığı ve bu defterlerle ilgili günlük 

muamelâtın yapıldığı, kaynaklarda defterhâne-i âmire, defter-i vilâyet, defter-i hakanî, defterhâne-i 

hümâyûn ve defter-i dergâh-ı âli olarak geçen defterhâne Osmanlı bürokrasisinin en önemli dairelerindendir 
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çıkarılmıştır. Fakat daha sonra 40.000 akçenin üzerinde zeâmet tasarruf eden birçok 

kâtibe rastlanması bu emre uyulmadığını göstermektedir.  

Genelde (Osmanlı döneminde hâcegan olarak anılan) bürokratlara özgü bir zeâmet tahsisi 

olmadığından emeklilik veya ölüm hâlinde göreve gelen kişiye timar tasarruf etmediği 

durumlarda yerine geçtiği kişinin zeâmeti tahsis edilirdi. Yine hâcegânlara ayrılmış belirli 

bölgeler olmadığından zeâmetleri Rumeli veya Anadolu eyâletlerinin değişik 

sancaklarına dağılmış durumdaydı. Bunların zeâmetleri “serbest timar” statüsündeydi. 

Serbest zeâmet ve timarlarda bazı durumlarda kanuna uymayanlar saklanabiliyor, bu da 

onları talep eden subaşıların93  görevlerini yapamamalarına yol açabiliyordu. Böylesi 

durumlarda kanun kaçaklarını saklayan timar ve zeâmet sahiplerinin dirlikleri ellerinden 

alınabiliyordu. 17’nci yüzyılda bu rakam çok yükselmiştir. Silahtar ve sipâhilere de 

ulûfelerine bedel olarak zeâmet verildiği görülmüştür. Genellikle, devlet hazinesinden 

günde 30 akçe ulûfe alanlara 30.000, 60 akçe alanlara ise 60.000 akçelik zeâmet tahsis 

edilirdi. Çaşnigîrler94 genellikle ulûfe alırlardı, kendilerine zeâmet verildiği takdirde bu 

60.000 akçelik olurdu”.  

Normal zeâmetler ise başlangıçta timar olarak verilip sonrasında terakkîlerle95  20.000 

akçeyi geçtiğinde zeâmet diye anılır, fakat mahlûl olduğunda bozulup parçalara 

ayrılabilirdi. 

                                                           
(Afyoncu 2019). Türkiye’de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından 

“Defterhane-i Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla 

kurulmasının ardından kurum, “Defterhâne-i Hakanî Emaneti” “Defter Eminliği” ve “Defterhane-i Hakanî 

Nezâreti” gibi değişik adlar altında etkinlik göstermiştir (Anonim 2019a). 
93 Subaşı: Kent ve kasabaların güvenlik âmiri. Devlet teşkilâtındaki bu  kadrolar Tanzimât’tan önce 

kaldırılarak bunların yaptığı görev (1826 yılından itibaren İstanbul’un güvenlik işleri ile çarşı- pazar 

denetiminden sorumlu olan, Tanzimât’la da kaldırılan) İhtisab Nezâretine verildi. Sonraki yıllarda da 

güvenlik hizmetini sağlama görevi yeni ihdâs edilen zaptiye örgütüne bırakıldı (Subaşı 1985).  
94 Bahse konu kavram hakkında TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında Taneri (1993)  

tarafından yazılan şu bilgiler yer almaktadır: “Çaşnîgir: (Osmanlı Devleti de dâhil olmak üzere) Bazı İslam 

devletlerinde hükümdar sofralarına nezâret edip yemekleri kontrol eden saray görevlisine verilen ad idi”  
95 Bahse konu kavram hakkında Hatipler’e (2010) ait doktora tezinde şu bilgiler yer almaktadır: “Terakkî: 

Arapça bir kelime olup “artma, çoğalma, ilerleme, ileriye gitme” anlamına gelir. Osmanlı arazi rejiminde 

dirlik sahiplerine verilen zam anlamında kullanılmıştır.  Dirlik sahibi için bu zamlar, sipâhinin devlet için 

zamanla göstereceği yararlılıkları ile orantılı olarak tasarruf ettikleri dirliklerine yeni ilâveler yapılmak 

suretiyle gerçekleşmiştir. Bu türden terakkîye “hisse” veya “ifraz”, terakkî sahiplerine ise “terakkîlü” 

denilmiştir. Dirlik sahibinin vefatı hâlinde, o zamana kadar elde ettiği terakkileri, oğluna veya devralan 

şahsa intikâl etmemesi durumunda olan timarlara ise  “terakkisiz” denilmiştir”. 
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Zeâmetler de tıpkı timarlar gibi, ağırlıklı olarak seyfiyeye (askerî kesime) hizmetlerine 

karşılık tevcih edilmiş bir geçim kaynağı olup zâimler de timarlı sipâhiler gibi dirlik 

bölgesinde ikâmet etmek zorundaydılar. Zeâmetler “serbest timar” statüsünde olduğu için 

zâimlerin, bölgelerindeki bad-i hava96 vergilerinin tamamını tasarruf etme yetkileri vardı 

(Afyoncu 2013; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Kurt’a göre (1999) göre “Zaîmler itibar sahibi kabul edilir, vezirler onları ayakta 

karşılardı. Zaîmler kendi bölgelerinde timarlıların da denetimini yapar, onların başında 

sefere giderlerdi. Savaş dışında bulundukları bölgede kadının denetiminde asayişi 

sağlamaya çalışırlar, ayrıca vergi toplarlardı. Sefer esnasında içlerinden biri seçilerek alay 

beyi unvanıyla bölgenin timarlı sipâhilerine komuta ederdi. Yörük beyleri, müsellem97 ve 

piyade beyleri ile Kavala kaptanı ve voynuk beyi98 zaîm pâyeli olur, bunlar emri altındaki 

grupların başında yer alırdı. Zaîmlerden hizmetleri karşılığı müteferrika ve dergâh-ı âlî99  

çavuşluğu görevine getirilenler de mevcuttur. Sancak beyi ve beylerbeyi oğullarına ilgili 

kanun gereği zeâmet tevcih edilirdi. Rumeli veya Anadolu beylerbeyinin bir oğlu varsa 

40.000 akçe, iki oğlu varsa büyüğüne 25.000, küçüğüne 20.000 akçe zeâmet verilirdi. 

Diğer beylerbeyilerin oğulları ise 35.000 akçelik zeâmet tasarruf ederdi. Beylerbeyinin 

birden fazla oğlu varsa büyüğüne 20.000 akçelik zeâmet, küçüğüne 15.000 akçelik timar 

tevcih edilirdi. Sancak beylerinin oğullarına verilecek dirlik miktarı ise tasarruf ettiği has 

miktarına göre olurdu. Tanzimât’ın ardından timar sisteminin kaldırılmasına rağmen 

imparatorluğun sonuna dek hak sahiplerine ve belli görevlere özgü dirliklere zeâmet 

bedeli verilmesi sürdürülmüştür”. 

                                                           
96 Bad-i hava: Kişilerin özel mülküne verilen zarar karşılığında zarar verenlerden alınan bir tazminat 

vergisidir. 
97 Müsellem: Osmanlılar’da geri hizmet kıtalarından oluşan askerî teşkilât.  
98 Voynuk: Barışta vezirler ile devlet ricâlinin, savaş zamanlarında da ordunun atlarına bakan, Has Ahır 

işlerini üstlenen gayrimüslim bir asker sınıfıydı. Genellikle Bulgarlar’dan seçilirdi. Bu hizmetlerine karşılık 

olarak devlet tarafından kendilerine tahsis edilen (bir nevi özel çiftlik olan) Baştınaları ekip biçerlerdi. Bu 

teşkilât 1878 yılında lağv edildi (Sakaoğlu 1985). 
99 Dergâh-ı Âlî: Padişah sarayı. Daha özel anlamda ise Kubealtı ile buraya bağlı büroları kapsayan Osmanlı 

Sarayının resmî bölümü. Bâbıâlî oluşturulduktan sonra Dergâh-ı Âlî bürolarının bir kısmı buraya 

taşınmıştır. Klasik Osmanlı Sarayı düzeninde Dergâh-ı Âlî’ye (Babüsselam denen) Orta Kapı’dan girilirdi. 

Bu kesimin bekçiliğini de Dergâh-ı Âlî kapıcıları vardı (Sakaoğlu 1985).  
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Osmanlı dirlik sisteminin esasını ve ana grubunu, ekonomik ve askerî yapısının temelini 

timar100 oluşturmaktaydı. Yıllık öşür veya haraç geliri 20.000 akçadan az olan arazi 

parçalarının bir hizmet karşılığında bir veya birkaç kişiye bırakılmasıdır. Timar tasarruf 

edenlere “erbab-ı timar” veya “timarlı sipâhi” denilmektedir. Timar marifetiyle tasarruf 

hakkı kazanan (erbab-ı tımar), zirâî üründen öşür alır, devlete olan yükümlülüğünü de 

yerine getirirdi. Osmanlı arazi rejiminde yarı yüksek soyluluğa dayanan en küçük birim 

timardı. Bu ayrıcalığı kişiye tanıyan devlet, gerekli gördüğünde de geri alırdı (Sakaoğlu 

1985; Pala 1996).  

Pala’ya (1996) göre “Timar belirli bir toprağın veya toprağa ait hakların temlikinden 

ziyâde, birtakım vergilerin bir kimseye havâlesi şeklinde de tanımlanabilmektedir. Timar, 

aslında, araziden doğan vergi gelirlerinin bir kimseye havâle edilmesinin ötesinde, 

herhangi bir hazine gelirinin bir görev karşılığı verilmesi anlamını taşımaktadır. Konu ile 

ilgili değerli çalışmaları bulunan bir diğer değerli tarihçi Barkan da tımarın, para 

ekonomisinin yeteri kadar gelişmemiş olduğu bir dönemin ürünü olarak, nakdî maaş 

dağıtmanın güçlüğü karşısında ortaya çıktığını da ileri sürmektedir. Gerçekte, literatürden 

anlaşıldığı kadarıyla, Osmanlı timarı merkez ile merkezkaç güçlerin sürekli 

mücâdelelerinin ürünü olarak ve merkezin bu savaşta dayanmak istediği güçlü bir 

antifeodal araç biçiminde sahneye çıkmıştır. Esasında timar, özel mülk arazi rejiminden 

mîrî arazi rejimine geçişte kullanılan bir araçtır”.  

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre de “Bölgesine göre değişmekle birlikte timarın 

2.000-6.000 arasındaki çekirdek veya kadro kısmına “kılıç timar” adı verilir ve kılıç 

timar, timarın parçalanamayan en küçük parçasıdır. Bir sipâhiye birden fazla kılıç (timar) 

verilmemesi, verilmiş ise diğerinin alınarak hak eden başkasına verilmesi timar 

sisteminin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Timarın ilk tevcihinde verilen 

en az miktarına “iptidâ” adı verilir. Rumeli Eyâleti’nde iptidâ en çok 6.000 akçe olup, 

bunun 3.000’i kılıç ve diğer 3.000’i de hisse kabul edilirdi. Bu miktar diğer eyâletlerde 

3.000-5.000 akçe arasındaydı. 

                                                           
100  Osmanlı timar sisteminin menşei konusunda detaylı bilgi için bkz. Acun 2002; Şahin 2013. Timar 

sisteminin Osmanlı Devleti’ndeki uygulaması hakkında özlü bir çalışma olarak bkz. Aktan 1998. 
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Timarlar veriliş şekline göre “tezkireli timar” ve “tezkiresiz timar” olarak ikiye ayrılırdı.  

- Tezkireli timar; geliri düşük olup, beylerbeyi beratıyla verilen timarlardı. 

- Tezkiresiz timar ise geliri yüksek olup, beylerbeyi tezkeresiyle gönderilip, tayini de 

Divan-ı Hümâyun tarafından gerçekleştirilen timarlardı.  

Timarlar idârî ve malî özerklikleri bakımından “serbest timar” ve “serbest olmayan timar” 

şeklinde de iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan;  

- Serbest timarlar; Padişah hasları, vezir, beylerbeyi, sancak beyi, nişancı, defterdar gibi 

yüksek rütbeli devlet görevlileri ile diğer memurların has ve zeametleri bu kapsamdaki 

timarlar olup, bunlar idârî ve malî bakımından bazı imtiyazlara sahipti. Bu tür timarlarda 

timar sahiplerinin başta öşür ve haraç olmak üzere “resm-i (rüsûm-u) serbestiye” denilen 

“niyâbet”101  ve “bad-ı heva”102  isimleri altında kaydedilmiş olan vergileri almak hakkı 

bulunuyordu. Resm-i arûs103 (gerdek vergisi), resm-i tapu, âdet-i destbanî104 (koruculuk 

hakkı), koyun, tütün, otlak ve kışlak resimleri (rüsumları) ile cürüm ve resm-i cinayet 

(cinayet rüsumu) serbest timarların aldıkları vergilerdendir.  

- Serbest olmayan timar sahipleri ise bu vergileri alıp, bağlı bulunduğu sancak beyi veya 

subaşı ile bölüşmek zorundaydı ve hatta bazı yerlerde hiç alamazlardı.  

                                                           
101  Niyâbet (rüsûmu): Yöneticilerin halktan aldığı bir vergi çeşidi olup suçlulardan alınan “cerimeler” de 

bu vergiye dahil edilir. Bu vergilere bâd-ı hava vergileri de denilmiştir (Beldiceanu 1985; Şahin 2012). 
102  Bâd-ı heva bir çok verginin üst başlığıdır. Bad-ı heva’nın, resm-i arûs, cürm-i cinayet, niyâbet, resm-i 

tapu, resm-i zemin, yave, abd-i abık, kenizek, âdet-i deştbani v.s. adlarla anılan çeşitleri bulunmaktaydı 

(Taşkın 2013). Satış resmi (hac, bac-ı pazar), buğday değirmeni resmi, eğirme değirmeni resmi, kovan 

resmi, ispençe, salariyye ve gümrük resmi de bâd-ı hava vergisi kategorisi içinde yer almaktaydılar 

(Beldiceanu 1985; Şahin 2012). 
103 Resm-i Arûs, Osmanlı İmparatorluğu’nda toplanmış olan bir vergi türü olup TDV İslam 

Ansiklopedisinde müellif  Sahillioğlu tarafından yazılan müstakil bir başlık altında şu bilgiler yer 

almaktadır: “Resm-i arûs (gerdek vergisi); timar sahibinin kendi toprağındaki reâyâdan talep ettiği gerdek 

hakkıdır. Feodal karakterli bu vergi, Osmanlılar’a muhtemelen fethettikleri ülkelerin cârî örf ve 

kanunlarından geçmiştir. Nitekim Osmanlı hâkimiyetine giren sancakların kanunnâmelerinde daha önceki 

uygulamalara da temas edilmektedir. Meselâ Akkoyunlu ve Dulkadırlılar’dan Osmanlılar’a intikâl eden 

yerlerde arûs resmi eski uygulamadaki şekli ile alınmaktaydı (Sahillioğlu 1991). Resm-i arûs, gelin resmi 

(rüsûmu)  olarak da bilinir. Serbest tımar sahiplerinin ve beylerbeylerinin nikâhlanan kız veya dul 

kadınların babalarından aldığı vergidir. Tımar sahiplerinin veya kale askerlerinin kızları evlendiği zaman, 

bu vergiyi beylerbeyleri alırdı. Konar-göçerlerde ise kız başka bir boya veriliyorsa nikâhta sipâhiye 200 

akçe verilirdi, kadınsa bu 100 akçe olarak ödenirdi” (Taşkın 2013).  
104  Âdet-i destbanî.; herhangi bir şahsın atı veya sığırı bir başkasının ekinine girip zarar verdiği takdirde 

hayvan sahibinden alınan vergidir (Taşkın 2013). 
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Timarlar, sahibinin yaptığı görevlere göre de üçe ayrılmaktadır. Bunlar: eşkinci, 

mustahfız ve hademe timarlarıdır.  

- Eşkinci timarı tasarruf edenler, bir sefer olduğunda kendileri ve varsa yetiştirdikleri 

cebelüler ile bağlı oldukları alay beyinin bayrağı altında sefere giderlerdi. Osmanlı eyâlet 

ordusu açısından en önemli olan ve sayıca en fazla olan timar bunlardı.   

- Mustahfız timarı, kale korumasında görevli olanlara verilen timardır. Hisârî de denilen 

bu görevlilere tayin olunan icmâllü timarlara “gedik timar” da denilir. Hizmetlerine 

devam ettikleri sürece timarları ellerinden sebepsiz alınmazdı.  

- Hizmet (hademe) timarı ise, bazı sınırlarda bulunan cami imam ve hatipleri ile saray-ı 

hümâyun hizmetlilerine verilen timardı.  

Bunların dışında münavebe timarı, mülk timarı, mensuhat timarı, sepet timarı gibi başka 

timar çeşitleri de bulunmaktadır” 105.  

Timar işleten dirlik sahiplerine sahib-i arz106 veya timarlı sipâhi adı verilir. Sahibi arz, 

rakabesi devlete ait olan arazilerin kendisini değil, onların üzerinden alınan gelirleri 

kullanırlardı. Topladığı bu vergiler vazifesi karşılığı olup tasarruf ettiği arazinin 

gelirinden yetiştirdiği cebelüleri ile birlikte savaşlara katılmak zorundaydı. Savaş 

dışındaki zamanlarda, gelirini tasarruf ettiği arazi üzerinde geniş hak ve yetkileri de vardı. 

Bu yetkiler timar sistemi içinde kanunlarla belirlenirdi. Ancak sipâhiler Batıdaki feodal 

beyler gibi değillerdi. Batıdaki Feodal sistemde arazi ve serfler feodal beyin mülkü olup 

almak-satmak gibi yetkileri (hakları) vardı. Feodal beyler aynı zamanda siyasî otoriteydi 

ve bunların yargılama hakları da vardı. Batıdaki feodal beyler ile tımarlı sipâhiler 

arasındaki en temel fark, sipâhiler arazinin mâliki değillerdi. Devlet tarafından 

belirlenmiş görevler karşılığında sadece vergileri toplama hakkı kendilerine verilmiştir. 

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde de bu yetki alınıp bir başkasına 

verilebilirdi. Devlet adına reâyâdan toplayacağı vergi de sipâhinin keyfine bırakılmamış 

olup, kanunla belirlenmiş miktara göre idi. Hatta bazı bölgelerde sipâhi tarafından 

                                                           
105 Konu hakkında ilave bilgi için bkz. Şahin 2012. Kurt 1999; İnalcık 2012; Baykal 1974; Aktan 1998. 
106 Sahib-i arz: Dirlik olarak toprağı yöneten ve öşürünü şahsî gelir biçiminde kullananlar. (Sakaoğlu 1985). 

Mîrî arazinin mülkiyeti devlete ait olup bu tür araziler “sahib-i arz” denilen (merkezî otorite tarafından 

kendilerin bu arazinin tevcih edildiği) şahsın izniyle belli bir bedel karşılığında reâyâya kullandırılmaktadır 

(Kenanoğlu 2006). 
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vergilerin toplanma tarihi de belirlenmiş olup her yıl Mart ayında toplanması kanun 

olmuştu. Sipâhi aynî olarak topladığı vergi gelirlerini satarak nakde dönüştürürdü. Sipâhi, 

köylülerden belirlenen miktarın üzerinde vergi toplayamaz, köylüleri sorumlulukları 

dışındaki işlere de zorlayamazdı. Böyle bir durumda reâyânın dîvâna şikâyet etme hakkı 

bulunur, cezası da dîvân tarafından verilirdi. Sipâhinin başlıca görevlerinden biri arazinin 

boş kalmasına engel olup, üretimin devamlılığını sağlamaktı. Sipâhinin timar üzerindeki 

en önemli sorumluluğu cebelülerin at, silah ve teçhizatlarını belirlenmiş usûllere uygun 

ve tam olarak temin etmesi ve seferdeki yoklamada eksiksiz olarak hazır bulunmasıydı. 

Sipâhi vefat ettiğinde kullanımındaki timar oğluna geçerdi. Vefat eden sipâhinin timar 

geliri zam ve terakkîlerle çoğalmış ise, intikâl hâlinde bunlar alınıp bir başkasına verilir, 

sipâhinin kılıç hakkı oğluna devredilirdi. Eğer evladı küçük ise hizmet edecek yaşa gelene 

kadar cebelü göndermek şartıyla yine de verilirdi. Sipâhi, çocuğu olmaksızın ölürse ve 

“sipâhinin vârisi olmadığı kadı tarafından yapılan teftiş ile sabit olursa” timarı, layık olan 

bir başkasına verilirdi. Seferde şehit düşen sipâhi ile yatağında ölen sipâhiden oğluna 

intikâl eden timarın geliri de değişmekteydi.  

Osmanlı Devleti’ndeki mirî arazi, küçük bir ziraî işletme oluşturacak büyüklükte 

parçalara bölünüp resm-i tapu (peşin kira) ile reâyâ çiftlikleri hâlinde dağıtılırdı. Bunun 

yanında, timar sahiplerinin kendi nam ve hesaplarına ziraat işiyle meşgul olmalarına 

imkân veren “hassa çiftlik ve çayırları” da vardı. Hatta bazı yerlerde hassa bağ, bahçe ve 

değirmenler de vardı. Bu araziyi sipâhi doğrudan kendisi işletebileceği gibi, şekil ve 

şartları kanunla belirlenmeyen bir usûlle kiraya verebilir ve bir başkasına işlettirebilirdi 

(İnalcık 2012, Kurt 1999, Hatipler 2010, Yıldırır ve Kadıoğlu 2015, Duran ve Çamlı 

2019). 
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Şekil 5.4 Menteşe Sancağına ilişkin bir icmâl defteri (H. 991) (TKGM 2015) 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Çiftlik” bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki 

araziye verilen isim olup, yarısına da “öküzlük” ya da “nim çift” denilir. Bunların dönüm 

karşılığı, toprağın verimine göre, 60 ila 150 dönüm arasında değişebilmektedir. Örneğin, 

Diyarbakır’da iyi bir yerde 80 dönüm arazi bir çift ederken, vasat bir yerde 100 dönüm 

ve çorak bir yerde 150 dönüm arazi bir çift etmektedir. Dönümün ve çiftliğin 

belirlenmesinde esas olan o bölgedeki arazinin sulu olup olmaması ve her yıl ekilip 

ekilememesidir. Arazilerden alınacak vergi miktarları da bölgeden bölgeye değişmekte 

olup, bu miktarlar kanunnâmelerde kesin olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte çift 

yazılabilecek düzgün ve verimli arazisi bulunmadığından hiç çift yazılamayan yerler de 
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vardı. Bu gibi yerlerde ise dönüm uygulaması olup, bunlardan çift resmi107  yerine resm-

i zemin alınmaktadır. Kendisine verilen çiftliği işlemeyen reâyânın elinden bu arazi alınıp 

bir başkasına verildiği gibi, ayrıca bunlardan “çift bozan” 108  veya “leventlik akçesi” 109  

adıyla bir tazminat da alınırdı”. 

Kanunî Döneminden sonran Timar sisteminde başlayan bozulma artarak devam etmiş, bu 

çerçevede 1703 yılında Girit adasına özgü olarak tımar sistemi kaldırılmış, 1812 yılından 

itibaren bütün Osmanlı coğrafyasında tımar verilmemeye başlanmış, Yeniçeri Ocağının 

kaldırılması ve yerine Asâkir-i Mansure-i Muhammediye adlı düzenli ve mensuplarının 

da maaşlı olduğu ordunun kurulmasının ardından 1839 Tanzimât Fermanı ile de timarın 

da içinde bulunduğu dirlik sistemi tamamen kaldırılmıştır  (Afyoncu 2009; Şahin 2012; 

İnalcık 2012; Aydoğdu 2015).  

5.4.2 Paşmaklık 

İpşirli’ye göre (2007) “Paşmaklık110, Osmanlı Devleti’nde hânedana mensup kadınlara 

tahsis edilen arazi için kullanılan bir terimdir. 

Padişahın annesi, kızları ve hanımlarının ayakkabı, elbise ve benzeri ihtiyaçları için 

devlet tarafından bir arazinin vergi gelirleri tahsis edilirdi. Bu tür uygulama özellikle 

17’nci-18’nci yüzyıllarda yaygınlaşmıştır. Osmanlı arazi mülkiyet sistemi ve taksimâtı 

konusunda bir risâle kaleme alan 17’nci yüzyıldaki Osmanlı devlet adamı ve kanunnâme 

müellifi Avni Ömer Efendi (ö. 1659) has olarak nitelenen dirlik arazilerine paşmaklıkları 

dâhil etmiş ve bunların sultanların ihtiyaçları için ayrılan haslar olduğunu ve sultanların 

devletteki mansıb111, sahipleri gibi azilleri söz konusu olmadığından hayat boyu tahsis 

                                                           
107  Çift resmi, Müslüman çift yeri sahibinden alınan tutarı da yılda üç akça vermek veya üç gün hizmet 

etmekti  (Ortaylı 2008). 
108  Çift bozan; toprağını üst üste üç yıl boş bırakan kişilerden alınan vergidir. 
109  Leventlik akçesi: Bkz. çift bozan 
110 Paşmaklık; Padişahların annelerine, kızlarına, kızkardeşlerine ve eşlerine tahsis olunan haslardır. 

Tanzimâtla birlikte paşmaklık uygulaması kaldırılarak padişah yakınlarına Hazineden ödenekler 

bağlanmıştır (Sakaoğlu 1985). 
111 Dergâh-ı Âlî: Padişah sarayı. Daha özel anlamda ise Kubbealtı ile buraya bağlı büroları kapsayan 

Osmanlı Sarayının resmî bölümü. Bâbıâlî oluşturulduktan sonra Dergâh-ı Âlî bürolarının bir kısmı buraya 

taşınmıştır. Klasik Osmanlı Sarayı düzeninde Dergâh-ı Âlî’ye (Babüsselam denen) Orta Kapıdan girilirdi. 

Bu kesimin bekçiliğini de Dergâh-ı Âlî kapıcıları vardı (Sakaoğlu 1985).  
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edildiğini yazmıştır. Daha önceki Türk devletlerinde ise bu anlamda arazi tasarrufuna 

rastlanmadığı gibi, 16’ncı yüzyıl sonlarına kadar Osmanlılar’da da paşmaklık adıyla arazi 

tasarrufu görülmez. Önceleri padişahların vâlide sultanlarına ve hanım sultanlara112  bazı 

mîrî yerleri temlik ettikleri veya timar olarak verdikleri, ancak bu tahsisâtların özel bir 

adla anılmadığı bilinmektedir.  

Vâlide sultan paşmaklıkları ile ilgili en dikkate değer uygulamalar Vâlide Nurbânû Sultan 

(1525/1530-1583) ile Safiye Sultan (1550-1619)’a aittir. III. Mehmet, hükümdarlığı 

döneminde (1595-1603) vâlidesi Safiye Sultan’a geliri yüksek bazı zeâmetleri bir araya 

getirerek bir hassı, paşmaklık olarak ona tahsis etmişti. III. Murat da hükümdarlığı 

döneminde (1574-1595) vâlidesi Nurbânû’ya Yeni İl hassını ihsan etmiştir. Bunun için 

Sivas yöresinde daha çok konargöçer Türkmen cemaatlerinin bulunduğu kesimde Yeni İl 

adıyla oluşturulan bir idârî birimin vergi gelirleri vâlide sultana ayrılmıştır. Hukukî sürece 

göre mîrî arazi, serbest mülk veya has paşmaklık şeklinde hânedana mensup sultanlara ve 

özellikle vâlide sultana tahsis ediliyor, daha sonra da bu tür paşmaklıklar vâlide sultanın 

serbest mülk olarak kurduğu hayratına vakfedilebiliyordu. Nitekim 1583 yılında Yeni İl, 

vâlide sultan külliyesi için vakfa çevrilmişti. Nurbânû Sultan’ın Yeni İl hasları yılda 4 

milyon akçe getiriyordu. I. Ahmet’in saltanatı sırasında (1603-1617) 800.000 akçe daha 

artış gösterdi. Bu tür serbest mülklerde vakıf ve mülk sahipleri, yöneticileri idârî ve malî 

bakımdan bir serbestlik içinde hareket etmekte, mahallî idareciler tarafından tahkikât ve 

teftiş yapılamamaktaydı. Ancak paşmaklık, has sahibi öldüğünde ileride yeniden tahsis 

edilmek için hazineye intikâl ederdi.  

Hânedana mensup sultanlara Anadolu ve Rumeli’de mîrî arazi ve köylerin paşmaklık 

olarak tahsisi 17’nci yüzyılda giderek yaygınlaşmıştır. IV. Murat’ın kızkardeşi Ayşe 

Sultan’a (Yanya civarında bir yerleşim merkezi olan) Narda’da, Gevherhan Sultan’a 

Gerebeniş kazasında, Ümmü Gülsüm Sultan’a Halep’te paşmaklıklar verdiği ve buralara 

herhangi bir şekilde müdâhalenin önlenmesini de emretmiştir. İlk Osmanlı vak’anüvisi 

Naîmâ (1655-1716)’ya göre (Sultan 4. Murat ve halefi Sultan İbrahim’in anneleri) Kösem 

Sultan (öl. 1651) yıllık 20 milyon akçeden fazla gelir getiren beş hassa sahip olup bunlar 

                                                           
112  Hanım sultan: Anneleri padişah kızı olan. Bunlara devlet hazinesinden maaş ödenir, baelirli kişilerle 

evlenmeleri sağlanır, nikâhlarını da kazasker kıyardı (Sakaoğlu 1985).  
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Menemen, Zile, Gazze, Kilis ve İzdin idi. Bunlardan (Eğriboz adasındaki) İzdin daha 

önce (Padişah IV. Mehmet’in annesi) Hatice Turhan Vâlide Sultan (1627-1683)’nin, Zile 

(Tokat) ise Safiye Sultan’ın paşmaklık haslarına dâhildi.  

Paşmaklıklar voyvodalar aracılığı ile yönetilirdi. Voyvodaların bu görevde karşı karşıya 

kaldıkları en önemli mesele vergi tahsili sırasında bölgedeki şer’î ve örfî idarecilerle 

anlaşmazlığa düşmeleridir. Bazen da tahsis edilen paşmaklıklara el konabiliyor ve bunlar 

padişah haslarına katılıyordu. 18’inci yüzyıldan itibaren hânedana mensup sultanlara 

tahsis edilen arazi için paşmaklık terimi kullanımına son verilmiş ve bunlar has tâbiriyle 

anılmaya başlanmıştır.” 

5.4.3 Ocaklık 

Kılıç’a (2007) göre “Ocaklık, Osmanlı idârî ve malî teşkilâtında belirli bir tahsisat alanını 

ifade eden bir terimdir. Bu kavram, Osmanlı öncesi dönemde kaynaklarda daha ziyâde 

arazi tasarrufu ve toprağın hizmet karşılığındaki kullanım hakkının belli bir aileye irsen 

bırakılmış olması bağlamında zikredilir. Moğollar, İlhanlılar113, Anadolu Selçukluları ve 

Anadolu beyliklerinde askerî iktâların emir veya sipâhinin erkek çocuklarına intikâl eden 

şekline ocaklık veya ocakzâde timarları denildiği bilinmektedir. Bunlar daha sonra 

Osmanlı timar sistemi içinde varlıklarını sürdürmüş, ocakzâde timarları olarak tahrir ve 

timar kayıtlarında yer almıştır. 

Osmanlı Devleti’nde ocaklık teriminin kullanım alanları çeşitlidir. En yaygın biçimde 

idârî teşkilât içerisinde rastlanan ocaklık statüsündeki sancakları ifade etmek üzere geçer.  

Ocaklık sancaklar hükûmet ve yurtluk-ocaklık sancaklar olmak üzere iki çeşittir.  

Osmanlı döneminde kaleme alınan bazı kanunnâme ve risâlelerde ocaklık sancakların 

hukukî ve idârî statüleri açıklanmıştır. Buna göre ocaklık sancaklar hükûmet, yurtluk-

ocaklık gibi adlarla fetih sırasında hizmeti görülen yerel beylere veya emîrlere çoğunlukla 

kendi arazileri olmak üzere bırakılan yerlerdir.  

                                                           
113 İlhanlılardaki iktâ uygulaması – sistemi konusunda bilgi için bkz. Oğuz 2003.  
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Hükûmet tâbir edilen sancaklar mülkiyet, yurtluk-ocaklık sancaklar ise arpalık ve sancak 

hassı yoluyla verilirdi. Hükûmet sancaklarda timar sisteminin gereği olan tahrir yapılmaz, 

yani bu gibi sancaklarda timar ve zeâmet tahsisâtı yoktur. Sancak gelirinin tamamı 

idarecisi konumundaki beylere aittir. Yurtluk-ocaklık sancaklarda ise tahrir yapılabilir ve 

içinde timarlar bulunabilir. Hükûmet sancaklarda Osmanlı merkezî idaresinin memurları 

konumundaki beylerden ve kul taifesinden (tebaadan) hiç kimse bulunmazdı. Bu tür 

sancakların beyleri mahallî hânedan mensubu olup kendilerine ait askerleri vardı. Ancak 

bunlar beylerbeyilikler içindeki diğer sancaklar gibi sefer zamanında bağlı bulundukları 

beylerbeyinin emri altında sefere çıkarlardı. Ocaklık beyleri genellikle azledilmezdi. 

Öldüklerinde veya hizmette kusurları görüldüğünde sancakları evlât ve akrabalarına 

verilir, aile dışından kimseye tevcih yapılmazdı. Bu özellikler incelendiğinde ocaklık 

statüsündeki sancakların içişlerinde tamamen serbest olduğu anlaşılır. Devlete sadâkatle 

hizmet ettikleri sürece bu sancakların idâresinin kuru bir mülkiyet hakkıyla mahallî 

beylere ve bunların aile üyelerine bırakılması devam ettirilirdi.   

Ocaklık statüsündeki sancaklar Bosna, Anadolu, Diyarbekir, Van, Kars, Çıldır (Ardahan), 

Trabzon, Şam, Rakka (Suriye), Bağdat (Irak), Basra (Irak), Adana, Tunus ve (Kuzey 

Irak’taki tarihî bir yerleşim şehir olan) Şehrizor eyâletlerinde görülmektedir. 

Bazı askerî görevlilerin ücretlerine karşılık kendilerine tahsis edilen gelirler de ocaklık 

olarak anılır. Bu usûl, özellikle sınır bölgelerinde görev yapan kale muhafızlarının 

maaşlarını zamanında ve düzenli biçimde almasını sağlamaya yönelik bir uygulamadır. 

Kale görevlilerine ayrılan ocaklık gelirleri çoğunlukla mukâtaa gelirlerinden 

oluşuyordu”. 

5.4.4 Mâlikâne 

Genç’e (2003) göre “Mâlikâne114, Osmanlı maliyesinde vergi iltizam sisteminin 1695 

yılından Tanzimât’a kadar uygulanan özel bir türüydü. Arapça “mülk sahibi” anlamındaki 

                                                           
114 Mâlikâne: Devlet arazilerinin (hazine arazisinin) bir muacele (peşin) ve yıllık kira karşılığı kişiye 

satılması. Para sıkıntı çekildiği dönemlerde bu uygulamaya yaygın bir şekilde başvurulmuştur. Gerçek 

satıştan farkı, tasarruf hakkının mirasçılara geçmesiydi (Pamuk 1990; Sakaoğlu 1985). 
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mâlik kelimesiyle Farsça “âne” ekinden türetilmiş bir kelimedir. Mâlikâne sisteminde 

“mukâtaa” adı verilen vergi kalemleri iltizamda olduğu gibi müzâyede ile ihale edilirdi. 

Ancak aralarında önemli bir fark vardı. Normal iltizamda müzâyede, tahvil denilen bir-

üç yıl arasında değişen bir dönem için hazineye ödenecek yıllık vergi (mal) miktarı 

üzerinde cereyan ederdi. Mâlikâne sisteminde ise bu yıllık vergi miktarı Hazine 

tarafından belirlenmişti ve rekâbetle arttırılması veya azaltılması söz konusu değildi. 

Burada müzâyede, yıllık vergi miktarı sabitlenmiş bulunan mukâtaanın bir tahvil için 

değil, kaydı hayat şartıyla vergilendirme hakkını elde etmenin bedeli olarak ödenmesi 

gereken ve “muaccele” adı verilen peşin meblağ üzerinden yapılırdı. Müzâyedede en 

yüksek muacceleyi ödeyen şahıs mâlikâne sahibi olarak berat alırdı.  

17’nci Yüzyılın son çeyreğinde yoğunlaşan savaşlar giderleri büyük ölçüde arttırmış, 

gelirleri ise bir bölümü elden çıkan bölgelerde kaldığı için azaltmıştı. Bütçede büyüyen 

açıkları kapamak üzere Hazine mukâtaaları vaktinden önce, artan oranda peşin ödeme 

şartıyla ve tahvil sürelerini bir yıla, hatta daha kısa dönemlere indirerek iltizama vermeye 

başlamıştı. Sıkça değişen ve verdikleri peşini faizleri ile birlikte bir an önce 

mükelleflerden çıkarmaktan başka kaygıları olmayan mültezimler115 reâyâ üzerindeki 

vergi yükünü üretim kapasitesini daraltacak ölçüde ağırlaştırıyordu. Üretim kapasitesi 

daraldıkça da vergi gelirleri düşüyordu. Gelirler azaldıkça Hazinenin ihtiyacı ve talebi de 

artıyordu. İltizam sisteminde vergilendirme ile üretim kapasitesi arasında birbirini 

engelleyen bir kısır döngünün yerleşmesi Osmanlı maliyesinin 17’nci yüzyılın sonlarında 

karşılaştığı temel paradokstu. Mâlikâne sistemi da bu paradoksu aşmayı sağlayacak bir 

kurum olarak düşünüldü.  

Mukâtaaların geçici bir süre için değil ömür boyu devam etmek üzere iltizama verilmesi 

(bervech-i mâlikâne), reâyânın üretim kapasitesiyle vergi ödeme gücü arasında oluşmuş 

olan kısır döngüyü tersine çevirecek yeni bir mekanizmayı yerleştirecekti. Bu yeni sistem 

yalnız reâyânın ve hazinenin değil aynı zamanda mâlikâneci mültezimin de lehine 

sonuçlar doğurmaya adaydı. Gerçekten her üçünün menfaatini âhenkli bir duruma 

getirdiği için hemen benimsendi, hızla yayıldı ve uzunca bir süre uygulandı.  

                                                           
115 Mültezim: Bir köyün ya da kasabanın devlet tarafından toplanacak gerlirlerinin müteahhitliğini 

yükümlenen kişi. Mültezim olmak isteyenler âşar ve rüsum artırmalarına katılırlardı. En çok payı süren, bir 

geliri iltizam etmiş olurdu (Berkes 1970; Pamuk 1990; Sakaoğlu 1985). 
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Müzâyedede en yüksek muacceleyi teklif edip ödeyen mâlikâneciye verilen beratta 

vergilendirme hakkını elde ettiği mukâtaa ve mükellefler üzerinde, hayatta oldukça 

tasarruf etmesi için geniş idârî ve inzibatî yetkilerle donatılarak kadılar hâriç hiçbir devlet 

görevlisinin müdahalesine izin verilmeyeceği belirtilirdi. Mâlikâneci öldüğü zaman 

mukâtaa “mahlûl” olarak yeniden müzâyedeye konulurdu. En yüksek muaccele teklifini 

ayrıca arttırmadan kabul ederse oğlu tercihen mâlikâneci olabilirdi. Bunun dışında 

herhangi bir miras hakkı söz konusu değildi. Mâlikâneci mukâtaasını serbestçe satabilir 

yani ferağ (kasrıyed) edebilirdi. Ancak satıştan itibaren kırk gün içinde ölürse satış 

hükümsüz sayılır ve mukâtaa mahlûl kategorisine alınırdı. Fertler arası satışlardan 1735 

yılından itibaren kayıtlı muaccele değerinin % 10’u kadar kasrıyed resmi alınmaya 

başlandı.  

Mâlikâneci, mukâtaanın yıllık vergisini ve bunun ortalama % 10’u civarındaki 

kalemiyesini yıl içinde üç taksitte ödeyecekti.  Hazine, alacağı yıllık vergi miktarını 

mâlikânecinin rızâsını almadan arttırmamayı garanti ediyordu.  Mukâtaanın gelirinde 

önemli bir düşme olursa taksitler birkaç yıl geciktirilebilirdi. Gelir düşüşü geçici değil 

sürekli hâle gelirse mâlikâneci yatırdığı muacceleyi talep etmemek şartıyla mukâtaasını 

Hazineye bırakabilirdi. Mâlikâneci, yıllık vergi ödemelerini birkaç yıl geciktirir yahut 

vergilendirmede yasalara uymaz veya reâyâya zulmederse hem mukâtaasını hem de 

yatırdığı muacceleyi kaybederdi. Mâlikânecilere tanınan hak ve yükümlülüklerin 

değişmezliği şeyhülislâm, nakîbüleşraf116  ve kazaskerlerden oluşan bir heyetin gözetim 

ve sorumluluğu altında garantiye alınmıştı.  

Yaşadığı ve yasalara uygun davrandığı sürece kendisinde kalacağını bildiği mukâtaa 

alanındaki reâyâya yardımcı olmak ve üretim kapasitesini genişletmek üzere kredi 

vermek sadece reâyânın değil aynı zamanda mâlikânecinin de menfaatine idi. Zîrâ 

doğacak vergi artışından Hazineye ödeyeceği miktar sabit kaldığı için kârını 

büyütebilecekti. Yatırdığı muaccele de esasen gelecekte sağlamayı umduğu bu kârların 

bir nevî aktüel değerine karşılık geliyordu.  

                                                           
116 Bahse konu kavram hakkında TDV İslam Ansiklopedisinde Buzpınar (2006) tarafından müstakil bir 

başlık altında yazılan şu bilgiler yer almaktadır: “Nakibü’l-eşraf: Osmanlı devlet teşkilâtında (Hz. 

Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelen) şeyyid ve (Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’ın 

soyundan gelen) şeriflerle ilgili işlere bakan kişi”. 
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Maliye otoritelerinin vergilendirme faaliyeti ile reâyânın üretim kapasitesi arasında 

birbirini destekleyen bir mekanizmayı işletmek üzere bir çeşit kalkınma projesi olarak 

uygulamaya koydukları mâlikâne sisteminin Hazineye kısa vâdede yegâne faydası bu 

muaccele gelirinden ibaretti. Mâlikâneci yaşadığı sürece üretim ve vergi artışından sadece 

kendisi ve reâyâ yararlanacaktı. Bununla birlikte mâlikâneci öldüğü zaman mahlûl kalan 

mukâtaa yeniden müzâyede ile satılırken artmış olan kâr hacmine göre bu kârların 

kapitalizasyonuna karşılık gelen eden muaccele miktarları da büyüyecekti. Hazine için 

bu muaccele gelirleri bir iç borçlanma demekti. Ancak mâlikâneci yaşarken kazandığı 

kârlarla hem faizi hem de anaparayı almış sayıldığı için ayrıca faiz ve geri ödeme söz 

konusu değildi.  

Mâlikâne sahiplerinin büyük çoğunluğu orta-yüksek askerî zümre mensupları idi. 

Başlangıçta ister reâyâya ister yönetici kesime (askerî) mensup bulunsun kadın veya 

erkek herkes mâlikâne sahibi olabiliyordu. Reâyânın ve padişah kızları hariç kadınların 

mâlikâne sahibi olması 1714 yılından sonra yasaklanmış ve ancak padişahın özel izniyle 

mümkün olabilen birer istisna hâline getirilmiştir. Büyük mukâtaalar hisselere bölünerek 

farklı mâlikânecilere verilebiliyordu. Başlangıçta hissedar sayısı iki üçle 

sınırlandırılıyorken zamanla bu sayının on beş-yirmiye kadar yükselmesine müsaade 

edilmiştir.  

Büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan mâlikâne sahipleri vergilendirmeyi bizzat 

kendileri pek yapmaz, adamlarından birini görevlendirir yahut iltizama vererek yönetirdi. 

Mâlikâne sistemi genişledikçe iltizamla idare de yaygınlaştı, hatta mûtat hâle geldi. 

Bununla birlikte mâlikâne öncesi şekliyle iltizam sisteminin doğurduğu sakıncalar pek 

söz konusu olmadı. Zira her mukâtaanın kaderiyle artık menfaati gereği yakından 

ilgilenen bir veya birkaç mâlikâneci uzakta da olsa mevcuttu.  

Devlete ait gelirlerin yaklaşık % 50’sini oluşturan mukâtaalar için 1695 yılında 

uygulamaya konulan sistem kısa sürede çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Bununla 

birlikte 1716 yılında Şam, Halep ve Diyarbekir eyâletleri dışında kalan bölgelerde 

mâlikâneler kaldırılmıştır. Bu radikal kararın gerekçesi, savaş (1714-1717) dolayısıyla 

artan âcil giderleri karşılamak için mukâtaaların sabitlenmiş olan yıllık vergilerini 
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arttırmaktan başka bir çârenin görülmemesidir. Gerçekten yıllık vergilerine % 50’ye 

varan zamlarla mukâtaalar iltizama verildi. Yıllık vergilerin bu ölçüde arttırılabilmesi, 

mâlikâne sisteminin başlangıçta öngörüldüğü gibi vergi kaynaklarını koruyup geliştirmiş 

olduğunu da ortaya koyuyordu. Nitekim durum belirlenip âcil ihtiyaçlar temin edildikten 

sonra 1717 yılında mâlikâne sistemi geri getirildi. Eski mâlikânecilere daha önce yatırmış 

oldukları muaccelenin yarısını ödemek şartıyla mukâtaalarını tekrar alabilecekleri ilân 

edilmiştir. İki yıllık ara güveni biraz sarsmakla birlikte sistem genişlemeye devam etmiş 

ancak bu sektöre yatırım yapanların talep ettikleri kâr oranı risk dolayısıyla yükselmiş, 

yani muaccele miktarları azalmıştır. Hiçbir keyfî müdâhalenin artık yapılmayacağını 

gösteren uzunca bir uygulamadan sonra 1730’lardan itibaren kâr oranlarının yavaş yavaş 

düşmeye başladığı görülmüştür. Gerçekten mâlikânecilerin razı oldukları kâr haddi 

1730’larda % 30-35 civarında iken, 1760’larda % 25’e, yüzyılın sonlarında da % 15’e 

kadar gerilemiştir.  

Bu seyir içinde sistemin genişlemesi de hızlanmıştır. Sadece mukâtaaların hemen tamamı 

mâlikâne olmakla kalmamış, aynı zamanda timar, zeâmet ve hasların da pek çoğu 

mukâtaa hâline getirilerek sisteme dâhil edilmiştir. Ayrıca birçok eyâlet, sancak, 

muhassıllık117, voyvodalık vb. büyük idârî ve malî birimler de mâlikâneleştirilmiştir.  

Hatta sistemin dışında tutulan cizye ve avârız vergilerinin118 de bir bölümü yanında 

                                                           
117 Muhassıl: 1840 yılından itibaren vilâyet, sancak ve kazâlara gönderilen bağımsız memur. Muhassıl, 

tâlimat gereği, gittiği yerde bir meclis oluşturarak yerin özelliğine ve durumuna göre vergilerin tespiti, 

bunun halka dağıtımı ve toplanması, gerekli masrafların ödenmesi, artanının da hazineye gönderilmesiyle 

görevliydi. Doğrudan merkeze karşı sorumluydu. Muhassıl meclisi: İl yerel idâre kurulu. Vilâyet, sancak 

ve kazâ merkezlerinde 1840 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır. On kişilik bu meclisin üyeleri mal, 

nüfus, emlâk kâtipleri, kadı, müftü, zâbit ile (Tanzimât Dönemi’nde Müslüman halkın bir oylama esasına 

göre seçtiği ve eyâlet, lîvâ, kazâ meclislerine üye olarak gönderdiği kişiler olan) vücuhtan dört kişiydi. 

Ayrıca azınlıkların metropolit ve haham gibi ruhanî reisleri ile kocabaşıları (Rumeli’deki Hristiyan köylerin 

muhtarları) da cemaatleriyle ilgili konularda toplantılara katılıyorlardı. Muhassıllık uygulaması 

kaldırıldıktan sonra bu meclisler, meclis-i kebir, meclis-i ilvâ ve meclis-i kazâ adları altında işlevlerini 

korudu (Sakaoğlu 1985). 
118 Bahse konu kavram hakkında TDV İslam Ansiklopedisinde müellif Sahillioğlu tarafından yazılan 

müstakil bir başlık altında şu bilgiler yer almaktadır: “Avârız. Sözlükte “sonradan meydana gelen, aslî ve 

sabit olanın zıddı” gibi mânaları bulunan avârızın Osmanlı maliyesinde, vergi ve bütçe terimi olarak 

birbirine bağlı anlamları vardır. Osmanlılar’da vergi ve nüfus tespitleri aile (hâne) sayımına dayanır, 

sayımlarda da vergi verebilecek durumda olan nüfus esas kabul edilirdi. Bu sebeple sadece aile reisleri ve 

ailelerin kazanç sağlayabilecek durumda olan erkek fertleri sayılır, bu sonuncular mücerred (bekâr) olarak 

gösterilirdi. Osmanlı tahrir defterlerinde nüfus, “avârız hânesi” ve “hâne-i gayr ezavârız” olarak ikiye 

ayrılırdı. Avârız hâneleri, vergilendirilebilir yahut fiilen vergilendirilmiş olan hâneleri gösterirdi. Diğeri ise 

derbendcilik, tuzculuk, madencilik, celeplik, şahincilik gibi belirli bir hizmetle yükümlü olanları; kadı, nâib, 

sipâhi, muhassıl, müderris gibi resmî görevlileri; imam, hatip, müezzin, zâviyedar, şeyh, seyyid gibi din 

adamlarını; körlük, delilik, düşkünlük gibi bedenî sakatlıkları olan kimseleri içine almakta olup vergilerin 
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bulunduğu mukâtaalarla birlikte mâlikâne olarak verildi. 1762 yılından itibaren 

Haremeyn119  vakıflarına ait mukâtaalar da mâlikâne sistemine dâhil edildi. Mâlikâne 

sektöründeki genişleme 1775 yılında esham sisteminin120 doğmasına kadar devam etti. 

Bu tarihten sonra kâr hacmi büyük olan mukâtaalar sektörden çekilerek eshama bağlandı. 

Mâlikâne sektöründe küçülme 1793 yılından itibaren hızlandı. 1793-1806 döneminde 

yıllık kârı ortalama 10.000 kuruşu aşan mukâtaaların mahlûl kaldıkça satılmayıp önce 

darphâne, arkasından yeni kurulan îrâd-ı cedîd hazinesi121 tarafından iltizam veya 

emanetle idare edilmesine karar verildi.  

                                                           
tamamından veya bir kısmından muafiyeti ifade ederdi. Muafiyet sebebi olan hizmetlerin çoğu avârız-ı 

dîvâniyye ve tekâlîf-i örfiyyeden sayılan yükümlülüklerdendi. Belirli bir hizmetle mükellef olana ayrıca 

başka bir hizmet yüklenemezdi. Meselâ tuzcuya tersânede dülgerlik, devlete ait inşaatlarda ustalık 

mecburiyeti konmazdı. Saraya şahin, atmaca gibi avcı kuşları yetiştirip getirenler, bunların yuvalarını 

bekleyenler, öşür, cizye gibi şer‘î vergiler yanında ispençe, koyun resmi, gerdek resmi, gümrük resmi gibi 

örfî vergiler, angarya hizmetler, tekâlîf-i şâkka ile devlete arpa, buğday, kereste vermek gibi avârız 

mahiyetindeki vergilerden muaf tutulurlardı. Fâtih Sultan Mehmet tarafından Balyabadra şehir halkına, 

şehrin etrafındaki surları yapmak ve onarmak karşılığında muafnâme verilmişti. Bunlar bu muafnâme ile 

avârız-ı dîvâniyye ve tekâlîf-i örfiyyeden, oğullarının yeniçeri olarak alınmasından, sürgün edilmekten, 

subaşı ve muhtesibin müdâhalelerinden, beyleri ve sipâhileri ağırlamaktan, kadıların kendilerine 

başvurmaksızın miraslarını taksim etmesinden, ekinlerine ve bağlarına hayvan salınmasından 

korunmuşlardı. Ayrıca diğer vergileri de indirilmişti. Avârız hânelerinden 70 akçe alınırken muaf olanları 

sadece 30 akçe avârız vergisi vermekteydi. Kazâya tâbi köylerin halkı avârız bedelini 300 akçe olarak 

ödemekte idi. Vergi terimi olarak ise, yerine ve vergisine göre, sayım birimi olan gerçek avârız hânesinin 

dört ilâ elli hânesi bir avârız hânesini oluşturuyordu. Donanma için kürekçi istendiği zaman elli hâne başına 

bir kürekçi çıkarılıyordu. Diğer hâneler de çıkardıkları kürekçinin harçlığını verirlerdi. Kürekçi ihtiyacı 

karşılandıktan sonra kürekçi yerine bedel olarak para istenebilirdi. Avârız adı altında toplanan vergide ise 

dört beş gerçek hâne bir avârız hânesi sayılırdı. Bunlar avârız hânelerine dağıtılan vergiyi kendi aralarında 

paylaşırlar ve öderlerdi. Ayrıca bedel-i mükârî, bedel-i timâr, nüzül, sürsat asıl avârız yahut avârız tipi vergi 

çeşitlerindendi. Osmanlı bütçelerinde ise avârız düzenli olmayan gelirlerin başlıcalarını teşkil etmekteydi. 

Bu tip vergilerin çoğu “avârız” adı altında tahsil edilir ve bazı tahsil fermanlarında “bedel-i avârız” olarak 

da geçerdi. Avârız nakit olarak alınır, nüzül ve sürsat ise buğday, un, yağ şeklinde aynî olarak tahsil edilirdi. 

Avârız vergisi fevkalâde vergilerdendi ve genellikle savaş zamanlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde 

toplanırdı. Fakat ardarda yapılan savaşlar bu vergiyi de normal vergiler hâline getirmiştir. Avârız vergisi 

Tanzimât’la birlikte kaldırılmıştır. Bazı hayır sahipleri tarafından kendi mahalleleri halkını bu vergi 

yükünden kurtarmak için avârız vakıfları kurulmuştur. Vakıf gelirleri avârıza tahsis edilir, gelir yetmediği 

zaman verginin geri kalan kısmını mahalle halkı kendi aralarında paylaşarak öderlerdi. Vergi konmadığı 

zamanlar ise vakfın geliri kamu yararına kullanılırdı. Avârız vergisinin kaldırılması ile vakfın geliri mahalle 

ihtiyaçları için kullanılmaya devam etmiş, nihayet 1930’da bu da belediyelere devredilmiştir” (Sahillioğlu 

1991). Avârız vergisi konusunda ilave bilgi için bkz. Bardakçı 2008; Akgündüz ve Cin 2011; Akyüz Orat 

2012; Ortaylı 2008; Taşkın 2013. 
119 Haremeyn: Mekke ve Medine şehirlerini ifade eder. Bu iki kentte, Müslümanların kutsal saydığı bazı 

yerlere gayrimüslimlerin girmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu iki kent harem sayılmıştır. Bu iki kente 

“yüce-saygın iki harem” anlamına gelen “haremeyn-i şerifeyn” de deniyordu (Sakaoğlu 1985; Buzpınar ve 

Küçükaşcı 1997). 
120 Esham Sistemi: Osmanlı Devleti’nde 1775-1870 döneminde uygulanan iç borçlanma sistemidir. Konu 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Genç 1995. 
121 İrad- Cedid Hazinesi konusunda Necdet Sakaoğlu’nun “Tanzimat’tan Cumhuriyete’e Tarih Sözlüğü” 

isimli eserinde şu bilgiler yer almaktadır: “İrad- Cedid Hazinesi: Nizam-ı Cedid Hazinesi olarak 

bilinmektedir. III. Selim'in emri ile 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerini karşılamak amacıyla 
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Îrâd-ı cedîd hazinesi 1807 yılında kaldırılınca tekrar darphânenin idaresine devredilen bu 

mukâtaaların bir bölümü savaş (1806-1812) giderlerini karşılayabilmek için yeniden 

mâlikâne olarak satıldı. Bu sınırlı satışlar 1826 yılından itibaren daha da azaltıldı. Yeni 

kurulan ordunun giderlerini karşılamak üzere yıllık kârı 10.000 kuruşu geçen mukâtaa 

mahlûlleri mâlikâne sektöründen çekilerek yeni oluşturulan mukâtaat hazinesinin 

idaresine verildi. Kâr hacmi düşük olan mukâtaaların satışı da 1834 yılından itibaren 

padişahın özel iznine bağlanacak ölçüde sınırlandırıldı. Nihâyet 1840 yılından itibaren 

Tanzimât’a dâhil edilen bölgelerde mâlikâne satışları tamamen sona erdi.  

Mâlikâne sistemi, kuruluşunu takip eden seksen yıl boyunca kesintili de olsa hızlı bir 

gelişme göstermiş, bir tasarruf biçimi olarak âdeta bir model oluşturmuştur. Bu modelden 

kaynağını alan eshamın doğuşu ile başlayan daralma, kesintileri içinde giderek 

hızlanmakla birlikte asıl önemli değişme mâlikânelerin niteliğinde olmuştur. Bu ise 

mâlikâne sahiplerinin kendi mukâtaalarını istedikleri gibi idare ederek kâr miktarlarını 

etkileme imkânlarının fiilen ortadan kaldırılması ve esham tipi bir yönetim çerçevesine 

sokulmaları anlamına geliyordu. Bu süreç 1793 yılından itibâren giderek yaygınlaştı ve 

nihâyet 1840’larda tamamlanmış oldu”. 

5.4.5 Yurtluk 

Yurtluk122, Osmanlı idârî teşkilâtında belirli kişilere tahsis edilen arazi veya bölgedir. 

Osmanlı uygulamasında yurtluk ve yurt tâbirleri daha önceki uygulamalardan farklı bir 

                                                           
oluşturulan bütçe. Padişahın başkanlığındaki toplantı sonucunda olağan bütçe gelirlerinin dışında bir bütçe 

oluşturularak, gelir kaynaklarının hazineden ve genel bütçeden ayrılması kararına varıldı. Bu kararla 

oluşturulan yeni hazineye de İrad-ı Cedid adı verildi. İrad-ı Cedid kanunlarına göre İrad-ı Cedid nâzırına 

ve başdefterdara verilen günlük gelir ve gider pusulaları ay sonunda incelenerek üç nüsha olarak aylık defter 

düzenleniyor ve bu nüshalar; Bâbıâlî'ye, Başmuhasebe'ye ve (günlük gelir ve giderlerin yazıldığı) 

Rûznamçe Kalemi'ne veriliyor ve yıl sonunda bilanço çıkarılıyordu. Gelir fazlası olan para Darphane-i 

Âmire'deki özel İrad-ı Cedid hazinesine aktarılırdı. Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda Sultan III. Selim'in 

tahttan indirilmesiyle bu hazine kaldırılmış, biriken paralar da Darphâne-i Âmire hazinesine devredilmiştir” 

(Sakaoğlu 1985). İrad-ı Cedid konusunda ilave bilgi için bkz. Karta 2014. 
122 Yurtluk ve Ocaklık: Ülke genelindeki değişik bölgelerdeki irsî beylere gerek geçimleri ve geleneklerini 

sürdürmeleri gerekse de devlete bağlılıklarını sürürmeleri maksadıyla bırakılan arazi gelirleridir. Yurtluk, 

kişiye hayat boyu şartıyla bırakılan gelirlerdi. Ocaklık ise soy sürerdi. Yurtluk ve ocaklık mutasarrıfları söz 

konusu toprağın gerçek sahibi sayılmadıklarından satma ve devretme hakları yoktu. Ancak toprağı 

işleyenlerin ödemekle yükümlü bulundukları şer’î ve örfî vergileri alırlardı. Uygulaması ise genellikle 

Doğu bölgelerdeki Ekrad (Sünnî Kürt) beyleri ile ilgiliydi (Sakaoğlu 1985). 
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mâhiyet göstermez. Çünkü bu tâbirler bir çeşit arazi tasarrufu şeklini ifade eden bir anlam 

kazanmıştır. Ancak yurtluk kelimesi Osmanlılar’da çoğu defa ocaklık terimiyle birlikte 

kullanılmıştır. Osmanlı idârî sisteminde rastlanan ocaklık sancakların hükûmet ve 

yurtluk-ocaklık denilen iki farklı çeşidi vardı. Hükûmet ve yurtluk-ocaklık sancakların 

ortak özelliği, bunların idâresinin itaat ettikleri ve yükümlülüklerini yerine getirdikleri 

sürece belli bir ailenin tekeline bırakılmasıdır. Hükûmet sancaklarda kanun gereği tahrir 

yapılmaz, yurtluk-ocaklık sancaklarda yapılırdı. Hükûmet denilen sancaklar mülkiyet, 

yurtluk-ocaklık sancaklar ise arpalık ve sancak hassı yoluyla verilirdi.  

Yurtluğun “devlete ait bir gelirin hayat boyu olmak üzere tasarruf veya tevcih edilmesi” 

şeklinde tarif edildiği de görülmektedir. Buna göre yurtlukta sadece hayat boyu olma 

şartı, ocaklıkta irsen intikâl, yurtluk-ocaklıkta ise irs ve hayat boyu olma şartları birlikte 

bulunduğu gibi yurtluk-ocaklıkta irsî bir devamlılık söz konusuydu. Kendilerine yurtluk 

veya yurtluk-ocaklık olarak arazi tevcih edilen aşiret sahibi kişiler buranın resmî sahibi 

olmadıklarından araziyi satamaz, bağışlayamaz, vakfedemezlerdi. Bu statünün devamı, 

sadakatle hizmet ve kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekle doğrudan 

ilgiliydi (Kılıç 2013).  

5.4.6 Mukâtaa 

Sakaoğlu (1985)’na göre “Mukâtaa123, Hazine gelirlerinin artırmaya konularak iltizama 

verilmesi işlemiydi.  Mukâtaalar, mîrî ve mâlikâne olmak üzere iki türlüydü. Mîrî 

mukâtaalar her yıl, ya da iki üç yılda bir, mâlikâneler de yaşam boyu olmak şartıyla 

artırmaya çıkarılırdı”. 

                                                           
123 Mukâtaa; Hazine gelirlerinin artırmaya konularak iltizama verilmesi işlemiydi. Mukâtaalar, mîrî 

(mukâtaalar) ve mâlikâne (mukâtaalar) olmak üzere iki türlüydü. Mîrî mukâtaalar her yıl ya da iki-üç yılda 

bir, mâlikâne mukâtaalar ise hayat boyu olmak şartıyla artırmaya çıkarılırdı (Sakaoğlu 1985; Berkes 1970). 
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5.4.7 Mîrî arazi rejiminin bozulması 

Pala’ya (1993) göre “Osmanlı üretim tarzında, doğrudan üreticiyi ifade eden raiyet ırsî 

olarak sadece toprağa bağlı olup bu da reâyânın124 araziyi terk edememesinin de 

gerekçesini oluşturmaktadır. Esasen reâyânın toprağa bağlanmasının temel nedeni, 

devletin vergi gelirlerinin sürekliliğini sağlama düşüncesidir. Nasıl ki sipahinin125 

kanunnâmeler ve beratlarda belirlenen gelirini artırmasına göz yumulmuyorsa; sipahiye 

yazılı reâyânın da işlediği araziden kaçarak bu miktarı düşürmesine göz 

yumulmamaktadır. Aynı zamanda reâyâ, üretim yapıp üzerine düşen şer’î ve örfî 

vergilerini ödemek zorundadır. Reâyânın kendisine düşen toprağı işlememesi ve boş 

bırakması hâlinde bu arazinin vergisini toplamakla sorumlu olan sipahinin geliri 

azalacağından, bu durumdaki reâyânın toprağı elinden alınmaktadır.  

Reâyânın statüsünü belirleyen en önemli kurumlardan biri çift kavramıdır. Halk arasında 

bir çift öküzle ekimi ve nadası yapılabilen; bir çiftçi ailesinin geçinmesine elverecek 

büyüklükte olan yer olarak tanımlanan, ancak Osmanlı kanunnâmelerinde bazı vergilerin 

matrahı da kabul edilen çift değişmez bir birimdir. Çiftlik yahut raiyyet çiftliği, çift 

sürülen ve tarım yapılan yer anlamına da gelmektedir. Reâyâ, genellikle, parçalanmaları 

ve birleştirilerek daha büyük işletmelerin oluşturulması yasaklanmış olan çiftlik adı 

verilen bu işletme birimlerinden birini, devlet adına bu arazilerin kiralanması ve 

yönetimiyle görevli sipahi ya da emine tapu resmi adı altında bir peşin kira (icare-i 

muaccele) vererek kiralamaktadır. Bu türden bir örtük sözleşme gereğince, çiftçi, kendi 

araçlarıyla toprağı işleyerek, üründen, törelere ve toprağın verim derecesine göre onda bir 

ile yarı (% 50) arasında değişen bir tutarı (öşür) ve ayrıca çift-akçesi adını taşıyan belli 

bir ödentiyi kira olarak her yıl devlet adına sipahiye vermek zorundaydı.  

Görüldüğü üzere, devlete ait araziler (mîrî arazi) üzerinde kiracı olarak yerleştirilen reâyâ 

(köylü), tam mülkiyet hakkından yoksundur. Esasen kullandığı arazide kiracılığı daimî 

ve ırsî olsa da reâyâ, tarlasını satmak, hibe, vakıf veya vasiyet etmek, araziye diğer 

mülkler gibi mirasçılarına aktarmak, tarlasını istediği şekilde kullanmak ve 

                                                           
124 Timar sisteminde reâyanın fonksiyonu konusunda ilave bilgi için bkz. Duran ve Çamlı 2019. 
125 Timar sisteminde sipahinin foksiyonu konusunda ilave bilgi için bkz. Duran ve Çamlı 2019. 
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değerlendirmek; istediğini yetiştirmek ya da işleyip işlememek serbestisine sahip değildi. 

Ayrıca reâyânın kimi özgürlükleri de kısıtlanmış olup bunlar içinde en dikkat çekeni, 

devletin kendisine göstereceği yerde oturmak ve araziden ayrılmamak zorunda oluşuydu.  

Kanunnâmelerde yer alan bazı hükümlerden, reâyânın kayıtlı olduğu timardan 

ayrılamadığı, toprağa bağlı olduğu, ancak ayrılışından sonra uzunca bir süre geçmesi 

hâlinde göçürülüp geri getirilemediği anlaşılmaktadır. Fakat zaman aşımı da reâyâyı 

bağımlılık ve yükümlülükten tam olarak kurtaramamaktadır. Esasen sipahi, raiyetini on 

yıl geçtikten sonra kaçıp gittiği yerden göçürüp getirememekte, ancak toprağını boş 

bıraktığı için onu çift bozan vergisi adında bir tazminat ödemekle yükümlü 

tutabilmektedir. Aslında bu tazminat sipahinin defterde yazılı gelirinin sabit kalmasını 

sağlamaya yönelik bir ödentidir. Bununla birlikte, çift ve çubuğunu terk edip başka bir 

yere giden raiyet, orada tarımla uğraşacak olursa, bu kez ürününden - biri arazi sahibine, 

diğeri raiyet sahibine olmak üzere- iki öşür tazminat alınmaktadır. Bu hükümler, reâyânın 

belirli bir timara değil, genel olarak toprağa bağlı olduğunu; sipahide sahib-i arz ve sahib-

i raiyet yetkilerinin tekelleşmediğini ortaya koymaktadır.  

Tapu sistemi, köylü ailelerince çiftlik ünitelerinin bağımsız ve devamlı işletilmesini 

garanti altına alan bir sistemi olup sonraki dönemlerde, özellikle timarın bozulduğu 17.ve 

18’inci yüzyılda raiyet çiftliği birimi, köylünün bağımsızlığı ve sistemin diğer unsurları 

değişikliğe uğrayacaktır. Fakat yine de 20’nci Yüzyıla kadar küçük köylü aile işletmeleri 

rejimi ana hatlarıyla korunabilmiştir.  

Bir çift öküzü ve onun işleyebileceği kadar toprağı, tapu rejimi çerçevesinde tasarrufu 

altında bulunduran köylü ailesi, tarımsal örgütlenmenin ana ünitesi olarak miri arazi 

sisteminin de temelini oluşturmakta olup bu ünite, aynı zamanda, merkez için de bir ana 

vergi ünitesidir; bu nedenle çift resmi adı verilen bir vergi sistemine bağlıdır. Alınan çift 

resmi sadece kişisel bir vergi olmayıp; çift-hâne sistemi denilen bir yapıda köylü ailesini 

temsil eden hânenin (tümden bir üretim ünitesinin) sorumlu kılındığı bir vergidir. 

Osmanlıda arazi mülkiyetinin taşıdığı kamusal nitelik ve mîrî arazi rejiminin de kırsal 

kesime yönelik engellemeleri değişim ekonomisinin yaygınlaşmasına rağmen köylünün 
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araziden kopmasını engellemiştir. Zîrâ bu sistem, iç değişmeyle evrimleşmesi ağır olan 

bir sistemdir. Bu özellik, üretim güçlerini sürekli bir denetim altında tutarak köklü yapı 

değişikliklerinin belirmesini önlemiştir. Osmanlı toplum yapısı kendi iç çelişkileri / 

evrimiyle tarım toplumundan kopmamış, bunun doğal bir sonucu olarak da kapitalist 

üretim ilişkileri aşamasına ulaşamamıştır. Bu dönüşüm süreci coğrafî keşiflerin 

tetiklediği Ticaret Devrimi nedeniyle 16’ncı yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 

19’uncu yüzyılın son çeyreğinde İmparatorluğun ekonomik bağımlılığını da beraberinde 

getiren süreçte Batı kapitalizminin etkileriyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı toplumunun 

geleneksel yapısını çözüp dağıtan da işte bu etkilerdir.  

Bu yeni yönelişe katkıda bulunan birçok iç ve dış etken vardı. Bunların arasında 

İmparatorluğun Avrupa ticareti ile bağlantılı ·olan üç değişiklik, hayatî bir önem 

taşıyordu: 

- Bunlardan ilki Avrupalıların Ümit Burnu yoluyla Afrika’nın kıyılarından dolanarak 

Hindistan’a ve Uzak Doğu’ya giden yolu keşfetmeleri nedeniyle, Avrupa’nın Doğu ile 

lüks mallar (baharat, ipek, kahve) ticaretinde Akdeniz’in öneminin büyük ölçüde 

azalmasıdır. Böyle olunca bu transit ticareti kolaylaştıran devlet konumundaki Osmanlı 

İmparatorluğu, transit ticaret gelirlerinin (gümrük ve ticaret gelirlerinin) önemli bir 

bölümünü yitirmiştir (Kıray 1993).  

- İkinci olarak keşifler yoluyla Amerika kıtasından Avrupa’ya akan büyük miktardaki 

İspanyol altın ve gümüşü, sadece Avrupa’da fiyat devrimi olarak bilinen enflasyona yol 

açmakla kalmayıp ticaret aracılığıyla Osmanlı fiyatları üzerinde de enflasyonist bir 

baskıya yol açmıştır.  

- Üçüncü etken ise özünde bu fiyat yükselişinin ve Batı Avrupa ticaretinin değişen 

çehresinin bir sonucudur. Bu süreçte, fiyatların çok düşük kaldığı İmparatorluktan, başta 

buğday (tahıl) olmak üzere her türlü gıda maddeleri ile çeşitli dokuma sanayi (pamuk, 

yün, ham ipek ve boya gibi) hammaddelerinin bu maddelerin fiyatlarının arttığı Avrupa-

Atlantik ekonomik bölgesine doğru adeta emilmeye başlaması ve İmparatorluğun özünde 

bir hammadde kaynağı durumuna dönüşmesi sözkonusu olmuştur. Bu süreci tersine 
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çevirmek için Osmanlı’nın gösterdiği tüm çabalara karşın (fiyatların sabit tutulması, 

stratejik tahıl ihracatının yasaklanması vb.) kaçak ticaret geniş çapta artarken tarım 

ürünlerinin iç fiyatları da hızla yükselmiştir. 16’ncı yüzyılda başlayan bu olumsuz 

şartların etkisiyle bir yandan Osmanlı dış ticaret dengesi bozulmaya başlamış, diğer 

yandan yurt içinde bir hammadde kıtlığı yaşayan ve ucuz Avrupa mallarıyla rekabet 

edemeyen yerli zenaatlar gerilemek zorunda kalmıştır.  

Osmanlının toprağa bağlı ekonomisini çözücü bahse konu etkiler, en belirgin şekilde 

devlet maliyesi ve buna bağlı olarak Osmanlı tarım ve arazi rejiminde kendisini 

hissettirmiştir. 16’ıncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren tehlike sinyalleri veren devlet 

bütçesinin geniş ölçüde sarsılmasının temel nedeni kamu giderlerinin hızla artmış 

olmasıdır.  

Mîrî arazi rejiminin çözülmesine etki eden faktörler arasında 16’ncı yüzyılda 

imparatorluk nüfusunun yaklaşık iki kat artmış olması kadar (belki de ondan da önemli 

ölçüde) Avrupa askerî teknolojisindeki değişimin de payı büyüktür. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dünya ticaret yollarındaki değişikliğe ilk tepkisi, Avrupa’ya doğru 

genişleyerek fetih yoluyla bu darboğazı aşmak olmuştur. Ancak, bu konuda yaşanan 

başarısız tecrübelerin ardından Osmanlılar, modern savaşın; barut, tüfek, ağır top ve 

hepsinden önemlisi eğitimli ve disiplinli sürekli ordulara dayalı olduğunu geç de olsa 

anlamışlardır. Osmanlı ordusunun geleneksel gücü olan tımarlı sipahiler, bu yeni savaş 

tarzı karşısında yetersiz kalmaya başlamış ve bu durumda ateşli silahlarla donatılmış, 

eğitimli meslek ordusunun (İstanbul’daki kapıkulu ocaklarının) asker sayısını ve 

ödeneğini sürekli olarak artırmak gerekmiştir. Merkez ordusunun giderek artan malî 

yükünü karşılama ihtiyacı; tımarlı sipahilerin çeşitli nedenlerle tasfiyeye uğramasının ve 

dirlik gelirlerinin merkezî devlet bütçesine (hazineye) aktarılmasının bir sebebi olmuştur. 

Dahası, yapılan savaşlar yenilgiyle sonuçlandıkça, askerî seferler merkezî hazine için 

artık ganimet ve gelir kaynağı olmaktan çıkıp, bir yük teşkil etmeye başlamıştır. Böyle 

olunca modern bir daimî orduyu finanse etmek, esasında tüm arazi sistemini kökünden 

değiştirmekle aynı anlama gelmiştir.  
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Gerçekten de uzun süre Osmanlı ordusunun ağırlık merkezini, bağlı olduğu sistem 

gereğince, devleti daimî ve ücretli bir ordunun ağır malî yükünden kurtaran timarlı 

sipahiler oluşturmuştur. Ancak bahse konu elverişsiz şartlar, 16’ıncı Yüzyıl sonlarından 

itibaren bu örgütün bağlı olduğu timar rejiminin anlamını yitirmesine ve yeni bir statüye 

geçmesine yol açmıştır. Bu yeni statünün gerekçesini, doğrudan doğruya Hazine-i Amire 

(Devlet Hazinesi)den üç ayda bir maaş alan kapıkulunun sayıca artmasının hazineye 

yüklediği büyük malî yükte aramak mantıklı gözükmektedir. İşte Osmanlı Devleti’nin 

geleneksel arazi rejiminin temellerini yerinden oynatan da budur.  

Devlet, içine düştüğü malî sıkıntından kurtulmak için para değerini düşürme/ayarını 

bozma yoluna başvurmaktan da hiç çekinmemiş; bu ise sistemin geleneksel temellerini 

daha da zorlamıştır. Böyle olunca merkez, kendisine ait olan ya da timar sahiplerine 

bırakılmış bulunan vergi toplama yetkilerini giderek daha büyük bir oranda mültezimlere 

satmak zorunda kalmıştır.  

Esasen bir taraftan askerî işlevini yitirmekte olan timarlı sipahi teşkilâtının yerini alan ve 

ücretleri merkezden ödenen bir ordunun yol açtığı harcamalar, diğer taraftan da enflasyon 

nedeniyle devlet giderlerinde meydana gelen büyük artışlar, Osmanlı Devleti’ni, bu 

giderleri karşılayacak yeni kaynaklar bulmaya zorlamıştır. Bu aşamada ilk akla gelen yol 

ise savaş ve dış ticaret gelirlerinin azalması nedeniyle iç kaynaklara yönelmek, yani 

reâyâya yüklenmek olmuştur. Bu sebeple, vergilerin türü ve miktarı artırılmış ve vergi 

toplama yöntemlerinde (dolayısıyla mîrî sistemde) köklü değişiklikler yapılmıştır. İşte bu 

değişiklikler Osmanlı toplum yapısının temel niteliği olan mîrî arazi ilişkisinin tümüyle 

çözülüp dağılması ve yeni bir şekle dönüşmesiyle sonuçlanmıştır.  

Enflasyonist ortamda akçenin sürekli değer kaybetmesi nedeniyle dirlik sahibinin nakdî 

olarak aldığı tüm vergilerin satın alma gücü de giderek azalmış, bu durumda, zaten 

zorunlu (askerî) harcamaları sürekli artan özellikle büyük dirlik sahipleri, vergileri yasal 

ölçülerinin üzerine çıkarmışlardır. Dahası bu işin çığırından çıkmasıyla beylerbeyi ve 

sancak beylerinin maiyet memurlarının ve hasların başında bulunan âyanların halkı zorla 

soymaya başladıkları da görülmüştür. Bu durumda bir yandan halk özellikle de ekonomik 

krizden en fazla zarar gören reâyâ, eskisine oranla (16’ıncı yüzyıl sonu 17’inci yüzyıl 
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başlarında) on kat fazla vergi ödemek zorunda kalmış; öte yandan küçük dirlik sahipleri 

de dirliklerini bırakmaya başlamışlardır.  

Belirtilen karmaşık ortam içinde mîrî arazi rejimi ile buna bağlı ilişkileri tümüyle çözüp 

dağıtan ve yeni bir tipe dönüştüren asıl uygulama ise iltizam-mültezim sisteminin giderek 

yaygınlaşmasıdır. İltizam, özde, ekonominin parasallaşması ve ticarîleşmesinden 

yararlanarak devletin geleneksel olarak timar sahiplerinin payına düşen gelirleri toplama 

hakkını ihaleye çıkarmasıdır. Devlet, yükümlülüklerini yerine getirmeyen timar 

sahiplerinin dirliklerine el koymaya, yaşlı timar sahiplerinin ölümüyle sahipsiz kalan 

dirlikleri elinde tutmaya ve diğer bazı dirlikleri de parayla geri almaya başlamıştır.  

Bu araziler ile beraber saray haslarının birçoğundan vergi toplama hakkı; genellikle üç 

yıl gibi belirli bir süre için en yüksek pey veren mültezime ihale ediliyor, bu çerçevede 

ihale bedelinin bir kısmı peşin olarak alınıyor; geri kalanı da aylık, üç aylık ya da altı 

aylık taksitlere bağlanıyordu. Bu belirlenmiş toplamı aşan her türlü vergi geliri (kâr 

olarak) mültezime kalıyordu. Gelirleri giderek azalan timar sahiplerinin çoğu da bu yeni 

vergi toplama biçimini tercih etmiştir. Böylece 17’nci ve 18’inci Yüzyıllar içinde hasların 

yanısıra zeâmet ve olağan tımarlar da birer birer iltizam sistemi içine dâhil olmuşlardır. 

Timar sahiplerinin iltizam yönündeki tercihlerinin temel nedeni; hem devlet için asker 

bulundurma, hem de diğer hizmet yükümlülüklerinden kurtulmuş olmalarıydı. Bununla 

beraber merkezî hazine ise bu yolla, geleneksel olarak timar sahibinin gelir kaynaklarını 

oluşturan iki önemli gelir kaynağını, öşür (âşâr) ile arazi vergisinin bir kısmını almayı 

umuyordu.  

İltizam usulünün bazı sonuçlarını kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: bu sistem 

mültezim, tefeci, tüccar ve giderek güçlenen âyanlardan oluşan bir rantiye kesimi 

oluşturmuştur. Dış piyasada tarım ürünlerinin artan fiyatı bir yandan bu kesimin servet 

biriktirmesine yol açıyor, diğer yandan da araziyi en verimli yatırım alanı hâline 

getiriyordu. Böylece ağır vergiler ve tefeciler elinde giderek yoksullaşan köylüler ırgat 

hâline gelmiş; genel olarak ağa denilen sınıf bu sayede büyük çiftlikler kurmayı 

başarmıştır.  
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Sonuç olarak merkez korumasının şemsiyesinden mahrum kalan ve mültezimlerin 

araziler ve reâyâ yerine vergileri, dolayısıyla gelirlerini artırmakla ilgilenmesi nedeniyle 

arazileri da bakımsızlıktan verimsizleşen reâyâ, çareyi çift-bozarak ya bey kapısında 

sekban (asker) ya da suhte (medrese öğrencisi) olmakta bulmuştur. Âyan sınıfının 

etrafında birleşen ve kitlesel olarak araziden kopmuş bu kitle, Anadolu’yu sarsan Celalî 

İsyanları’nın (1596-1610) da esas faili olmuştur.   

Genel olarak bakıldığında, timar sisteminden iltizam usulüne geçiş, birbirine kenetlenmiş 

varlıklı ve güçlü bir âyan hiyerarşisinin doğmasına yol açmıştır. Âyanlar, 18’inci yüzyıl 

boyunca, özerkliklerini ve arazilerini genişletmeye yönelmişler, aşırı vergilendirme veya 

borç dolayısıyla terk edilmiş arazileri işgal ederek otlakları, ormanları ve geleneksel 

olarak reâyânın kullandığı diğer arazileri gasp ederek; arazilerini borç karşılığı 

ipotekleyen ancak borçlarını ödeyemeyen köylülerin arazilerine el koyarak ya da kaba 

kuvvetle pek çok toprağın denetimini ele geçirmişler, genellikle yasa dışı yöntemlerle de 

arazilerinin çoğunu vergiden muaf kategorideki vakıflara dönüştürmüşlerdir. İşte 

âyanların 1808 yılında padişaha Sened-i İttifak’ı kabul ettirebilmelerinin kökeni budur.  

Mîrî arazilerin giderek özel mülkiyete dönüşmesiyle çiftlik ya da mâlikane sahibi 

âyanların ortaya çıkması; arazilerin özel mülk olarak birikiminin hızlanması süreci, 

aslında kapitalist bir dış piyasa için yapılan mal üretimi sürecidir. Bu durum Osmanlı 

toplumundaki egemen mülkiyet ilişkilerine karşıt bir gelişme olan büyük arazi sahipliği 

ya da ağalığın dolaylı ve dolaysız bir biçimde Batı kapitalist gelişme sürecinin bir ürünü 

olarak belirdiğini göstermekterdir.  

Temelde 16’ncı yüzyılın ikinci yarısından Tanzimât’a (1839) kadar evrimleşerek 

kullanılagelen iltizam sistemi, hazinenin gelir kayıpları yanında önemli bir değişikliğin 

de tohumlarını atmış ve yeşertmiştir: bu dönemde merkez giderek otoritesini kaybetmiş, 

buna bağlı olarak daha çok adem-i merkeziyetçi ve kaotik bir yapı ortaya çıkmıştır. Bunun 

yansıması olarak mîrî arazi rejimi temelinden sarsılmış; bizatihî arazi spekülasyon konusu 

olabilmiş, büyük çiftlikler ve mâlikânelerin belirmesiyle de toprağın kamusal niteliği 

yavaş yavaş dönüşmeye başlamıştır. Gerçekte Osmanlı’nın tümüyle Batı ekonomik ve 

siyasal egemenliği altına girdiği Tanzimât Dönemi; mîrî arazi sisteminin ağır ağır ortadan 
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kaldırılarak özel mülkiyetin yaygınlaşması ve bunun sonucunda hızlanan arazi 

birikimiyle birlikte pazara yönelik üretim yapan çiftliklerin kurulması süreci olmuştur. 

Bir sonraki bölümde Tanzimât’ın özellikle de 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi ve 

ardından çıkarılan kanunların mîrî arazi sistemine indirdiği esaslı etkiler ele alınacaktır”. 

5.5 Metruk Arazi 

Şahin’e (2012) göre “Günümüzde kamu malları olarak kabul edilen bu araziler, halkın 

veya belirli bir köy ya da kasaba halkının tamamının hizmetine sunulan pazar, panayır, 

yol, köprü, mera, yaylak, kışlak gibi yerlerdi.  

Metrûk arazi126 halkın çoğunluğunun (umûmun) faydasına tahsis edilen yerler ile bir veya 

birkaç köy ya da kasaba halkının faydasına tahsis edilen yerler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktaydı. 

- Halkın çoğunluğunun (umûmun) faydasına tahsis edilen yerler: Genel olarak insanlar 

için terk olunmuş yollar, köprüler, mesire yerleri, pazar yerleri, namazgâhlar, panayır gibi 

herkese açık olan yerlerdir. Bu yerler, bir şehir ya da köy içinde ve bitişiğinde bulunsa 

bile bunlardan yararlanma hakkı sadece o köy ve şehir ahalisine ait olmayıp, oraya yakın 

ve uzak bütün köy ve şehir ahalisinin yararlanma hakkı vardır. 

- Bir veya birkaç köy ya da kasaba halkının faydasına tahsis edilen yerler: Mera, yaylak, 

kışlak, harman gibi yerlerdir. Bu yerlerden yararlanma hakkı, sadece bu yerlerin 

kendilerine tahsis edildiği halka ait olup, başkalarının buralardan yararlanması yasaktır”. 

5.6 Mevat Arazi 

 Herhangi birinin tasarrufunda olmayan, metrûk arazi sıfatını taşımayan, köy ve 

kasabalardan uzakta bulunan, taşlık, kıraç, ekilip-biçilmeyen, ıssız ve boş arazilerdir127  

(Şahin 2012). 

                                                           
126 Metruk arazi hakkında ilave ve detaylı bilgi için bkz. Akgündüz 2012.  
127 Mevat arazi hakkında ilave ve detaylı bilgi için bkz. Akgündüz 2012.  
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6. 1858 ARAZİ KANUNNÂMESİNDEN CUMHURİYET’E OSMANLI ARAZİ 

DÜZENİ 

6.1 Genel 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Osmanlı Devleti’nde en genel ifadesiyle 17’nci 

yüzyıldan itibaren siyasî, adlî, idârî, malî ve askerî kurumlardaki bozulmaları düzeltmeyi 

ve devleti eski gücüne kavuşturmayı hedef alan ıslahat girişimlerinin bir devamı ve daha 

kapsamlısı olan Tanzimât Fermanı’nın karakteristiğini hukukî cephesi, yani 

kanunlaştırma hareketleri oluşturur. Esâsen fikrî temelleri ve başlangıcı Sultan II.  

Mahmut Devri’nin (1808-1839)  son zamanlarına dayanan fakat 3 Kasım 1839 tarihinde 

Abdülmecid zamanında Ferman’ın ilan edilmesi ile hayata geçirilen Tanzimât Hareketi, 

Fransız İhtilâli gibi, halktan gelen bir zorlamanın sonucunda ortaya çıkan büyük bir ihtilâl 

olmamakla birlikte, kaynağı İslamî esas ve anâneler ile eski Türk geleneklerine dayanan, 

devlet ve toplum hayatının mutlak otoritesi olan hükümdarlık kurumunu dahi etkisine 

alarak, padişahın yetkilerini göreli de olsa kısıtlayıp, sadrazamlık da dâhil olmak üzere 

her türlü kurumu belirli kanunlarla nizama sokmayı hedefleyen önemli bir ıslahat 

girişimidir. Hatta padişahın mutlak vekili olan ve tüm yetkileri üzerinde toplayan 

sadrazamlık kurumu, yetki ve sorumlulukların nâzırlar arasında paylaştırılması ile sadece 

nâzırlar arasında koordinasyon görevini yürüten ve Avrupa’daki kabine sisteminde yer 

alan başbakana benzer bir konuma getirilmiştir.  

Kişilerin hak ve eşitliğinin prensip olarak kabul edilmesi ve her şeyden önemlisi bunları 

kanunlarla belirlemeyi hedeflemesi Tanzimât Fermanı’nın en önemli tarafı olarak kabul 

edilmiş, bu bakış açısıyla Cumhuriyete uzanan ve sonrasında da devam eden reform 

hareketlerinin en önemlisi ve başlangıcı olarak görülmüştür. Hatta Fermanın, geleneksel 

ilke ve düşüncelerin altüst edildiği önemli bir inkılâp olduğu da ifade edilmiştir”.  

Tanzimât Fermanı’nın bazı kısımlarını sâdeleştirilmiş olarak burada belirtmekte fayda 

vardır (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015): 
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“Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren Kuran hükümleri ve şer’î kanunlara bağlılığı 

sayesinde güçlüydü ve halk refah içerisindeydi. Oysa son 150 yıldır birbirini takip eden 

musibetler ile şeriat ve kanunlara uyulmaması devleti eski güç ve zenginliğinden 

uzaklaştırmıştır… Amacımız memleketi kalkındırıp, eski gücüne ulaştırmak ve halkı 

refaha kavuşturmaktır… Bu amaca ulaşabilmek için devlet yönetiminde yeni bazı 

kanunların tesisi zorunludur. Bu yeni kanunların esas maddelerini ise; can, ırz ve mal 

güvenliğinin sağlanıp korunması, vergilerin belirlenmesi, asker adedi ile hizmet 

sürelerinin tespit edilmesi noktalarından oluşmaktadır… Mal güvenliği sağlanan kişinin 

vatan sevgisi artacak, kendi işiyle meşgul olup devletine ve milletine hizmet edecektir… 

Bugüne kadar hiçbir faydası görülmeyen ve fakat hâlâ yürürlükte olan iltizam usûlü 

sebebiyle devletin siyasî ve malî işleri bir şahsın keyfine bırakılmış olup, bundan sonra 

herkesin emlak ve gücüne uygun bir vergi belirlenecek ve kimseden fazladan bir şey 

alınmayacaktır… Özetle kanunlara dayanan bir nizam kurulmadıkça güç, kalkınma, 

huzur ve asayiş mümkün olmayacağından bu düzenlemeler yapılacaktır… Herkes mal ve 

mülkünde tam bir serbestiyet içinde mâlik ve mutasarrıf olacak… Halkın Müslim ve 

gayrimüslim ayrımı olmaksızın tümü can, ırz, namus ve mal güvenliği noktalarında eşit 

tutulacaktır… Şeriata uygun olan bu kanunlar devleti, mülkü ve milleti ihyâ etmek için 

uygulanacağından, bunlara karşı hareket edilmeyeceğine dair tüm ulemâ ve vükelâ Hırka-

i Şerif Odası’nda Allah adına yemin edeceklerdir. Aykırı hareket edenler ise kim olursa 

olsun (ulemâ ve vüzerâ) hatıra gönüle bakılmaksızın cezalandırılacaktır…”.  

Büyük bir heyecan ve coşkuyla ilan edilen Tanzimât Fermanı, devletin resmî gazetesi 

Takvim-i Vakayî’de yayınlandığı gibi her eyâlet vâlisine ve sancak mütesellimine (beyi 

vekiline) tebliğ edilip, hükümlerin uygulanmasına derhâl geçilmesi, şehir merkezlerinde 

törenle halka okunması, kazâ ve kasabalarda ise tüm reâyâya güzelce anlatılması 

istenmiştir. Tanzimât’ın din ve devlet ile mülk ve milletin ihyâ ve mâmur edilmesine 

yönelik hayırlı bir çalışmanın başlangıcı olduğu açıklanmıştır. Ferman, çıkarları 

zedelenen bazı gruplar tarafından baltalanmaya çalışılmış ise de genel olarak kabul 

görmüş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Ferman sadece ülke içinde değil Batıda da genel 

anlamda olumlu karşılanıp, insancıl ve liberal düşüncelerle imparatorluk halkının sosyal 

şartlarını geliştirmek için atılan ilk büyük adım olarak değerlendirilmiştir.  
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Ferman genel olarak devletin otoritesi ve hükümdarın gücüyle ilgili geleneksel bakış 

açısına bağlı görünmekle birlikte, Batılı devlet ve kanun anlayışına uygun bazı esaslı 

kavramlar da getirmiştir.  Bunların en başında ise halkın can, mal, namus güvenliğinin 

Müslim ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın eşit bir şekilde korunması ve hakların 

kanunlar çerçevesinde ve eşitlik ilkesine bağlı olarak belirlenmesi söylenebilir. 

Fermanda ifade edildiği üzere, bu ıslahat girişiminin amacı yine, devleti eski gücüne 

kavuşturmaktır.  Bunun yanı sıra gayrimüslim halkın haklarının korunması noktasında 

dışarıdan gelen müdâhaleleri önlemeye yönelik olarak eşitlik ilkesi de benimsenmiştir. 

Fermanda ilan edilen eşitlik ilkesi, Avrupalıların da hukuk yapılarını çağdaş hâle 

getirmek için kullandıkları İnsan Hakları Beyannamesi’nin birinci maddesinden 

esinlenerek fermanda yer almış böylece hem haricî müdahalelerin önüne geçilmek hem 

de tebaanın devlete bağlılığı sağlanmak istenmiştir. Bu eşitlik ilkesi, ileride Arazi 

Kanunnâmesi hazırlanırken de kendini gösterecektir. Kanunnâmeyi hazırlayan 

komisyonun başkanı Ahmet Cevdet (1823-1895) tarafından bu eşitlik uygulaması 

sonradan eleştirilerek, arazinin evlada intikâlinde şer’i hükümler gereğince erkeğe iki 

hisse, kıza bir hisse şeklinde uygulanması gerekirken, Tanzimât Fermanı’nda ifade edilen 

eşitlik ilkesinin de etkisiyle kız ve erkek evlada eşit olarak intikâli hüküm olarak kabul 

edilmişti”. 

Tanzimât Fermanı’nın her şeyi kanunlarla belirleyip düzene sokma anlayışı, fermanı 

hazırlayan başta Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) olmak üzere reformu kararlaştıranların 

en önemli hedefi idi. Bu elit grup, merkezî idârede tam bir hâkimiyet sağlayarak, 

yapılması planlanan reformların önünde engel teşkil edebilecek ulemâ ve âyânın etkisiz 

hâlde gelmesini sağlamayı zorunlu görüyorlardı. Bunun için merkezî bürokraside 

reformlara inanan ve Tanzimât’a bağlı bir memur kadrosu oluşturmak için onların birçok 

haklarını da güvenceye alan uygulamalar getirdiler. II. Mahmut Devri’nde (1808-1839) 

açılan okullardan yetişen yeni memurlar bu dönemde hedeflenen amaçların 

gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadılar. Mustafa Reşit Paşa, bürokraside gücün ve 

güvenin sağlanması ile gerçek anlamda modernleşmenin sağlanabileceğine ve 

Tanzimât’ın lâyıkıyla uygulanabileceğine inanıyordu. Reformcuların amacı, siyâsal 
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inisiyatifi sivil bürokrasiye geçirmek, bürokrasiyi de sultanın keyfî davranışlarından 

korumaktı (Paksoy 2008; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Burada Tanzimât’ın farklı alanlardaki uygulamaları, 

fermana karşı yönetimin ve toplumun farklı kesimlerindeki tepkilerini değerlendirmekten 

ziyâde özellikle arazi hukuku ile ilgili getirdiği hükümleri ve fermanın ilanından sonra bu 

konuda meydana gelen değişiklikleri, dolayısıyla Defterhâne-i Hakanî128 teşkilâtına olan 

etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Fermanın dikkat çekici özelliklerinden biri 

şeriata uymayan devletlerin güçlenmeyeceği ve şer’î hükümlerin ön plana çıkarılmasının 

gerekliliği konusundaki bakış açısıdır. Nitekim bu anlayış özellikle konumuz olan arazi 

hukukunda belirgin bir şekilde izlenebilmektedir. Örfî hukukun129 kapsamına giren mîrî 

arazi rejiminde bile şer’î uygulamaların öne çıktığı, özellikle miras ve intikâl konularında 

örfî hukukun aleyhine olarak şer’î hukukun baskın gelmeye başladığını görülmektedir. 

Şer’î hukukun öne çıkmasının yanı sıra mülkiyet hakkının korunması ve kişilerin 

arazilerinde kendi mülkü gibi çalışması gibi hususlar, ilerleyen tarihlerde, yine adı mîrî 

arazi olarak kalmak ve örfî hukuka dair bazı uygulamalar da devam etmekle birlikte, mîrî 

araziden özel mülkiyete giden yolda önemli bir yeniliğin başlangıcı olmuştur.  

                                                           
128 Defterhâne-i Hakanî: Türkiye'de ilk tapu oluşumu 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından 

“Defterhâne-i Âmire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla 

kurulmuştur. Bunun ardından adı geçen kurum, “Defterhâne-i Hakanî Emâneti” “Defter Eminliği” ve 

“Defterhâne-i Hakanî Nezâreti” gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi. İsimleri farklı da olsa işlevi aynı 

olan bu teşkilâtlar Cumhuriyet öncesinde bugünkü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün o dönemdeki 

görevlerini ifâ etmekteydi (Sakaoğlu 1985).  
129 Koşum’un (2009) konuya ilişkin makalesinde bahse konu kavram hakkında şu hususlar yer almaktadır: 

“Örfî hukuk denince ilk bakışta adının akla geldiği gibi mutlak bir örf adet hukuku anlaşılmamalıdır. Gerçi 

örfî hukuk normları konulurken en azından hukukun belli alanları bakımından yerleşik örf ve âdetler, 

hukukî teâmüller gözönünde bulundurulmakla birlikte, örfi hukuk denildiğinde terminolojide, İslam 

hukukunun devlet başkanına tanıdığı geniş takdir ve düzenleme yetkisiyle ortaya konan normlar 

kastedilmektedir. Osmanlı padişahlarının münferit ferman ve kanunlarıyla yapılan bu düzenlemeler zaman 

içinde önemli bir yekûne ulaşınca oluş biçimine bakılarak kendi içinde bir bütün olarak değerlendirilmiş ve 

ayrı bir isimle anılmaya başlanmıştır. Klasik fıkıh kitapları içinde yer alan ve geçmiş dönemlerde devletin 

müdâhalesinden bağımsız olarak oluşan hukuka şer’î hukuk, padişahların emir ve fermanlarıyla oluşan 

hukuka da örfî hukuk adı verilmiştir. Tarihî kaynaklarda örfî hukuk terimine ilk defa Fatih döneminde 

rastlanmaktadır. Bu dönemin tarihçisi Tursun Bey şer’î hukukun yanı sıra örfî hukukun varlığından söz 

etmektedir. Örfî hukukun sadece Osmanlı Devleti’ne özgü olmayıp diğer İslam devletlerinde de var olduğu 

ve ortaya çıkışının çok daha öncelere gittiği anlaşılmaktadır. Örfî hukuk şeklindeki isimlendirmenin yanı 

sıra “siyaset-i sultanî”, “siyaset-i şer’iyye”, “yasa”, “yasag”, “yasağ-ı padişahî”, “yasaknâme”, “örf-i 

padişahî”, “örf-i münif-i sultanî”, “kanun-ı münif”, “kanunnâme” isimleri de kullanılmıştır”. 
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Tanzimât Fermanı ortaya koyduğu hükümlerle, Osmanlı Devleti’nde son yüzyıllarda 

hüküm süren keyfîliğin yerine hukuku, düzensizliğin ve güvensizliğin yerine nizam ve 

emniyeti ön plana çıkaran bir kanunlaştırma hareketi olarak kendisini gösterir. Bu 

dönemin ortaya koyduğu kanunlar genel olarak Batılı benzerlerinin taklidi şeklinde ortaya 

çıkmış olmasına karşın, arazi konusunda ortaya çıkan irâde130 ve nizamnâmeler ile 

özellikle 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi, Tanzimât’ın ortaya koyduğu en başarılı ve 

tamamıyla millî bir kanun çalışmasıdır. Nitekim Arazi Kanunnâmesi, Cumhuriyet 

Döneminde de bir süre yürürlükte kalmış ve yeni devletin arazi hukukunun temellerini 

oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin arazi hukuku ile ilgili olarak orijinal, Batı etkisinde 

olmayan, millî ve başarılı Kanunnâme131 ve nizamnâmeler ortaya koyabilmesi şüphesiz 

ki şer’î ve örfî hukuka dayanan köklü geleneklerinin bir sonucudur.  

Tanzimât Devri’nde de büyük oranda ziraî ekonomiye dayanan Osmanlı Devleti’nin, 

yapılan genel reform ve kanunlaştırma hareketleri içerisinde, devletin ve halkın refahı 

için arazi hukukunu bir düzene sokması çok önemli olduğundan, devlet, arazi hukuku 

alanında yapılan düzenlemelerle ziraî ekonomiyi ve buna bağlı sosyal sorunları bir 

çözüme ve düzene kavuşturmaya çalışmıştır. Bu nizamın olgunlaşmış şekli olan 1858 

Arazi Kanunnâmesi’ne dek olan dönemde çıkarılan irâde, hatt-ı hümâyun132, 

nizamnâme133 ve benzeri düzenlemeleri bir hazırlık ve geçiş dönemi olarak kabul etmek 

yerinde olacaktır. 

Tanzimât Fermanı ile hemen hemen aynı zamanlarda ilan edilen bir fermanda 

Tanzimât’ın malî kurumlar ve arazi hukuku ile ilgili esasları ortaya konulmuş; istisnasız 

herkesin (muaf olan ve olmayan, Müslim veya Gayrimüslim) eşit tutularak emlak, arazi, 

                                                           
130 İrâde: Kesin istek ve buyruk. Tanzimât Dönemi’nde padişahların ve sadrâzamların buyrukları için bu 

deyim kullanılırdı. Bu deyim daha somut olarak “İrâde-i Aliyye” ve “İrâde-i Seniyye” şeklinde 

kullanılmaktaydı. İrâde-i Aliyye: Resmî konularla ilgili olarak sadrâzamların yazılı veya sözlü buyruğu.    

İrâde-i Seniyye: Padişahın, mabeyn (Saray genel sekreterliği) aracılığı ile ilgili yerlere ulaşan buyruğu. 

Buna irâde-i şahâne de denirdi (Sakaoğlu 1985). 
131 Kanunnâme: Tanzimât’tan sonra yayınlanan ve belli alanları ilgilendiren yasalar. Başlıcaları; Cezâ 

Kânunâmesi (1840), Kanunnâme-i Ticaret (1850) ve Arazi Kanunnâmesi (1858)’dir (Sakaoğlu 1985). 
132  Hatt-ı Hümâyun: Padişah buyruğu. 
133 Nizamnâme: Tüzük. Yasaların uygulanışını açıklamak için ya da yasa gücünde olmak üzere Tanzimât 

Dönemi’nde yayınlanan Heyet-i Vükelâ kararlarıdır. Nizamnâmeler Şurâ-yı Devlet tarafından incelenir, 

Padişah tarafından da onaylanırdı. Şurâ-yı Devlet de Tanzimât Dairesi nizamnâme tasarılarını hazırlayan 

komisyondu (Sakaoğlu 1985). 
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hayvan ve ticaret mallarına bir kıymet takdir olunmasını, bu vergilerin de tanınmamasını 

emrediyordu. Yine, herkesin emlak ve arazisine serbestçe mâlik ve mutasarrıf olacağını, 

kimsenin mülküne tecavüz edilemeyeceğini ortaya koyuyordu.  Tanzimât’ın “can ve mal 

emniyeti” ile “vergilerin belirlenmesi ve eşitlik” prensiplerini ortaya koyan bu bu 

hükümler ile devlet her türlü malî, adlî ve idârî muafiyetleri ortadan kaldırmayı ve 

vergilerin tahsilindeki usûlsüzlük ve haksızlıkları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. 

Bununla birlikte “Mevlânâ, Zeynel Abidin ve Hacı Bayram-ı Velî gibi şahıslarla irtibatlı 

birtakım tarikat, tekke ve zâviyelere” eski hükümdarlar zamanında tanınmış olan 

muafiyetler ile onlara tahsis ve tayin edilmiş bazı gelirlerin toplanması konusunda, bahse 

konu şahısların manevî ruhaniyetlerinden yardım görmek ümidiyle, ayrıcalıklar da 

tanınmıştır. Bu ayrıcalık, Tanzimât Dönemi’nde girişilen köklü reformlar ve eşitlik 

anlayışının uygulanmasında, başlangıçta bir süre tereddüt hâlinin yaşandığını 

göstermektedir. 

Tanzimât’ın ilanının ardından ortaya çıkan reformlardan en önemlisi de 18 Nisan 1840 

tarihli bir hüküm ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti’nde gelirlerin önemli bir kısmını 

öşür (âşar) denilen ve araziden elde edilen ürünlerden toprağın verimine, yetiştirilen 

ürüne ve bölgeye göre 1/2 ila 1/10 arasında, aynî bir vergi olarak alınan gelirler 

oluşturmaktaydı. Tanzimât’ın “vergilerinin belirlenmesi ve eşitlik” ilkelerinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan 1840 (H.  1256) tarihli irâde, öşür (âşâr) vergisinin ülkenin tümünde 

1/10 olarak tespit ve tayin edilmesini öngörmüştür. Devletin büyük bir kısmında 1/8’den 

daha aşağı olmayan ve hatta kimi yerlerde 1/2’ye kadar çıkan bu verginin 1/10 olarak tüm 

ülkeyi kapsayacak olacak şekilde ilan edilmesi şüphesiz devlet gelirlerini büyük oranda 

etkileyecektir. Tanzimât’ın temel prensiplerinden biri olan  “tebaanın vergi ve devlet 

karşısında eşit tutulması” hükmünün ne pahasına olursa olsun uygulanması gerektiği 

anlayışından hareketle ortaya çıkan bu hüküm, sonuç itibarıyla halkın menfaatine bir 

uygulamadır. O tarihe kadar da öşür vergisinin toplanmasında denetimden uzak olan 

iltizam usûlü uygulanmaktaydı. Bu vergiyi toplayan mültezimler de menfaatlerini temin 

için verginin toplanmasında acımasızca davranıp, halkı âdeta soyuyorlardı. Hatta çiftçi 

bu vergiyi ödeyebilmek için her şeyini satarak ertesi yıl toprağı ekip biçemez hâle 

gelmekte, bu durum hem halka hem de devlet gelirlerine büyük zarar vermekteydi. 

Araziden alınan verim, ürün cinsi ve bölgeye göre yapılmış olup eskiden beri 
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uygulanmakta olan farklı vergi uygulamaları esas itibarıyla eşitliğe daha uygun görünse 

bile, âşar vergisi ile ilgili bu olumsuz durumları gidermek isteyen Tanzimât’ın 

uygulayıcıları, sistemi, tüm ülkede geçerli tek bir kanun şeklinde uygulamayı hedeflemiş 

ve devletin zararına dahi olsa bahse konu hükmü çıkarmışlardır.  

6.2 1858 Arazi Kanunnâmesi Öncesindeki Hukukî Düzenlemeler 

6.2.1 16 Haziran 1845 Tarihli Resmî Tebliğ 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre; “Tanzimât Fermanının ardından arazi hukuku ile 

ilgili yapılan düzenlemelerden bir diğeri de kadim kanunlara ek olmak üzere 16 Haziran 

1845 (10 Cemâziyelâhir 1261) tarihinde ilan edilen kanun maddesidir. Eski kanunlar 

gereğince, üç sene sürülmemiş ve ıssız bırakılan yerler sahib-i arz tarafından tapu resmi 

alınarak tâlip olan bir başkasına verilebilmekteydi. Ancak Tanzimât Fermanı’nın 

“Askerlik usûllerinin belirlenmesi ve askerliğin vatan görevi addedilmesi” yönündeki 

hükümleri çerçevesinde 1854 yılında yapılan düzenleme ile askerliğin beş yıl olarak 

belirlenmesi üzerine, askerlik görev süresi içinde arazileri sürülmemiş ve ıssız kalacak 

olan reâyâya bu durum zulüm ve haksızlık olacaktı. 1844 yılındaki düzenleme bu 

durumda olan askerlerin arazilerinin “boz (işlenmemiş-sürülmemiş) ve hâlî (ıssız) kaldı” 

diye tâlip olan başkalarına verilmesinin önüne geçerek, bahse konu hükmün başına 

“geçerli bir özür bulunmaksızın” boş bırakılan arazinin tâliplerine verilebileceğini 

belirtmiş ve vatanî görevini yerine getiren tebaanın haklarını güvence altına almıştır. 

Arazi hukuku ile ilgili yapılan bu düzenleme Tanzimât’ın eşitlik ve adâleti kurmak 

yönündeki kararlılığının ürünü olarak ortaya çıkmıştır”.  

6.2.2 23 Nisan 1847 Tarihli İrâde-i Seniyye 

Tanzimât’ın temel prensiplerini hayata geçirmeye yönelik arazi hukuku ile ilgili olarak 

yapılan ve Defterhâne’yi de yakından ilgilendiren en önemli adımlardan bir diğeri de 

irâde-i seniyye (padişah buyruğu) ile ilan edilen 23 Nisan 1847 (7 Cemâziyelevvel 1263) 

tarihli resmî tebliğdir. Bu tebliğde, kanunlar çerçevesinde merkezî bir teşkilât tarafından 
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tapu senedi düzenlemesinin ve bunların kayıt altına alınmasının hükme bağlanması, hem 

günümüz tapu sicilinin temellerinin atılması hem de Defterhâne’nin teşkilât yapısı ve 

işleyişini derinden etkilemesi açılarından büyük önem arz ettiğinden tebliğin tam metni 

aşağıda verilmiştir (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015):  

“Beyândan müstagnî olduğu vechle Memâlik-i Devlet-i ‘Aliyye’de bulunan emlâk ikiye 

münkasim olup biri evkâflar tahtında bulunan arâzî ve biri dahi tımar dâhilinde bulunan 

arâzî olup arâzî-i mevkûfenin mahlûlâtı cânib-i vakfa ‘â’id olduğu misillü arâzî-i 

mîriyyenin mahlûlâtı dahi sâhib-i ârza ya’ni taraf-ı devlete râci’ olmasıyla mukaddemâ 

verilen nizâm mûcebince arâzîi mîriyyeden taşralarda vukû’ bulan mahlûlâtın 2000 

guruşluktan yukarısı Hazîne-i Celîle’ye ve aşağısı ol arâzînin a’şârını der-’uhde edenlere 

‘â’id olup ancak bu sûrete birtakım fesâd karışmakta ve o cihetle emvâl-i hazîne telef 

olmakda olduğuna ve bu makûle arâzî-i mîriyyenin intikâlinde ve yâhûd başkasına 

fürûhtunda tasarruf için verilen senedler der-’uhdeciler nâmına olup bunda dahi 

uygunsuzluklar göründüğüne ve hâlbuki bâlâda beyân olunduğu vechle emlâk-i 

mahsûsanın cüz’-i a’zamı olan işbu arâzî mâddesinin böyle müteşettit hâlden kurtarılması 

ehemm ve elzem olduğuna binâ’en sâye-i muvaffakıyet-vâye-i Hazret-i Mülûk-âne’de bu 

mâddenin dahi bir hüsn-i sûrete konulması esbâbı Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı ‘Adliyye ve 

Meclis-i ‘Âlî-i ‘Umûmî’de lede’l-müzâkere bundan böyle o misillü vukû’ bulacak arâzî 

mahlûlâtının tamâmiyle Hazîne-i Celîle’ye râci’ olması ve mülhak kazâlarda vukû’ bulan 

ferâğ ve intikâl harçlarının nısıfları dahi kezâlik Hazîne-i Celîle’ye ‘â’id olup nısf-ı 

diğerlerinin kazâ müdürlerine i’tâsı ve re’s-i elviye harçlarının öteden beri olageldiği 

vechle hazîne-i mezkûreye îrâd kayd olunması ve tapu temessüğü nâmıyla verilmekte 

olan senedât yolsuz ve usûlsüz olduğundan ve arâzî-i mîriyye Taraf-ı Devleti ‘Aliyye’den 

tefvîz buyrulmak hasebiyle senedâtının dahi bir hüsn-i usûle konulması ve aklâm-ı 

şâhâneden birinde mukayyed bulunması levâzım-ı umûrdan idüğünden senedât-ı 

merkûmenin ba’d-ezîn Defterhâne-i ‘Âmire Kalemine kayd olunmak üzere matbû’ ve 

Defter Emâneti’nin mührüyle memhûr senedler i’tâ olunması ve şimdiye kadar arâzî-i 

mîriyye sadece evlâd-ı zükûra intikâl edip evlâd-ı inâs tasarruf ve verâset hukûkundan 

mahrûm olup eğer ki tâ’ife-i nisâ bi’l-fi’l erbâbı zirâ’atten değil iseler de zirâ’at familyası 

teşkîl edebilecekleri ve o cihetle kendilerine müntakil olacak arâzîyi i’mâr eyleyecekleri 

bedîhî olmak mülâbesesiyle sâye-i lûtf-vâye-i Cenâb-ı Mülûkânede evlâd-ı inâsın dahi 
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hakk-ı tasarruf arâzîden hisse-yâb olmaları usûl-i mülkiyeye ve ka’idei hakkâniyete 

muvâfık düşeceğinden mecmû’a-i ma’delet ve merhamet olan ‘asr-ı Nasfet-i Hasrı 

Hazret-i Mülûk-âne’nin âsâr-ı celîle ve cümlesinden olmak üzere fî-mâ-ba’d evlâd-ı 

inâsın dahi arâzî-i mîriyye ashâbından olan babalarına hall vukû’unda evlâd-ı zükûr gibi 

hakk-ı verâsete dâhil olmaları husûsları münâsib-i mütâla’a olunup keyfiyyet hâk-i pây-i 

hümâyûn-ı Cenâb-ı Pâdişâhîden lede’l-istîzân husûs-ı mezbûrun olvechle nizâma rabt ve 

tevsîki ile îcâbının icrâsına emr ü irâde-i me’âlî-ifâde-i Hazret-i Hilâfet-penâhî müte’allik 

ve şeref-sudûr buyrulmuş ve ahkâmı münîfesi icrâ ve infâz kılınmıştır”.  

Tebliğ’in sadeleştirilmiş metni aşağıda sunulmuştur (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015):  

“Açıklamaya gerek olmadığı üzere, Osmanlı Devleti’nde bulunan emlak ikiye ayrılır; 

biri, vakıfların elinde bulunan arazi, diğeri de timar dâhilinde bulunan arazidir. Vakıf 

arazinin mahlûlâtı134  vakfa ait olduğu gibi mîrî arazinin mahlûlâtı da sahib-i arza yani 

devlete ait olmasıyla önceden verilen nizam gereğince mîrî araziden taşralarda meydana 

gelen mahlûlâtın 2.000 kuruşluktan yukarısı Hazineye, aşağısı ise o arazinin öşrünü 

alanlara ait olup, ancak bu duruma birtakım fesat karışmakta ve o nedenle Hazinenin 

malları telef olduğundan ve bu gibi mîrî arazinin intikâlinde veya başkasına satışında 

kullanım için verilen senetler toplayanlar adına olup bunda da uygunsuzluklar 

görüldüğünden, oysa yukarıda açıklandığı üzere devlete ait olan arazinin büyük bir 

kısmını meydana getiren bu arazi maddesinin maddesinin böyle karışıklıktan kurtarılması 

büyük önem ve gereklilik arz ettiğinden Padişah tarafından bu maddenin de iyi bir duruma 

konulması çaresi Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye135 ve Meclis-i Âli-i Umûmî’de 

müzâkere edilerek bundan böyle bu gibi meydana gelecek arazi mahlûlâtının tamamıyla 

                                                           
134 Mahlûlât: Mirasçısı olmadığı için evkafa ya da hükûmete kalan taşınmazlar. 
135 Akyıldız (2003)’a göre: “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye: 1838 yılında beş üye ile kurulan bu kurumun 

görevi Tanzimât reformlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kânun ve nizamları hazırlamak ve Dâr-ı Şûrâ-yı 

Bâbıâlî ile Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî’nin düzenlediği mazbatalara son şekli vermekti. Ayrıca çıkardığı kanun ve 

nizamnâmelerin uygulanıp uygulanmadığını denetleme hakkına da sahipti. Bu meclisin bir başka görevi de 

Tanzimât’a ve kanunlara aykırı davranan yüksek rütbeli devlet adamlarını yargılamaktı. Meclis-i Vâlâ, 

baktığı konuların çeşitliliği ve iş yoğunluğu nedeniyle 1849 yılından itibaren işlerin gerisinde kalmaya 

başladı. Bu durum üzerine 26 Eylül 1854 tarihinde Meclis-i Âlî Tanzimât kuruldu ve Meclis-î Vâlâ’nın iki 

temel faaliyet alanından biri olan yasama yetkisini devraldı. Meclis-i Vâlâ ise küçük devlet memurlarının 

azil ve nasbı, bina tamiri, verâset meseleleri, inzibâtî davalar, mülkî taksimât ve arazi anlaşmazlıkları gibi 

tâlî konulara bakmaya başlamıştır. Ayrıca bu iki meclis zaman zaman birleşerek veya komisyonlar 

oluşturarak ortak çalışmalar yapmıştır.” Konu hakkında ilave bilgi için bkz. Akyıldız 2003 ve Karal 2007. 
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Hazineye dönmesi ve bağlı kazâlarda meydana gelen ferağ ve intikâl harçlarının yarısının 

da aynı şekilde Hazineye ait olup, diğer yarısının kazâ müdürlerine verilmesi ve lîvâ 

merkezi harçlarının önceden olduğu üzere Hazineye gelir kaydolunması. 

Tapu temessüğü adıyla verilmekte olan senetler yolsuz ve usûlsüz olduğundan, mirî 

arazinin devlet tarafından kullandırılması sebebiyle senetlerinin de iyi bir yola konulması 

ve merkezdeki kalemlerden birinde de kayıt altında bulundurulması gerekli işlerden 

olduğundan adı geçen senetlerin bundan sonra Defterhâne-i Âmire Kalemine136 

kaydolunmak üzere matbu ve Defter Emânetinin mührüyle de mühürlenmiş senetlerin 

verilmesi. 

Şimdiye kadar mîrî arazinin sadece erkek evlada intikâl edip, kız evladın tasarruf ve 

verâset hukukundan mahrum olup, eğer kızlar bizzat ziraat erbabı değiller ise de ziraat 

ailesi oluşturabilecekleri ve bu yönden kendilerine intikâl edecek araziyi imar 

edebilecekleri açık olduğundan padişah tarafından kız evladının tasarruf hakkının ve 

araziden hisse almalarının mülk edinme usûl ve hakkaniyet kurallarına uygun 

düşeceğinden bundan sonra kız evladın da mîrî arazi sahibi olan babalarının ölümü 

hâlinde erkek evlatta olduğu gibi verâset hakkına dâhil olmaları konusu uygun görülmüş 

ve durum Padişahın iznine sunulduğunda, bu konunun bir düzene bağlanması ve 

gereğinin yapılması Padişahın emir ve izniyle kabul edilmiş ve uygulamaya 

konulmuştur”. 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Tebliğde görüleceği üzere, Osmanlı devlet 

nizamının esas teşkilâtı bozulup, o tarihe dek devlet namına ve sahib-i arz sıfatıyla arazi 

işlemlerini idare eden sipâhiler ortadan kaldırıldıktan sonra, bu tür arazi işleri ile yakın 

ilgileri olmayan ve tecrübeleri bulunmayan mültezim ve muhassıllar uğraşmaya başlamış; 

“senet verme”, “vergi toplama” yetkileri bunlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.  Bu 

uygulama ise yolsuz ve usûlsüz bir şekilde uygulanıp suistimallere yol açmış ve 

dolayısıyla devlete zarar vermiştir. Tapu senedi düzenlenmesinin yeni bir usûle sokulması 

ve buna bir düzen verilmesiyle verilen senetlerin kayıt altına alınmasının en önemli 

                                                           
136 Defterhâne-i Âmire Kalemi: Merkezî tapu teşkilâtı – birimi. 
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konulardan biri olduğu Tebliğde belirtilerek, senetlerin düzenlenmesi ve bir sicile 

kaydedilmesi konusunda kalemlerden birinin yetkilendirilmesinin gerekliliği ortaya 

konulmuştur. Senet verme işi ile ilgili olarak da Defterhâne-i Âmire Kalemi (Tapu ve 

Kadastro Birimi) görevlendirilmiş olup, tapu senetlerinin bundan sonra Defter Emâneti 

(Tapu ve Kadastro) mührüyle mühürlenerek verilmesi ve verilen senetlerin kaydedilmesi 

karara bağlanmıştır. 

 

 

 Şekil 6.1 23 Nisan 1847 Tarihli Resmî Tebliğ (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

Resmî Tebliğin ortaya koyduğu bu hükümler, araziden alınan vergi gelirlerini merkezî 

Hazinenin elinde toplamayı ve arazi hukukuyla ilgili muameleleri bölgeden bölgeye 

değişmeyen, kişilerin tasarrufuna ve keyfîliğine bırakılmayan belirli bir nizam içinde ve 

merkezî kontrol altında yürütmeyi hedef almıştır. Böylece eski düzenin devlete ve 

tebaaya zarar veren unsurları da temizlenmiş olacaktır. Arazi ile ilgili tasarrufa yönelik 

kayıtlar daha önce tahrir defterlerinde de kaydedilmekte olmakla birlikte bunlar daha 
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ziyâde askerî ve malî hususlara yönelik kayıtlardı. Tanzimât’tan sonra ise adı yine “mîrî 

arazi” olarak geçmekte ise de uygulamada bu araziler üzerinde özel mülkiyete doğru bir 

eğilim olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim Tebliğin son kısmında da görüleceği üzere 

erkek çocukların yanında kız çocukların da miras hakkı tanınması bu eğilimi açıkça 

ortaya koyan önemli gelişmedir. Örfî hukuka ait bir alanda özel mülkiyetle ilgili şer’î 

miras hukuku kurallarının uygulanmaya başlaması ve sonraki kısımlarda da görüleceği 

üzere şer’î hukukun örfî hukuk alanına yayılması bu değerlendirmeyi teyit etmektedir”.  

6.2.3 30 Nisan 1847 Tarihli Resmî Tebliğ 

23 Nisan 1847 tarihli Tebliğden sadece bir hafta sonra 30 Nisan 1847 (14  

Cemâziyelevvel 1263) tarihli ve “İrade-i Seniyyeyi Mutazammın Tebliğ-i Resmî” de 

önceki resmî tebliği dayanak göstererek “…arazi-i mîrîye verâseti hukukundan kız 

evlatlar mahrum olmakta ise de, bundan sonra tasarruf hakkına sahip olacakları ve 

kadınlar üzerinde bulunan arazinin ise kadim kanunlar çerçevesinde ne oğula, ne kıza 

intikâl edebilirken bundan sonra babadan olduğu gibi anadan da oğula ve kız evlada 

intikâl edebileceğini…” hüküm hâline getirmiştir. Hâlbuki, bundan öncesinde anadan 

kalan topraklara erkek çocuklar bile dışarıdan herhangi biri gibi tapu resmini ödeyerek 

tâlip olabilmekteydi (Sencer 1962; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

6.2.4 Aralık 1847 Tarihli Kanun Maddesi 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre  “30 Nisan 1847 tarihli Tebliğde kız ve erkek 

evlatların hak sahibi olduklarının belirtilmesine rağmen, haklarını aramak üzere ne kadar 

süre boyunca dava açabileceklerinin belirtilmediğini ifade eden ve Defter Emini (Tapu 

ve Kadastro Başkanı) tarafından Meclis-i Vâlâ’ya sunulan tezkirenin sonucunda çıkarılan 

ve yeni hazırlanmakta olan kanuna ek olmak üzere Aralık 1847 (Muharrem 1264) 

tarihinde ilan edilen Kanun maddesinde “Kız ve erkek evlatların anne ve babalarından 

intikâl eden arazi-i mîrîye üzerinde hak sahibi olduklarını ve haklarını aramak üzere 

intikâlden itibaren on sene süreyle dava açma hakkına sahip bulunduklarını” ortaya 

koymuştur”.  
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6.2.5 16 Şubat 1849 Tarihli Kanun Maddesi 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na göre (2015) “Bunlardan sonra 16 Şubat 1849 (23 Rebiül Evvel 

1265) tarihinde ilan edilen bir irâde-i seniyye ise, verâsetle ilgili konularda şer’î 

hükümlerin uygulanmasının gerekliliğini dile getirip, miras karşısında evlatların yanısıra 

evladın olmaması hâlinde sırasıyla erkek ve kız kardeşleri, baba ve anneyi ve oğlun 

oğlunu hak sahibi olarak kabul etmiştir. Bunlardan sonraki tarihlerde, hatt-ı hümâyun ile 

kabul edilen bir kanun çerçevesinde, şer’î hukukun alanı daha da genişleyerek, sadece 

birinci dereceden yakınlarla sınırlı kalınmayarak, verâsetle ilgili konularda hısım ve 

akraba da mirasçı olarak kabul edilmiştir.   

Bunlar ve benzeri irâde, tebliğ, kanun ve nizamlarla örfî hukuk alanına ait olan mîrî arazi 

üzerindeki verâset hukuku ile ilgili konularda, şer’î kanunlar alanını hayli genişleterek, 

mülkiyete ait olup, fıkıh kurallarına göre hüküm verilen bir alan hâline dönüşmüştür. 

Bütün bu uygulamalar ise, mîrî arazinin özel mülkiyete dönüşmekte olduğunu açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlayış zamanla çıkarılan kanunların ve tapu senedi 

verilmesi uygulamasının etkisiyle reâyâda da yerleşmeye başlamıştır. 

Reâyâ da tapu senedini aldığı araziyi kendi mülkü gibi görmeye başlamıştır. Tapu 

kelimesinin, “arazi-i mîrîyenin tasarrufu için verilen sened karşılığı ödenen icare (bir nevi 

kira-peşin ödeme)” olduğu, yoksa senetten maksadın rakabe olmadığı vurgulanmaya 

çalışılmış ve hatta Arazi Kanunnâmesi üzerine yazılan şerhlerde de bu konu izah 

edilmeye çalışılmış ise de bahse konu anlayış gittikçe daha da yaygın bir şekilde 

yerleşmiştir. 
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Şekil 6.2 Defterhâne mührü ile mühürlenmiş bir tapu senedi örneği                                    

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

 

Mîrî araziler üzerindeki tasarruf yetkilerinin giderek özel mülkiyete dönüşmesinin 

başlangıcı olarak da kabul edilebilecek olan 23 Nisan 1847 tarihli Resmî Tebliğin en 

önemli tarafı ise tapu senetlerinin Defterhâne (Tapu ve Kadastro) mührü ile mühürlenerek 

verilmesi ve bu senetlerin Defterhâne’de belirli bir sicile kaydedilmesi hükmüdür. Bu 

hüküm ile taşınmazların bir sicile yeni “tapu siciline” kaydedilmesi fikrinin temelleri 

atılmıştır. 
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından itibaren arazi ile ilgili defterlerin tutulduğu ve 

işlemlerin yürütüldüğü önemli bir kalem olan Defterhâne’nin tapu senetlerini düzenlemek 

ve tapu sicilini tutmakla görevlendirilmesinden itibaren teşkilât yapısı değişip 

genişleyerek, günümüz modern tapu teşkilâtına benzer bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. 

Dolayısıyla 23 Nisan 1847 tarihini, mülkiyete esas oluşturmak üzere tapu sicilinin 

tutulmasının ve günümüz modern tapu teşkilâtının kuruluş tarihi olarak kabul etmek 

mümkündür”. 

6.2.6 21 Mayıs 1847 Tarihli Tapu Nizamnâmesi 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “21 Mayıs 1847 (5 Cemâziye’l-Ahir 1263) tarihli bu 

Nizamnâme (Tüzük), araziye yönelik Tanzimât’tan itibaren yayımlanan hüküm, irâde ve 

kanun maddelerini bünyesinde toplayıp izah ettiği gibi, 23 Nisan 1847 tarihli Resmî 

Tebliğde ifade edilen senet düzenleme ve arazi tasarrufuna ait işlemlerin ayrıntılarını 

içermekte ve 1858 Arazi Kanunnâmesinin öncesinde araziye ait her türlü işlemi derli 

toplu ve tüm ülkeyi kapsamak üzere izah ve ilan eden ilk nizamnâmedir. Nizamnâmeyi 

açıklayan ve uygulamasını izah eden birtakım irâde ve hükümler de ilan edilerek 

yürürlüğünü devam ettiren ve hatta birçok hükümleri Arazi Kânunnâmesi ve sonrasındaki 

nizamnâmelerde de yer almış olan ve 14 maddeden oluşan bu nizamnâmenin 

sadeleştirilmiş metni önemine istinâden aşağıda sunulmuştur: 

1. Anadolu ve Rumeli’de bulunan ve vakıfların dışında ortaya çıkan mîrî arazi 

mahlûlâtının şimdiye kadar, 2.000 kuruştan yukarısı hazineye, aşağısı uhdesinde 

bulunanlara ait olmakta ise de bundan böyle tamamının hazineye ait olması ve dönmesi. 

2. Mîrî araziden bir tarlanın tapuya müstehak oldu denilmesi; kullanıcısının çocuksuz 

olarak ölmesiyle tarla kullanılmaz hâle geldiğinde, koruma amaçlı olarak ziraatçı 

taifesinden başka bir kimseye verilmesi hak ve münasip demektir ki bu surette “Resm-i 

Tapu” tâbiri de o arazinin peşin bedeli olup, yoksa bazı mahallerde bilindiği üzere mahlul 

olan arazinin bir senelik geliri olmadığı.  
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3. Önceden beri araziye ilişkin senetler adî kâğıda, şimdilerde bazen resmî kâğıda 

yazılarak el değiştirmekte ise de; bu arazi devlet tarafından ihale edilmekte olmasına 

nazaran senetlerinin de daha itibarlı ve özenli olması ve bunların merkezde uygun 

kalemlerden (resmî birimlerden) birinde düzenli bir şekilde kayıt altında tutulması işlerin 

sağlamlığı ve hak sahiplerinin menfaati açısından gerekli olacağından, bundan böyle 

bahse konu senetlerin yukarıda belirtilen kâğıtlara yazılmayıp araziye özgü olmak üzere 

üst kısımları tuğralı matbu senetler düzenlenmesi ve bunların defterlere geçirilerek 

kayıtlarının tutulmasında da Defterhâne-i Âmire Kaleminin yetkili kılınması ve 

düzenlenecek senetlerin de merkezden verilmek üzere bundan sonra taşralarda bu gibi 

arazilerin tefvîz, ihâle, ferağ ve intikâli hâlinde hangi kazâ ve köyde meydana gelmiş, 

kime ihale olunacak ve kimden kime ferağ ve intikâl ettirilecek ise isim ve şöhretleri ve 

arazinin hangi sancak,  kazâ, köy, timâr ve mukâtaa dâhilinde olduğu ve sınırları 

gösterilerek bağlı bulunduğu kazâ meclisinde mazbatası hazırlanıp o kazâdan da bağlı 

bulunduğu sancak merkezine gönderilip gereğince sancak merkezinin büyük meclisinde 

de senedinin düzenlenmesi konusunda diğer bir mazbata oluşturulup kazâ meclisi 

mazbatasının sancak merkezinde bırakılarak korunması ve gereken kira, ferağ ve intikâl 

harçları mal memurları mârifetiyle hak sahiplerinden alındıktan sonra adı geçen büyük 

meclis mazbatası sancak merkezinde bulunacak ve vâliler, mutasarrıflar ve tahsildarlar 

tarafından 11. Bend’de açıklanan usûl üzere merkezde bulunan kapı kethüdaları ve 

müdürlere gönderilip bunlar da gelen mazbataları bekletmeden, derhâl mahâlline takdim 

ile usûl ve nizamına uygun olarak ilgili kalem tarafından gerekli senetler oluşturularak 

yukarıda belirtilen vâli, mutasarrıf ve tahsildarlara süratli bir şekilde gönderilerek 

mahâllinde hak sahiplerine verilmesi, ferağ ve intikâl hâlinde mahâllinde kayıttan sonra 

senetlerinin yenilenmesi gerekmeyip eski usûl üzere bu senetler üzerinde gerekli işlemler 

yapılarak Defter-i Hâkanî Emini137 ifadesiyle özel hazırlanmış ve tahsis edilmiş mühür 

ile mühürlenmek üzere mazbatasıyla birlikte senetlerinin gönderilmesi,  ancak yazılacak 

yeri kalmayan veya yıpranmış ve kullanılamayacak durumda olan senetlerin yenilenmesi 

ve kazâlar tarafından büyük meclise gelecek mazbataların adedi arttığı takdirde hak 

sahiplerini posta masrafından kurtarmak için büyük meclisten ayrı ayrı mazbata 

hazırlanmasına gerek olmayarak, çoğaldıkça birkaç adedi birleştirilip yine kazâ 

                                                           
137 Defter-i Hakanî; Osmanlı Devleti’nde Tanzimât Dönemi’nde ihdas edilen makamlardan bir olup 

bugünkü anlamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir. Defter-i Hakanî Emini ise 

yine bugünkü anlamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürüne karşılık gelmektedir (Pakalın 1993c). 
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tutanaklarında yazılı isim, şöhret ve sınırları tamamıyla gösterilerek büyük meclis 

mazbatası yukarısına yazılıp merkeze o suretle bildirilmesi. 

4. Mahlûl arazilerden kira bedeli, ferağ ve intikâllerden de olağan haraç alınacağı gibi 

yeniden verilecek senet için de masrafı karşılığı olarak üç kuruş kâğıt bedeli alınması ve 

bunlardan her ay ne miktar gelir olur ise vergi cetvellerine dâhil edilerek mal memurları 

tarafından özetlerinin hazineye takdimen gönderilmesi, ancak ferağ ve intikâl harçlarının 

yarısının kazâ müdürlerine verilmesi. 

5. Eski kanunda erkek çocuksuz ölen kişinin arazisi kızına bedelsiz intikâl etmediği gibi 

anadan oğluna dahi bedelsiz tarla intikâl etmeyip ancak adı geçenler tapuya müstahak 

olduklarından “tapu-yı misl” tâbiriyle verilmekte ise de padişahın bütün halka 

bahşedilmiş olan merhameti gereğince, açık ve yeni bir yardımı olmak üzere bundan 

böyle mîrî araziye sahip olan kimse öldüğünde bu arazi vakıflardaki musakkafatta (üstü 

kapalı emlakte) geçerli olduğu üzere mutlaka evladına eşit olarak intikâl etmesi yani 

mâlik olan baba veya ana öldüğünde tasarrufunda bulunan tarla, bağ, çayır her ne ise 

oğluna ve kızına bedelsiz ve eşit olarak intikâl edip, ancak arazinin bedeli bilirkişi yoluyla 

araştırılarak intikâl harcı adıyla % 5 alınması ve aynı şekilde mîrî arazi sahibi olan kişiler 

tasarruf haklarını başka kimseye ferağ eylediğinde bundan da  %  5 ferağ harcı alınması, 

eğer ki kadın ve erkek mâlikler çocuksuz olarak ölürse bu kere Divan-ı Hümâyun kaydı 

ile verilen pusula gereğince hak sıralarında tercih ile veresesine, bunlar tâlip olmadıkları 

takdirde akrabalarına, onlar da tâlip olmadıkları surette o arazideki ortaklarına ve adı 

geçen şekillerden hiçbiri olmadığı hâlde ihtiyacı olan diğer kazâ ve köy halkına eski 

uygulama üzere bilirkişiler ve kâzâ meclisi yoluyla belirlenecek bedel teklif olunarak, 

kabul ederlerse bunlara verilip, etmezler ise talep eden diğer şahıslara müzâyede ile ihale 

olunması. 

6. Arazi sahiplerinden bazıları sahip oldukları tarlalarını merkezde de başkalarına ferağ 

ederken gerekli işlemler mahkemelerde görülmekte ise de bu kez oluşturulan nizam 

gereğince bundan sonra merkezde arazisini ferağ etmek isteyenler olduğu takdirde işlem 

mahkemelerde görülmeyerek satıcı ve alıcı Defterhâne-i Âmire Emini bulunan şahsa 

müracaat edip takrirleri alınarak, satıcının gerçek sahipliği ortaya çıkarıldıktan sonra ilk 
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önce satıcının elinde bulunan eski senedi yeni senetle değiştirilip sonra satış işlemi 

üzerine hamiş (şahıslar arasındaki el değişiklikleri) olarak yazılarak gereken harcı tahsil 

edilip senedinin alıcıya verilmesi ve durumun gerektiği şekilde mahkemelere bildirilmesi. 

7. Arazi senetleri hakkında kabul edilmiş ve açıklanmış olan usûller bundan böyle 

düzenlenecek olan senetler hakkında geçerli olup, şu anda olduğu üzere arazi sahiplerinin 

elinde bulunan eski senetlerin yeni senetlerle değiştirilmesi, herhangi bir zorlama 

olmadan sahiplerinin görüşlerine bağlı ise de şöyle ki yeni senetler devletçe verilmiş 

kalemine kaydedilmiş olacağından adi senetler bir alıntı olmayıp itibar ve delile değer 

belgeler olması sebebiyle eski senetler her zaman geçerli olsa bile bunların çoğunluğu 

eski usûl üzere bilinmeyen durumlarda mültezim ve sipâhilerin mühürleriyle 

mühürlenmiş şeyler olduğundan merkezce itibar edilen begelerden olmayacağından bu 

gibi eski senetlerin değiştirilmesini sahipleri istedikleri zaman kendilerinden her bir senet 

için kâğıt bedeli olarak üçer kuruş ve posta masrafı alınıp bundan dolayı başka bir vergi 

istenmeyeceğine nazaran bu işte herhangi bir zorlama olmayacağı, ancak bu gibi eski 

senetlerin değiştirilmesi sahipleri hakkında hayırlı olacağının ilanıyla tâlip olanlar 

hakkında gereğinin uygulanması. 

8. Mahlûl tarla haber verilmeyerek saklı kalmış olup da sonradan haber alındığında 

kullanan şahıs tapuya müstehak olan kişilerden ise bilirkişinin takdir eylediği kira 

bedeliyle, eğer diğerlerinden yani tapuya müstehak olmayan kişilerden ise yukarıda 

açıklanan incelemeler yapılıp müzâyede olunarak değeri karşılığında ihale olunması. 

9. Babadan ve anadan intikâlen veya akrabadan hak yoluyla bir araziye mutasarrıf olanlar 

gibi, on seneden fazla senetsiz olarak elinde tarla bulunan şahıslar da mutasarrıf 

olacağından bu gibilerin ellerinde olan tarlanın mahlûl adıyla elinden alınması kanuna 

aykırı olup, ancak intikâl harcı alınıp yeniden senet verilerek önceden olduğu gibi elinde 

bırakılması. 

10. Bilinen kişilerin uhdelerinde iken boş kalan kullanılmayan çiftliklerin ve arazinin 

dışında kalan boş araziyi her kim haber verir ise, meclisçe müzâyede ve ihalesi 

yapıldıktan sonra peşin bedelinden hesap edilerek haber veren kimseye yüzde beş 
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ihbariye verilmesi ve bu gibi bilinmeyen mahlulâtın, işlenmemiş ve ıssız olan mîrî 

arazinin ziraat müdürleri veya vekilleri mârifetleriyle açığa çıkarılmasında peşin 

bedelinin beşte biri, eğer haber veren ziraat müdürü ise ona ve müdür vekili ise beşte 

birinin yarısı vekile ve diğer yarısı bağlı bulunduğu yerin ziraat müdürüne verilmesi 

önceki usûl gereğinden ise de işlenmemiş ve ıssız olan araziyi yeniden açacak olanlardan 

sonraki bendlerde gösterildiği üzere teşvik için peşinat alınmayarak bedelsiz senet 

verileceğinden bu maddede beşte bire gerek kalmayıp, fakat mahlulâtı ziraat müdürleri 

ve vekilleri haber verdikleri hâlde beşte birinden vazgeçerek diğerleri gibi bunlara da aynı 

şekilde yüzde beş ihbariye verilmesi.  

11. Arazi sahiplerinden biri sahip olduğu tarlasını başkasına ferağ etmek istediğinde, 

mesela; sadece alıcı meclise gelip falan kişi tarlasını bana ferağ eyledi şeklindeki şifahi 

ifadesine itibar edilmeyerek satıcı ve alıcı birlikte oldukları hâlde takrirleri alınarak buna 

göre mazbatasının düzenlenmesi. 

12. Açıklanan usûle uygun olarak merkeze gönderilecek arazi mazbata ve senetleri diğer 

evrak torbalarıyla karıştırılmayarak özel bir zarf içerisine konulup, zarfın üzerine “arazi 

senedâtıdır” diye işaret konulduktan sonra aşağısı da sancak merkezinde olan büyük 

meclis mührüyle ve mürekkeple mühürlenip, postane tarafına sevk edilerek postaneye 

geldiği zaman da yine postane tarafından mahallî vali, mutasarrıf ve muhassılının kapı 

kethüdâsı ve müdürlerine verilip onlar tarafından da mührü sökülmeksizin doğruca 

Defter-i Hâkanî Eminliğine teslim ve onların mârifetiyle mührü açılıp, gereği yapıldıktan 

sonra süratli bir şekilde mahalline gönderilmek üzere yine Eminlik tarafından 

mühürlenerek o yerin memuruna teslim edilir. Eğer adı geçen evrakın açılması esnasında 

araziye dair evraktan başka hile yoluyla sokuşturulmuş bir şey veya başka bir kâğıt ortaya 

çıkar ise bu gibi şeyler adı geçen eminlik tarafından postâneye gönderilip sahibinin 

oradan aranması ve usûlü üzere harcı postâneden alınmak üzere gereğinin yapılması, işbu 

arazi evrakının sancak merkezinden merkeze gönderilmesi için her birinden üçer ve 

merkezden sancak merkezine iadesi için de üçer paradan saat başına toplam altışar para 

hesabıyla gereken posta masrafı mahâllinde mal memurları kanalıyla sahiplerinden 

alınarak Hazineye gelir olarak kaydedilip bundan başka mahâllinde ve merkezde bunun 
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için postânelerden herhangi bir ücret istenmemesi, ancak bu gibi tefviz138, ihale, ferağ ve 

intikâl uygulanacak arazi için büyük meclisten verilecek mazbatayı, sahibi merkeze 

kendisi getirmek veya başkasıyla göndermek isterse mutlaka meclis tarafından 

gönderilmesi konusunda zorlanmayarak sahibinin eline verilmesinin de uygun olması, 

kazâlardan sancak merkezine gelip gidecek mazbata ve senetler emniyet görevlileri veya 

sahipleri eliyle gönderileceğinden bu nedenle bunlardan posta vergisi veya başka bir adla 

bir şey alınmaması.   

13. Bundan sonra hiç kimsenin mülkiyetinde bulunmayan dağlar ile köylerin ve 

çiftliklerin hayvanlarına mahsus olan meranın ve vakıf arazilerin dışında kalan 

işlenmemiş ve ıssız yerleri açıp ziraat etmek isteyenlere diğer emsâllerini de teşvik 

amacıyla açtıkları yerler kendilerine bedelsiz olarak verilip, sadece kâğıt bedeli ve posta 

masrafı alınarak bu kişilerden bir yıl, açtıkları yerler taşlık ise iki yıl öşür alınmaması. 

14. Üçüncü bendde yazılı olduğu üzere arazinin tefviz, ihale, ferağ ve intikâli durumunda 

gerekli olan kira, ferağ ve intikâl harçlarının alınmasından sonra senedinin verilmesi 

beklenirken o tarla boş bırakılmayarak hemen yeni sahibi tarafından ziraat edilmeye ve 

işlenmeye başlanarak, senetlerinin de merkezdeki memurlar tarafından düzenlenerek 

geciktirilmeden süratle gönderilmesine dikkat edilmesi.” 

Nizamnâmenin üçüncü maddesi, eskiden beri tapu senetlerinin kalitesiz kâğıda 

yazılmakta olduğuna ve eski usûl üzere mültezim ve sipâhi mühürlerini içerdiğini, bu 

usûlün ise güzel bir düzene sokulmasının gerekliliğinden bahsederek, senetlerin daha 

itibarlı olmasını ve belli bir düzende ve itinâlı olarak hazırlanmasının önemli olduğunu 

ifade etmektedir. Bu gerekliliğe istinâden nizamnâme, üst tarafları tuğralı matbu tapu 

senetleri düzenlenmesini öngörmektedir. Tapu senetlerini düzenleyerek, bunların bir 

                                                           
138 Tefvizin literal anlamı “bir işi başkasına havale etmek” şeklindedir. Bahse konu kavram hakkında TDV 

İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında Bakkaloğlu tarafından yazılan şu bilgiler yer almaktadır: 

“Osmanlı hukukunda ise tefvîz “bir gayri menkulün tasarruf hakkını bilinen bedel karşılığında bir kimsenin 

üstünde bırakmak” demektir. Burada sadece tasarruf ve intifa hakkı verilmektedir. Osmanlı arazi 

kanununda, mahlûl olan mîrî arazi ve imar ve ihyâ edilen mevât arazinin intikâl yahut tapu hakkı sahiplerine 

verilmesi için tefvîz kelimesi kullanılmıştır.” (Bakkaloğlu 2011). Bahse konu kavram hakkında Pakalın’a 

ait “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” isimli eserin 3’üncü cildinde de şu bilgiler yer 

almaktadır: “Tefviz; mîrî arazinin müzâyede veya mukadder (takdir olunan) bedeli peşin alınarak devlet 

tarafından satılması anlamında kullanılır bir ifadedir” (Pakalın 1993c).  
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sicilde kaydedilmesi görevi ise Defterhâne-i Âmire kalemine verilmektedir. Yine 

nizamnâmede, eski usûl ile düzenlenmiş tapu senetleri ve suretlerinin bundan böyle 

makbul tutulmayacağını, bu gibi senetlere sahip olanların sadece üç kuruş posta ücreti ve 

kâğıt bedeli ödemek üzere senetlerini yeni senetlerle değiştirebileceklerini ifade 

etmektedir. 7’nci madde gereğince senetlerin değiştirilmesi konusunda zorlama olmadığı 

da belirtilmektedir. Ayrıca 3’üncü madde ve 12’nci madde bu senetlerin nasıl 

düzenleneceğini ve senetlerde ne tür bilgi sütunları bulunması gerektiğini ve posta 

işlemlerinin ve diğer düzenlemelerin nasıl yapılacağını detaylı olarak açıklamaktadır. 

Esasen 23 Nisan 1847 tarihli Resmî Tebliğde ifade edilen bu hususlar bu nizamnâmede 

de tekrar edilmiş, taşrada ve merkezde yürütülmesi gereken işlemler ayrıntılarıyla izah 

edilmiştir (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

 

Şekil 6.3 21 Mayıs 1847 Tarihli Tapu Nizamnâmesi                                                           

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 
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Nizamnâmenin beşinci maddesi önceki kısımda ifade edilen 30 Nisan 1847 tarihli Resmî 

Tebliğde ifade edilen verâset hukuku ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna göre, ana ya 

da babadan intikâl eden tarla, çayır, bağ vb. oğluna ve kızına bedel-i muaccelesi yüzde 

beş kuruş olarak ödenmek üzere intikâl edebilecektir. 

Nizamnâmenin altıncı maddesi de bir yenilik getirerek, mîrî arazideki ferağ işlemlerinde 

yüzde beş kuruş ferağ harcı alınmasını ve işlemler daha önce mahkemelerde yapılırken 

bundan sonra Defterhâne’de icra edileceğini ifade etmektedir. Bu işlem sonunda da yeni 

senetlerden verileceğini ifade etmektedir. Onbirinci maddede ise ferağ işleminin 

yapılabilmesi ferağ edenin ve ferağ edilenin birlikte işlem esnasında hazır bulunmasını 

zorunlu kılmaktadır.  

Nizamnâmenin onüçüncü maddesi, halkın kullanımı için ve vakıflar yararına ayrılan 

yerler hâriç, işlenmemiş ve ıssız kalan yerleri yeniden ziraata açmak isteyenleri teşvik 

maksadıyla arazilerin tâlip olan kişilere verilmesini, bunlardan sadece kâğıt ve posta 

ücreti alınmasıyla yetinileceğini ve bunlardan bir yıl, açtıkları tarla taşlık ise iki yıl öşür 

alınmayacağını ifade etmektedir. Hatta Nizamnâmenin bu hükmüne istinaden, Antalya’da 

Manay adlı bir gölün kurutularak ziraate açılması için müracaatta bulunulduğu, bunun 

için Merkez’den ruhsat istendiği görülmüştür. Bu madde gelirleri hâlâ büyük oranda ziraî 

ekonomiye dayanan devletin ziraati teşvik etmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik 

çabasınıortaya koymaktadır. Nizamnâme yayımlandıktan hemen sonra fetvâhâneden139 

gerekli şer’î işlemleri tamamlanıp, her yerde gereği gibi uygulanabilmesini sağlamak için 

taşrada her mahâldeki müftülere, taşra defterdarlıklarına, kazâ müdürlerine vs. ilgili 

birimlere gönderilmiştir. Taşra yetkililerinin hazineyi zarara uğratmamak ve yeni usûlü 

gereği gibi uygulama konusunda gevşeklik göstermemek konularında uyarıldıkları, 

özellikle eski senetleri yeni tapu senetleri ile değiştirecek olanlardan kâğıt ücreti olan üç 

kuruş ile posta ücreti dışında herhangi bir ücret almamaları konusunda ikaz edildikleri 

görülmektedir. Hatta bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar da dikkatle düzeltilmeye 

çalışılmıştır. Nitekim Aydın Defterdarı arazi ferağ ve intikâllerinde tapu temessük140  

                                                           
139 Fetvâhâne: Meşihat (Şeyhülislamlık)’da şer’iye mahkemelerinin, müftülerin görüşlerini almak üzere 

başvurdukları fetva kurumu. Burada, fıkıh uzmanlarından oluşan bir kurul vardı (Sakaoğlu 1985). 
140 Temessük kavramı hakkında TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında Kütükoğlu (2011) 

tarafından yazılan şu bilgiler yer almaktadır: “Temessük, Arapça’da “tutunmak, sarılmak, yapışmak” 
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(kayıt) harcı olarak 7-8 bin kuruş civarında resim (rüsum)  toplamış, ancak bu bedeli eski 

usûl üzere muhafaza edip merkeze göndermeyince bahse konu konusu vergi gelirlerinin 

yeni nizam gereğince hazineye ait olduğu ve tekrar uyarıya gerek bırakmadan bu meblağı 

merkeze ulaştırması konusunda uyarılmıştır.  

 

Şekil 6.4 Defterhâne mührü ile mühürlenmiş bir tapu senedi örneği                          

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

                                                           
mânasına gelen temessük borç verilmesi, borcun ödenmesi, bir şeyin teslim edilmesi veya teslim alınması 

gibi durumlarda karşı tarafa verilen belgeyi ifade eder. Temessükle eş anlamlı olarak tahvîl ve daha çok 

son devirlerde sened de kullanılmıştır. Osmanlı bürokrasisinde herhangi bir konuda verilen teslimat belgesi, 

senet anlamına gelmekteydi. Temessük, kullanıldığı yere göre başına bir ek alır. Osmanlı dönemine ait tapu 

terimi olup; tapu temessükü de tapu memurları tarafından eski tarihlerde verilen senet olarak ifade 

edilmektedir. Temessük kaydı ise eskiden, taşınmaz malın sahibini belirten belge ve kayıtlar; sonraki 

dönemlerde iser mütevellîler tarafından verilen, mîrî ve vakıf arazide tasarruf yetkisini bildiren belge idi.”  
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Nizamnâmenin ardından, kayıt dışı kalmış arazilerin deftere geçirilerek arazi hukukunu 

bir düzene koymak amacıyla verilen çabalar sonraki yıllarda da devam ettirilmiş, Nisan 

1851 (Cemâziyelevvel 1267) tarihinden itibâren senetlerini yenilemeleri ve dolayısıyla 

kayıt dışı kalmış yerlerin kayıt altına alınabilmesi için, halkı teşvik edeceği düşüncesiyle 

posta akçasının da halktan alınmayıp hazineden ödenmesi uygulamaya konulmuştur. Bir 

süre sonra yapılan istihbarî çalışmalar ve halktan gelen şikâyetler üzerine, taşrada yeni 

nizamın usûlünce uygulanmadığı, taşra birimlerindeki memurların senet vermeden işlem 

yapıp gelirleri zimmetlerine geçirdikleri, halkı ise “Merkezden senet gelmedi” diyerek 

yeni nizamı suistimâl ettikleri anlaşılınca 1853 yılından itibaren sistemin kontrol altına 

alınabilmesi için çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

6.2.7 16 Şubat 1849 Tarihli Tapu Nizamnâmesi 

Tanzimât Fermanı’ndan sonra ilan edilen tebliğ, kanun maddeleri ve nizamnâmeler arazi 

hukukunu yeni düzene uygun bir hâle getirmek amacına yönelik atılmış adımlar olarak, 

mîrî araziye yönelik eski düzenin birçok hükümlerini değiştirmiştir. Arazi ile ilgili ortaya 

çıkan yeni esaslar ise dağınık hüküm ve irâdeler hâlinde bulunuyordu. Merkez ve 

taşralarda yürütülecek tapu işlemlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için bunların belli bir 

sistemde bir araya getirilip, yeniden kaleme alınması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu iş devrin 

Şeyhülislamı Ârif Hikmet Bey’e (1786-1859) havâle edilmiştir. Yaklaşık bir yıla yakın 

devam eden bir çalışmanın sonunda Ârif Hikmet Bey, eski arazi hükümlerini 

Tanzimât’tan sonra ilan edilen emirlere göre düzenleyip özetlemiş ve hazırladığı 

düzenlemeyle önemli meselelerin uygulamalarını izah etmiştir. 16 Şubat 1849 (23 

Rebiülevvel 1265) tarihinde “Ahkâm-ı Mer’iyye veya Kânûn-ı Sultânî” adıyla yayınlanan 

bu risâlenin birçok hükmü 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesinde de yer almıştır. Yeni 

kanunun fetvası da yine Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey tarafından çıkarılıp, emir üzerine 

Divan-ı Hümâyun kalemine kaydedilip Takvim-i Vakâyi’de141 yayınlanarak ilân 

edilmesine karar verilmiştir.  Ayrıca çoğaltılarak bütün taşra birimlerine gönderilmesi ve 

bu hükümler çerçevesinde işlem yapılması emredilmiştir. Yeni nizamın uygulanmasını 

emreden hükümde, halkın refahı ve menfaati için emlâkte uygulanan şer’î hukukun mîrî 

                                                           
141 Takvim-i Vekayî, Osmanlı İmparatorluğunda 1831 yılında yayımlanmaya başlanan ilk resmî gazetedir.   
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arazide uygulanmasının daha uygun olacağı da belirtilmektedir. Mîrî arazi ile ilgili 

tasarruf davalarında mülkler hakkında uygulanan hükümlerin yeni kanuna ek olarak 

uygulanması yönündeki tavır ve bunun tebaanın menfaatine bir durum olduğuna yönelik 

ifadelerde 23 Nisan 1847 tarihli Tebliğdeki (daha önce bahsedildiği üzere) mîrî araziden 

özel mülkiyete dönüşümü bir kez daha ortaya koymuştur (Yazıcı 2014; Yıldırır ve 

Kadıoğlu 2015). 

 

Şekil 6.5 16 Şubat 1849 Tarihli Kanun-ı Sultanî-Tapu Nizamnâmesi                     

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 
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6.2.8. 1856 Islahat Fermanı’nın konuya bakan yönü 

Fransız İhtilali’nden sonra ivme kazanan milliyetçilik düşüncesi, çok uluslu bir yapıda 

olan Osmanlı İmparatorluğu içindeki azınlıklarda (bilhassa da Hristiyan tebaada) 

milliyetçilik düşüncesini güçlendirerek onları bağımsızlıklarını kazanmak için gayret ve 

mücadeleye sevk etmiş, aynı dinden olmaları nedeniyle de güçlü Avrupa devletlerinin 

bağımsızlık çabası içinde olan bu unsurlara destek vermesine ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun içişlerine karışmasına sebep olmuştur.  

19’uncu yüzyıl başında bir devlet politikası olarak devletin bekası ve toplumun da refahı 

için Batılılaşma yoluyla çağdaşlaşmaya karar veren Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişah 

II. Mahmut döneminde (1808-1839) yapılan reformlar, ölümünün hemen ardından Sultan 

Abdülmecid döneminin başında (1839) ilan edilen Tanzimât Fermanı ve 1876 yılına dek 

devam edecek olan Tanzimât Dönemi ile yeni ve yoğun bir döneme evrilmiştir. 

Bahse konu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, 1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nda 

Ruslara karşı Avrupa devletleri safında yer alarak savaşa katılmıştır. Savaşın şiddetini 

kaybetmesi üzerine barış ihtimalleri belirince 1 Şubat 1855 tarihinde Viyana’da 

Avusturya, İngiltere ve Fransa temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki Hıristiyan halkın hak ve imtiyazlarının güvenceye kavuşturulması 

ve buna yönelik olarak da Osmanlı İmparatorluğu’na yaptırtılacak olan reformlar 

konusunda da mutabık kalınmıştı. Osmanlı İmparatorluğu gerek bünyesindeki 

azınlıkların hakları bahâne edilerek içişlerine karışılmasına, gerekse de ekonomik 

yardımına muhtaç olduğu Batılı Devletler ile olan ilişkilerinde problem yaşanmasına 

meydan vermemek için Kırım Savaşı’nda ateşkes ilan edilmesinden kısa bir süre sonra 

18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanını ilan etmiştir. 

Asıl muhatabının Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki gayrımüslim tebâ olduğu Islahat 

Fermanı’nın çalışma konumuz bakımından öne çıkan hususları kanun önünde eşitlik, 

şahsın ve topluluğun tasarruf hukuklarına saygı, vergiler konusunda tebâ arasında eşitlik, 

iltizam usulünün kaldırılarak verginin doğrudan doğruya alınmasıdır. 
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Islahat Fermanı ile azınlıklar lehine yapılan iyileştirmeler ve onlara verilen imtiyazlar 

fermandan umulan sonuçları sağlayamak bir yana aksine Osmanlı Devleti’nin 

parçalanma sürecini hızlandırmıştır. 

6.2.9. 24 Ağustos 1857 ve 25 Şubat 1858 Tarihli İrâdeler 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “24 Ağustos 1857 (3 Muharrem 1274) tarihli İrade, 

Defterhâne’de kayıtlı olmayan yaylak, kışlak ve korular hakkında da mîrî araziye 

uygulanan işlemlerin uygulanmasına dair çıkarılmıştır. 

 

Şekil 6.6 24 Ağustos 1857 Tarihli İrâde (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 
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Osmanlıda mîrî araziden olan yaylakların ferağ ve kasr-ı yed (el çekme) işlemleri 

Tanzimât’tan önce sipâhiler tarafından, Tanzimât’tan itibaren 1847 yılına dek de 

defterdarlar tarafından vergisi alınarak yapılmış ve tapu senedi düzenlenmiştir. 1847 

yılında tapu senetlerinin düzenlenmesi ve verilmesi konusunda Defterhâne-i Âmire’nin 

yetkilendirilmesi üzerine yeni usûle geçilmişti. Bu tür işlemlerde arazi tahririne ait 

defterler sicil olarak kullanılmış, ancak iki yüz yıla yakın zamandır yeni tahrir 

yapılmadığından bazı yaylak ve kışlakların kaydı bulunmamaktaydı.  Bu nedenle bahse 

konu irâde, kaydı bulunsun ya da bulunmasın, aksi belgeyle ispat edilmedikçe, bu tür 

arazilerle ilgili işlemlerin mîrî araziden kabul edilip işlemlerinin buna göre yapılmasını 

emretmektedir.  

Defter emininin arzı üzerine konu gündeme gelmiş olup, yaylak ve kışlaklarda kaydı 

bulunamayan yerlere tapu verilememesinin hem tebaayı hem de hazineyi önceki bir 

irâdeyle, bu tür arazilere tapu verilip verilmemesi konusunun, Arazi Kanunnâmesini 

Hazırlayan Komisyonun işlerini tamamlamasıyla netleşeceği belirtilmiş ise de bahse 

konu komisyonun da başkanı olan Ahmet Cevdet142 (Paşa) başkanlığındaki bir heyet 

tarafından, bu sorunun çözümü için bir zarara uğrattığı ifade edilmiştir.  Daha önceki bir 

irâdeyle,  bu  tür  arazilere  tapu  verilip  nizamnâme  hazırlanmış ve kabul olunursa Arazi 

Kanunnâmesinde de yer alması öngörülmüştü. Kabul edilen bu yeni usûl eskiden beri 

çeşitli sebeplerle toprağın devlete aidiyetinin sağlanmasına yani mîrî araziye 

dönüştürülmesine yönelik hareket tarzına da uygun bulunmaktadır.  

Yaylak, kışlak ve korular hakkında mîrî arazi muamelesi uygulanmasına dair irâdeden 

kısa bir süre sonra aynı muamelenin, mîrî araziden bir sebeple ifraz143 olup hayır işlerine 

ayrılan ve aslında rakabesi hazineye ait olan ve tahsisât türünden olan vakıf arazilerde de 

uygulanması hükme bağlanmıştır. Arazi Kanunnâmesi’ni Hazırlayan Komisyon kararı ile 

teklif edilen bu husus 25 Şubat 1858 (11 Recep 1274) tarihinde irâdeyi seniyye ile kabul 

edilip uygulamaya konulmuş ve Arazi Kanunnâmesinde yer almıştır. Bu hüküm, vakıflara 

ait arazilerin senetlerini düzenleyen Evkaf-ı Hümâyun’a da bildirilmiştir.” 

                                                           
142 Bahse konu şahıs meşhur Ahmet Cevdet Paşa’dır. Ancak o dönemde “paşa” unvanına sahip 

olmadığından ismini takiben parantez içinde “paşa” ifadesi yazılmıştır. 
143 Hatipler’e (2010)  “İfraz: Ayırma. Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın 

düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi”  
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Şekil 6.7 25 Şubat 1858 Tarihli İrâde (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

6.2.10 10 Ocak 1858 Tarihli Tapu Nizamnâmesi 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Tapu işlemlerinin yürütülmesi konusunda 1847 

yılında bir nizamnâme ilan edilip uygulanmaya başlanmış ise de, Arazi Kanunnâmesinin 

ilanından altı ay önce yeniden düzenlenen usûller gereğince, tapu işlerinin de detaylı 

olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacından hareketle 10 Ocak 1858 Tarihli Tapu 

Nizamnâmesi çıkarılmıştır.  
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Şekil 6.8 10 Ocak 1858 Tarihli Tapu Nizamnâmesi (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

10 Ocak 1858 Tarihli Tapu Nizamnâmesi, 21 Mayıs 1847 Tarihli Arazi Nizamnâmesi ile 

(henüz ilan edilememiş olan Arazi Kanunnâmesi başta olmak üzere) hükümleri büyük 

oranda daha önce çıkarılmış olan  irâde, tebliğ ve kanunlara dayanan yeni nizamnâme, 

tapu usûlünün uygulanması ile ilgili olarak merkez ve taşrada yürütülecek işlemleri 

ayrıntılı olarak ele almış, ayrıca yapılan işlemin türüne göre alınacak tapu harçlarını 

detaylarıyla ortaya koymuştur.  

10 Ocak 1858 (H. 5 Cemaziye’l-âhir 1274) tarihli Tapu Nizamnâmesi’nin ilk 24 maddesi 

asıl tapu işlemleri ile ilgili hükümleri içermektedir. Nizamnâmenin, 25-30. maddeleri 

“Mîrî Arazide Borca Karşın Vefa’en Ferağ Hakkında” ve 31-33. maddeleri “Eytam 

(Yetimler) Çiftliği Hakkında” olmak üzere, ayrıca iki fasıldan oluşmaktadır. 

Tapu senetleri ile ilgili işlemlerin Defter-i Hakanî idarelerince yürütüleceği daha önce 

belirlenmiş ise de bahse konu Nizamnâme’nin 1’inci maddesinde “taşralarda mîrî 

arazinin tefviz ve ihâlesine mal memurları ile defterdar ve mal müdürleri yetkili kılınıp 
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bunlar sahib-i arz hükmünde” kabul edilmişlerdir. Defter-i Hâkanî Emâneti’ne bağlı 

olmak üzere vilayetlerde Defter-i Hâkanî Müdürlükleri kurulunca, bu tür işlemler 

lîvâlarda Defter-i Hakanî  memurları  ve  kazâlarda  tapu  kâtipleri  tarafından yürütülecek 

ise de, Nizamnâme’nin ilan edildiği tarihte Defterhâne’nin taşra teşkilâtı henüz 

oluşmamış olduğundan sahib-i arz yetkisi mal müdürlükleri ve defterdarlıklara 

bırakılmıştır. 

Tapu Nizamnâmesi gereğince ferağ, intikâl ve benzeri işlemlerde, taşrada yapılan 

işlemlerin kaydedilmesi ve düzenlenen (Osmanlı bürokrasisinde bir belge türü olan) 

ilmühaberlerin144 merkeze gönderilmesi üzerine senet düzenlenerek yeniden taşraya 

havâle edilmesi usûlü benimsenmiş olup, tahrir defterleri örneğinde olduğu gibi, yeni 

nizam gereği tutulan defterlerin de biri merkezde ve diğeri taşrada olmak üzere iki nüshâ 

olarak hazırlanması gerektiği belirlenmiştir. Hatta taşrayla ilgili olup merkezde yapılan 

işlemlerin de bir ilmühaber ile ilgili taşra birimine gönderilip kaydedilmesi gereği 

üzerinde durulmaktadır. Osmanlı’nın başlangıcından beri cârî olan ikili kayıt tutma 

geleneğinin yeni usûlde de muhafaza edildiği görülmektedir. Ayrıca Nizamnâme, taşrada 

tutulacak defterlerin lîvâda muhafaza edileceğini ve her kazâ için ayrı arazi defteri 

tutulması gerektiğini de belirtmektedir. 

Yine, 1847 tarihli Nizamnâme’de belirlenen, “atik senetlerin145 yenileri ile değiştirilmesi” 

konusunda sağlanan kolaylığın bu Nizamnâmede de uygulanmaya devam ettiği 

görülmektedir. Ayrıca, gerek 1849 tarihli Nizamnâme’nin 13. bendinde ve gerekse Arazi 

Kanunnâmesi’nin 103. maddesinde ifade edilen, “boz ve kıraç yerlerin ziraata açılması” 

konusuyla ilgili teşvik edici ifadelerin bahse konu Nizamnâme’de de yer aldığı 

görülmektedir. 

Bahse konu Nizamnâme’nin ele aldığı konulardan biri de, Arazi Kanununun 60. 

maddesinde de ifade edilen, hakk-ı tapu eshabı bulunmayıp mahlûl kalan arazilerin 

                                                           
144 İlmühaber: Tapu sicillerinin kaydedildiği sırada kadastro tarafından yapılan hataların düzeltilmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanan hak sahibinin resmî olarak ispatını gösteren, mühürlü, imzalı ve fotoğraflı 

belge. 
145 Atik senedi: sipâhi senedi, zaim senedi ve tapu temessüğü gibi Tanzimât’ın ilanına dek mîrî araziyi 

devlet adına yönetmek, tefviz, ferağ ve intikâl işlemlerini gösteren senetler.  
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müzâyede edilmesiyle ilgili 18. maddede ele alınan hükümdür. Nizamnâme bu hükmü 

detayı ile ele almış ve ihâlesi gereken arazinin 100 dönüme kadar olanları için kazâ 

meclislerini, 100-500 dönüm arası için lîvâ meclislerini yetkili kılmış olup, 500 

dönümden yukarısı için ise kazâ ve lîvâ meclislerinde müzâyede edildikten sonra Maliye 

Hazine-i Celilesi (Maliye Hazinesi) tarafından mükerrer müzâyede olması için nezârete 

bildirileceği ve üç ay içinde de müzâyedelerin tamamlanacağı belirtilmektedir. 29 

Temmuz 1886 tarihinde 18.  madde yeniden düzenlenip, 300 dönüme kadar olanlar için 

kazâ meclisleri, 300-500 dönüm arası için lîvâ meclisleri ve 500 dönümden yukarısı için 

vilâyet meclisleri yetkili kılınmıştır. Bu tür arazilerin müzâyedeleri için vilâyet 

gazetelerinde ve hatta 500 dönümden fazla olanlar için ayrıca İstanbul gazetelerinde 

ayrıntılı ilan verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

10 Ocak 1858 tarihli Nizamnâme, düzenlenecek olan tapu senetlerinde ne tür bilgiler 

bulunması gerektiğini belirttikten başka, bu senetlerin baş tarafı tuğralı ve Defter 

Emaneti’ne özgü mühür ile mühürlenmiş olmasını zorunlu olarak görmüştür. Taşrada 

gerekli işlemler yapılıp, senedi hazırlanmak üzere ilmühaberler merkeze gönderildiğinde, 

yeni senetler hazırlanıp gelinceye kadar tasarruf sahiplerinin ziraatlarına başlayabilmeleri 

için kendilerine meclis mührüyle mühürlenmiş ve geçerli tasarruf ilmühaberi verilmesi 

de nizama dâhil edilmiştir. Taşralarda tasarrufla ilgili düzenlenen mazbatalar 

Defterhâne’ye posta ile gönderilecek ise de tasarruf sahibinin kendisi senedini almak 

üzere İstanbul’a gelmek isterse buna da izin verilmektedir. 
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Şekil 6.9 Defterhâne-i Hakanî logolu matbû tapu senedi örneği                                         

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

10 Ocak 1858 tarihli Nizamnâme eyâlet ve kazâlardaki mülkiye memurları ile kadı ve 

naiblere de gönderilerek uygulamaya konulması için emirnâmeler yollanmış olup, 

yaklaşık bir yıl sonra çıkarılan tapu senetleri hakkında tâlimat ve târifnâme ile açıklanmış 

ve Nizamnâme sonraki dönemde yapılan ekler ile genişletilip, yenilenmiştir. Bu eklerin 

en önemlilerinden biri, “mîrî ve vakıf arazinin ferağ ve intikâli ile hakk-ı karardan146 

                                                           
146 Hakk-ı karar: Sahibi olmadığı bir arazide on yıl süreyle ihtilafsız devam eden tasararufun sağladığı 

iktisap ve tasarruf sebebi yerine kullanılan bir ifadedir (Pakalın 1993a).  



120 

verilecek senetlerden alınacak harçlara dair” çıkarılan fıkra olup, her türlü işlemden 

alınacak vergi miktarları net bir şekilde tespit edilmiş ve halkın belirsizlikten kurtarılması 

ile Defterhâne’nin hâsılâtının artırılarak gelir kalemlerinin netleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Tapu Nizamnâmesi’ne yapılan diğer önemli bir ek de, önceki hukukî düzenlemelerde 

olduğu gibi, kayıt dışı kalmış arazilerin kayıt altına alınması hedeflenmiştir. 

Nizamnâmenin 20. maddesi yerine geçmek üzere çıkarılan maddede, “mîrîye ait kayıt 

dışı kalmış arazileri ihbar edenlere tapu bedelinin %10’u oranında ihbariye ödenmesi” 

hükmü getirilmiştir. Hatta, bu tür ihbarların sonraki tarihlerde gerçekleştiği görülmüş ve 

ihbariye bedelinin ödenmesinin bu tür ihbarları özendireceği için önemli olduğu 

vurgulanmıştır”. 

6.2.11 23 Nisan 1858 Tarihli Nizamnâme 

Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlık döneminde çıkarılan önemli nizamnâmelerden biri de, 

“mîrî arazinin borç karşılığında vefâen ferağı” hakkında 23 Nisan 1858 (H. 9 Ramazan 

1274) tarihinde çıkarılan nizamnâmedir. 

Mîrî arazi mutasarrıfları, tasarruf ettikleri arazileri borçlarına karşılık vefâen ferağ 

edebilmekteydiler. Borçlu borcunu ödemedikçe arazisi yapılan sözleşme gereğince 

alacaklının elinde kalır, borçlu da borçlunun vârisleri de borcu ödemedikçe o araziyi 

kullanamazlardı. Böyle bir durumda en önemli sorun, borçlunun vâris bırakmadan 

ölmesiydi ki, bu durumda arazi “mahlul” kabul edilir, hakk-ı tapu ashabına veya 

tâliplerine ihâle edilir ve alacaklı alacağını alamazdı. Bu gibi durumlarda alacaklının 

hakları zâyi olurdu. 
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Şekil 6.10 23 Nisan 1858 Tarihli Nizamnâme (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

Nizamnâme, artık borç karşılığı vefâen ferağ işlemlerinin mal memuru önünde resmî 

senet düzenlenerek yapılmasını öngörmekte ve uygulanacak faizin üst limitini de 

belirlemektedir. Resmî senetle bu işlemlerin yapılması sayesinde bir mutasarrıf aynı 

araziyi iki kez vefâen ferağ da edemeyecekti. Borçlu, sözleşme süresinde borcunu 

ödemez ise arazi müzâyedeye çıkarılacak, alınan akçeden beytülmalın hissesi ayrılıp 

alacaklının alacağı iade edilecekti. Bahse konu hükümler devletin ve alacaklının haklarını 

korumakla birlikte, araziye tâlip olacakların ya da hakk-ı tapu sahiplerinin aleyhine bir 

durum ortaya çıkarmaktadır. Nizamnâme hükümleri, arazinin mîrî vasfını koruyan bir 

çözüm yolu üretmeye çalışmış ise de mülk olan arazilerde cârî olabilecek bir uygulamayı 
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mîrî arazide kabul etmesi de hayli dikkate değer bir durumdur. Bu hükümler daha de bazı 

birbuçuk ay sonra çıkarılacak olan Arazi Kanunnâmesinin 115 ile 117’inci maddelerinde 

değişikliklerle yer alacaktır.  (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

6.3 6 Haziran 1858 Tarihli Arazi Kanunnâmesi 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre; “Tanzimât Fermanı’nın ilanından sonra, Ferman 

hükümleri gereğince devlet yönetimindeki bazı hususların yeni kanunlarla tekrar düzene 

sokulacağı ifade edilmiş ve bu konulardan biri ve belki de en önemlisi olan arazi hukuku 

ile ilgili olarak da bazı düzenlemelere gidilmişti. Daha önce izah edildiği üzere, ilan edilen 

tebliğ, irâde, hatt-ı hümâyun, nizamnâme ve kanunlar, mîrî arazi hukuku ile ilgili bazı 

değişiklik ve yenilikler getirmişti. Meydana getirilen yeni düzenlemeleri tek bir kanun 

metni içerisinde derli toplu bir hâle getirmek üzere 16 Şubat 1849 tarihinde Şeyhülislam 

Ârif Hikmet Bey görevlendirilmiş ve “Kanun-ı Sultanî” hazırlanıp yayınlanmıştı. Ancak, 

klasik fetvâ dergisi tarzında kaleme alınan bu risâle bir kanun metninin şekil, yapı ve 

kullanış kolaylığından uzaktı. Gerçekten, kanun metni incelendiğinde, belli bazı 

hükümleri metin içerisinde sıraladıktan sonra mîrî arazi ile ilgili hükümleri sayfalarca 

süren soru cevaplar şeklinde belli bir düzen olmaksızın ele almaktadır. Muhtemelen, 

hazırlanan bu kanun, ihtiyacı gereği gibi karşılayamadığından, kanundan sonra da 

birtakım yeni düzenlemeler ortaya çıktığından ve Tanzimât Dönemi’nde ortaya çıkan 

yeni kanun tekniğine de uygun olmadığından yeni bir arazi kanunu hazırlanmasına gerek 

duyulmuştur. Nitekim Âtıf Bey, Arazi Kanunu Şerhinde (sâdeleştirilmiş ifadeyle) “Miri 

arazinin tasarruf, intikâl ve diğer hükümlerinin bir kanun metni içinde düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulduğundan Arazi Kanunnâmesi ortaya çıkmıştır” demektedir. Aynı görüşü 

destekleyen Hüsnî Efendi (sâdeleştirilmiş ifadeyle) “mülk arazi ile ilgili ihtiyacı 

karşılayacak nispette şer’î hukuka uygun bulunmakla birlikte, rakabesi Hazineye ait 

arazide geçerleri olan Padişahlık makamınca yayımlanan hükümlerin birleştirilerek 

kanun hâlinde düzenlenmesine duyulan ihtiyaca istinaden kanun hazırlanmıştır” 

demektedir. Bu görüşlerin yanı sıra, “Arazi ile ilgili hukukî bir boşluk olduğu ve bu 

boşluğu doldurmak için bir Kanunnâmeye ihtiyaç duyulduğu” gerekçesinin sadece 

gözüken neden olduğu, Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlanmasındaki asıl ve en önemli 

amacın ise, “Toprağın vergilendirilmesi ve araziden elde edilen vergi gelirlerinin 
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mümkün olan en fazla miktarda hazineye aktarılması düşüncesi” olduğu da ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte, Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlanmasında arazi hukukunu bir 

düzene sokmak yanında, dışarıdan gelen bazı müdâhalelerin de etkisi olabileceği de ifade 

edilmektedir.   

Osmanlı ülkesinde yabancıların mülk edinmesini engelleyen hükümlerin ve ülkede 

yaşayan azınlıkların haklarını bahâne ederek ülke işlerine müdâhale etmeyi alışkanlık 

hâline getirmiş dış güçlerin varlığı mâlum olmakla birlikte Kanunnâme’nin 

hazırlanmasında bundan daha önemli gerekçeler aranmalıdır. Ekonomisi büyük oranda 

ziraî gelirlere dayanan devletin, arazi hukukunu belli bir tertip ve düzen içinde sıkı tuttuğu 

eski dönemlerde sahip olduğu güç ve hâkimiyet ile bu hukukun bozulmasının ardından 

devletin içine düştüğü çıkmazın bu Kanunnâmenin hazırlanmasında daha etkin rol 

oynadığı ifade edilebilir. Nitekim bu döneme ait vergi gelir yekûnları incelendiğinde ilk 

sırada 220 milyon kuruş ile öşür vergisi ve ikinci sırada 200 milyon kuruş ile arazi ve 

emlak vergileri olmak üzere devletin en önemli gelir kaynağını arazi ile doğrudan ilgili 

gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Osmanlı’nın giriştiği hemen bütün ıslahat 

girişimleri, Tanzimât Fermanı’nda da ifade edildiği üzere devleti eski güçlü dönemlerine 

döndürmeyi amaçlamaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasî ve sosyal 

bunalımlar değerlendirilerek hem reâyânın hakları genişletilip güvence altına alınıp 

onların devlete bağlılık ve hizmetlerini sağlamak, hem de devletin en önemli gelir kaynağı 

olan arazi mevzuatını bir düzene sokmak istek ve ihtiyacı bu Kanunnâmenin 

hazırlanmasında en önemli gerekçe olarak görülmelidir. 

Arazi Kanunnâmesini hazırlamak üzere (sorumluluğu yasama görevi olan) Tanzimât 

Meclis-i Âlî’sinde Ahmet Cevdet Bey başkanlığında Seyyid Mehmet Rüşdü, Ârif ve 

Tahsin isimli üyelerden oluşan bir komisyon oluşturulmuş, bu komisyon tarafından 

hazırlanan kanunnâme taslağı 21 Nisan 1858 tarihli mazbata ile Tanzimât Meclisi’ne sevk 

edilmiştir. Bu mazbatada ifade edildiğine göre Arazi Kanunnâmesi, Divan-ı Hümâyun 

Kaleminde kayıtlı bulunan ve esasları Kanunî Sultan Süleyman döneminde olgunlaşan 

arazi ile ilgili tüm kanunlar ve fetvâlar ile Tanzimât’tan sonra yapılan yeni düzenlemeler 

elden geçirilerek hazırlanmıştır. Komisyon tarafından sunulan bu mazbatada, “Eskiden 

sahib-i arz tâbir edilen sipâhi ve sairenin ortadan kaldırılmasından sonra bazı yenilikler 
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yapılmış olduğu, Kanunun da bu yenilikleri düzenlemek, gerekirse yeni maddeler 

eklemek, devletin idârî ve malî teşkilâtındaki değişiklikleri düzene sokmak amacıyla” 

hazırlandığı ifade edilmektedir. Tanzimât Meclisine gönderilen Kanunnâme taslağı 

burada da madde madde incelenip müzâkere edildikten sonra şer’-i şerife uygunluk 

bakımından incelenmek ve koordine edilmek üzere şeyhülislamlığa gönderilmiş, yapılan 

inceleme sonunda bazı ilâveler yapılıp bir müzekkere ile Tanzimât Meclisi’ne iade 

edilmiştir. Şeyhülislamlıktan gönderilen ilâveler yapılarak son şekli verilen Kanunnâme 

taslağının Divan-ı Hümâyun kalemine kaydedilmesi, o zamana dek cârî olan kanunların 

artık fesh olunması ve yeni kanundan 7.500 adet basılarak, gerek merkezde ilgili yerlere 

ve gerekse taşrada eyâlet, lîvâ ve kazâ meclisleri ile mahkemelere ve müftülere birer 

nüshâ gönderilmesini karara bağlamıştır. 18 Mayıs 1858 tarihinde hazırlanan Tanzimât 

Meclisi Mazbatası, Sadârete havâle edilmiş, Sadârette incelemesi tamamlanan taslak 5 

Haziran 1858 tarihinde Arz Tezkeresi ile Sultan’ın tasdikine sunulmuş ve 6 Haziran 1858 

tarihinde ilan edilen İrade-i Seniyye ile yürürlüğe girmiştir.  

Yeni mülkiyet ilişkilerini düzenlemek için hazırlanan 1858 Arazi Kanunnâmesi, Osmanlı 

Devleti’nde arazi hukuku ile ilgili ilk ayrıntılı kanun olup kanun mazbatasının 

açıklamalarından anlaşıldığına göre sipahiliğin kaldırılmasıyla İmparatorluğun idârî ve 

malî teşkilâtında en büyük değişiklik yapılmış ve bu nedenle arazi hukukunun yeni 

ilkelere göre yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. 

Arazi Kanunnâmesi’nin içeriğine girmeden önce, Kanunnâme’yi şekil ve içerik olmak 

üzere iki açıdan incelemek uygun olur:  

- Şekil açısından: Kanunnâme, Tanzimât Dönemi’nde hazırlanan ilk millî kanunlardan 

biridir. Arazi hukuku sahasında bazı yenilikleri de beraberinde getiren Kanunnâme şekli, 

dili ve hazırlanma tekniği açısından en dikkate değer olanıdır. Hatta Tanzimât 

Dönemi’nde modern anlamda standart bir hukukî uygulama getiren en önemli adım 

olarak da görülmektedir.  

- İçerik açısından Arazi Kanunnâmesi şeklî açıdan önemli bir yenilik olmakla birlikte, 

içerik açısından büyük bir yenilik getirmemiş, mevcut kanun ve fetvâlardan 
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yararlanılarak tertip edilmiştir.  Gerçekten de Arazi Kanunnâmesi, İslam Hukukunda 

zâten var olan arazi çeşitlerinin sayısı ve hukukî mâhiyeti ile ilgili olarak bir değişiklik 

getirmemiş olup, yapılan çalışma, Osmanlı’nın arazi hukukuna ilişkin eski kanunlarının 

derlenmesi ve hükmü kalmamış kuralların değiştirilerek arazinin yeni terminoloji ile 

güncellenmesinden ibaretti. Kanunnâmede içerik olarak herhangi bir Batılı etkisi 

olmadığı, sadece hazırlanış şekli açısından Osmanlının geleneksel kanun tekniğinden 

farklı olarak Batılı bir tarzda hazırlandığı belirtilmekte ise de Fransız miras hukukunun 

etkisi ile “arazinin kız ve erkek çocuklar arasında eşit paylaşımı” prensibinin 

Kanunnâmede yer aldığı da görülmektedir. Kız ve erkek evlatların mirasta eşit kabul 

edilmelerinde Fransız miras hukukunun etkisinden daha çok, öşür vergisinin tüm ülkede 

eşit olarak uygulanması örneğinde olduğu gibi, Tanzimât Fermanı’nın eşitlik ilkesini ne 

pahasına olursa olsun uygulama anlayışının etkisi olduğu düşünülebilir. Arazi 

Kanunnâmesinde “kız evladın hak sahibi olarak kabul edilmesinin” miras hukuku 

açısından en önemli yenilik olduğu ifade edilip, arazi üzerinde tasarruf hakkının miras 

yoluyla kız evlada geçmesinin şer’î uygulamadan önemli bir ayrılma olduğu, ayrıca 

“kızların verâset hakkına sahip olmasının ve anadan oğula ve kıza arazi geçebilmesinin 

şerî hukuk, yani (İslâm miras hukukunu inceleyen ilim dalı olan) feraiz hükümlerinin 

ortadan kalkması” anlamına geldiği gibi fikirler ileri sürülmüştür. Oysa rakabesi hazineye 

ait olup örfî hukuka tâbî olan arazilerde devlet, kız evladı miras hukukundan yoksun 

bırakmışsa da olması gereken şer’î uygulama, kız evladın da mirasta hak sahibi olmasıdır. 

Yani kız evlat mirasa dâhil edilmekle İslâmî uygulamadan uzaklaşılmamış, bilakis örfî 

hukuk sahası, şer’î hukukun etkisine girmiş ve arazi intikâlinde şer’î hukukun uygulama 

alanı genişle(til)miştir. Arazi Kanunnâmesinde asıl İslâmî olmayan uygulama ise kız 

evladın mirasta erkek evlada eşit tutulması anlayışıdır. Mirasın paylaşım oranları, duruma 

göre çeşitlilik göstermekle birlikte, olması gereken, Ahmet Cevdet Bey’in belirttiği üzere 

2’li 1’li uygulamanın kabul edilmesiydi.  
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Şekil 6.11 6 Haziran 1858 Tarihli Arazi Kanunnâmesi                                                 

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

Arazi Kanunnâmesi 132 maddeden ibâret olup, giriş kısmı ile başlamakta ve üç bölüm147 

ile bir sonuç kısmından oluşmaktadır. Kanunnâme’nin “giriş” kısmında (1.-7. maddeler) 

arazi türleri sayılıp, bunların kısa târiflerine yer verilmektedir”148. 

                                                           
147 Konu ile ilgili olarak Şener’in (2015) Vakıflar dergisinde yayımlanan makalesinde şu bilgiler yer 

almaktadır: “Kanunnâme üç ana başlıktan meydana gelmektedir. 8-90. maddeler arasını kapsayan ve mirî 

araziye ayrılan Birinci Bâbda dört alt başlık (fasıl) altında sırasıyla tasarruf, ferağ, intikâl ve mahlûlât ile 

ilgili hususlar; 91-105. maddeler arasını kapsayan İkinci Bâbda iki alt başlık altında sırasıyla metrûk ve 

mevât arazi ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. Üçüncü Bâb ise müteferrik konuları içermektedir. Arazi 

Kanunnamesi intikâl ve tapu hakkı sahipleri ile ilgili sınırın genişletilerek intikâl hakkı sahiplerinin üçe, 

tapu hakkı sahiplerinin de dokuza çıkarılmasını (madde: 54, 55, 59) sağlamıştır”.  
148 Konu hakkında ilave bilgi için bkz. Sencer 1962, Aydın 1991, Akgündüz 2009, Aydoğdu 2015; 

Yıldırımer 2015. 
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Şekil 6.12 1858 Arazi Kanunnâmesine göre Osmanlı Arazi Mülkiyet Sistemi 

Buna göre arazi (mülk arazi, mîrî arazi, vakıf arazi, metruk arazi ve mevat arazi olmak 

üzere) beş kısma ayrılmaktadır. 

-  Mülk Arazi: Kişilerin tam mülkiyetinde bulunan ve sahibinin dilediği gibi tasarrufta 

bulunabileceği arazilerdir. Mülk arazi dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, 

köy ve kasabalarda bulunup iskân yerlerinin tamamlayıcısı sayılıp yarım dönümü 

geçmeyen yerlerdir. İkincisi, mîrî araziden ayrılıp temlik edilerek mülk hâline gelen 

arazilerdir.  Üçüncüsü, öşüre tâbî olan ve fetihlerde ele geçirilip gânimet olarak verilen 

arazilerdir.  Dördüncüsü ise, haraca tâbî olup, fetihlerde gânimet olarak dağıtılmayıp 

gayrimüslim olan sahiplerinin ellerinde bırakılan arazilerdir. Mülk arazi ile ilgili işlemler 

şer’î hukukun konusu olduğundan ve hükümleri fıkıh kitaplarında bulunduğundan Arazi 

Kanunnâmesinde mülk arazi hükümlerinden bahsedilmemiştir 149. 

                                                           
149 Konunun layıkıyla anlaşılması için hukuk kökenli akademisyenlerden Güral’ın “Türk Hukukunda 

Tapuya Kayıtlı Olmıyan Gayrı Menkullerin Hukukî Rejimi ve MK 639/1” başlıklı makalesinde mülk 

arazinin devri ve temliki ile ilgili aşağıdaki bilgilerin önemli olduğu değerlendirilmektedir:”Mülk arazinin 

devri ve temliki: Mülk arazi, Mecelle’nin çıkarılmasına kadar şer'î hükümlere ve bundan sonra da Mecelle 

hükümlerine tâbî idi. Mecellenin 167’inci maddesine göre bey (satış sözleşmesi) şekle tâbî bir sözleşme 

değildi.  Mecelle’de taşınmaz satışı hakkında özel hükümler de yoktu. Bu sebeple taşınmaz mülkiyetinin 

devri de sözlü veya adî senetle yapılırdı. Bununla birlikte genellikle herkes satınalmalarını şer’î 

mahkemelere yoluyla belgelendirirdi. Bu durum 1880 (H. 1290) tarihine dek devam etmiştir. Bu tarihte 

çıkarılan “Emlâk-i Sırfa Nizamnâmesinin” 1’inci maddesiyle hârici satışlar yasaklandığı gibi 11’inci 

maddesi de mülk arazi satışlarının memurlar huzurunda nasıl yapılacağını düzenliyordu. Nizamnâmenin 

birinci maddesindeki açıklık karşısında artık bundan böyle mülk arazinin devri ve temlikinin de resmî şekle 

tâbî olduğunu kabul gerekirdi.  Ancak mülk arazinin şekilsiz devri hakkında ülkede meydana gelmiş olan 

örf ve âdetin kuvvetli baskısı eski durumu 1902 (H. 1318) yılına kadar sürdürmüştür. Zâten bu 

nizamnâmenin hukukî niteliği de de tartışmalıdır. Hukukçuların çoğu nizamnâmenin şekil hakkında âmir 

OSMANLI ARAZİ MÜLKİYET SİSTEMİ

Mülk Arazi Vakıf Arazi Mîrî Arazi Metruk Arazi Mevat Arazi
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- Mîrî Arazi: Rakabesi hazineye ait olup tasarruf yetkisi devlet tarafından tapu 

karşılığında şahıslara ihâle edilen tarla, çayır, yaylak, kışlak ve korular ile emsâli 

yerlerdir. Eskiden bu tür arazinin işlemleri sahib-i arz itibar olunan timar ve zeâmet 

sahiplerince, sonradan da mültezim ve muhassıllarca yapılırken, bunlar artık ortadan 

kalkmış olup bundan sonra bu işlemler devlet memurları tarafından sürdürülecek ve 

tasarruf sahiplerine baş tarafı tuğralı tapu senetleri verilecektir. Burada söz edilen tapudan 

maksat tasarrufta bulunacak kişinin yerin kendisine havâlesi karşılığında hazineye 

ödeyeceği muacceledir ki, ilgili memur tarafından tahsil edilir.150 

Tanzimât’ın ilanından 1858 yılına kadar geçen süre, mîrî arazi rejimi kurallarının Batı’nın 

özel mülk anlayışına göre değiştirilmesi yönündeki bir nevî hazırlık yılları olmuştur. 1858 

                                                           
bir hüküm getirmemiş olduğu görüşündendir. Mecelle Cemiyeti de 1893 (H. 1307) tarihli görüşünde bu 

kanaatte olduğunu belirtmiştir. Temyiz makamının kararları da bu merkezdeydi.  Nihayet 1902 (H. 1318) 

tarihli bir irâdeyi seniye, mülk taşınmazların hârici alım ve satımını kesin olarak yasakladığı gibi bu konu 

1913 (H. 1329) tarihli Muvakkat Kanunun 1’inci maddesinde “senetsiz tasarruf yasak olduğu gibi yeni 

kanun gereğince tahrir (kadastral kayıt) ve tahdit (sınırlama) yapılan yerlerde senedi hakanî (tapu senedi) 

ibraz edilmiyen yerler için bu konuda şer’î ve nizâmiye mahkemelerinde dava açılması ve devlet 

dairelerinde herhangi bir şekilde işlem yapılması da yasaktır.” şeklinde kesin bir hükme bağlanmıştır.”  
150 Konunun layıkıyla anlaşılması için hukuk kökenli akademisyenlerden Güral’ın “Türk Hukukunda 

Tapuya Kayıtlı Olmıyan Gayrı Menkullerin Hukukî Rejimi ve MK 639/1” başlıklı makalesinde mîrî arazi 

devri ve temliki ile ilgili aşağıdaki bilgilerin önemli olduğu değerlendirilmektedir: “Mîrî arazinin devri ve 

temliki: Mîrî arazinin hukukî niteliği dikkate alınırsa bunun mutasarrıfı tarafından başkasına devri 

temlikinin teknik bakımından gerçek anlamıyla mülkiyetin devri demek olamayacağı kolaylıkla anlaşılır. 

Genellikle bu ferağ ikinci bir kira sözleşmesi mahiyetinde anlaşılır.  Mîrî arazi mutasarrıflarının arazi 

üzerindeki diğer bir çok tasarrufları gibi araziyi ferağ edebilmeleri de bazı özel hükümlere tâbîi tutulmuştur- 

Daha Arazi Kanunnâmesi’nden önce de mîrî arazinin devri ancak sahib-i arzın izniyle yapılabilirdi ve bu 

izin de her hangi bir şekle tâbî değildi. Arazi Kanunnâmesi de 36’ncı maddesiyle ayni prensibe sadık kalmış 

ve  “memurunun izin ve mârifeti eklenmedikçe herkese ait mîrî ferağı geçerli değildir” denmiştir. Bu 

hüküm, 1858 (H. 1276) tarihli tapu senetleri hakkındaki tâlimatın 1’inci maddesinden de anlaşılır. İzin, 

ferağ işleminden önce veya sonra da verilebilirdi. İznin verilmesi bir özel şekle tâbî olmadığı gibi yazılı 

olması da şart değildi. Sahib-i arzın mîrî arazi mutasarrıflarına Arazi Kanunnâmesi’nin 3’üncü maddesi 

gereğince vermekte oldukları senetlerin de sözleşmenin geçerliliği üzerine bir etkisi yoktu, bu, ancak ferağ 

işleminin bir delilini oluştururdu. Arazi Kanunnâmesi’nin 37’nci maddesinde bu konu açık olarak yazılıdır. 

Bu “Hâlâ tapu senedi olmıyan mîrî arazi mutasarrıfları tuğralı senet almağa mecburdur” diyen 1858 tarihli 

Tapu Senetleri Hakkındaki Tâlimatın 1’nci maddesinden de anlaşılır. Her ne kadar bu talimatın 1’inci 

bendinde “bundan böyle her ne şekilde olursa olsun asla kimseye senetsiz mîrî araziye tasarruf 

ettirilmiyecektir” diye bir hüküm varsa da bu, tapu senetlerinin bu tarihten sonra mîrî arazinin ferağında bir 

şekil şartı kıymetini edindiğini gösterecek nitelikte değildir. Zâten maddenin diğer hükümleri de bu 

hususları teyit eder. Bu hüküm bütün mîrî miriye sahiplerine tuğralı tapu senedi verilmesini ve eskilerinin 

yenileriyle değiştirilmesini ve ellerinde senedi olmıyanlara senet verilmesini temin maksadıyla öngörül-

müştür. Bununla aynı zamanda bir ispat hükmü de konulmuş oluyordu, yani bundan böyle artık arazinin 

ferağına yönelik anlaşmazlıkların şahitle ispatı imkânları kalmıyordu. Özet olarak denebilir ki  Mülk 

arazinin devri esas olarak şekle tâbî değildir. Ancak 1902 (H. 1318) tarihli irâdeyi seniye ve 1913 (H. 1329) 

tarihli Muvakkat Kanunla devir ve temlik işlemlerinin tapu önünde yapılması zorunluluğu kabul 

olunmuştur. Ancak yazılı hukuktan daha kuvvetli olan örf ve âdet karşısında bu mevzuat da fiilî durumu 

değiştirmemiştir. Taşınmazların hâricî satışı konusundaki yasal düzenleme ve buna uygun uygulama 

ihtiyacı Medenî Kanunun kabulüne dek ülkenin bir problemi olarak devam etmiştir”.  
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Arazi Kanunnâmesi ile de mîrî arazilerde geçiş hakkının bedelsiz olarak ana-babaya da 

yaygınlaştırılması ve tapu hakkının da dokuzuncu dereceye kadar çıkarılması mümkün 

kılınmıştır (Pala 1996). Bu düzenleme, mîrî arazinin mülk araziye dönüşümünde önemli 

bir aşama olmuştur.   

-  Vakıf Arazi: Vakfa tahsis olunan araziler iki kısımdır. Bunlardan biri sahih vakıf, diğeri 

ise gayri sahih vakıftır.  

Mülk arazi iken vakıf olunan araziler sahih vakıf olup, bu arazilerin rakabesi ve tasarruf 

hakkı ve diğer tüm yetkileri vakfa aittir ve Kanunnâmede bunların hükümlerinden 

bahsedilmeyecektir.  

İkincisi olan gayri sahih vakıflar ise zamanında sultanlar ya da onların izni ile başkaları 

tarafından vakfedilmiş arazilerdir. Bunların rakabesi mîrîye ait olduğundan mîrî arazi ile 

ilgili hükümler bu tür vakıf arazileri içinde geçerli olacaktır.  

- Metruk Arazi: Kişisel tasarrufa konu olmayan ve halkın yararına ayrılmış olan yerlerdir. 

Yollar ile köy ve kasabalarda halkın geneline terk olunan merâlar bu nevi arazilerdir ve 

bunların da rakabesi hazineye aittir. 

- Mevat Arazi: Herhangi birinin tasarrufunda olmayan, metrûk arazi sıfatını taşımayan, 

köy ve kasabalardan uzakta bulunan, taşlık, kıraç, ekilip-biçilmeyen, ıssız ve boş 

arazilerdir. 

Arazi Kanunnâmesi, arazi türlerinin anlatıldığı başlangıç kısmından sonra üç bölüme 

ayrılmaktadır:  

- Arazi-i mîrîye beyanında olup, 8-90’ıncı maddelerde mîrî arazinin tasarrufu, ferağı, 

intikâli ve mahlûlâtı ile ilgili dört bölüme ayrılmaktadır.  
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- Arazi-i metrûke ve arazi-i mevât beyanında olup, 91-105. maddelerde iki kısım hâlinde 

ele alınmıştır.  

- Müteferrikât beyanında olup, 106-132’inci maddelerde detayla ilgili hükümleri 

içermektedir. 

Kanunnâmenin “sonuç” kısmında ise, bu Kanunnâme’nin ilanından itibaren yürürlükte 

olacağı, bundan önce çıkmış olup bu Kanunnâme’ye aykırı olan tüm hükümlerin fesh 

edilmiş olduğu ile Fetvâhâne’de, merkez kalemlerinde ve meclislerde bu Kanunnâme ile 

hükmedileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda Divan-ı Hümâyun Kalemi’nde ve 

Defterhâne-i Âmire ve diğer yerlerde arazi-i mîrîye ve mevkûfeye ait nizam ve eski 

kanunların kaldırıldığını da ilan etmektedir. Böylece tahrir defterlerinin baş tarafında 

bulunan ve yüzlerce yıldır kullanılagelen Kanunnâmeler de artık geçersiz hâle gelmiştir.  

Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlanıp ilan edilmesinden sonra gerek merkezde gerekse 

taşrada ilgili birimlere çok sayıda çoğaltarak gönderilmiş, arazi ile ilgili tüm konularda 

yeni kanun hükümlerine göre işlemlerin devam ettirilmesi konusunda ilgililer 

uyarılmıştır.  

Arazi Kanunnâmesi içeriğinden de anlaşılacağı üzere şer’î hukuka ait mülk ve sahih 

vakıflara ait arazi mevzuatına fıkhın konusu olduğu için yer vermemiştir. Bunun önemli 

bir eksiklik olduğu ifade edilerek, ayrı bir bölüm içinde hiç olmazsa şer’î hükümleri de 

içeren bir kısmın kaleme alınması gerektiği fikri öne sürülmüştür. İslam hukuku ile ilgili 

bir kanun çalışması bu döneme kadar hiç yapılmamış olduğundan, kanunu hazırlayan 

komisyonun çekingen davranmış olabileceği de belirtilmiştir. Bununla birlikte 

komisyonun, kanunun içeriğine çok fazla müdâhale edemediği ve mevcut kanunları 

derlemekle yetindiği de anlaşılmaktadır.  

Arazi Kanunnâmesi arazi hukuku ile ilgili olarak bazı arazi türlerini dışında bırakmakla 

birlikte bu konuda yapılmış önemli bir yenilik olarak görülmelidir. Her ne kadar yepyeni 

bir nizam ortaya koyan ve inkılâpçı yapıya sahip bir Kanunnâme olmasa da dağınık hâlde 
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bulunan hükümleri bir araya toplayıp belli bir nizama sokması ve şekli açısından modern 

bir yapıya sahip olması bakımından hukuk tarihimizde önemli bir yer işgâl etmektedir. 

Arazi Kanunnâmesinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, sahib-i arz sıfatıyla araziye 

ait işlemleri yürüten mültezim ve muhassılları ortadan kaldırıp bu tür işler için yetkiyi 

devlet adına mal memurlarına vermesidir. Mal memurları bu yetkiyi 1858 yılından 1870 

yılına dek kullanmışlar ve sonrasında bu yetki Cumhuriyet’e kadar geçerli olmak üzere 

Defterhâne teşkilâtına devredilmiştir. Böylece 23 Nisan 1847 tarihli Tebliğde de ifade 

edilen ve suistimallere açık olan uygulamalara son verilmiş olup, Tanzimât Fermanı’nda 

ifade edilen mal emniyeti ve bunun kanunla korunması konusunda önemli bir adım 

atılmıştır. Yine bu Kanunnâme ile 1847 tarihli Tapu Nizamnâmesi’nin hükümleri daha 

detaylı olarak ele alınmış ve tapu işlemleri bir düzene sokulmaya çalışılmıştır. 

Arazi Kanunnâmesi’nin arazilerin müşterek tasarruftan ziyâde ferdî tasarrufu öne 

çıkartan 8’inci maddesi ve 23 Nisan 1858 tarihli Nizamnâme’de de ifade edildiği gibi 

mîrî arazinin borç karşılığı vefâen ferağına izin verilen 116’ıncı maddesi gibi hükümleri 

tasarruf sahiplerinin mîrî arazi üzerindeki alanlarını genişletmiştir. Kanunnâme’nin 

54’üncü ve 55’inci maddelerinde intikâl hakkı sahipleri üçe ve 59’uncu maddesinde tapu 

hakkı sahipleri dokuza çıkarılmıştır.  Bundan sonra 21 Mayıs 1867 tarihli bir Hatt-ı 

Hümâyun ile intikâl hakkı sahipleri151 sekize yükselip, tapu hakkı sahipleri üçe 

                                                           
151 Mîrî arazide “intikâl hakkı sahipleri konusunda TDV İslam Ansiklopedisinde müstakil bir başlık altında 

Akgündüz tarafından yazılan şu bilgiler yer almaktadır: 

     “Mîrî Arazideki İntikal Hakkı Sahipleri: 

     İntikâl hakkı sahipleri açısından Osmanlı hukukunda beş tarihî safhadan söz edilir.  

     1. Eski kanunlar safhası. Bu başlangıçtan 1847 (H. 1263) yılına kadar olan devredir. II. Bayezid ve 

Yavuz Sultan Selim dönemi kanunnâmelerinde intikâl hükümlerinin bulunuşu intikâlin 1567-1568’de 

başladığı şeklindeki iddiayı çürütmektedir. Bu safhada intikâl hakkı sahipleri sadece mutasarrıfın erkek 

evlâdıdır. Bunlar yoksa sekiz grup olarak belirlenen tapu hakkı sahipleri devreye girer.  

     2. 1847 (H. 1263) tarihli irâde-i seniyye ile başlayan safha. Bu dönemde intikâl hakkıyla ilgili üç hukukî 

düzenleme yapılmıştır. 23 Nisan 1847 (27 Cemâziyelevvel 1263) tarihli irâde-i seniyye ile babanın 

arazisinde kız ve erkek çocukların eşit olarak intikâl hakkına sahip oldukları kabul edilmiştir. On gün sonra 

sâdır olan bir başka irâde ile de hem babanın hem annenin arazisinde aynı hak tanınmıştır. 1849 tarihli 

Ahkâm-ı Mer’iyye (Kânûn-ı Sultânî) ile de bu iki hüküm kanun hâlinde birleştirilmiştir.  

     3. Arazi Kanunnâme-i Hümâyunu safhası. 1858 (H. 1274) tarihli irâde-i seniyye ve aynı yıl kanunlaşan 

Arazi Kanunnâmesi ile erkek ve kadınların tasarrufunda bulunan mîrî arazilerin önce erkek ve kız evlâda 

eşit olarak intikâli, bunlar yoksa önce babaya, sonra da anneye intikâli hükme bağlanmıştır.  

     4. 1867 (H. 1284) tarihli Tevsî-i İntikâl Nizamnâmesi safhası. Bu nizamnâme ile sınıf sistemi getirilmiş 

ve intikâl hakkı sahipleri sekiz sınıfa çıkarılmıştır: Erkek ve kız çocuklar, erkek ve kız torunlar, ana baba, 

ana baba bir ve baba bir erkek kardeş, ana baba bir ve baba bir kız kardeş, ana bir erkek kardeş, ana bir kız 

kardeş ve eş (burada eş, intikâl hakkı sahibi olarak son sırada yer almaktaysa da ana babadan itibaren her 
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indirilerek, mîrî arazi, intikâl bakımından mülk araziye yaklaştırılmıştır. Hatt-ı Hümâyun 

ile ilan edilen Nizamnâmede buradaki değişikliklerin sebebi olarak, işlemlerin 

kolaylaştırılması, ziraat ve ticaretin geliştirilmesi ve dolayısıyla halkın refahının 

artırılması gösterilmektedir.  Gerek hazırlık döneminde çıkarılan yeni hükümler gerek 

Arazi Kanununun hükümleri ve gerekse bundan sonra çıkarılacak olan diğer 

düzenlemeler Osmanlı Devleti’nde mîrî arazilerin mülk araziye dönüşme eğilimini daha 

açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Esâsen Arazi Kanunnâmesi’nden itibaren 

topraklar, mutasarrıfların bir mâlik gibi tasarruf etmelerine bakılarak, fiilen özel mülk 

hâline gelmişti. Ancak hâlâ rakabesi devlete aitti. Artık tam bir mülkiyete dönüşmüş 

olarak görülmesine rağmen, bunun hukukî olarak tanınması ancak Cumhuriyet 

Dönemi’nde mümkün olabilecekti. Cumhuriyet Dönemi’nde dahi bu durum hukukî 

tartışmalar ve uzun bir süreç sonunda nihâyete erdirilebilmiştir (Pakalın 1993a; Pakalın 

2007; Şahin 2012; Yazıcı 2014; Yıldırır ve Kadıoğlu 2015; Gayretli 2019). 

Kanunnâme ile “merkezî bürokrasinin ve sultanın güçlenmesi için tımar sahiplerinin 

güçlerinin azaltılması”, “taşrada güçlenen âyanlarla152 yeni bir Sened-i İttifak153 

tecrübesinin yaşanmasının istenmemesi”, “merkezî yönetimin tımar sahipleri üzerindeki 

                                                           
sınıftaki mirasçılarla birlikte 1/4 oranında intikâl hakkı sahibidir; kendisinden önce kimse bulunmadığında 

ise bütün tasarruf hakkı son sıradaki eşe intikâl etmektedir.  

     5. 1913 (H. 1328) tarihli İntikâlât Kânûn-ı Muvakkati safhası. 6 Mart 1913 tarihli Emvâl-i Gayr-i 

Menkûle İntikâlât Kânûn-ı Muvakkati, âdi intikâl konusunda çok önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. 

Önce sınıf anlayışı yerini zümre sistemine bırakmıştır. Halefiyet sistemi bütün zümrelerde kabul edilmiş ve 

ilk defa mûrisin evlâdı ile birlikte ana babaya 1/6 hisse verilmiştir. En önemlisi de bu kanunla bütün intikâl 

kuralları birleştirilmiş ve mîrî arazi ile icâreteynli vakıflar arasındaki ikili ayırım ortadan kaldırılarak intikâl 

kuralları tek kanunla düenlenmiş ve zorunlu hâle getirilmiştir. Kanuna göre intikâl hakkı sahipleri dört 

zümredir: Mutasarrıfın fürûu (alt soyu; kız ve erkek eşit hakka sahip ve halefiyet sistemi geçerlidir); 

mutasarrıfın usulü (üst soyu; ana baba eşit hakka sahiptir ve birinci zümre ile beraber bulunduklarında 1/6 

pay alırlar); ana babanın usulü (nine ve dede eşit olarak pay alırlar); eş (birinci zümre ile 1/4, ikinci ve 

üçüncü zümre ile 1/2 hisse alır). Cumhuriyet döneminde bu kanun hükümleri miras hükümleri gibi görülüp 

değerlendirilmiştir  (Akgündüz 2000). 
152 Âyan: 18’inci  yüzyılda taşradaki nüfuzlu kişilere verilen yarı resmi unvan. Âyan, kendi bölgesinin eşrafı 

arasından sivrilir, bazı yetkiler de elde ederek yönetime ortak olurdu. Sultan II. Mahmut’un çabalarına 

rağmen derebeyi – âyanların etkinlikleri Tanzimât ’larak da olsa devam etti (Sakaoğlu 1985). 
153 Akyıldız (2009), Sened-i İttifak’ı “Osmanlı tarihinde merkez bürokrasisi ile âyan arasında 7 Ekim 1808 

tarihinde imzalanan belgenin adı” olarak tanımlamaktadır. Paksoy (2008) da bahse konu belge hakkında şu 

hususları ifade etmektedir: “Bu belge, kimi anayasa hukukçuları tarafından anayasa ile ilgili ilk metin 

olarak kabul edilmekte olup, bahse konu belgenin, siyasî otoritenin keyfî işlemlerine karşı ayana tanınan 

bir çeşit direnme hakkı olduğu kabul edilmektedir. Bu belgeyle siyasî iktidar denetime tabi kılınmıştır. 

Hatta bahse konu belge, demokrasi düzenine gidişin ilk çabası ve siyasal iktidarın demokratikleşmeye 

başlandığının ilk emaresi olarak da görülmüştür”.  
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denetiminin artırılması” gibi amaçları olduğu da belirtilmektedir (Karal 2007; Çakır 

Kantarcıoğlu 2018; Yazıcı 2014). 

Sonuç olarak, Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre, “ilan edildiği dönemde önemli bir 

boşluğu dolduran Arazi Kanunnâmesi zaman zaman yapılan bazı değişiklik ve 

eklemelerle Cumhuriyete dek yürürlükte kalmış, 1926 tarihli Yeni Türk Medenî 

Kanununun kabul ve ilanı ile birlikte de yürürlükten kalktığı154 genel kabul görmüştür”. 

6.4. 1858 Arazi Kanunnâmesinden Sonraki Hukukî Düzenlemeler 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Arazi Kanunnâmesi ilan edildikten bir süre sonra 

ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bazı ek ve değişikliklerle genişletilmiş ve yenilenmiştir. 

Ayrıca, Kanunnâme’deki hükümleri açıklayıcı mâhiyette nizamnâme, irâde, talimât ve 

tarifnâmeler de yayınlanmıştır. Örneğin Arazi Kanunnâmesi’nin, ortak tasarrufa konu 

olan arazilerde hisse sahiplerinden birinin, diğerinin izni olmaksızın satışını engelleyen 

ve mağdur olan hissedara beş yıl dava açma hakkı veren 41’inci maddesine ek olarak, 1 

Ekim 1874 tarihinde yayınlanan fıkra, bahse konu dava açma hakkının vârislere de 

verildiğini düzenlemektedir. Yine, Arazi Kanunnâmesinin 108’inci maddesi, maktulün 

arazisinin katiline intikâl edemeyeceğini ve katilin tapu hakkı olamayacağını ifade 

etmekteyken, 3 Haziran 1875 tarihinde yapılan ek ile, katile yardım edenin de aynı şekilde 

intikâle ve tapu hakkına sahip olamayacağı fıkrası eklenmiştir.  Bunlardan başka, 3 Mayıs 

1876, 3 Şubat 1876, 17 Aralık 1880, 8 Şubat 1886, 25 Ocak 1888, 24 Ekim 1888 

tarihlerinde yapılan zeyiller ile Kanunnâme üzerinde değişikliklere devam edilmiştir. 

Ayrıca, arazisini üç yıl mâzeretsiz olarak terk ve tatil edenlerden, arazinin tasarruf 

hakkının alınıp, lâyık olanlara ihâlesi hakkındaki 74’üncü maddesi, 12 Nisan 1884 

tarihinde ilan edilen bir irâde ile istilâya uğrayan yerlerde iki yıl süreyle tatil edilmiştir. 

Söz konusu hükümden muaf tutulan Edirne’de, daha sonra harp nedeniyle bu muâfiyet 

bir süre daha uzatılmıştır. Yine, ortak tasarruf olunan yerlerin taksimi veya ayrılması ile 

ilgili olarak 29 Ocak 1910 tarihinde Arazi Kanunnâmesine ilave de yapılmıştır. Bunlar 

                                                           
154 Konu hakkında kapsamlı bir çalışma olarak bkz. Cin 1966. 
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gibi birtakım irâde ve nizamnâmelerle Arazi Kanunnâmesinin bazı maddelerinde zaman 

içinde bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır”. 

6.4.1 20 Şubat 1860 Tarihli Tapu Senedâtı Hakkında Talimâtnâme 

Tapu senetlerinin ve senetler düzenleninceye kadar taşralarda tasarruf sahiplerine verilen 

ilmühaberlerin düzenlenmesiyle ilgili önceki kanunlarda ve özellikle 21 Ocak 1858 tarihli 

Nizamnâme’de ifade edilen hükümleri izah etmek, uygulanmasına açıklık kazândırmak 

ve “tapu” tâbirinin doğru anlaşılmasını sağlamak üzere, merkezde oluşturulan bir 

komisyon tarafından, uzun süren bir çalışmanın sonucu olarak, 20 Şubat 1860 tarihli Tapu 

Senedâtı Hakkında Tâlimnâme hazırlanıp ilan edilmiştir.  

 

Şekil 6.13 20 Şubat 1860 Tarihli Tapu Senedâtı Talimatnâmesi                                       

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

Tâlimatı hazırlamak üzere oluşturulan komisyonun raporunda ve çeşitli yazışmalarda 

üzerinde durulan en önemli konulardan biri, tapu senedi düzenleme işinin bir düzene 

sokulup yaygınlaştırılması ile bunların düzenlenmesinden alınacak harçlarla hazine 
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gelirlerinin artırılmasının sağlanmasıdır. Raporda, tapu işlemlerinden alınan harçlarla 

hazineye büyük oranda gelir sağlanması gerekirken cüzî bir miktarın ötesine 

geçilemediği, ancak yeni düzenleme ve nizamnâmelerle bu miktarın biraz daha artıp 16-

17.000 keseye ulaşmış olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, nizam tam anlamıyla 

işletilebilirse gelirlerin bu miktarın birkaç katına ulaşacağı düşünülmektedir. Tapu senedi 

usûlünün layıkıyla işletilebilmesi sadece hazineye büyük gelir sağlamakla kalmayıp 

halkın da menfaatine olacağı ifade edilmektedir. Raporda üzerinde durulan konulardan 

bir diğeri de, 1847 yılından itibaren baş tarafı tuğralı tapu senetlerini hazırlamakla 

görevlendirilen Defterhâne’nin, personel azlığı, iş yoğunluğu ve yazışmaların uzaması 

nedeniyle senetleri zamanında hazırlayamaması ve taşrada bu işleri yürütmekle görevli 

kazâ müdürleri ile mal memurlarının usûlsüz uygulamalarıdır.  

Taşra görevlilerinin tasarruf mazbatalarını geciktirdikleri, işlemleri yapıp ilmühaber 

verdikleri hâlde tutanak hazırlayıp göndermedikleri, hatta arazi hâsılâtını zimmetlerine 

geçirip, merkeze gönderilmesi gereken ilmühaberleri göndermedikleri belirtilmektedir. 

Bu durum ise halkın senetsiz olarak arazi tasarruf etmesine155 ve ileride muhtemel 

ihtilaflarda hak iddia edememelerine sebep olacağı gibi, halkın araziyi hor kullanmaya 

başlamasına neden olduğu belirtilmektedir.  

Komisyonun üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de “mîrî arazinin evlada tapusuz 

intikâl edeceği” hükmündeki “tapu” ibâresinin “senet” manasında anlaşılıp, halkın 

senetsiz arazi tasarruf etmesinin yanlışlığı meselesidir. Burada tapunun “muaccele” 

(peşin vergi) manasına geldiği, hak sahiplerinin “resm-i muaccele” vermeden tasarruf 

                                                           
155 Kaşıkçı (2003) bu konuda şunları ifade etmektedir: “Taşınırlarda zilyetliğin sağladığı aleniliği 

taşınmazlarda tapu senetlerinin sağladığı bilinmektedir. Ancak günümüzde bile taşınmazlara tasarruf eden 

herkesin elinde tapu senedi yoktur. Bazı kimselerin elinde ise hâlâ Osmanlı devleti zamanında verilen 

belgeler bulunmaktadır. O hâlde burada öncelikle bu belgelerin neler olduğunu ve günümüz hukukundaki 

geçerliliği üzerinde durmak gerekecektir. Osmanlı devleti zamanında taşınmazlar senetsiz ve senetli olmak 

üzere iki şekilde tasarruf edilmekteydi. Sipâhi, mültezim ve mütevelliler tarafından verilen temessükler ve 

21 Recep 1291 (1875) tarihli nizamnâmeden önce mahkemelerce verilmiş hüccetlerle veya bunlar 

olmaksızın tapu sicilinde hiçbir kayda dayanmadan yapılan tasarruflara “senetsiz tasarruf” denmektedir. 

Bu tür tasarruf sadece mülk ve vakıf arazilerde söz konusu olmaktaydı. Zirâ yukarıda da belirtildiği üzere 

mirî arazi tasarruflarında sahib-i arzlar ilgili kimseye bir tasarruf belgesi vermekteydi. 28 Ağustos 1874 

tarihli emlak-i sırfa ve mevkufe senedatı hakkındaki nizamnâme ile şehir, kasaba, nâhiye ve köylerde bulu-

nan bütün taşınmaz sahiplerine üstü mühürlü matbu yeni senetler verilmesi yöntemi getirilerek bundan 

sonra senetsiz taşınmaz tasarrufu yasaklanmıştır. Bu nizamnamenin 11. maddesine göre, taşınmazların alım 

ve satımı, satıcı ve alıcının bizzat veya vekili ile naip ve Defter-i Hakânî veya tapu kâtibi huzurunda idâre 

meclisinde mülkünü sattığını beyan etmesi ve karşı tarafın da kabul etmesi ile mümkün olabilecektir.”  
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hakkına sahip olacakları ancak, arazinin senetsiz olarak tasarruf edilemeyeceğini belirtip, 

haklarının zâyî olmaması için tebaanın senetlerini mutlaka almaları gerektiğini ifade 

etmektedir (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Defter Emîni Tevfik Ahmet Efendi ve Defterhâne Kisedârı156 (Defter-i Hakânî Emîni) 

Ârifî Efendi ile Arazi Kanununu hazırlayan komisyonun başkanı Ahmet Cevdet 

Efendi’nin de aralarında bulunduğu komisyon tarafından tamamlanan Tâlimat, irâde-i 

seniyye ile yürürlüğe girmiş olup, talimatın suretleri bir ilannâme (yazılı duyuru) ile taşra 

birimleri ve ilgili kalemlere gönderilmiştir.  

Talimatnâme, Arazi Kanunu ve 1858 tarihli Tapu Nizamnâmesi’nin 21. maddesinde ifade 

edilen, “Defterhâne-i Âmire’den tapu senetleri gelinceye kadar tasarruf sahiplerine meclis 

mührü ile mühürlenmiş olarak verilen ilmühaberlerin” yerine merkezden gönderilen 

“matbu koçanlı defterlerin” kullanılmasını hükme bağlamış ve bunların nasıl tutulacağı 

ile ilgili aynı tarihte hazırlanan Târifnâme’nin dikkate alınmasını istemiştir. 

Tapu senetlerinin düzenlenmesi ile ilgili önceki nizam ve kanunnâmelerde senetlerin 

değiştirilmesi bir zorunluluk olarak kabul edilmemesine rağmen, bu Talimatnâme157 ile 

“bundan sonra ne sebeple olursa olsun kimseye senetsiz mîrî arazi tasarrufu 

yapılmayacağı, bu nedenle herkesin senet almasının ve atik senetleri158 ile temessükleri 

olanların senetlerini yenileri ile değiştirmelerinin zorunlu olduğu” belirtilmektedir.  İşin 

sıkı tutulması için de taşra memurluklarında en üst yönetimden müdür ve kâtiplere kadar 

herkesin sorumlu olacağını, herkesin görevini eksiksiz olarak yerine getirmesini önemle 

bildirmektedir. Tapu kâtipliği işlerinde mahkeme, nüfus ve kazâ kâtiplerinden güvenilir 

ve liyâkatli olanların istihdam edilmelerini de istemektedir. Talimat’ın birinci 

maddesinde yer alan hükümlere göre, senetlerini almayan ve yenilemeyenlerden iki kat 

                                                           
156 Kisedar: Para hesabını tutan kişi / görevli (Pakalın 1993b).   
157 Tâlimatnâme: Yasa gücündeki nizamnâmelerin (tüzüklerin) uygulanmasıyla ilgili açıklamaları içeren ve 

ilgililere kolaylık sağlayan yönetmelikler (Sakaoğlu 1985).   
158 Kaşıkçı (2003) Atik Senetleri konusunda şu hususları ifade etmektedir: “1847 tarihine kadar mirî 

arazinin idâresi ve bu arazinin tefviz, ferağ ve intikâli gibi tasarruf işlemlerinin yerine getirilmesi ve 

ilgililere tasarruflarını gösterir senetler vermek, has, tımar ve zeâmet sahipleri ile Koru Ağaları, Subaşılar, 

Mültezim ve Muhassıllara aitti. Bunlar tarafından verilen tasarruf belgelerine Sipâhi Senedi, Zaim Senedi, 

Tapu Temessükü denirdi. Bu senet çeşitlerini ifade etmek için ise “Atik Senetleri” kavramı 

kullanılmaktaydı.”   
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harç alınacağı ve tapu resmine tabi olanların arazisinin ise müzâyedeye çıkarılacağı 

İlannâme’de ayrıca tebliğ edilmektedir. 

Talimat’ın birinci maddesi, bu talimatın hazırlanmasının gerekçelerinde de belirtildiği 

üzere, tapu usûlünün sıkı bir düzene sokulmasını, senetsiz yani kayıt dışı kalmış arazi 

bırakmamayı hedef almaktadır. Böylece, tahrir defterlerinde uygulandığı üzere devlet, 

“hâriç-ez-defter” 159 olan arazileri tahrir defterlerine dâhil etmeyi prensip edinmiştir. Eski 

usûllerin bir benzeri olan bu uygulama ile kayıtsız arazi bırakılmayacak, arazi nizamı sıkı 

kontrol altına alınacak ve bu vesile ile hazineye büyük oranda vergi geliri de 

sağlanacaktır. Ayrıca Merkez, sorumluları belirleyip ikaz ederek, suistimâllerin de önüne 

geçmeye çalışmaktadır. 

Talimatnâme’de her işlem için alınacak harçlar ayrı ayrı detaylarıyla ifade edilmiş olup, 

ayrıca bu işlerle uğraşan kâtiplerin de “kâtibiye harcı” almalarına imkân sağlamıştır. 

Talimatnâme’nin komisyon raporları ve uygulamaları incelendiğinde, 1847 tarihinde 

senet düzenlemekle görevlendirilen Defterhâne’nin işlemleri bir hayli arttığından 

Defterhâne’nin personel sayısı ve teşkilât yapısının da büyümüş ve taşra 

teşkilâtlanmasının yapılandırılması ihtiyacının da ortaya çıktığı görülecektir. Bu süreç, 

ilerleyen tarihlerde Defterhâne’nin nezârete dönüşmesine de gerekçe olacaktır (Yıldırır 

ve Kadıoğlu 2015). 

6.4.2 20 Şubat 1860 Tapu Senedâtı Hakkında Târifnâme 

Yıldırır ve Kadıoğlu’na (2015) göre “Tapu senedâtı160 ile ilgili olarak ilan edilen Talimâtı 

hazırlayan komisyon tarafından, talimâtla aynı zamanda, yani 20 Şubat 1860 tarihinde 

“Tapu Senedâtı Hakkında Târifnâme” de hazırlanıp yürürlüğe girmiş ve İlannâme ile 

birlikte taşra birimlerine ve Târifnâme, Tapu Nizamnâmesi ve Talimatnâme’de ifade 

edilen, tapu senetleri ile ilgili muamelelerde kullanılacak ilmühaber koçanlarının ne 

şekilde düzenleneceğini ve muamelelerin nasıl yürütüleceğini izah etmek amacıyla 

çıkarılmıştır. 

                                                           
159 Taş’a (2019) göre “Her tahrir esnasında gözden kaçan veya tahrirden sonra meydana gelen gelişmeler 

sebebiyle defter hârici kalmış gelirler bulunmakta olup bunlar hâriç ez-defter tâbiriyle gösterilmektedir”. 
160 Tapu Senedâtı: Tapu senetleri. (Sakaoğlu 1985).   
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Târifnâme’de, Defterhâne-i Âmire’de düzenlenen tapu senetleri mâhalline 

gönderilinceye kadar arazi mutasarrıflarına verilen meclis mührü ile mühürlenmiş geçici 

ilmühaberlerin   yerine   bundan   sonra   matbu  ilmühaber  cetvellerinin  kullanılmasını, 

Defterhâne’de  senetler  düzenlenip  gönderilince  bu  ilmühaber cetvellerinin tekrar geri 

gönderilmesini,  eskiden  verilmiş  olan  geçici ilmühaberlerin ise değiştirilmesine gerek 

olmadığını hükme bağlamaktadır.  

 

Şekil 6.14 20 Şubat 1860 Tarihli Tapu Senedâtı Hakkında Tarifnâme                  

(Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 

Tarifnâme, taşra birimlerince doldurulacak olan ilmühaber kağıtlarının sancak, kasaba, 

karye (köy, belde), dönüm, kıymet, mutasarrıf ve iktisap ile ilgili tüm sütunlarının ayrı 

ayrı nasıl doldurulacağını, bilgilerin ne şekilde kayıt edileceğini detaylı olarak 

açıklamaktadır.  Üç cetvel hâlindeki bu basılı ilmühaber koçanlarının kazâlarda hâkim, 

mal müdürü, sandık emini ve kâtip tarafından mühürlendikten sonra tasarruf sahibine 

verileceğini, mühürlenme ve veriliş tarihleri de atıldıktan sonra ikinci nüshâlarının 

muhâfaza edileceğini belirlemektedir. Her ay ortaya çıkan cetveller meclis heyeti 

tarafından mühürlenip tâbî oldukları sancaklara gönderilecektir. Sancaklarda söz konusu 
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ilmühaber cetvelleri her kazâ için ayrı ayrı icmâl defterlere kaydedilecektir. Tarifnâme, 

sancaklarda tutulacak bu defterlerin de nasıl doldurulacağını 12. bentte detaylı olarak 

açıklamaktadır.  Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bu ilmühaber koçanları ve 

defterler hangi kazâ veya lîvâya ait olduğunu gösterecek şekilde zarflanıp merkeze 

gönderilecektir. Defterhâne’de bunların ikinci nüshâları kaydedileceği gibi, tapu senetleri 

düzenlenip mahâlline gönderilecek ve gönderilen tapu senetleri ilgililerine verilecektir. 

Özellikle, tarifname’nin 11’inci bendinde ifadesini bulan “Sicillerin korunması ve 

bunlarla ilgili olarak sorumlulukların belirlenmesi” önceleri tasarruf, sonraları mülkiyet 

hakkının tescili konusunda hukukî delil olan tapu sicillerinin korunmasının önemini bir 

kez daha ortaya koymuştur.  

 

Şekil 6.15 Defterhânede düzenlenmiş bir tapu senedi örneği                                        

(Yıldırır ve Kadıoğlu 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.15 Defterhânede düzenlenmiş bir tapu senedi örneği (Yıldırır ve Kadıoğlu 2015) 
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Tapu hakkında ilan edilen gerek talimat ve gerekse Tarifnâme, Cumhuriyetin ilk 

yıllarında da uygulanmaya devam edilecek olan tapu senedi düzenleme usulünün 

temellerini atmıştır. Hatta bu usul günümüze dek uygulanmaya devam edilmiş olup, 

günümüzde de tapu senetleri üç nüshâ düzenlenip, asıl senet ilgilisine verilmekte, birinci 

nüshâsı mahâllinde, ikinci nüshâsı ise 2002 yılına kadar Merkez’de, 2002 yılından sonra 

ise Bölge Müdürlükleri arşivlerinde muhafaza edilmeye devam edilmektedir.” 

6.5 1876 Anayasası’nda Arazi Mülkiyetine İlişkin Hususlar 

1876 Anayasasında arazi kullanımı ile ilgili olarak sadece bir madde mevcut olup o da şu 

şekildedir: “M. 21. Herkes usûlen mutasarrıf olduğu mal ve mülkten emindir. Menafii 

umûmiye (genel menfaat) için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince (gereğince) 

değer bahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz” (Anonim 

2019b). 

Bahse konu maddeden de anlaşıldığı üzere mülkiyet hakkı tanınmakta, diğer yandan mîrî 

arazideki mutasarrıflık konusunda da her ne kadar mutasarrıfa mülkiyet hakkı verilmiyor 

ise de bu hak 1926 ve 2001 tarihli Türk Medenî Kanunlarında yer alan intifâ hakkından 

çok güçlü olan ve (belli şartlarda devir ve intikâl hakkını da içeren) mülkiyet hakkına 

hayli yakın özel bir durumu ve hakkı içermektedir.  
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7. OSMANLI SONRASI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE ARAZİ MÜLKİYETİ 

KONUSUNDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER  

7.1 Genel 

23 Nisan 1920 tarihinde bir yanda Türk milleti adına (yasama, yürütme ve yargı yetkisi 

de dâhil) ülke yönetimini eline alan Ankara’daki TBMM, diğer yandan da işgalci güçlerin 

adeta ves3ayetinde olan ve İstanbul dışında da etkisi olmayan Osmanlı idaresi. Gerçekte 

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara merkezli bir devlet kurulmuştur. Ancak bu yeni devletin 

adı ve yönetimin şekli 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın 

konusunu teşkil eden 1858 Arazi Kânunnâmesi bağlamındaki arazi mülkiyeti konusunda 

katdedilen gelişmeler için Osmanlı sonrası dönemdeki gelişmeler için dönüm noktası 

olarak 23 Nisan 1920 tarihi esas alınacaktır. 

7.2 1921 Anayasası’nda Arazi Mülkiyetine İlişkin Hususlar  

Tamamı 23 maddeden ibâret olan 1921 Anayasasında mülkiyet konusunda herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır.  

7.3 İzmir İktisat Kongresi ve Konu Bakımından Önemi 

Büyük Zaferden sonra Mustafa Kemâl Paşa ve arkadaşlarının yoğun bir şekilde yeni 

kurulmakta olan devletin yapılanması üzerine de çaba sarf ettikleri görülmektedir. Bu 

arayışlar içersinde iktisadî arayışlar önemli bir yer tutar. Yeni devletin kurucuları “iktisadî 

zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasî ve askerî zaferlerin uzun süreli olamayacağı” 

görüşünü savunmaktadırlar. Saltanatın kaldırılmasından sonra Mustafa Kemâl Paşa 1923 

yılı Ocak ayında İzmit’te “Yeni Türkiye devleti cihangir bir devlet olamayacaktır, fakat 

yeni Türkiye Devleti ekonomik bir devlet olacaktır.” diyerek yeni bir hedef göstermiştir.  

Ekonomi konusunda büyük önem veren Gazi’nin ekonomik kalkınma konusuna bu denli 

büyük önem vermekle beraber kalkınmanın ne şekilde ve hangi strateji ile 
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gerçekleştirileceği fikrinin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İşte Mustafa 

Kemâl Paşa kalkınma modeli arayışları konusunda bir açıklık sağlayabilmek maksadı ile 

bir iktisat kongresi toplanmasının doğru olacağı görüşündedir. Bu saiklerle 17 Şubat 1923 

tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi, Kazım Paşa (Karabekir) 

başkanlığında ve Mustafa Kemâl Paşa’nın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Yeni 

Türkiye’nin ekonomi politikasını belirleyecek ve ekonomik kalkınmaya hız kazandıracak 

önerilerin tespiti maksadıyla toplanan kongrenin anlam ve önemini Mustafa Kemâl Paşa 

açış konuşmasında ortaya koymuştu. Atatürk’e göre halkın dertlerini, meselelerini bizzat 

kendi ağızlarından dinlemek, halkın özlemlerini onların temsilcilerinden öğrenmek doğru 

yolun tespiti açısından oldukça önemlidir.  

Kongrenin köylü ve çiftçi kesimi için önemi âşâr vergisinin kaldırılması, tütün ekimi ve 

ticaretinin serbest bırakılması, rejinin kaldırılması, tarımsal kredilerin düzene sokulması, 

orman köyleri ile ilgilenilmesi, hayvan hastalıkları ile mücadelenin hızlandırılması, tarım 

alet ve makinalarında standartlaşmaya gidilmesi, pratik tarım derslerinin okul 

programlarına konulması şeklinde özetlenebilir.  

İzmir İktisat Kongresi veya esas adıyla Türkiye İktisat Kongresi yeni Türkiye’nin en 

önemli ve anlamlı kongrelerinden biri olarak kabul edilmektedir.  

İktisat Kongresi sırasında gerek Mustafa Kemâl Paşa gerekse Kâzım Karabekir Paşa 

arafından yapılan konuşmalarda sık sık vurgulanan en önemli nokta siyasîi bağımsızlığın 

temel şartının ekonomik bağımsızlık olduğu fikridir.  

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar her ne kadar hükûmeti bağlayıcı nitelikte 

kararlar olmasa da çcşitli sınıfların isteklerini ve ekonomiye bakışlarını göstermesi 

açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede yeni devletin uygulayacağı ekonomi 

politikasından kongrede ilk defa söz eden İktisat Vekili Mahmut Esat Bey konuşmasında 

yeni devletin izleyeceği ekonomik politikayı karma ekonomi politikası olarak 

açıklamıştır. Bu meyanda karma ekonominin temellerinin İzmir İktisat Kongresi’nde 

atıldığı, kongrenin de Türkiye’nin 1931’lere kadar sürecek döneminin iktisat politikasını 

büyük ölçüde oluşturduğu ve yönlendirdiği söylenebilir (Koç 2019).  
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1912 yılında Trablusgarp Savaşı olarak da bilinen Türk-İtalyan Savaşı ile başlayan ve 

kısa süreli barış ve mütâreke dönemleri olsa da Eylül 1922 dönemine dek süren savaş 

dönemi Türk milletini gerçekten sosyal ve ekonomik sermayesini tüketmiş durumdaydı. 

Binbir zorlukla kazanılan ve zaferle taçlandırılan Millî Mücâdele sonrasında Lozan’da 

başlayan barış görüşmeleri kesintiye uğradığında ve henüz cumhuriyetin de ilanı 

öncesinde devletin bekası ve toplumun refahı için ekonomik kalkınmanın nasıl 

gerçekleştirileceği konusunda yöntem belirlemek toplanan İzmir İktisat Kongresinde 

sosyal ve ekonomik şartlar bu denli kıt durumdaydı. Her ne kadar Millî Mücadele 

Yunanistan özelinde Batılı güçlere karşı verilen bir savaş ve mücadele ile kazanılmıştı 

ama devletin bekası ve toplumun refahı yolunun çağdalaşlaşmaktan geçtiği, bunun somut 

ifade ve şeklinin de (o dönemde çağdaşlaşama bakımından örneklerin Batıda olması 

nedeniyle) Batılılaşma olduğu Sultan III. Selim’den beri izlenegelen bir devlet 

politikasıdır. Bu bağlamda kurulmakta olan yeni devletin ve cıumhuriyet idaresinin (özel 

mülkiyeti kabul etmeyen) devletçi yahut sosyalist bir ekonomi modelini kabul etmesi 

zaten ihtimâl dışıydı. 19’uncu yüzyılın son çeyreğinden itibaren Batının ekonomik 

vesayeti altına giren Osmanlı İmparatorluğu’ndan geride kalan Türkiye coğrafyasında 

yaşayan Türk halkı da zaten ekonomik ve sosyal olarak tükenme noktasında olduğundan 

yeni devletin mimarlarının ekonomik kalkınma için kapitalist ekonomi modelini tercih 

etmesi gerçekçi olmazdı, zaten böylesi bir modeli tercih de etmemişlerdir.  Hem geride 

kalan seçenek karma ekonomi modeli idi, hem de tercih edilen. Yeni devletin 

mimarlarının ekonomik kalkınma için tercih ettikleri model karma ekonomi modeli idi.  

Bu ekonomik model 1931 yılına dek liberal bir tarzda uygulanmış, 1929 Dünya 

Ekonomik Bunalımının küresel ölçekte ağırlığı nedeniyle 1931 yılında da mevcut şartlar 

itibarıyla devletçi bir ekonomiye dönüşmüştür. Her iki tercih de mevcut şartlar gereği 

yapılmış olan son derece rasyonel tercihlerdi. 

7.4 1924 Anayasası’nda Arazi Mülkiyetine İlişkin Hususlar  

Tamamı 105 maddeden ibâret olan 1924 Anayasasının 70, 71 ve 74. maddelerde 

mülkiyete ilişkin hususlar yer almış olmakla birlikte arazi mülkiyetine ilişkin herhangi 

bir husus yer almamaktadır.  
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Bahse konu maddeler aşağıdadır (Anonim 2019c): 

“M. 70. …. mülk edinme, malını ve hakkını kullanma …. hakları ve hürriyetleri Türklerin 

tabii haklarındandır.  

M. 71. Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz.  

M. 74. Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve özel kanunları 

gereğince değer pahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz.  

Çiftçiyi arazi sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alınacak arazi ve ormanların 

kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel kanunlarla gösterilir”  

7.5 Türk Medenî Kanunu ile Yapılan Düzenleme 

7.5.1 Genel  

Osmanlı Devleti’nde mülk topraklar dışındaki ziraî arazilerin büyük bir kısmı mîrîdir. 

Arazinin rakabesi devlete ait olmak üzere, tasarrufu fertlere tefviz edilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti, eski hukukla ilgisini tamamen kesmiş, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti 

kurumlarını, 1926 yılında kabul edilen Türk Medenî Kanunu (TMK)161  ile detaylı bir 

şekilde düzenlemiştir. Bu çerçevede şöyle bir soru akla gelebilir: Fertlerin tasarruf ettiği 

mîrî araziler, TMK anlamında özel mülkiyet konusu arazi hâline geçmiş midir? Bu soruyu 

tarihî gelişim ve hukuk açısından cevaplamak ve açıklamak uygun olacaktır (Cin 1966).  

                                                           
161 Yeni TMK’nın kabul edilme süreci konusunda özlü bir çalışma olarak bkz. Dursunüst 2019. Adı geçen 

yazar yeni TMK konusunda şu hususları ifade etmektedir: “TMK öncelikle laik bir esasa dayanmaktadır. 

Bu kanunun bütün hükümleri dinî bir içerikten tamamen uzak olup dönemin ekonomik, sosyal ihtiyaçlarının 

ve siyasî beklentilerinin bir ürünüdür. Bu kanunla dünyevî bir mahiyete sahip olan medenî ve hukukî 

kurumlar, dinî kurumlardan tamamen ayrıd edilmiş, , medenî haklardan faydalanmada şahıslar arasında 

eşitlik ilkesi getirilmiştir. Buna göre her şahıs kanunun sınırları çerçevesinde her türlü haklara sahip olabilir. 

Bu bağlamda kadın ve erkek miras, ekonomik hayat, meslek edinme gibi tüm konularda birbirine eşit 

sayılmıştır. Esasen kadın ve erkeğin birbirine eşit sayılması TMK’nın en temel esaslarından kabul 

edilmiştir. Bunların dışında hürriyet esasına dayanan TMK’da esirlik, kölelik gibi hürriyeti sınırlandıran 

eski kurumlar tamamen kaldırılmıştır. Sözleşme serbestisi, ferdî mülkiyet esasları da yine bu kanunun 

dayandığı önemli hususlardandır” (Dursunüst 2019). 
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7.5.2 Mîrî arazinin Yeni Türk Medenî Kanunu karşısındaki durumu  

Tarihî gelişim açısından mîrî araziler: Bu başlık altında, araştırma konusu ile ilgili olması 

bakımından mîrî arazilerin fiilen mülk hâline geçişi ve mutasarrıfın yetkileri bakımından 

mülk topraklara büyük ölçüde yaklaşmış olduğu ele alınmıştır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, mîrî araziyi tasarruf eden kimsenin tasarruf yetkisi birçok 

bakımlardan sınırlandırılmıştır. Mutasarrıfın durumu bir aynî hak sahipliği olmamakla 

birlikte TMK’daki intifâ hakkına nazaran da çok daha güçlü durumu ifade eder. Osmanlı 

Arazi Hukukunda, mîrî arazi zilyedinin tâbî olduğu takyidler, başlangıçta çok fazla ve 

sert iken tarihî gelişim içinde ekonomik, siyasî ve hukukî sebeplerin zorlaması sonucu 

mutasarrıfın tasarruf yetkisini takyid162 eden hukukî engellerin aşamalı olarak 

kaldırılmasıyla bu takyidler tedricen yumuşatılmış ve mutasarrıfın da yetkisi 

genişletilmiştir. Özellikle de 1858 Arazi Kanunnâmesi bu konuda önemli bir aşama 

oluşturur. Zîrâ mîrî arazi zilyedinin tâbi olduğu sıkı kayıtlar, bu kanunla biraz daha 

yumuşatılmış ve mîrî arazinin mülk arazi hâline geçişi adeta kolaylaştırmıştır. Hatta Arazi 

Kanunnâmesinin 8’inci maddesi hükmünü, ortak mülkiyetten ferdî mülkiyete geçişin bir 

ifadesi olarak kabul eden yazarlar da vardır. Osmanlı Arazi Hukuku 1858 Arazi 

Kanunnâmesinden itibaren gerçekleştirilen değişikliklerle, mîrî arazi zilyedinin hukukî 

durumunu, bir mâlikin hukukî durumuna yükseltme yolunda bir evrim geçirmiştir. Mîrî 

arazi zilyedinin tâbî olduğu bu takyidler, araziyi verimli bir hâlde muhafaza etmek ve 

vergi ödeme gücünü korumak gâyesine yönelikti. Mîrî ve mülk arazi, uygulamada bazı 

yönlerden birbirine yaklaştırılmıştır. Örneğin: Her iki arazi çeşidinden doğan 

anlaşmazlıklar için tek bir yargı makamı kabul edilmiş; mîrî arazinin, soy yoluyla 

intikâline ilişkin hükümler, mîrî araziyi bedelsiz iktisap edenlerin sayısı bakımından 

feraiz (İslam miras hukuku) hükümlerine yaklaştırılmıştır. Diğer taraftan mîrî arazinin 

intikâlinde uygulanan âdî intikâl kuralları163 çeşitli yönlerden bugünkü miras 

                                                           
162 Takyid: Bir nesneyi / objeyi kayıt ve şarta bağlama, şartlı ve kayıtlı etme, şart koyma (Şemseddin Sami 

1985b). 
163  (Adî) intikal ve kuralları konusunda Akgündüz (2000) şu hususları ifade etmektedir:  

      “(Adî) İntikâl ve kuralları. İntikâl, hukuk dilinde genelde bir hakkın belirli kimselere geçmesini ifade 

etmekte olup İslâm miras hukukunda terekenin mirasçılara, Osmanlı hukukunda arazinin üzerindeki 

tasarruf hakkının hükümdar tarafından tespit edilen hak sahiplerine ve borçlar hukukunda da bir borç yahut 

alacağın bir zimmetten diğerine geçmesini anlatmak için kullanılır. İslâm Miras Hukuku ve Osmanlı 

uygulamasında bir mülkün veya hakkın, mâlikin yahut hak sahibinin ölümüyle birlikte belirli kimselerin 
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hükümlerine oldukça yaklaştırılmıştır. Bu açıklama bağlamında, mîrî arazi zilyedinin tâbî 

olduğu takyidlerin gevşeyişine ve ortadan kalkışına bir göz atalım:  

Mîrî arazi mutasarrıfı, tasarrufunda bulunan araziyi, izinsiz olarak ferağ edemezdi. Bu 

durum Tanzimât’a kadar böyle olduğu gibi, Tanzimât’tan sonra da bu şekildeydi. 1858 

Arazi Kanunnâmesinin 3g maddesi, bu konuyu açık bir şekilde dikkate almıştır. Fakat 

                                                           
mülkiyet veya tasarrufuna geçmesini ifade eden intikâli, mülk ve tasarruf hakkını kapsayacak şekilde 

“terekenin mirasçılara kalması” tarzında târif edenler de vardır.  

     Osmanlı hukukunda intikâl “şer’î intikâl” ve “âdi intikâl” olarak iki kısma ayrılmaktaydı: 

     - Şer‘î intikâl, terekeye dâhil mülk malların rakabesiyle (çıplak mülkiyetiyle) birlikte tasarruf hakkının 

da mirasçılara geçmesidir ki buna irs ve tevârüs de denir. İslâm miras hukukunun (ferâiz) konusunu bu şer’î 

intikâl oluşturur. 

     - Âdi intikâl ise mîrî arazi, irsâdî vakıf arazileri, icâreteynli (çift kiralı) ve (kiralama süresinin çoğunlukla 

bir/üç yıl ile sınırlandırıldığı, vakfın akarlarının, mütevellisi tarafından kiraya verildiği, kiracının mal 

üzerindeki haklarının kısıtlı olduğu, süre bitiminde kiracının taşınmazı teslim ettiği ve mütevellinin de bunu 

bir başkasına kiralayabildiği, özetle vakıf akarlarının kısa süreli ve bir defaya mahsus kiraya verilmesi 

demek olan) icâre-i vâhide-i kadîmeli vakıf akarlar ile (vakfın akarlarının uzun süreli kiraya verilmesi 

demek olan) mukâtaa-i kadîmeli vakıf araziler üzerindeki tasarruf hakkının, mutasarrıfının ölümü hâlinde 

yetkili mercîlerin kanunlarla belirlediği yakınlara meccânen tefvîz edilmesini ifade etmektedir. Yani intikâl 

hakkı, söz konusu arazi ve akarlarda bir önceki mutasarrıfın sahip olduğu tasarruf hakkının ivazsız 

(bedelsiz) olarak devletin tespit ettiği akrabalara geçmesidir. Böyle bir hak, örf ve âdete binâen devletçe 

verilen izin kabilinden olduğu için “âdi intikâl” denmiştir. 

     Âdi intikâlin konusuna giren araziler şunlardır:  

 1. Mîrî arazi.  

 2. Aslı mîrî arazi olan ve sonradan irsâdî vakıf hâline getirilen gayr-i sahîh vakıf araziler.  

 3. İster arazi ve isterse diğer akar nevinden olan icâreteynli vakıf akarlar (bunlara araziler ile çatılı akarlar 

dâhildir).  

 4. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde intikâl hükümlerine tâbî tutulan icâre-i vâhide-i kadîmeli vakıf 

akarlar.  

 5. Mukâtaa-i kadîmeli vakıf araziler. Bu sayılan akarlar üzerinde bulunan ve aslında kira akdine dayanan 

tasarruf hakları intikâl kurallarıyla mutasarrıfın akrabalarına (intikâl hakkı sahiplerine) geçmektedir.  

     Âdi intikâl hakkı, şer‘î intikâl hakkından önemli noktalarda ayrılmakla beraber bazı istisnalar dışında 

hükümleri bakımından şer‘î intikâl kurallarına benzemektedir. Farklı olduğu noktaların başında intikâl eden 

hakkın mâhiyeti, intikâl edecek hak sahiplerinin tesbiti ve intikâl kurallarının vaz’ı hususu gelir.   İntikâl 

eden hak, âdi intikâlde anılan arazi ve akarların sadece tasarruf hakkı iken şer’î intikâlde hem rakabe hem 

de tasarruf hakkıdır. Âdi intikâlde hak sahiplerini devlet tesbit etmektedir; şer’î intikâlde ise Kuran ve 

Sünnet tarafından belirlenen mirasçılar hak sahibidir. Her iki intikâlin benzerlik arzettiği hükümler intikâlin 

unsurları, sebepleri, şartları ve mânileri hususundadır. Âdi intikâlin unsurları tasarruf hakkı sahibi, intikâl 

hakkı sahibi ve intikâlin konusu olmak üzere üçe ayrılır. Âdi intikâlin sıhrî hısımlık ve kan hısımlığı 

şeklinde iki sebebi vardır. Âzat olmaktan veya muvâlât -âzat olma- sözleşmesinden doğan hükmî akrabalık 

bağı olan velâ intikâl sebebi sayılmamıştır. İntikâl şartları açısından çok yakın bir benzerlik söz konusudur. 

Önemli bir fark, mutasarrıfın vefatında kazâî ölüm kararının aranmaması ve üç sene gaip hâlde kalmasının 

intikâl hakkını kaybetmesi için yeterli görülmesidir. Bazı esaslı farklılıkların söz konusu olduğu intikâle 

engel hâller dörttür:  

- Birinci engel olan kölelik konusunda şer’î ve âdi intikâl arasında bir fark yoktur.  

- İkinci engel olan adam öldürme de tek fark, 1874 yılında yapılan hukukî bir düzenleme ile katile cürmü 

işlerken yardım eden fer’î fâilin de âdi intikâlden mahrum bırakılmasıdır. Daha sonra 1912 tarihli Şûrâ-yı 

Devlet kararıyla bu durum düzeltilmiştir.  

- Üçüncü engel olan din ayrılığı konusunda hüküm farklılığı mevcut değildir.  

- En önemli fark, dördüncü engel olan tâbiiyyet ayrılığı konusunda kendisini göstermektedir. Şer‘î intikâlde, 

hukukçuların çoğunluğuna göre dârülislâm ve dârülharp ayırımı esas alınmasına rağmen âdi intikâlde 

devletin farklılığı “tâbiiyyet ayrılığı” olarak yorumlanmıştır”. 
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önceleri, ferağ muamelesinin bir şartı olan bu izin konusu; gerek izni verecek, 

makamların zaman zaman değişmesi, gerekse de köylünün izin almak için kazâ 

merkezlerine kadar gelememesi sonucunda uygulamada bir formalite hâline dönüşmüştü. 

Nitekim 1900 (H. 1318) tarihinde çıkarılan bir irâde164 ile mîrî ve mülk arazilerin devir 

ve ferağının tapu memuru huzurunda yapılması esası kabul edilmiştir. Şekle uyulmadan 

yapılan devir ve ferağlar da geçerli olmakla birlikte bunlar resmî daireler tarafından 

dikkate alınmıyordu.  Diğer taraftan mîrî arazi, mutasarrıfının borcu için, mutasarrıfının 

sağlığında ve ölümünden sonra cebrî icra yoluyla satılamazdı. Fakat bu yasaklar, 1861, 

1862 ve 1872 yıllarında çıkarılan irâdelerle gerek devlet borçları gerekse âdî borçlar 

bakımından kaldırılmıştır.  

Mîrî arazi mutasarrıfı, tasarrufunda bulunan araziyi rehnedemez ancak vefâen ferağ 

edebilirdi. Fakat 1870 tarihli Nizamnâme ile, borç ödenmediği takdire, ferağ edenin 

intikâl hakkına sahip mirasçısı olsa bile, toprağın müzâyede ile satışa çıkarılarak borcun 

ödenmesi kabul edilmiştir. Böylece vefâen ferağ, tam bir rehin hâline dönüşmüştür. Mîrî 

arazinin borç için rehnedilmesi hakkındaki takyidler, 13 Nisan 1913 tarihli “Emval-i 

Gayrimenkulenin Sureti Tasarrufuna Dair Muvakkat Kanun” (Taşınmaz Malların 

Kullanım Şekline İlişkin Geçici Kanun) ile hemen hemen tamamen ortadan kaldırılmıştır.  

Soya bağlı olarak intikâl konusunda izah edildiği gibi, mîrî araziyi meccanen (bedelsiz) 

edinenlerin sayısı çeşitli intikâl düzenlemeleri ile gittikçe arttırılmış ve mîrî araziyi 

bedelsiz edinenler TMK’nın kabul etmiş olduğu mirasçılar grubuna çok yaklaşmıştır. 

Zaten 1868 ve 1912 Tarihli Tevsi-i İntikal (İntikâl Düzenlemesi) Kanunlarında, TMK’nın 

kabul etmiş olduğu gruplar arası sıra esası ve halefiyet prensiplerinin kabul edildiği 

görülmektedir. Böylece mîrî arazi mutasarrıflarının tasarruf yetkisi gittikçe genişlemiş ve 

gerçek mâlikin tasarruf hakkına çok yaklaşmıştır. Sonuncusu 17 Şubat 1925 Tarihli ve 

552 Sayılı Kanunla Âşârın (Öşürün) yürürlükten kaldırılması, 12 Mayıs 1928 Tarihli ve 

837 Sayılı Kanunla Arazi Kanunnâmesinin bazı maddeleri yanında (“üç yıl ziraatten 

                                                           
164  İrade: Kesin istek, buyruk. Tanzimât Dönemi’nden itibaren padişah ve sadrazamların buyrukları için 

bu deyim kullanılırdı. Padişah buruğu için irâde-i seniyye yahut irâde-i şahâne, sadrazam buyruğu için 

irâde-i âliyye ifadesi kullanılırdı (Sakaoğlu 1985). 
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terke” dair hükmün de kaldırılmasıyla ismen mîrî olan arazi, fiilen mülk arazi hâline 

dönüşmüştür (Cin 1966).  

Mîrî arazilerin hukûken mülk arazi hâline gelmesi: Mevzuatta, (19 Şubat 1926 Tarih ve 

743 Sayılı) TMK’nın yürürlüğe girmesinden önce mîrî olan tarım arazilerinin, bu 

kanunun yayınlanmasından sonra, TMK anlamında ferdî mülkiyet konusu arazi hâline 

geçmiş olduğunu tespit eden bir hükme rastlanılmamakla birlikte bazı yasal belgelerden 

ve mahkeme içtihatlarından mîrî arazinin ferdî mülkiyet konusu arazi hâline geçmiş 

olduğunu çıkarmak mümkündür. Bu konunun çözümünden önce, bir ön meselenin 

aydınlatılması gerekir. Bu da Arazi Kanunnâmesinin kaldırılmış olup olmadığı 

konusudur. Bu konu hâlâ tartışmalıdır.  

Arazi Kanunnâmesinin kaldırılmış olup olmadığı meselesi, Toprak Reformu ve Tapulama 

Kanun tasarıları ile tekrar ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre, Arazi Kanunnâmesi, 

özellikle, bu Kanunnâmenin mîrî araziye karşılık gelen hükümleri hâlen yürürlükte olup 

mîrî sayılan topraklara tasarruf eden kimseler, tapu ile tasarruf etmekte olsalar bile, 

sadece intifa hakkı165 sahibidirler. Bu fikrin sahipleri buna gerekçe olarak da Arazi 

Kanunnâmesinin ne TMK, ne de (29 Mayıs 1926 Tarih ve 864 Sayılı) TMK’nın 

Uygulanmasına İlişkin Kanun ile kaldırılmadığı fikrini dile getirmektedirler.  

Yine bahse konu görüşün sahipleri mîrî arazi üzerindeki faydalanma hakkının, süreklilik 

arz eden bir intifâ hakkına benzediğini, mîrî arazideki rakabenin de TMK anlamındaki 

mülkiyet olduğunu, bu bakımdan TMK’ya da bir aykırılık söz konusu olamayacağını, 

üstelik TMK’dan iki buçuk ay sonra kabul edilen bir kanunla Arazi Kanunnâmesinin bazı 

maddelerinin yürürlükten kaldırıldığını, TMK’nın, Arazi Kanunnâmesini yahut bu 

kanunun mîrî arazilere ilişkin hükümlerini kaldırdığı kabul edilseydi, bu kanunu 

(TMK’yı) çıkarmaya gerek olmadığını belirtmektedirler. 

                                                           
165Sirmen’e (2017) göre “İntifa hakkı, belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, hakkın konusu olan şey/eşya 

üzerinde tam bir yararlanma yetkisi veren, ancak devredilemeyen, miras yoluyla da geçmeyen bir irtifak 

hakkıdır”.  
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Bahse konu fikrin aksine olarak bazı yazarlar da her ne kadar TMK’da, Arazi 

Kanunnâmesinin yürürlükten kaldırıldığına dair de bir düzenlemeye yer verilmemiş olsa 

da Arazi Kanunnâmesinin, TMK’nın yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalmış olduğunu 

ve mîrî arazilerin, TMK’nın kabul ettiği anlamda ferdî mülkiyet konusu arazi hâline 

geçtiğini,  TMK’nın tek tip mülkiyet ve tek tip taşınmaz kabul etmiş olduğunu, rakabe ve 

tasarruf kurumlarının, TMK’nın intifâ hakkı ve mülkiyet kurumlarına benzemediğini, 

ayrıca Arazi Kanunnâmesinin, TMK’nın Geçerlilik ve Uygulama Şekli Hakkındaki 29 

Mayıs 1926 Tarih ve 864 Sayılı Tatbikat Kanununun166 (“Medenî Kanun, Borçlar Kanunu 

ve bu Tatbikat Kanununa aykırı olan hükümler ile Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır.” 

şeklindeki) 43’üncü maddesine aykırı olduğunu ifade etmektedirler (Cin 1966; Güneş ve 

Birben 2012). 

TMK’nın uygulamasına ilişkin olarak çıkarılan bahse konu Tatbikat Kanunun 43. 

Maddesi (sadeleştirilmiş hâliyle) “Medenî Kanuna, Borçlar Kanununa ve (Medenî 

Kanun’un uygulanmasına İlişkin 864 Sayılı) Tatbikat Kanununa aykırı olan hükümler ile 

Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır” demektedir. Her ne kadar Mecelle için olduğu gibi 

açıkça “Arazi Kanunnâmesi yürürlükten kaldırılmıştır” denilmemiş ise de Arazi 

Kanunnâmesinin taşınmaz ve taşınmaz mülkiyeti anlayışının, TMK’nın taşınmaz vs 

mülkiyet anlayışına aykırı olduğu açıktır. Zîrâ Arazi Kanunnâmesi, araziyi (mülk, mîrî, 

vakıf, metruk ve mevat arazi şeklinde) beş kısma ayırarak bunlar hakkında ayrı ayrı 

hükümler koymuş iken TMK, mülkiyet hakkını kuru mülkiyet ve tasarruf diye ikiye 

ayırmamış, aksine mülkiyeti bir bütün olarak kabul etmiştir.   

Diğer taraftan, iddia edildiği gibi mîrî arazideki faydalanma hakkı, bugünkü (TMK’daki) 

intifa hakkına benzememektedir. Zîrâ intifa hakkı başkalarına devredilemediği ve 

mirasçılara intikâl etmediği hâlde, mîrî araziden faydalanma hakkı hem başkalarına ferağ 

edilebilmekte, hem de mirasçılara intikâl edilebilmekteydi. Bahse konu sebeplerle, Arazi 

Kanunnâmesi, (29 Mayıs 1926 Tarih ve 864 Sayılı) Tatbikat Kanununun 43’üncü 

maddesine aykırıdır. Aynı zamanda, TMK’nın kabulünden sonra (Arazi Kanunnâmesinin 

bazı maddelerini yürürlükten kaldıran) 837 sayılı Kanunun çıkarılmış olması, Arazi 

                                                           
166 Bu kanunun asıl adı “Kanun-ı Medenînin Suret-i Meriyet ve Şekl-i Tatbikatı Hakkında Kanun”dur 

(Aydoğdu 2015). 
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Kanunnâmesinin yürürlükte olduğunu desteklemek bir yana aksine reddetmektedir. 

Dikkat edilirse görülecektir ki, bu kanun, TMK’nın Kabulünden sonra fakat yürürlüğe 

girmesinden önce çıkarılmıştır. Yani, bu devrede Arazi Kanunnâmesi henüz yürürlükte 

olup 837 Sayılı Kanun da henüz yürürlükte olan bahse konu Kanunnâmenin bazı 

maddelerinin yürürlükten kaldırılması için çıkarılmıştır. 837 Sayılı Kanunu, dönemin 

Adliye Komisyonu adına savunan Kastamonu Milletvekili Ali Nazmi Bey’in 

(sadeleştirilmiş) şu sözleri oldukça dikkate değer bulunmaktadır:  

“Efendim!  

Yakînen bildiğiniz gibi, Arazi Kanunnâmesinin hükümleri gereği arazinin sahipleri kiracı 

hükmündeydi (Bu tür arazilerin). Asıl rakabesi devlete aitti. Âşâr (öşür) Usulü kaldırıldı 

ve vergiye dönüştürüldü, Medenî Kanun da bu hükümleri değiştirdi. Medenî Kanun 

ülkede vakıflar dışında sadece bir çeşit taşınmaz kabul ediyor. Artık bundan sonra mîrî 

arazi imiş filan. Medenî Kanun bu hükmü kabul etmiyor.  

Medenî Kanun birkaç ay sonra uygulamada olacak. Bu süre zarfında halkın ihtiyaçlarını 

karşılamak için, hükûmet böyle bir kanun teklifi ihtiyacında ve zorunda kalmıştır. 

Kabulünü rica ediyorum”. 

Ayrıca 810 Sayılı “Hakk-ı Karar167, Senetsiz Tasarruflarla Kayıt Düzeltilmesi 

İşlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun’un, TMK ile ilgâ edilip edilmediği hakkındaki 

TBMM’nin 501 Sayılı Yorum Kararının c bendinden de Arazi Kanunnâmesinin, TMK 

ile kaldırılmış olduğu açıkça anlaşılır. Bahse konu Kararın c bendi (sadeleştirilmiş 

hâliyle) şu şekildedir:  

“Arazi Kanunnâmesinin yürürlükte olduğu zamanlarda gerçekleşen tasarruflarına 

istinâden hakk-ı karar sebebiyle tapu isteyenlerin, Medenî Kanunun uygulanmasına 

ilişkin (864 Sayılı) Kanunun özel maddesi hükmüne göre kazanılmış olan bu hakları 

                                                           
167 Hakk-ı karar ifadesi daha önce de izah edildiği üzere sahibi olmadığı bir arazide on yıl süreyle ihtilafsız 

devam eden tasararufun sağladığı iktisap ve tasarruf sebebi yerine kullanılan bir ifadedir.  
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kabul edilmiş olduğundan bu takdirde mahkeme hükmüne ihtiyaç yoktur. Ancak, (bir 

şahsın) Medenî Kanunun uygulamaya konulmasından önce kazanılmış bir hakk-ı kararı 

olmadığı hâlde, Medenî Kanun yoluyla edinimi için zaman aşımı hükümlerine müracaat 

zarurî olur”.  

Bu fıkradan anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, TMK’nın uygulamaya girmesinden sonra, 

Arazi Kanunnâmesinin geçerli olmayacağını kabul etmiştir. Arazi Kanunnâmesine göre, 

hakk-ı kararları sabit olanların bu hakkını kazanılmış hak olarak korumak ve henüz 

tamamlanmamış hakk-ı kararları, TMK’nın, edinimi zaman aşımı hükümlerine tâbî 

tutmak, Arazi Kanunnâmesinin kaldırılmış olduğunu kabul etmekten başka bir şey 

değildir168. 

Uygulama da bu hususu teyit etmektedir. Zîrâ TMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 

ölen kimselerin mirasına, tereke, ister mülk, isterse mîrî sayılan arazilerden oluşsun, 

TMK’nın miras hükümleri uygulanmaktadır. Oysa (kimilerinin iddia ettiği gibi) Arazi 

Kanunnâmesi yürürlükte olsaydı, mîrî araziden ibaret olan terekeye, âdî intikâl 

kurallarının uygulanması gerekirdi. Bu konuda, mahkemeler arasında herhangi bir ihtilaf 

da söz konusu değildir.  

Yargıtay’ın çeşitli içtihadı birleştirme kararları da Arazi Kanunnâmesinin, özellikle mîrî 

arazilere ilişkin hükümlerin kaldırılmış olduğunu hükme bağlamaktadır. Yargıtay’ın 

27/1/1943 tarih ve 7 numaralı bir kararında (sadeleştirilmiş hâliyle) şöyle denmektedir:  

“Arazi Kanunnâmesi, (1926 tarihli) Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bir 

kısım aynî hakları içeren bir kanundu. Yeni Medenî Kanunumuzda mevcut aynî haklara 

ilişkin hükümler uygulamaya girdikten sonra, yeni hükümlere aykırı olan önceki 

kanundaki (Arazi Kanunnâmesindeki) hükümlerin uygulamadan kalkması tabiî ve zarurî 

olduğu gibi, Medenî Kanunun Geçerlilik ve Uygulama Şekli Hakkındaki 864 Numaralı 

Kanunun 43. maddesi hükmü gereğindedir de.  

                                                           
168 Konu hakkında ilave ve detaylı bilgi için bkz. Güral, 1952.  
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Zâten Medenî Kanun’un aynî hakları düzenleyen hükümlerinde, arazinin rakabesine 

mülkiyet ile tasarruf hakkı birleştirilmiş olduğu yönüyle, rakabesi Hazineye ait olarak 

kişilerin onda sadece tasarruf hakkı olmak üzere ancak tapu memurunun izni ile 

teferruğ169 ve tefevvüz edebilmesi hükmünü veren yürürlülük vasıf ve kaydı 

kaldırıldığından hâlen ülkemizde mîrî arazi adıyla bir arazi türü mevcut olmadığından 

….. Medenî Kanunumuz hükümleriyle çelişen Arazi Kanunu hükümlerinin yürürlükten 

kaldırılmış olması bir zorunluluktur”. 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunun 16 Mart 1943 tarihli ve 5 Esas Sayılı 

Kararının “sonuç” kısmında ülkemizde mirî arazi adıyla bir arazi türünün bulunmadığı, 

mirî araziye yönelik hükümleri içeren Arazi Kanunnâmesinin hükümlerinin yürürlükten 

kalkmasının bir zarûret olduğu ifade edilmektedir.  Kezâ, Yargıtay’ın 9/2/1944 tarih ve 4 

numaralı, 9/10/1946 tarih ve 2 numaralı içtihadı birleştirme kararlarından da Arazi 

Kanunnâmesinin yürürlükten kaldırılmış olduğunu anlamak mümkündür (Cin 1966; 

Yıldırır ve Kadıoğlu 2015). 

Konuyu teyiden ileri sürülen ilave bir delil de şudur; her ne kadar TMK’nın 633 ve 

912’inci maddelerinde taşınmaz mülkiyetinin edinimi için, tapu siciline tescil prensibi 

şart koşulmuşsa da yine aynı kanunun 639’uncu maddesinde, tapusuz bir araziye yirmi 

yıl ihtilafsız ve kesintisiz mâlik sıfatıyla zilyet olan bir kimseye, o arazi üzerinde mülkiyet 

hakkı tanımaktadır. Tapusuz taşınmazlar üzerindeki tasarruf hakkı, tapulama kanunlarıyla 

tapu siciline mülkiyet hakkı olarak tescil edilmekte ve zilyedin arazi üzerinde mevcut 

olan bu hakkı, TMK’nın düzenlediği anlamda bir mülkiyet hakkı hâline 

dönüştürmektedir. Osmanlı Hukukunda modern anlamda bir tapu sicili kurumu olmadığı 

                                                           
169 Toprak’a (2011) göre “Teferruğ, Hazinenin tek taraflı olarak bir taşınmaz malı kendi mülkiyetine 

geçirmesidir. Devlet ihtiyaç duyduğu takdirde mal edinir; ancak bazı hallerde kanundan doğan zorunlu bir 

edinim vardır. Teferruğ, Devletin alacağını güvence altına almak veya ortağı bulunduğu bir malın ucuza 

satılmasını önlemek için başvurduğu mal edinme yoludur. Diğer bir ifade ile teferruğ, Hazinenin alacağını 

tahsil için borçlunun haczedilen taşınmaz malının satışında alıcı çıkmaması durumunda belli bir bedel 

üzerinden o malın mülkiyetini üzerine almasıdır. Teferruğun amacı Hazine haklarının korunmasıdır.” 

Teferruğ kavramı ile yakından ilişkili olan tefevvüz kavramı ise milli emlak örün sitesinde şu şekilde ifade 

edilmektedir: “Tefevvüz bir ihalede bir taşınmazın belli bir bedel karşılığında bir kimsenin üzerinde 

kalmasıdır. Malî hukukumuzda ise teferruğ ve tefevvüz kelimeleri aynı anlamda kullanılmakta, Hazinenin 

bir taşınmazı mülkiyetine geçirmesidir. Genel olarak Devlet ihtiyaç duyduğu takdirde mal edinir. Ancak 

bazı hallerde kanundan doğan zorunlu bir edinim vardır. Teferruğun amacı devletin bir alacağının tahsilinin 

sağlanması veya devlete ait bir malın ucuza satılmasının önlenmesi ve Hazine haklarının korunmasıdır” 

(Anonim 2019d).  
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gibi tahrir ve yoklama defterleri de tapu sicili vazifesini görememiştir. Bu bakımdan, mîrî 

arazinin çok büyük bir kısmı, TMK’nın 639’uncu maddesinin uygulama sahasına girer. 

Ancak, tapulama faaliyeti ülkenin her tarafında aynı anda başlamadığı için,  aynı durumda 

bulunan iki şahıstan biri TMK’nın kabul ettiği anlamda mâlik olmakta, diğeri ise bu 

korumadan yoksun olmaktadır. Bu haksızlığı gidermek için mîrî arazilerden sayılan 

araziye yıllardır tasarruf eden şahısları mâlik olarak kabul etmek gerekir. Bu çözüm tarzı, 

aynı zamanda TMK’yı kabul etmiş ve uygulamakta olan Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukî 

bünyesine de uygundur.  

Bu açıklamalardan sonra özet olarak şu hususlar ifade edilebilir: Arazi Kanunnâmesi, 

içerik bakımından TMK’ya aykırı olduğundan TMK tarafından kaldırılmıştır. Mîrî 

arazilerin mülk hâline geçişini öngören bir intikâl hükmünün mevcut olmamasına 

rağmen, TMK’nın yürürlüğe girmesine kadar, fiilen mülk arazi hâline geçmiş olan mîrî 

arazi, TMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra hukûken de ferdî mülkiyet konusu arazi 

hâline geçmiştir. TMK’nın Tatbikat (Uygulama) Kanununda, Arazi Kanunnâmesinin 

yürürlükten kaldırılmış olduğuna dair açık bir hüküm olmamasının sebebini, bu kanunun 

olduğu gibi (iktibas yoluyla) İsviçre’den alınmış olmasına atfetmek mümkündür.  

Şimdi şu soru akla gelebilir: gerçekten, Arazi Kanunnâmesinin yürürlükte olduğu kabul 

edilse, bu araziyi kullanmakta olanların mîrî arazi üzerindeki tasarruf hakları 

korunmayacak mıydı? Başka bir ifadeyle (1961) Anayasa(sı) ve (1926 tarihli) TMK 

sadece mülkiyet hakkını koruyup, diğer aynî hakları korumamakta mıdır? Bu soruyu 1924 

ve 1961 Anayasaları ile TMK bakımından cevaplandırmak gerekir.  

- 1924 Anayasası Bakımından: Bu anayasanın 70’inci maddesi, “temellük170  (sahiplenme 

- mülk edinme) ve tasarruf hakkının” Türklerin doğal haklarından olduğunu hükme 

bağlamaktadır. Yine aynı kanunun 74’üncü maddesi “genel menfaatler için gereği, 

                                                           
170 Temellük. Sahip ve mâlik olma. Bir mülkü idâresi altına alma (Şemseddin Sâmi 1985b). 
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usûlüne göre anlaşılmadıkça ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin verilmedikçe, 

hiç kimsenin malı istimvâl171  ve mülkü kamulaştırılamaz172“ demektedir.  

Bu maddeler gösteriyor ki, mülkiyet hakkı, tasarruf ve temellük hakkı, 1924 Anayasası 

bakımından da korunmuştur. Bu maddelerle korunan hak, sadece mülkiyet değildir. 

Mülkiyet dışındaki aynî haklar da bu korumadan faydalanır.  Zâten mülkiyet hakkı en 

geniş anlamda aynî haktır. Hak olma bakımından, tasarruf veya bir başka aynî hakkın, 

mülkiyet hakkından farkı yoktur. Bu sebeple Arazi Kanunâmesinin yürürlükte olduğu 

kabul edilse bile 1924 Anayasası bakımından da mutasarrıfın (araziyi kullanan şahsın) 

tasarruf hakkı korunmuş olacaktı.  

- 1961 Anayasası Bakımından: Bu anayasanın 36’ncı maddesi “Herkes mülkiyet ve miras 

hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir” 

hükmünü, 38’inci maddesi de “Özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar, ancak 

karşılıkları peşin ödenmek suretiyle kamulaştırılabilir” hükmünü âmirdir. 36’ıncı 

maddedeki mülkiyet ifadesini, mülkiyetten başka aynî hakları da içine alan bir tarzda 

yorumlamak gerekir. Sadece mülkiyet hakkının korunduğunu; diğer aynî hakların bu 

hükmün dışında kaldığını söylemek, maddenin ruhuna ve ülkenin hukuk sistemine aykırı 

düşer.  Bu sebeple mülkiyet gibi, bağımsız bir aynî hak olan tasarruf hakkı da bu 

korumadan yoksun kılınmayacaktır.  

- TMK Bakımından: TMK’nın 618, 619 ve 620’nci maddeleri hakkında da aynı şeyleri 

söylemek mümkündür. Bu itibarla “Arazi Kanunnâmesi yürürlüktedir. Mîrî araziye 

tasarruf edenler, sadece intifâ hakkına sahiptir; bu sebeple devlet, toprak reformu yapmak 

amacıyla, esasında kendisinin olan toprağı bedelsiz olarak alabilir” tarzındaki fikirler, 

gerek 1924, gerek 1961 Anayasaları ve TMK karşısında tutunabilecek fikirler değillerdir 

(Cin 1966). 

                                                           
171 İstimvâl: İdarenin, bazı taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını almasıdır. Olağanüstü 

durumlarda söz konusu olan istimvâl, mevzuatta öngörülmüş yönteme bağlı olarak yapılır (Tanrıvermiş 

2018).   
172 Kamulaştırma: Mâlikin rızasına bakılmaksızın bir kamu hizmeti veya kamu teşebbüsünün yürütülmesine 

tahsis edilmek ya da emlâkine katılmak üzere özel mülkiyette bulunan taşınmazın bedeli peşin veya taksitle 

ödenerek zorla ihtisap edinilmesini ifade eder (Tanrıvermiş 2018).   
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TMK’nın getirdiği yeniliklere ilişkin değerlendirme: Mîrî arazi rejimî sosyal, ekonomik 

ve hukukî sebeplerle ortaya çıkmış bir sistemdir. Mîrî arazilerin rakabesi devlete, 

tasarrufu da fertlere aitti. Mîrî a, devlet tarafından fertlere tefvizi uygulamasının hukukî 

içeriği tartışmalıdır. Bu uygulamanın, iddia edildiği gibi ne tam bir intifâ hakkı, ne tam 

bir mülkiyet hakkı, ne de tam bir kira sözleşmesi olduğu değerlendirilmektedir.  

- İntifâ hakkı değildir; çünkü bu faydalanma hakkı, mîrî arazi mutasarrıfının ölümüyle 

sona ermez, mirasçılara intikâl eder. Diğer yandan intifâ hakkı başkasına devredilebilir 

olmadığı hâlde, mîrî arazideki faydalanma hakkı başkasına ferağ edilebilir. Ayrıca, mîrî 

arazideki mutasarrıfın yetkileri, intifâ hakkı sahibinin yetkilerinden çok daha geniştir. 

Mîrî arazi üzerindeki tasarruf hakkı, eski hukukumuz bakımından olduğu TMK 

bakımından da bir mülkiyet hakkı değildir. Zîrâ Mecelle’ye göre “herkes mülkünde 

istediği gibi tasarruf eder”. Mîrî arazi mutasarrıfının faydalanma hakkı ise birtakım 

sınırlamalara tâbî tutulmuş olup bu arazinin mutasarrıfı, bir kısım uygulamaları hiç 

yapamaz, bir kısım uygulamaları da ancak izinle yapabilir. Oysa mâlik, mutasarrıfın 

yapamadığı ve izinle yapabildiği uygulamaların hepsini kendi başına yapabilir.  

- Güncel hukuk bakımından da (rakabesi devlete ve tasarrufu da fertlere ait olan) mîrî 

arazilerin devlet tarafından fertlere tefvizi “mülkiyet” olarak kabul edilemez. Zîrâ 

TMK’nın yürürlüğe girmesi sonra geçerli olan mülkiyet hakkı, “rakabe” ve “tasarruf” 

diye ikili bir yapı arz etmemektedir. Mutasarrıfın tâbî olduğu takyidleri ve özellikle 

(arazinin tasarrufu için peşin ödeneni tâkiben -hâriç olmak üzere- tasarruf süresince belirli 

vâdelerle ödenen diğer taksitleri tanımlayan Osmanlıca bir ifade olan) icare-i müecceleyi 

taşınmaz sorumluluğuna benzetip yahut aynı şey üzerinde aynı zamanda (rakabe ve 

menfaat mülkiyeti şeklindeki) iki mülkiyet hakkının varlığını varsayıp mutasarrıfı mâlik 

olarak kabul etmek uygun değildir. Mutasarrıfın tâbî olduğu takyidler ile TMK’nın 

kabulü sonrasındaki taşınmaz sorumluluğu arasında herhangi bir benzerlik yoktur. 

Bunların ortaya çıkışları ve amaçları birbirinden farklıdır. Bugün de mâlik, yasal takyidler 

saklı kalmak şartıyla, mülkünde dilediği şekilde tasarruf edebilir. Fakat TMK öncesinde 

mîrî  arazi  mutasarrıfının  tasarruf  yetkisi, mâliklik sıfatıyla bağdaşmayacak şekilde 

sınırlandırılmıştır. Mîrî arazi üzerindeki tasarruf hakkı gerçek anlamında bir kira da 

değildir. Çünkü eski hukukumuzda kira, sürelidir ve kiracının ölümü ile sona erer.  
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Oysa bahse konu olan mîrî arazideki faydalanma hakkı mirasçılara da intikâl eden bir  -

nitelik arz etmekteydi. Diğer taraftan, mîrî arazi tefviz edilirken bazı rüçhan hakları173 da 

dikkate alınırdı. Oysa mâlik, malını dilediğine kiraya verebilir. Bugünkü hukukumuz 

bakımından da tam bir kira sözleşmesi olarak nitelendirmeye imkân yoktur. Borçlar 

Kanununa göre, kiraya veren ve kiracı kanundaki belirli sürelere uymak şartıyla 

sözleşmeyi feshedebildikleri hâlde, tefviz sözleşmesi gerek devlet, gerekse karşı 

sözleşme durumundaki reâyâ tarafından feshedilemez. Kira sözleşmesinde, tarafların elde 

ettikleri menfaatler arasında bir denge mevcuttur. Oysa mîrî araziyi ilk defa tefevvüz eden 

kimse, arazinin satış bedeline yakın bir bedel ödemekte, her yıl da belirli bir ücret 

ödemektedir. Ayrıca tefviz işlemi, tarafların serbest irâdesiyle kararlaştırılmaz ve 

gerçekleşmez. Reayâ, devletin ileri sürdüğü şartları kabul etmezse araziyi kiralayamazdı. 

Bu bakımdan, kira olarak görülen tefviz uygulaması, bugünkü anlamda tarafların serbest 

irâdesiyle kararlaştırılan bir kira değildi. Tefviz uygulamasını, bugünkü hukukta mevcut 

olmayan bazı bakımlardan kiraya benzeyen, herkese karşı ileri sürülebilen, ancak 

çıkarılacak bir yasal düzenlemeyle değiştirilebilen hattâ kaldırılabilen kendine özgü bir 

aynî hak olarak görmek isabetli olur. Diğer taraftan TMK’nın uygulamaya girmesi sonucu 

Arazi Kanunnâmesi kaldırılmış, mîrî arazi de TMK’nın düzenlediği anlamda ferdî 

mülkiyet konusu arazi hâline dönüşmüştür174  (Cin 1966). 

7.6 Mülkiyet Hakkının Türkiye’nin de Kabul Ettiği Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi Bakımından İncelenmesi  

19’uncu yüzyıl başında devlet ve toplum olarak çağdaşlamak üzere yönünü Batı’ya dönen 

Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme ve Batılaşma çabaları yıkılına dek devam 

etmiş, bu çabalar ardılı olan Türkiye Cumhuriyeti döneminde de daha yoğun bir şekilde 

sürdürülmüştür. 

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tararından 10 Aralık 

1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bu bildiri’nin metninde 

açıklanan hakların her yerde ve etkin olarak tanınması ve uygulanmasında hedef aldığını, 

                                                           
173 Rüçhan hakkı, önceden doğan bir hak sebebiyle sıralamada önde yer almaya denir.    
174 Mîrî arazinin mülk araziye dönüşümü konusunda özgün bir çalışma olarak bkz. Cin 1969.  
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Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu ve 

insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma 

yollarından birini oluşturduğunu göz önüne alarak, dünyada barış ve adaletin asıl temelini 

oluşturan ve sağlanıp korunabilmesi, her şeyden önce, bir yandan gerçekten demokratik 

bir siyasal rejime, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa 

saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin inançlarını bir kez daha 

tekrarlayarak, aynı inanç taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve 

hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin 

hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların ortak güvenceye 

bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımlarını atmayı kararlaştırarak temsilcileri kanalıyla 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olarak anılan 

ve üye ülkeler nezdinde geçerli olacak bazı hak ve hürriyetler konusunda anlaşmışlar ve 

bunları da imzalayarak teminat altına almışlardır. AİHS olarak bilinen bu hak ve 

hürriyetler; yaşama hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, hürriyet ve 

güvenlik hakkı, âdil yargılanma hakkı, cezaların kanunîliği, özel hayatın ve aile hayatının 

korunması, düşünme, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplantı 

özgürlüğü, evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı, ayırımcılık yasağı,  olağanüstü hallerde 

askıya alma, yabancıların siyasî faaliyetlerinin kısıtlanması, hakların kötüye kullanımının 

yasaklanması ve hakların kısıtlanmasının sınırlarından oluşmaktadır. 

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler AİHS’yi imzaladıktan sonra zaman için kendi aralarında 

imzaladıkları ek protokoller ile bazı hak ve özgürlükleri de kabul ederek AİHS’nin 

kapsamını genişletmişlerdir. Bu kapsamda 20.03.1952 tarihinde Paris’te 1 numaralı ek 

protokolü, 16.09.1962 tarihinde Strazburg’da 4 numaralı ek protokolü, 28.04.1983 

tarihinde Strazburg’da 6 numaralı ek protokolü, 22.11.1984 tarihinde Strasburg’da 7 

numaralı ek protokolü, 04.11.2000 tarihinde Roma’da 12 numaralı ek protokolü, 

03.05.20012 tarihinde de Vilnius’ta 13 numaralı ek protokolü imzalamışlardır.  

Belirtilen protokollerden 20.03.1952 tarihinde Paris’te imzalanan 1 no’lu ek protokol 

kapsamında güvence altına alınan haklardan biri de mülkiyetin korunmasıdır. Güvence 

altına alınan bu hak kapsamında her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk 

dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu, bir kimsenin ancak kamu 
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yararı sebebiyle ve yasada öngörülen şartlara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine 

uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilineceği belirtilmiştir.  

Bahse konu sözleşme ve eki olan 1 numaralı protokol 19.3.1954 tarihinde TBMM 

tarafından onaylanmış, 19.3.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmî Gazete ile de yayımlanarak 

Türkiye için de bir hukuk normu hâline gelmiştir.  

Türkiye’nin 19.03.1954 tarihinde AİHS ve 1 numaralı ek prokolünü kabul etmesinin, bir 

buçuk asırdır yöneldiği Batı ve çaba gösterdiği çağdaşlaşma konusunda yeni ve ileri bir 

aşama anlamına geldiği açıktır.  

7.7 Konunun 1961 Anayasası Bakımından İncelenmesi  

1961 Anayasasında Türkiye Cumhuriyet’nin insan haklarına saygılı, millî, demokratik ve 

sosyal bir hukuk devleti olduğu (Md. 2), sosyal bir devlet olduğu (Md. 10), kanunlarla 

temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayacağı (Md. 11), herkesin mülkiyet hakkına 

sahip olduğu ve bu hakkın da ancak kanunla sınırlanabileceği (Md. 35) ifade edilmiştir 

(Anonim 201g). 

1961 Anayasasının geneli ve bilhassa da yukarıda zikredilen maddelerinde TBMM’nin 

19.03.1954 tarihinde onayladığı AİHS ve 1 numaralı ek protoklündeki hak ve 

özgürlükleri genişleten havayı açıkça hissetmek mümkündür.  

 

 

 

 

 



159 

8. SONUÇ 

Gerçek veya tüzel kişilerin yasal sınırlar çerçevesinde diledikleri biçimde 

kullanabildikleri taşınır, taşınmaz, maddî veya fikrî varlık sahipliği anlamına gelen 

mülkiyet, mâlik olunan eşyanın korunması ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar bu 

ihtiyaçlarını (devlet gibi) sosyal teşkilâtlanma ve bu teşkilâtlanma içerisinde yazılı hukuk 

kuralları yoluyla karşılamaya çalışmışlardır. İlk Çağ’dan itibaren üzerinde önemle 

durulan konulardan biri olan mülkiyet hakkı ve özel mülkiyet sorunu etrafındaki görüşleri 

üç temel tez hâlinde toplamak mümkündür: 

- Bunlardan birine göre özel mülkiyet insan doğasına uygun olup fert ve toplum için 

yararlı ve zorunludur. Bunun günümüzdeki karşılığı serbest piyasa ekonomi modelinde 

görülür.  

- Toplum (yahut devlet) mülkiyetinin esas alınması gerektiğini savunan karşı teze göre 

özel mülkiyet insanın mutluluğuna aykırı olup, toplumsal çatışma ve kötülüklerin 

temelini oluşturmaktadır. Bunun günümüzdeki karşılığı sosyalist ekonomi modelinde 

bulunur.  

- Bu konuda orta yolu tutan üçüncü görüşün sahipleri ise özel mülkiyet kurumunun 

sınırlandırılarak korunması gerektiği düşüncesindedir. Bunun günümüzdeki karşılığı ise 

karma ekonomi modeline bulunur. 

Belirtilen düşünce farklılıkları geçmişten bugüne de bazı ideolojik tartışmalarda da 

anahtar rol oynamıştır. 

(Köleler de dâhil olmak üzere) Antik Yunan’da başlangıçta taşınır ve taşınmazlar 

üzerinde bir aile mülkiyeti söz konusu iken ekonomik ve sosyal yaşamda meydana 

kaydedilen gelişmeler sonucu M.Ö. 6’ncı yüzyıldan itibaren ferdî mülkiyete geçilmiştir. 

Sonrasında ise bu konuda toplum ölçeğinde yaşanan bazı tecrübeler sonucu devletin 

zaman zaman ferdî mülkiyete müdahalesi söz konusu olmuştur.  Antik Yunan site 

devletlerinin mülkiyet anlayışında yaşanan bu dengesizlikler dönemin düşünürlerinden 

Platon ve Aristo’nun bu konu ile ilgili bazı teoriler geliştirmelerine sebep olmuştur. Her 

iki düşünürün görüşleri karşılaştırıldığında Platon’un ortak mülkiyeti savunan anlayışına 



160 

karşı Aristo’nun özel mülkiyeti savunduğu görülmektedir. Bu görüşler sonraki 

dönemlerde de mülkiyet konusundaki tartışmalarda etkili olmuştur.  

Antik Roma’da ilk başta aile mülkiyeti anlayışı hâkim iken zamanla ferdî mülkiyet 

sistemine geçilmiş, Roma egemenliğindeki vatandaşların farksız bir şekilde mülk 

edinebilecekleri kabul edilerek tek bir mülkiyet sistemi kabul edilmiş, bu ferdî mülkiyet 

de devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda Roma hukukunda mülkiyet 

eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma haklarını içermektedir.  

Bugünkü modern Avrupa Hukukunun büyük oranda Roma Hukukundan esinlenerek 

oluştuğu dikkate alındığında Roma Hukukundaki mutlak mülkiyet (mâlik olunan eşya 

üzerindeki tasarrufta bulunma) düşüncesinin Roma sınırlarını aşarak uluslararası bir 

nitelik kazandığı ve yüzyıllarca dünyada ortaya çıkan mülkiyet fikirlerini etkilediği 

görülecektir. 

Mülkiyet kavramı, ekonominin en önemli kavramlarından biri olmakla beraber, aynı 

zamanda toplumsal bir olgu ve hukukî bir olay olup, çeşitli teorilerin ve akımların da 

temel dayanağı olmuştur. Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, toplumsal, dinî ve 

ekonomik değişimlerin, mülkiyet kavramından bağımsız olmadığı, hatta birbirleriyle 

neden-sonuç ilişkisi bağlamında devamlı etkileşim içinde olduğu görülür. Bu çerçevede 

yaklaşık bin yıl boyunca Batıya hâkim olan, din ve Kilise baskısı altında yaşanan Orta 

Çağ sürecinden, reformla birlikte gelişen yenileşme ve değişme çabalarında mülkiyet 

kavramının rolü önemlidir.  

Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında barbarların istilâsına uğraması üretim güçlerinin 

tahribine yol açmış, ziraî üretim azalmış, sanayi, parasızlık yüzünden çürümeye yüz 

tutmuş, ticaret neredeyse yok olmuş, şehir ve köy nüfusu da azalmıştı. Bu şartların 

belirlediği askerî teşkilâtlanma tarzından da feodal mülkiyet gelişmiştir. Orta Çağ’da 

mülkiyet denilince ilk akla gelen feodal arazi mülkiyeti anlayışı ve dolayısıyla Orta Çağ 

Avrupası’nın mülkiyet anlayışıdır. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılıp (476), 

Avrupa’da ulusal monarşilerin kurulmasına kadar geçen süre içinde egemen olan 

feodalizm, en önemli üretim aracının toprak olduğu Orta Çağ Avrupa’sında arazi üzerinde 

tam sahipliğe ve yaşamı toprağa bağımlı köylüler üzerinde de yarı sahipliğe dayalı bir 
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yönetim biçimi, bir toplum yapısı ve aynı zamanda bir ekonomik rejimin adıdır. Başat 

unsuru senyör olan feodalizmin en gelişmiş şeklinin başlıca özellikleri vasallık ve fief 

kurumlarıydı. Feodalite terimi, vasal adı verilen özgür bireylerin senyörlere bağlılıkları, 

öncelikle askerî olmak üzere hizmet yükümlülükleri, buna karşılık senyörün de kendine 

bağlanan vasalın ihtiyaçlarını karşılayıp onu koruma yükümlülüklerini düzenleyen 

kurumlar bütününü tanımlar. Tanımından da anlaşılacağı üzere feodalizm, senyör ve 

vasallara karşılıklı olarak hak ve yükümlülükler yükleyen bir sistemdir. Dolayısıyla 

feodal ilişkiler dürüst bağımlılık ilişkileri olup bir vasal senyörüne ne denli dürüstlük ve 

bağlılık borçlu ise, senyör de ona aynı derecede borçludur. Mülkiyet hakkının sadece 

senyöre ait olduğu feodal rejimde senyör, vasallara arazi vermek, vergi toplamak, adâlet 

dağıtmak gibi hakları kendi bünyesinde toplamakta olup zamanla senyörler arasında da 

basit derebeyinden krala kadar uzanan bir bağlılık ve yardım zinciri meydana gelmiştir. 

Feodal arazi mülkiyetinin en önemli vasıflarından biri de aynı toprağın birbirine bağlı ve 

birbiri üzerinde hakkı olan çeşitli sahipleri olmasıydı. Yani senyörden fief (toprağa bağlı 

bazı haklar) elde eden vasal kendi fiefi üzerinde başka birini fief tanıyabiliyor ve aynı 

arazi çeşitli fieflere bağlanabiliyordu. Feodal mülkiyet sistemi çiftçinin kendi toprağında 

zorunlu çalıştırıldığı, çeşitli hak ve ödevlerle baskı altına alındığı bir istismar rejiminden 

başka bir anlam taşımamaktadır. 

Bâriz özelliği feodalite olan Orta Çağ Avrupası’nda derebeylikler arasında gelişen ticaret 

anlayışı zamanla değişmeye başlamış, coğrafî keşiflerle birlikte Avrupa’ya bol miktarda 

değerli madenler gelmesi ve yeni sömürgeler elde edilmesi ekonomik yaşamı tamamen 

değiştirmiştir. Ticaretteki bu yeni gelişmeye karşı çiftçi sınıfının durumu 16’ncı 

yüzyıldan itibaren kötüleşmeye başlamış, yine bu dönemde kilise-devlet mücâdelesi 

dinde reform hareketini başlatmış, bu süreçte kilise ve servet aristokrasisi dışındaki tüm 

toplumsal kesimler Reformasyona destek olmuşlardır. Reformasyon döneminde özel 

mülkiyetin korunması ve tebaanın ise krala vergi vermekle yükümlü olması esas kabul 

edilmiştir. Niteliğine bakıldığı takdirde bu dönemdeki özel mülkiyetin, sınırsız ve mutlak 

mülkiyet olmadığı anlaşılacaktır. Bu dönemdeki özel mülkiyetin bugünkü kapitalist 

mülkiyet anlayışından ayrılan tarafı ise reformculara göre mülkiyetin (eşya üzerinde 

tasarruf hakkını içermeyip) sadece ve yararlanma hakkından ibaret olmasıdır. 
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16’ncı yüzyılda mülkiyet sadece kullanma ve yararlanma hakkından ibâret olsa da mutlak 

mülkiyet savunulurken hâlâ Platon’un fikirlerini savunan Thomas Campanella ve 

Thomas More gibi ütopyacı düşünürler de vardı. Bununla birlikte Dinde Reformasyon 

Hareketinin öncüleri olan Protestanların ortaya koyduğu fikirler modern kapitalist 

mülkiyet anlayışının temellerini atmıştır.   

17’nci ve 18’nci yüzyıllarda Avrupa’da meydana gelen hızlı değişim ve reformlara 

rağmen Orta Çağ’ın feodal arazi mülkiyeti önemli bir değişim olmaksızın devam etmiş, 

18’nci yüzyılın sonlarında ise mülkiyet fikrindeki en önemli değişiklik Fransa’da, Fransız 

İhtilâli ile ortaya çıkmıştır. Fransız İhtilâli mülkiyetin, kralın bir bağışı değil, özgürlük ve 

eşitlik gibi kişilerin doğuştan gelen bir hak olduğu görüşünü benimseyerek mülkiyet 

hakkını somutlaştırmıştır. Fransız İhtilâli diğer etkileri bir yana mülkiyet konusundaki 

anlayışı ile de modern mülkiyet düşüncesinin önce Avrupa’da genelinde, sonrasında ise 

tüm dünyada kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu dönemde mülkiyet fikrinin 

gelişmesinde başta Fransız İhtilâli olmak üzere 18’nci yüzyılın ikinci yarısında önce 

İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin süratle genişlemesi ve kapitalizm fikrinin tüm 

dünyayı sarması başlıca etkenlerdir.  

20’nci yüzyılda kapitalizmin kendisini belirgin olarak ticarî hayatta göstermiş olması 

sonucu, arazi de sanayiye bağlı olarak bu akımdan etkilenmiştir. 19’nci yüzyılda mâlikine 

sınırsız yetkiler tanıyan bir hak olarak mülkiyet anlayışı 20’nci yüzyıldan itibaren daha 

belirgin bir şekilde yeni mâlikine çeşitli ödevler yükleyen ve kamu yararına 

sınırlandırılabilen bir anlayışa bırakmıştır. 

İnsanın var oluşuyla ortaya çıkmış doğal bir hak olarak çağının ve yeşerdiği coğrafyanın 

şartlarına göre farklı şekillerde anlaşılarak çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış olan mülkiyet 

fikri günümüzde de toplum yararına aykırı kullanmamak şartıyla mâlikine dilediği gibi 

faydalanma, kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi vermiş, gerektiğinde toplum yararına 

kanunla sınırlandırılabilen ve sahibine de çeşitli hak ve ödevler yükleyen bir anlayışa 

dönüşmüştür. 



163 

Batıda evrimi bu şekilde olan mülkiyet olgusu İslam, Türk-İslam dünyasında da İslam 

hukuku, dönemin şartları, devlet ölçeğinde ilişkide bulunulan komşu ülkelerdeki 

uygulamalar, devlet ve toplum ihtiyaçlarından etkilenen bir sisteme sahip olmuştur.  

İnsanlık tarihi içinde gerek devletlerin içinde yer aldıkları coğrafya, gerekse gerekse 

bulunulan dönemin askerî, siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına bağlı olarak 

şekillenen arazi mülkiyet rejimi bir devletin, dönemin yahut medeniyetin yapısının ve 

gelişim sürecinin anlaşılması bakımından büyük önem arz eder. Arazi mülkiyet sistemi, 

tarihin çeşitli dönemlerinde, dönemin gerektirdiği şartlara bağlı olarak şekillendiğinden, 

her devlet içinde bulunduğu ekonomik, siyasî, sosyal ve askerî şartlar doğrultusunda 

kendi arazi sistemini oluşturmaya çalışmıştır. İslam hukuku, bazı idârî işlerde, atamalarda 

ve vergilerin toplanması ve dağıtılması vb. konularda olduğu gibi, arazi mülkiyeti 

konusunda da devlet başkanına şer’î kurallar içinde geniş yetkiler tanımıştır. Bu durumda, 

İslam devletinde ilk dönemlerden itibaren şer’î’ esaslar, halifelerin emirnâmeleri ve her 

eyâletin kendine özgü örf ve âdetleri birleştirilerek uygulama yoluna gidilmiştir.   

Fetihler, İslam’da arazi mülkiyetinin esasını teşkil etmekte olup, bu anlamda fetih, 

fethedilen topraklardaki mülkiyet hakkını sona erdiriyor olmakla birlikte fethin barış ya 

da savaş yoluyla olması arasında arazi mülkiyeti bakımından bazı farklılıklar 

oluşturmaktaydı. Buna göre, fethedilen topraklarda İslamiyeti kendi rızasıyla kabul 

edenlerin mülkiyet hakları aynen korunmuş ve bu topraklar öşüre tâbî tutulmuş, savaş 

yoluyla fethedilen topraklarda ise hükümdara geniş yetkiler verilmiş, buna göre, 

hükümdarın toprağı istediği gibi tasarruf etmesi, gâlipler arasında paylaştırabilmesi, 

hazineye devredebilmesi ya da vergi karşılığında eski sahiplerinin tasarrufunda 

bırakılması mümkün kılınmıştır.  

İslam hukukuna göre arazi mülkiyetinin rakabe, tasarruf ve zilyetlik olmak üzere üç 

unsuru olup bunlardan rakabe, toprağın kuru mülkiyet hakkı; tasarruf, araziden 

faydalanma hakkı; zilyetlik de arazi üzerindeki fiilî hâkimiyettir. Bu hâkimiyet, toprağı 

elinde bulundurma ve onda tasarruf etme yetkisini kapsar.  
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İslamda mülkiyet hakları bakımından arazi; mülk arazi ve mülk olmayan arazi olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Mülk araziler; şahısların, üzerinde özel mülkiyet hakkına sahip 

oldukları arazilerdir. Mülk olmayan araziler ise çıplak mülkiyeti devlete, tasarruf hakkı 

fertlere, kamuya ya da bir topluluğa tahsis edilmiş olan arazilerdir.  

İslam hukukunda arazi genel olarak (sahipleri bakımından) üç kısma ayrılarak tasnif 

edilmiştir olup bunlar öşrî arazi, harâcî arazi ve mîrî arazidir. Bunların dışında arazi-i 

memlûke (mülk araziler), mevat arazi ve arazi-i fey adı verilen araziler de bulunmaktaydı. 

Ayrıca, İslâm ülkelerinde bir de taşınmazın gelirinin hayır işlerinde ve toplumun genel 

menfaati için kullanılmasını amaçlayan vakıf arazi türü bulunmaktadır.  

Eski zamanlarda (günümüzde hemen hemen hiç uygulanmayan) başlıca dört vergi tahsil 

usulü görülmekte olup bunlar; iltizam usûlü, ihâle usûlü, halk temsilcileri eliyle tahsil 

usûlü ve havâle usûlüdür. Bunlardan araştırma konumuzla ilgisi olması bakımından 

havâle usûlünde vergilerin tahsili işlemleri maaş ve hizmetleri karşılığı olmak üzere 

belirli kimselere verilmekteydi. Adlarına vergi toplama hakkı havâle edilen kimseler, 

kendilerine tahsis olunan arazilerden çeşitli vergileri tarh ve tahsil etmekteydiler. Havâle 

usulünün ilk uygulamalarına (devlete ait olan arazinin sadece yıllık vergi veya öşrî 

hâsılâtının bir hizmet karşılığında bir şahsa ferağı demek olan) iktâ adıyla İslam 

devletlerinde rastlanılmaktadır. Bu usül daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu’nda 

“Tımar Sistemi” adı altında uygulanmıştır.  

İslamiyette iktâ, devlete ait olan bir arazinin sadece yıllık vergi veya öşrî hâsılâtının bir 

hizmet karşılığında bir şahsa ferağıdır. İlk örneklerine Hz. Peygamber döneminde 

rastlanan iktâ, Dört Halife, Emevîler ve Abbasîler döneminde tekâmül etmiş ve 

Endülüs’ten Hindistan’a kadar uzanan sahada hüküm sürmüş İslâm ve Müslüman Türk 

devletlerinde uygulanan bir sistem hâline gelmiştir. Bu sistemin çok geniş bir uygulaması 

Büyük Selçuklu Devleti ve bunu takiben de Anadolu Selçuklu Devleti’nde görülmektedir.  

Medeniyetler doğası gereği çağdaşı ya da ardılı diğer medeniyetlerden, özel şartlarına 

bağlı olarak, ihtiyaç duydukları noktalarda etkilenmeye müsaittirler. Bu itibarla Osmanlı 

arazi rejimi değerlendirilirken, esas itibarıyla İslam hukukundan beslendiğini ve tarihî 
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süreç içerisinde kurulmuş olan birçok devletten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş 

olduğunu da dikkate almak gerekir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde gerek diğer 

kurumlar gerek arazi düzeni devletin coğrafî büyümesine, siyasî gücüne ve sonrasında 

gerilemesine paralel olarak yeniden düzenlenmiş, ihtiyaçlara göre şekillenmiş ve kendine 

özgü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı ise, büyük oranda arazi ekonomisine dayanıyordu. 

Osmanlı Devleti’nde arazi düzeninin sıkı bir kontrol altında tutulduğu dönemler aynı 

zamanda devletin de en güçlü olduğu dönemler olup, arazi düzeninin bozulması ise 

devletin çözülmeye ve güçsüzleşmeye başladığı dönemlerle paralel olarak ilerlemiştir. 

Zîrâ Osmanlının askerî, idârî, sosyal ve iktisadî düzeni neredeyse bütünüyle bu sisteme 

bağlıydı. 

Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de İslam Hukukunun 

mülkiyet anlayışı hemen hemen aynı şekilde kabul edilip, uygulanmıştır.  İslam 

hukukunda yer alan ve mülkiyet hakları bakımından mülk arazi ve mülk olmayan arazi 

şeklinde arazi, Osmanlı Devleti’nde de mevcuttur. Ancak, devletin ilk yıllarından itibaren 

arazi rejimi, arazilerin yeniden sınıflandırılmasına imkân veren bazı değişikliklere 

uğramıştır.  

Osmanlı arazi sistemi ile ilgili hukukî düzenlemeler incelendiğinde, bu düzenlemeler 

1858 Arazi Kanunnâmesi’nden önceki ve sonraki dönem olmak üzere karşımıza iki ayrı 

dönem hâlinde çıkmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nde ülke genelinde arazinin hukukî durumunu Arazi Kanunnâmesine 

kadar genel olarak; mülk arazi, mîrî arazi, vakıf arazi, metruk arazi ve mevat arazi 

şeklinde tasnif etmek mümkündür.  Bu arazilerden mülk araziler kendi içerisinde öşrî ve 

haracî arazi; mîrî araziler de kendi içinde dirlik (has, zeâmet, timar), ocaklık, yurtluk 

mukataa, paşmaklık ve mâlikane şeklinde bölümlenmişti. 

Roma İmparatorluğundan sonra en geniş ve en uzun ömürlü bir imparatorluk olan 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, oldukça geniş bir coğrafyaya hâkim olmasının tabii bir 

sonucu olarak ülke coğrafyasının tamamında geçerli olacak tek tip bir arazi rejimi 

uygulanması kolay ve mümkün olmadığından, ülke dâhilindeki her bölgenin sahip olduğu 
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özelliklere göre şekillenen dengeli bir arazi rejimi oluşturulmaya büyük önem verilmiş, 

bu bağlamda, Arazi Kanunnâmesi’ne dek her eyâlet için ayrı ayrı kanunnâmeler 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu arazi rejimi bağlamında bilhassa da mîrî arazi, Osmanlı 

arazi rejimin aslî unsuru olup ekonomik, sosyal, siyasal ve askerî amaçlar doğrultusunda 

başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Arazinin mülkiyetinin devlete ait olduğu bu sistemde, 

devlet, sosyal devlet anlayışı içerisinde reâyanın esenliğini gözeterek arazi ve insan 

ilişkilerini düzenlemiş ve sürdürmüştür. Devletin kuruluş ve yükseliş döneminde bu 

sistem iyi işlemiş, buna paralel olarak Zîrâî üretim artmış, köylü arazide mutasarrıf 

kılınmış, devlet ekonomik ve askerî açılardan sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Kanunî döneminde zirveye ulaşan bu sistem, sonrasında tedricen bozulmaya başlamıştır.  

Mirî arazi özelinde Osmanlı arazi rejiminin ve toprağa bağlı ekonomisin bozulmasını 

sadece iç dinamikler bağlamında değil, bunun da ötesinde Batı Avrupa’da 15’nci Yüzyıl 

sonlarından itibaren başlayan ve coğrafî keşifler, Ticaret Devrimi, Avrupa’da burjuva 

sınıfının doğuşu ve yükselişi, Bilimsel Devrim, 18’inci yüzyıl sonlarında İngiltere’de 

başlayan ve 19’uncu yüzyılda da diğer (kimi) Avrupa devletlerinde meydana gelen 

Sanayi Devrimi bağlamında ele almak isâbetli olur. 15’inci Yüzyılın sonlarından itibaren 

doğmaya başlayan ve gittikçe de hızlanan ve gelişen bu yepyeni dünyada Osmanlı Devleti 

ve emsâlleri gibi merkezî tarım imparatorluklarının ayakta kalabilmesi mümkün 

olmayacaktı. Nitekim öyle de olmuştur. 

Kanunî döneminden sonra gerek iç, gerekse de dış dinamiklerin etkisiyle mîri arazi düzeni 

yozlaşmaya başlamış, bu konuda alınan tedbirler de Osmanlı arazi rejiminin bozulmasını 

engellemeye yeterli olmamıştır. Bu sistemin bozulması, etkileşim içinde olduğu sosyal, 

siyasî, iktisadî ve askerî sahaları da etkilemiş, bu sahalarda da sıkıntılar artmış ve bu 

olumsuz gelişmeler devletin zayıflamasına, tebaanın da devlete olan güveninin 

sarsılmasına yol açmıştır.   

Osmanlı İmparatorluğu’nda arazilerin çok büyük bir kısmı mîrî arazi niteliğinde olup, bu 

arazilerin rakabesi devlete, vergisi dışındaki gelirleri bu arazilerin tevcih edildiği zevata, 

son tahlilde tasarrufu da bahse konu mîri araziyi kullanan köylüye aitti. Mirî arazideki 

tasarruf, mutasarrıfın ölümü sonrasında vârislerine de geçebiliyor olması nedeniyle 
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taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını içermemekle birlikte ona çok yakın, bugünkü 

anlamda intifâ hakkından da çok kuvvetli bir hakkı ifade etmekteydi. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından beri fethedilen arazilerin önemli bir kısmı 

(Anadolu ve Rumeli arazisi), mîrî arazi olarak kabul edilmiş, dirlik sistemi ile de 

arazilerin vergi gelirleri belli kişiler eliyle toplanmıştır. Ancak vergi toplama işini dirlik 

sahiplerinin bir nevi taşeron olan mültezimlere bırakması, fakir durumda olan köylüden 

daha çok vergi toplamak adına adeta bir zulüm mekanizmasına dönüştürmüş ve bu durum 

da yozlaşmış olan dirlik sisteminin sonunu getiren bir durum olmuştur. Bu çerçevede 

1703 yılında Girit adasına özgü olarak tımar sistemi kaldırılmış, 1812 yılından itibaren 

tüm Osmanlı coğrafyasında timar verilmemeye başlanmış ve 1839 Tanzimât Fermanı ile 

de dirlik sistemi kaldırılmış, bu yüzden devlet hazinesine ait topraklar, özellikle mîrî arazi 

üzerindeki hakların yeniden düzenlenmesi gerekmiş, memur maaşlarının hazineden 

verilmesi ve arazi vergilerinin de devlet tarafından toplanması ilkesi benimsenmiştir.  

Tanzimât Fermanı ile başlayan dönem, arazi mülkiyetinin de Batı hukuku çerçevesinde 

ele alındığı bir dönem olmuştur.  

Tanzimât’ın İlanından sonra arazi sisteminde, yeni esas ve usullere göre eski kanunlarda 

düzenlemeyi içeren bir geçiş süreci yaşanmış, bu süreçte yapılan değişikliklerle eski arazi 

kanununun birçok hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tanzimât ilkeleri gereği, (bir ülkenin siyasî ve malî işlerini zamanla artan ölçüde yozlaşan 

bir süreçte mültezim denen şahısların keyfine ve hatta baskısına bırakmak anlamına da 

gelen) iltizam usulünde, sadece kendi menfaatini düşünen bu kesim (mültezimler) ve 

kurum (iltizam) kaldırılmış, devlet adına reâyâdan vergi toplama yetkisi muhassıl olarak 

adlandırılan memurlara bırakılmıştır. Yine Fermanın getirdiği uyrukların vergide eşitliği 

ilkesinden hareketle, o zamana dek verim derecesine göre değişen öşür vergisinin oranı 

her ne kadar verimli olmayan arazi mutasarrıfları için âdil olmamakla ve devletin 

gelirlerinde önemli bir de azalmaya sebebiyet verecek olmakla birlikte ülke genelinde 

onda bir olarak belirlenmiştir.  
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Tanzimât Dönemi’nde 23 Nisan 1847 tarihli bir irâde-i seniyye (resmî tebliğ) ile mîrî 

arazilerin miras yoluyla intikâli ya da satışında tasarruf için tapu temessükü adı verilen 

senetlerin (bu resmî düzenlemeden sonra) Defterhane’den verilmesi kararlaştırılmış,  

ayrıca miras hukukunda önemli bir yenilik olan (o zaman dek mîrî arazideki mutasarrıfın 

ölmesi hâlinde erkek evlat yoksa kız çocukların tapu resmi ödeyerek mîrî arazide hak 

sahibi olurken) “mîrî toprağın, babadan sadece oğula değil, mutasarrıfın vefatı hâlinde 

kız evlada geçebileceği”ne dair bir hüküm yürürlüğe konulmuş, bu tebliğden bir süre 

sonra çıkarılan bir emirnâme ile de; “kadınlar üzerinde bulunan mîrî arazilerin, kesinlikle 

çocuklarına geçemeyeceği”ne dair kural da değiştirilmiştir. Bu düzenlemeden bir hafta 

sonra 30 Nisan 1847 tarihli bir başka irâde-i seniyye, önceki resmî tebliği dayanak 

göstererek o zamana dek mîrî arazi verâset hukukundan mahrum olan kız evlatların artık 

tasarruf hakkına sahip olacakları ve kadınlar üzerinde bulunan ve o zamana dek oğula ve 

kıza intikâl edemeyen artık babadan olduğu gibi anadan da oğula ve kız evlada intikâl 

edebileceğini hüküm altına almıştır. 

Belirtilen tebliğde kız ve erkek evlatların hak sahibi olduklarının belirtilmesine rağmen, 

haklarını aramak üzere ne kadar süre boyunca dava açabileceklerinin belirtilmemişti. 

Aralık 1847 ayında kabul edilen bir yasal düzenlemeyle kız ve erkek evlatların anne ve 

babalarından intikâl eden mîrî arazi üzerinde hak sahibi oldukları ve haklarını aramak 

üzere intikâlden itibaren on yıl süreyle dava açma hakkına sahip bulundukları kabul 

edilmiştir. 

16 Şubat 1849 tarihli bir irâde-i seniyye ile verâsetle ilgili konularda şer’î hükümlerin 

uygulanmasının gerekliliği dile getirilip, miras karşısında evlatların yanısıra evladı 

olmaması hâlinde sırasıyla erkek ve kız kardeşlerin, baba ve annenin ve oğlun oğlu hak 

sahibi olarak kabul edilmiştir. Bunlardan sonraki tarihlerde, hatt-ı hümâyun ile kabul 

edilen bir kanun çerçevesinde, şer’î hukukun alanı daha da genişleyerek, sadece birinci 

dereceden yakınlarla sınırlı kalınmayarak, verâsetle ilgili konularda hısım ve akraba da 

mirasçı olarak kabul edilmiştir. Bunlar ve benzeri irâde, tebliğ, kanun ve nizamlarla örfî 

hukuk alanına ait olan mîrî arazi üzerindeki verâset hukuku ile ilgili konularda, şer’î 

kanunlar alanını hayli genişleterek, mülkiyete ait olup, fıkıh kurallarına göre hüküm 

verilen bir alan hâline dönüşmüştür. Bütün bu uygulamalar ise, mîrî arazinin özel 
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mülkiyete dönüşmekte olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlayış zamanla 

çıkarılan kanunların ve tapu senedi verilmesi uygulamasının etkisiyle reâyâda da 

yerleşmeye başlamıştır. Reâyâ da tapu senedini aldığı araziyi kendi mülkü gibi görmeye 

başlamıştır. Tapu kelimesinin, “arazi-i mîrîyenin tasarrufu için verilen sened karşılığı 

ödenen icare (bir nevi kira-peşin ödeme)” olduğu, yoksa senetten maksadın rakabe 

olmadığı vurgulanmaya çalışılmış ve hatta Arazi Kanunnâmesi üzerine yazılan şerhlerde 

de bu konu izah edilmeye çalışılmış ise de bahse konu anlayış gittikçe daha da yaygın bir 

şekilde yerleşmiştir. 

Mîrî araziler üzerindeki tasarruf yetkilerinin giderek özel mülkiyete dönüşmesinin 

başlangıcı olarak da kabul edilebilecek olan 23 Nisan 1847 tarihli Resmî Tebliğin en 

önemli tarafı tapu senetlerinin Defterhâne (Tapu ve Kadastro) mührü ile mühürlenerek 

verilmesi ve bu senetlerin Defterhâne’de belirli bir sicile kaydedilmesi hükmüdür. Bu 

hüküm ile taşınmazların tapu siciline kaydedilmesi fikrinin temelleri atılmıştır. Bahse 

konu düzenlemelerin ardından 21 Mayıs 1847 tarihinde Arazi Nizamnâmesi (Tüzüğü) 

çıkarılmıştır. Bu nizamnâme araziye yönelik Tanzimât’tan itibaren yayımlanan hüküm, 

irâde ve kanun maddelerini bünyesinde toplayıp açıkladığı gibi, 23 Nisan 1847 tarihli 

resmî tebliğde ifade edilen senet düzenleme ve arazi tasarrufuna ait işlemlerin 

ayrıntılarını içermekte, 1858 Arazi Kanunnâmesi’nin öncesinde araziye ait her türlü 

işlemi derli toplu ve tüm ülkeyi kapsamak üzere izah ve ilan eden ilk nizamnâmedir.  

Tanzimât Fermanı’ndan sonra ilan edilen tebliğ, kanun maddeleri ve nizamnâmeler arazi 

hukukunu yeni düzene uygun bir hâle getirmek amacına yönelik atılmış adımlar olarak, 

mîrî araziye yönelik eski düzenin birçok hükümlerini değiştirmiştir. Arazi ile ilgili ortaya 

çıkan yeni esaslar ise dağınık hüküm ve irâdeler hâlinde bulunuyordu. Merkez ve 

taşralarda yürütülecek tapu işlemlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için bunların belli bir 

sistemde bir araya getirilip, yeniden kaleme alınması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu 

çerçevede eski arazi hükümleri Tanzimât’tan sonra ilan edilen emirlere göre düzenlenmiş, 

özetlenmiş ve önemli meselelerin uygulamaları da izah edilerek 16 Şubat 1849 tarihli 

tüzükle yayınlanmıştır. 
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24 Ağustos 1857 tarihli İrade ile Defterhâne’de kayıtlı olmayan yaylak, kışlak ve korular 

hakkında da mîrî araziye uygulanan işlemlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu İradenin 

ardından 25 Şubat 1858 tarihli İrâde-i Seniyye ile aynı uygulamanın mîrî araziden 

herhangi bir sebeple hayır işlerine ayrılan ve aslında rakabesi hazineye ait olan ve tahsisât 

türünden olan vakıf arazilerde de uygulanması hükme bağlanmıştır.  

Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlık döneminde çıkarılan önemli nizamnâmelerden biri de 

mîrî arazinin borç karşılığında vefâen ferağına ilişkin 23 Nisan 1858 tarihinde çıkarılan 

nizamnâmedir.  

Tapu işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak her ne kadar 1847 Tarihli Arazi 

Nizamnâmesi uygulanmaya başlanmış ise de yeniden düzenlenen usûller gereğince, tapu 

işlerinin de detaylı olarak tekrar düzenlenmesi ihtiyacından hareketle 10 Ocak 1858 

Tarihli Tapu Nizamnâmesi ortaya çıkmıştır. 21 Ocak 1847 Tarihli Tapu Nizamnâmesi ile 

(henüz ilan edilememiş olan Arazi Kanunnâmesi başta olmak üzere) hükümleri büyük 

oranda daha önce çıkarılmış olan irâde, tebliğ ve kanunlara dayanan yeni nizamnâme, 

tapu usûlünün uygulanması ile ilgili olarak merkez ve taşrada yürütülecek işlemleri 

ayrıntılı olarak ele almıştır. Bu resmî ve yasal düzenlemelerin ardından Meclis-i Âlî 

Tanzimât bünyesinde bir komisyon kurularak eski ve mevcut tüm arazi kanunları, bu 

konuda verilmiş fetvalar ve ayrıca belirli konulara özgü olarak çıkarılmış olan irâde-i 

seniyyeler esas alınarak 21 Nisan 1858 tarihinde Arazi Kanunnâmesi olarak anılan yeni 

bir kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunnâme her ne kadar arazi hukuku sahasında köklü 

değişiklikler yapmamış ise de 1400’lerden beri uygulanagelen esasları tek bir metinde 

toplamıştır.  

Tanzimât’ın ilanından Arazi Kanunnâmesine kadar geçen süre dikkatle incelendiğinde 

anlaşılacağı üzere mîrî arazi rejimi kurallarının özel mülke dönüştürülmesi yönünde bir 

bakıma hazırlık yılları olmuştur. Kanunnâme, intikâl ve tapu hakkı sahipleri ile ilgili 

kapsamı genişletmiş, bu çerçevede intikâl ve tapu hakkı sahiplerini artırarak üçe, tapu 

hakkı sahiplerinin de dokuza çıkarılması; daha sonra Mayıs 1867 tarihinde kabul edilen 

bir nizamnâme ile de intikâl hakkı sahiplerinin sekize yükseltilip mîrî arazilerin 

parçalanmasını önlemek için) tapu hakkı sahiplerinin üçe indirilerek mîrî arazinin, intikâl 
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bakımından mülk araziye yaklaştırılması; mîrî arazide ferdî tasarrufun esas olması, fiilî 

ve hukukî tasarruf sınırının genişletilmesi ile mirî arazinin borca mukabil vefâen ferağına 

izin verilmesi suretleriyle mutasarrıfın mirî arazideki tasarruf alanının genişletilmesi; 

dirlik sisteminin kaldırılmasından sonra muhassıl ve mültezimlere terkedilen arazinin 

idaresinin ve kanunî işlemlerini yapma yetkisinin resmî memurlara verilmesi gibi bazı 

yenilikler de getirmiştir. Tanzimât Dönemi’nde yapılan bu hukukî düzenlemelerle arazi 

hukuku konusunda çok önemli değişiklikler yapılmış, böylece o zamana dek bölgelere 

göre farklılık gösteren arazi hukuku uygulamalarına son verilerek bu konuda ülke 

genelinde yeknesaklık sağlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda arazi mülkiyeti uzun soluklu da olsa mîrî arazilerden mülk 

topraklara giden bir yol izlemiş, bu çerçevede zamanla mîrî arazi hukuku, mülk arazi 

hukukuna oldukça yaklaşmıştır. Arazi Kanunnâmesi ile mîrî arazilerin babadan oğula 

olduğu gibi, kız evlada ve ölenin oğlu – kızı yoksa ana-babasına geçebilmesi imkânı 

getirilmiş, sonrasında Cumhuriyet Dönemine dek yapılan düzenlemelerle de mîrî arazi 

mutasarrıfları bu arazilerde neredeyse mâlik statüsüne getirilmiştir.  

Arazi Kanunnâmesi ile Osmanlı İmparatorluğu’ndaki araziler; (rakabe ve tasarruf hakkını 

arazi sahibinde bulunduğu) mülk arazi, (rakabe hakkının devlete, işletme hakkının dirlik 

sahibine, tasarruf hakkının da köylüye ait olduğu) mîrî arazi, vakıf arazi, (köy halkının 

ortak kullanım ve yararına bırakılmış, mülkiyeti devlete ait olan koru ve otlak gibi) 

metruk arazi ve (kimsenin tasarrufunda olmayan kıraç ve dağlık arazilerden oluşan) 

mevat arazi olarak beş kısma ayrılmıştır. Bu genel tasnifin yanısıra bu arazileri iki büyük 

grup hâlinde ve genel olarak mülk arazi ve mîrî arazi olarak ayırmak mümkündür.  

Kanunnâme’nin, araziyi tapu ile tasarruf eden bir kimsenin ölümü hâlinde arazinin 

çocuklarına, yoksa bedelsiz olarak anne ve babasına; bunların yokluğu hâlinde ise tapu 

harcı ödemeleri şartıyla belli akrabalarına intikâl edeceğini belirten hükümleri arazinin 

kısa sürede boş kalmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle değiştirilmiş, bu çerçevede 1868 

yılında Mîrî Arazi ve Vakıfların İntikâllerinin Düzenlemesine ilişkin bir kanunla, intikâl 

hakkına sahip olanların sayısı üçten sekize çıkarılmıştır. Bu konuda 1864 yılında yapılan 

resmî düzenleme ile intikâl kurallarının sınırları daha da (altsoydan torunlara) kadar) 
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genişletilmiştir. Mîrî arazideki intikâl hakkının son aşamasına ilişkin düzenleme ise 1913 

tarihli Geçici İntikâller Kanunu’dur.  Bu uygulamalar da hiç şüphesiz ki mîrî arazi 

düzeninin, geniş ölçüde mülk araziye yaklaştırılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 

1876 Anayasası’nın 21’inci maddesiyle herkesin yürürlükteki kurallara göre mutasarrıf 

(kullanmakta) olduğu mal ve mülk konusunda güvence içinde olduğu, toplumun genel 

menfaati için gerekmedikçe ve kanunu gereğince değer bahası peşin verilmedikçe 

kimsenin tasarrufunda olan mülkün alınamayacağı belirtilmiştir. Mîrî arazideki tasarruf 

hakkının da güvence altına alındığı bahse konu anayasa ve bu konuya Osmanlının son 

döneminde edinilmiş mîrî arazinin kullanımına ilişkin tecrübelerin, Türkiye’deki âtıl 

kamu arazilerin değerlendirilmesi,  geçim darlığı nedeniyle köyden kente göçü azaltmak 

için arazisi olmayan köylüyü sınırlı aynî hak şeklinde de olsa (üst hakkı tesis ederek) 

kamu arazisinde sınırlı aynî hak sahibi yapılması hususlarının TMK’daki üst hakkı 

kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Çok kısa bir anayasa olan ve tamamı 23 maddeden ibaret olan 1921 Anayasası’nda 

mülkiyet hakkına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

Ekonomik kalkınma çabasının öne çıktığı Büyük Zafer sonrasında 17 Şubat 1923 

tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi bu çalışmanın konusuna bakan yönü 

açısından değerlendirilecek olunursa köylü ve çiftçi kesimi için büyük bir külfet oluşturan 

âşâr vergisinin kaldırılması, tütün ekimi ve ticaretinin serbest bırakılması, (Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 1800’lü yılların son çeyreğinde kurulan tütün ekimi, satışı ve ticareti 

konusunda bir nevî tekel konumundaki ve alacakları nedeniyle de yabancıların 

egemenliğinde bulunan) rejinin (reji idâresinin) kaldırılması, tarımsal kredilerin düzene 

sokulması, orman köyleri ile ilgilenilmesi, hayvan hastalıkları ile mücadelenin 

hızlandırılması, tarım alet ve makinalarında standartlaşmaya gidilmesi, ülke dâhilindeki 

ulaştırmanın geliştirilmesi ve pratik tarım derslerinin okul programlarına konulmasını 

saymak mümkündür.  

İzmir İktisat Kongresi’nde yeni devletin uygulayacağı ekonomi politikasından kongrede 

ilk kez söz eden İktisat Vekili Mahmut Esat Bey konuşmasında yeni devletin izleyeceği 
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ekonomik politikayı karma ekonomi politikası olarak açıklamıştır.  Bu meyanda karma 

ekonominin temellerinin İzmir İktisat Kongresi’nde atıldığı, kongrenin de Türkiye’nin 

1931’lere kadar sürecek döneminin iktisat politikasını büyük ölçüde oluşturduğu ve 

yönlendirdiği söylenebilir. Yeni devletin mimarlarının ekonomik kalkınma için tercih 

ettikleri model karma ekonomi modeli idi.   

Osmanlı toplumunda özel mülkiyete doğru tarihsel evrimini tamamlayan mîrî arazi 

sistemi, bu sistemi esaslı bir şekilde düzenleyen 1858 Arazi Kanunnâmesi, Arazî 

Kanunnâmesi’ni geliştirici mâhiyette (mîrî arazi ile ilgili) 1868 ve 1913 tarihli yasal 

düzenlemeler 1926 yılına dek yürürlükte kalmıştır.   

Gerçekte Cumhuriyet öncesinde mîrî araziye tasarruf edenlerin tasarruf ettiği yerleri 

çeşitli fiilî yollarla adetâ özel mülk hâline getirmesi de söz konusu olmuştur. 4 Nisan 1926 

tarihinde yürürlüğe giren (ve 2001 yılına dek yürürlükte kalan) 743 sayılı TMK, arazi 

mülkiyeti konusunda Arazi Kanunnâmesi’nden farklı ve özel mülkiyeti öne alan bir 

rejimi esas almıştır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında köklü bir toprak reformu söz konusu olmasa da 1926 yılında 

kabul edilen yeni TMK’da mîrî arazi rejimi olmadığından, mîrî arazide tasarruf hakkına 

sahip olanlar TMK’ya göre mâlik olarak kabul edilmiştir.  

TMK’nın uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan 864 sayılı ve 29 Mayıs 1926 tarihli 

Uygulama Kanununun 43’ncü maddesinde, 743 sayılı TMK’nın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte önceki döneme ait olan eşya hukuku kurallarının yürürlükten kalkmış olduğu, 

buna bağlı olarak Arazi Kanunnâmesi’nin de yürürlükten kalktığı hâkim görüş olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle mîrî arazi üzerindeki (TMK’da mevcut olan intifâ 

hakkına nazaran çok daha kapsamlı bir hak olan ve ölümle birlikte irsen intikâl de 

edebilen) tasarruf (kullanma ve yararlanma) hakkının, TMK’nın 4 Ekim 1926 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle birlikte mülkiyet hakkına dönüştüğü, mîrî arazileri kullanan 

mutasarrıfların da mâlik oldukları kabul edilmektedir.  
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Avrupa Konseyi üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tararından 10 Aralık 

1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin metninde açıklanan 

hakların her yerde ve etkin olarak tanınması, uygulanması ve güvenceye bağlanmasını 

sağlama yolunda 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

(AİHS) olarak anılan ve üye ülkeler nezdinde geçerli olacak bazı hak ve hürriyetler 

konusunda anlaşmışlar ve bunları da imzalayarak teminat altına almışlardır. AİHS olarak 

bilinen bu hak ve hürriyetler; yaşama hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma 

yasağı, hürriyet ve güvenlik hakkı, âdil yargılanma hakkı, cezaların kanuniliği, özel 

hayatın ve aile hayatının korunması, düşünme, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, 

dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı, ayırımcılık 

yasağı,  olağanüstü hallerde askıya alma, yabancıların siyası faaliyetlerinin kısıtlanması, 

hakların kötüye kullanımının yasaklanması ve hakların kısıtlanmasının sınırlarından 

oluşmaktadır.  

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler AİHS’yi imzaladıktan sonra zaman için kendi aralarında 

imzaladıkları ek protokoller ile bazı hak ve özgürlükleri de kabul ederek AİHS’nin 

kapsamını genişletmişlerdir. Bu kapsamda 20.03.1952 tarihinde Paris’te 1 numaralı ek 

protokolü, 20.03.1952 tarihinde Paris’te 1 numaralı ek protokolü, 16.09.1962 tarihinde 

Strazburg’da 4 numaralı ek protokolü, 28.04.1983 tarihinde Strazburg’da 6 numaralı ek 

protokolü, 22.11.1984 tarihinde Strasburg’da 7 numaralı ek protokolü, 04.11.2000 

tarihinde Roma’da 12 numaralı ek protokolü, 03.05.20012 tarihinde de Vilnius’ta 13 

numaralı ek protokolü imzalamışlardır. Bahse konu protokollerden 20.03.1952 tarihinde 

Paris’te imzalanan 1 no’lu ek protokol kapsamında güvence altına alınan haklardan biri 

de mülkiyetin korunmasıdır. Güvence altına alınan bu hak kapsamında her gerçek ve tüzel 

kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu, bir 

kimsenin ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen şartlara ve uluslararası 

hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilineceği 

belirtilmiştir. Bahse konu sözleşme ve eki olan 1 numaralı protokol 19.3.1954 tarihinde 

TBMM tarafından onaylanmış, 19.3.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmî Gazete ile de 

yayımlanarak Türkiye için de bir hukuk normu hâline gelmiştir. Türkiye’nin 19.03.1954 

tarihinde AİHS ve 1 numaralı ek prokolünü kabul etmesinin, bir buçuk asırdır yöneldiği 
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Batı ve çaba gösterdiği çağdaşlaşma konusunda yeni ve ileri bir aşama anlamına geldiği 

de son derece açıktır.  

1961 Anayasasında Türkiye Cumhuriyet’nin insan haklarına saygılı, millî, demokratik ve 

sosyal bir hukuk devleti olduğu (Md. 2), sosyal bir devlet olduğu (Md. 10), kanunlarla 

temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaycağı (Md. 11), herkesin mülkiyet hakkına 

sahip olduğu ve bu hakkın da ancak kanunla sınırlanabileceği (Md. 35) ifade edilmiştir. 

1961 Anayasasının geneli ve bilhassa da yukarıda zikredilen maddelerinde TBMM’nin 

19.03.1954 tarihinde onayladığı AİHS ve 1 numaralı ek protoklündeki hak ve 

özgürlükleri genişleten havayı açıkça hissetmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

KAYNAKLAR 

Acun, F. 2002. “Klasik Dönem Eyâlet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması”, 

Türkler Ansiklopedisi. C. 9. Yeni Türkiye Yayınları, 899-908, İstanbul. 

Açıkel, A. 2008. “Rum Eyaleti”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 35. İSAM. 225-226, 

İstanbul. 

Afyoncu, E. 2009. “Sipahi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 37. İSAM, 256-258. İstanbul. 

Afyoncu, E. 2013. “Zeâmet”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 44. İSAM. 162-164, İstanbul. 

Afyoncu, E. 2019. “Osmanlı Bürokrasisinden Bir Kesit: Defterhâne-i Âmire’nin 

Kuruluşu ve Gelişmesi”. Türkler Ansiklopedisi. C. 9. Yeni Türkiye Yayınları. 

860-864, İstanbul. 

Akalın, K.H. 2016. “Avrupa İktisat Tarihinde Hukuki İlişkiler Olarak Tüccar Zümresinin 

Yükselişi”. İktisat Fakültesi Mecmuası. 66(1), 1-44, İstanbul. 

Akgündüz, A. 1987. İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi. TTK 

Bsmv.,  489 s., Ankara.   

Akgündüz, A. 2000. “İntikal”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 22, İSAM. 353-356, 

İstanbul. 

Akgündüz O. 2009. İslam ve Osmanlı Çevre Hukuku, OSAV Yayınları, 292 s., İstanbul. 

Akgündüz, A. 2012. İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Özel Hukuk II (Miras – Borçlar 

– Eşya – Ticaret – ve Devletler Hususî Hukuku) C. III. OSAV Yayınları, 1205 

s., İstanbul.   

Akgündüz, A. 2015. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri 1. Kitap Osmanlı 

Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri. OSAV Yayınları, 715 s., 

İstanbul.   

Akgündüz, A ve Cin, H. 2011. Türk Hukuk Tarihi. OSAV Yayınları, 812 s. İstanbul.   

Aktan C.C. 1986. “İktâ Sistemi: İslam Devletlerinde ve Selçuklu İmparatorluğundaki 

Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi. S. 44, 165-173. 

Aktan, C.C. 1988. “Timar Sistemi ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Uygulaması”. Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi. S. 44, 69-78. 

Aktan C.C. 1991. “Osmanlı İltizam Sistemi”. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi. 

S. 71, 73-79. 

Akyıldız, A. 2003. “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 28. 

İSAM. 250-251, İstanbul.  



177 

Akyıldız, A. 2009. “Sened-i İttifak”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 36. İSAM. 512-514, 

İstanbul. 

Akyüz Orat, J. 2012. “Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara 

Uygulamaları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.  5(22), 219-232, 

Samsun.  

Altıngök, A. 2014. “Sâsânî Kültür ve Medeniyetinin İslam Kültür ve Medeniyetine 

Etkileri”, Tarih İncelemeleri Dergisi. (29/2), 445-487. 

Anonim. 2015. Land Registry Archive since the Ottoman Empire. The Republic of 

Turkey Ministry of Enviroment and Urbanization Directorate General of Land 

Registry and Cadastre Department of Archibve for Land Registry. Kayıhan 

Ajans Ltd.Şti., Ankara. 

Anonim. 2019a. Web Sitesi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Defterhâne-i Âmire. 

http://www.egitimkutuphanesi.com/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-

defterhane-i-amire-kalemi-cevre-ve-sehircilik-bakanligina-bagli-resmi-kurum/, 

Erişim Tarihi: 19. 03.2019. 

Anonim 2019b. Web Sitesi: 1921 Anayasası. https://www.tbmm.gov.tr› anayasa21, 

Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Anonim 2019c. Web Sitesi: 1924 Anayasası. https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/ 

anayasa24.htm, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Anonim 2019d. Web Sitesi: Teferruğ ve Tefevvüz nedir? Kurumsal milliemlak.gov. 

tr/.../edinimislemleri/teferrug-tefevvuz.aspx, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Anonim 2019e. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, https://www.izmirbarosu.org.tr/ 

Upload/files/Sayfalar/merkezler/cmk/aihs.pdf,  Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Anonim 2019f, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, https://www.danistay.gov.tr/upload/ 

avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Aybakan, B. 2011. “Temlik”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 40. İSAM. 428-430,      

İstanbul.  

Aydın, M.Â. 1991 “Arazi Kanunnâmesi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 3. İSAM. 346-

347, İstanbul.  

Aydoğdu, M. 2015. “Ortaçağ Feodal Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Hukukundaki Toprak 

Sisteminin Türk Hukukundaki Tarımsal İşletmelerin Mirasçılara 

Özgülenmesine Etkileri”. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, (17/2), 1-26. 

Aydoğdu, M. 2019. “Roma Hukukunda Toprak Sistemi ve Tarım Reformu Girişimleri”. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/333506, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Bakkaloğlu, A. 2011. “Tefviz”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 40. İSAM. 310-311, 

İstanbul.  

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/%20anayasa24.htm
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/%20anayasa24.htm
https://www.izmirbarosu.org.tr/%20Upload/files/Sayfalar/merkezler/cmk/aihs.pdf
https://www.izmirbarosu.org.tr/%20Upload/files/Sayfalar/merkezler/cmk/aihs.pdf
https://www.danistay.gov.tr/upload/%20avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf
https://www.danistay.gov.tr/upload/%20avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/333506


178 

Baltacı, E. 2019. “Selçuklu Toprak Sistemi”. https://www.academia.edu/2902309/ 

selçuklu_toprak_sistemi, Erişim Tarihi: 22.03.2019. 

Bardakçı, Murat. 2008. Osmanlıda Kurumlar ve Kültür. 2. Baskı. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 564 s., İstanbul. 

Bardakoğlu, A. 1992. “Bey’”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 6. İSAM. 13-19, İstanbul.  

Bardakoğlu, A. 1995. “Ferağ”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 12. İSAM. 351-354, 

İstanbul.  

Bardakoğlu, A. 2009. “İcâre”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 21. İSAM. 379-388, İstanbul.  

Bayat, F. 2012. “Trablusşam Eyaleti”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 41. İSAM. 295-296, 

İstanbul.  

Beldiceanu, N. 1985. Osmanlı Devleti’nde Tımar (Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay).  Teori 

Yayınları, 115 s., Ankara. 

Berkes, Niyazi. 1970. 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, C. I. Gerçek Yayınevi, 562 s., 

İstanbul. 

Berkes, Niyazi. 1970. 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi. C. II. Gerçek Yayınevi, 182 s., 

İstanbul. 

Buzpınar Ş.T. ve Küçükaşcı, M.S. “Haremeyn”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 11. İSAM. 

153-157, İstanbul. 

Buzpınar, Ş.T. 2006. “Nakîbüleşraf”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 32. İSAM. 322-324, 

İstanbul. 

Ceylanlı, Ş,. 2019. “Osmanlı Toprak Düzeni Üzerine Bazı Düşünceler”,  http://dergi park. 

gov.tr/download/article-file/101255, Erişim Tarihi: 15.03.2019. 

Cin, H. 1969. Mîrî Arazi ve Bu Arazinin Mülk Hâline Dönüşümü. 382 s. Ankara.  

Cin, H. 1991. “Arazi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 3. İSAM. 242-246, İstanbul.  

Cin, H. 1966. “Osmanlı Toprak Hukukunda Mîrî Arazinin Hukukî Rejimi ve Bu Arazinin 

TMK Karşısındaki Durumu”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.  

(22/1); 745-798. 

Çalış, H. 2007. “Rakabe”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 14. İSAM 427-428, İstanbul. 

Çakır Kantarcıoğlu, M. 2018. “Ortak Toprakların Özel Mülkiyete Dönüşmesi mi?: İngiliz 

Çitleme Hareketleri ile 1858 Arazî Kanunnâmesi’ne Dair Bir Karşılaştırma”. 

Memleket Siyaset Yönetim. (13/30); 103-140. 

Demirci, M. 2000. “İktâ”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 22. İSAM. 43-47, İstanbul. 

https://www.academia.edu/2902309/%20selçuklu_toprak_sistemi
https://www.academia.edu/2902309/%20selçuklu_toprak_sistemi


179 

Duran, B. ve Çamlı A.Y., 2019. Klasik Dönem Osmanlı Toplumunun Sosyo-Ekonomik 

Yapısı. 1. Baskı. Hiperlink Yayın, 256 s., İstanbul. 

Dursunüst, E. 2019. “Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi”. https:// 

dergipark. org.tr/download/article-file/153746, Erişim Tarihi: 15.10 2019. 

Erkal, M. 1993. “Cizye”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 8. İSAM. 45-48, İstanbul. 

Erkal, M. 2000. “Öşür”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 34. İSAM. 97-100, İstanbul. 

Erkal, M. 2007. “Toprak Mahsullerinin Zekatı: Öşür”, İslam Hukuku Araştırmaları 

Dergisi, S. 9; 9-36, İstanbul. 

Esen, S. 2017. “Karşı Reform Hareketi ve Dominikenler”, Dinî Araştırmalar, 20(52); 

111-130. 

Gayretli, M. 2016. “Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Kanunlaştırma”. https://www. Yuce 

devlet.com/anzimâttan-cumhuriyete-kanunlastirma.html, Erişim Tarihi: 25.03. 

2019. 

Genç, M. 2003. “Mâlikâne”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 27. İSAM. 516-518, İstanbul. 

Gökçe, O. 2019. “Tanzimât Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri”. http://www. Muharrem 

balci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerV/571.pdf, Erişim Tarihi: 

25.03.2019. 

Gözübenli, B. 2000. “İkta”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 22. İSAM. 49-52, İstanbul. 

Göksu, E. 2009. “Anadolu Selçuklularında Ikta”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi. S. 26; 137-154, Konya. 

Gözler, K. 2008. “Tabiî Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, 

Muhafazakar Düşünce, 4 (15); 77-90. 

Güneş, Y. ve Birben, Ü. 2012. “1858 Tarihli Arazi Kanunnâmesi Üzerine Bir Tartışma”. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. S. 2; 58-70, Gaziantep. 

Güral, J. 1952. “Türk Hukukunda Tapuya Kayıtlı Olmıyan Gayrı Menkullerin Hukukî 

Rejimi ve MK 639/1”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (9/3); 40-

96, Ankara. 

Hacak, H. 2006. “Mülkiyet”. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 31. İSAM. 543-548, İstanbul.  

Hatipler, M. 2010. Osmanlı Toprak Rejimi ve Tarihsel Süreç İçinde Kooperatifçiliğimiz, 

Doktora Tezi (basılmamış). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.  213, Tekirdağ. 

İpşirli, M. 1991. “Avni Ömer Efendi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 4. İSAM. 124-125, 

İstanbul. 



180 

İpşirli, M. 2008. “Sadrazam”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 35. İSAM. 414-419, İstanbul. 

İnalcık, H. 1993. “Cizye”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 8. İSAM. 45-48, İstanbul. 

İnalcık, H. 2012. “Timar”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 41. İSAM. 168-173, İstanbul. 

Karadağ, H ve Şit, M. 2016. “Osmanlı Devleti’nde Toprak Mülkiyetinin İktisadî 

Sistemler Açısından Değerlendirilmesi”. Journal of Social Sciences, S. 4; 45-65, 

Rize.  

Karal, Enver Ziya. 2007. Osmanlı Tarihi V. C. Islahat Fermanı Devri (1856-1861), 7. 

Baskı. TTK Bsmv. 321 s., Ankara.  

Karta, N. 2014. “Sultan III. Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik 

Durumu ve Alınan Tedbirler”. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6; 

21-50. 

Kaşıkçı, O. 2003. “Osmanlı Hukukunda Taşınmazlara Tasarruf Şekli Ve Tasarruf 

Belgelerinin Günümüz Hukukunda Geçerliliği”, e-akademi Hukuk, Ekonomi ve 

Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi. Nisan 2003. S. 14. http://e-akademi.org/ 

makaleler/okasikci-1.htm, Erişim Tarihi: 25.03.2019.  

Kenanoğlu, M.M. 2005. “Mirî Arazi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 30. İSAM. 157-160, 

İstanbul. 

Kenanoğlu, M.M. 2006. “1858 Arazi Kanunnâmesi ve Uygulanması”. Türk Hukuk Tarihi 

Araştırmaları. S. 1; 107-137, İstanbul  

Kılıç, M. 2012. “Turtûşî”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 41. İSAM. 430-431, İstanbul. 

Kılıç, O. 2013. “Ocaklık”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 33. İSAM. 317-318, İstanbul. 

Kılıç, O. 2013. “Yurtluk”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 43. İSAM. 614-615, İstanbul. 

Kılıç, R. ve Demirçelik, M. 2011. “Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde 

Ortaçağ ve Reform Hareketleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi. S. 30; 181-190, Kütahya. 

Koç, İ.C. 2019. “İzmir İktisat Kongresinin Türk Ekonomisinin Oluşumuna Etkileri”, 

https:// dergipark.org.tr/download/article-file/26040, Erişim Tarihi: 15.06.2019. 

Koşum, A. 2019. “Osmanlı Örfî Hukukunun İslam Hukukundaki Temelleri”. http:// 

dergipark. gov.tr/download/article-file/18440, Erişim Tarihi: 25.03.2019. 

Kucur, S.S. 2000. “İktâ”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 22. İSAM. 47-49, İstanbul. 

Kurt, Y. 1999. “Osmanlı Toprak Yönetimi”. Osmanlı Ansiklopedisi. C. 3 (İktisat). Eren, 

G. (Ed.). Yeni Türkiye Yayınları, 59-65, Ankara. 

http://e-akademi/


181 

Kutluer, İ. 1997. “Hârizmi, Muhammed b. Ahmed”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 16. 

İSAM. 222-224, İstanbul. 

Kütükoğlu, M.S. 1992. “Barkın, Ömer Lutfi (1902-1979)”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 

5. İSAM. 74-76, İstanbul. 

Kütükoğlu, M.S. 2011. “Temessük”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 40. İSAM. 413-414, 

İstanbul. 

Merçil, E. 2012. “Tevkî”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 41. İSAM, İstanbul. 

Lampton, A.K.S. 2016, “İktâ Üzerine Düşünceler”, (Çev. Hançabay, H.İ.), Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (25/2); 165-182, Bursa. 

Mosca G. ve Özyörük M. 1945. “Eski Yunanistan’da Siyasî Müessese ve Doktrinler”. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (2/4), http://dergiler.ankara. 

edu.tr/ dergiler/38/234/ 2065.pdf, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Oğuz, B. 2002, Türkiye Halkının Kültürel Kökenleri 2/b. Anadolu Aydınlanma Vakfı 

Yayınları, 1166 s, İstanbul. 

Orhonlu, C ve Göyünç, N. 1997. “Has”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 16. İSAM, 

İstanbul. 

Ortaylı, İ. 2008. Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedid Neşriyat, 592 s., Ankara. 

Öğün Bezer, G. 2007. “Rakka”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 34. İSAM. 432-433, 

İstanbul. 

Ölmez, M. 2009. “Soyurgal”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 37. İSAM. 388-389, İstanbul. 

Öz, M. 2010. “Tahrir”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 39. İSAM. 425-429, İstanbul. 

Özaydın, A. 2004. “Menşur”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 29. İSAM. 148-149, İstanbul. 

Özaydın, A. 2018. “Nizâmülmülk’ün Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na Hizmetleri”. 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S. 18; (1/31).    

Özdeğer, M. 2003. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Mîrî Arazî Rejimi ve Tahrir Geleneği”. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 5; (1-13), 

Bişkek. 

Öztürk, Y. 2012. “Timar-Thema Teriminin Ortaya Çıkması, Bizans Uygulaması ve 

Osmanlı ile Mukâyesesi”, Ankara Üniversitesi OTAUM Dergisi. S. 31; 157-208. 

Pakalın, M.Z. 1993a. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, Millî Eğitim 

Yayınları, 871 s., İstanbul. 

Pakalın, M.Z. 1993b. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, Millî Eğitim 

Yayınları, 784 s., İstanbul. 



182 

Pakalın, M.Z. 1993c. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, Millî Eğitim 

Yayınları, 670 s., İstanbul. 

Paksoy, İ. 2008. Tek Parti Döneminin Siyaset Kültürünün Sonrasına Etkileri. Doktora 

Tezi (basılmamış). Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 

Anabilim Dalı. 704 s., Kayseri. 

Paksoy, İ. 2018. Cihan Harbi’nde Osmanlı Devleti. Boğaziçi Yayınları, 603 s., İstanbul. 

Pala, C. 1996. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarımsal Örgütlenme”. Ekonomik Yaklaşım. 

(7/21), 39-69.  

Pamuk, Ş. 1990. 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914. Gerçek 

Yayınevi, 207 s., İstanbul.  

Papp, S. 2010 “Vasal”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 34. İSAM. 531-534, İstanbul. 

Sahillioğlu, H. 1991. “Avârız”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 4. İSAM. 108-109, İstanbul. 

Sahillioğlu, H. 1991. “Arûs Resmi”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 3. İSAM. 422-423, 

İstanbul. 

Sakaoğlu, N. 1985. Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Tarih Sözlüğü. İletişim Yayınları, 139 s., 

İstanbul.  

Sencer, O. 2019. “Türkiye’nin Toprak Sorunlarına Tarihsel Açıdan Bir Bakış”. file:/// 

C:/Users/ip/Desktop/GMYTEZ/01.TÜRKİYE’NİN%20TOPRAK%20SIRUN

LARINA %20TARİHSEL%20AÇIDAN%20BAKIŞ.pdf, Erişim Tarihi. 

22.03.2019. 

Sezen, T. 2006. Osmanlı Yer Adları. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Yayını, 1140 s., Ankara. 

Sirmen, A.L. 2017. Eşya Hukuku. Yetkin Hukuk Yayınları, 697 s., Ankara. 

Şahin, C. 2012. “Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme”,  

International Journal of Social Science.  4(6). December 2012. 

Şahin, H. 2013. “Osmanlı Tımar Sisteminin Menşei Meselesi”.  Uluslararası Avrasya 

Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12); 58-74. 

Şemseddin Sâmi, 1985a. Kâmus-ı Türkî (Temel Türkçe Sözlük). C. 2, Tercüman 

Yayınları, 502 s., İstanbul.  

Şemseddin Sâmi, 1985b. Kâmus-ı Türkî (Temel Türkçe Sözlük). C. 3, Tercüman 

Yayınları, 725 s., İstanbul.  

Şener, M. 2015. “Tanzimât Sonrası Arazi ve Tapu”. Vakıflar Dergisi. S. 44, 150-152.  

Tabakoğlu, A. 2007. “Öşür”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 34. İSAM. 100-103, İstanbul. 



183 

Taneri, A. 1993. “Çaşnigîr”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 8. İSAM. 232, İstanbul. 

Tanrıvermiş, H. 2012. Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi. Ankara Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, 

Ankara. 

Tanrıvermiş, H. 2017. Gayrimenkul (Taşınmaz) Değerleme İlkleri ve Uygulamaları -1. 

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Bölümü, Ankara. 

Tanrıvermiş, H. 2018. Kamulaştırma. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Ankara. 

Taş, K.Z. 1996. “Fatih Devrine Ait Bir Tahrir Defteri”, Ankara Üniversitesi Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. S. 7; 427-471.  

Taşkın, Ü. 2013. “Rüsûm-ı Örfîye”. Tarih Okulu, S. 14; 55-73. 

Turan, O. 1988. Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar. TTK Bsmv., 191 s., 

Ankara. 

Turan, O. 2019. “Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku”. https://www.tarihtarih. com/ 

?Syf=26&Syz=374753, Erişim Tarihi:  25.03.2019. 

Ülgen, P. 2010. “Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış”, Mukadddime, 

1(1); 1-17. 

Uzunçarşılı, İ.H. 1988.  Osmanlı Tarihi. C. 1. TTK Yayınları. 534 s., Ankara. 

Varlık, M.Ç. 1991. “Anadolu Eyaleti”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 3. İSAM. 143-144, 

İstanbul. 

Wardenberg, J. 2007. “Reform”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 34. İSAM. 530-533, 

İstanbul. 

Yazıcı, A. 2014. “Arazi Kanunnâmesi (1274-1858) ve İntikal Kanunlarıyla İslam Miras 

Hukukunun Mukâyesesi”. EKEV Akademi Dergisi. S. 60; 449-470 .   

Yediyıldız, B. 2012. “Vakıf”. TDV İslam Ansiklopedisi. C. 42. İSAM. 479-486, İstanbul. 

Yıldırımer, Ş. 2015. “Ahmet Cevdet Paşa ve Hukukçuluğu”. S.D.Ü. Hukuk Fakültesi 

Dergisi. 5(1); 117-141. 

Yıldırır, M. ve Kadıoğlu, S. 2015. Defterhâne’den Tapu ve Kadastro’ya, Kayıhan Ajans, 

324 s., Ankara.  

Zencirkıran, G.B. 201S5. “Batı’da Mülkiyet Kavramının Dönüşümü”. İnsan ve Toplum. 

5(9); 13-31. 

 



184 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı : İrfan Paksoy  

Doğum Yeri :  Kahramanmaraş 

Doğum Tarihi : 25.05.1962 

Medenî Hâli : Evli 

Yabancı Dili : İngilizce 

Eğitim Durumu  

- Lise  :  Kahramanmaraş Lisesi (1979)  

- Lisans :  Hava Harp Okulu – İşletme Bölümü (1984)  

- Yüksek Lisans: Hava Harp Akademisi175 (Ağustos 1991-Temmuz 1993)  

- Yüksek Lisans: Ankara Üniveristesi Gayrımenkul Glş. ve Ynt. Bölümü (2019)  

-  Doktora : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı176 

(2003-2008)  

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: Toplam 31 yıl (Subay-Dökümü aşağıdadır) 

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı (16 yıl. 1984-1991, 1993-1999, 2002-2005) 

- Harp Akademileri (6 yıl. 1991-1993, 2007-2009, 2010-2012) 

- Genelkurmay Başkanlığı (7 yıl. 1999-2002, 2007-2008, 2012-2015) 

- Millî Savunma Bakanlığı (2 yıl. 2005-2007) 

 

 

                                                           
175 Harp Akademilerinde görülen kurmaylık eğitimi (Harp Akademileri ile YÖK arasında yapılan bir 

protokol gereği) Kamu Yönetimi, Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

alanlarında yüksek lisans eğitimine muâdil kabul edilmiştir.  Bitirme (yüksek lisans) tezi: Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde Şeffaflık İlkesinin Amaç, İlke ve Esasları Nasıl Olmalıdır?  
176 Doktora tezi: Tek Parti Dönemi Siyaset Kültürünün Sonrası Döneme Etkileri.  



185 

Yayınlar (SCI): -    

Kitap:  

- Cihan Harbi’nde Osmanlı Devleti. Boğaziçi Yayınları. 2018, İstanbul. 

- Uluslararası Güvenlik (Yeni Dünya Düzeni, Silahlanma ve Silahsızlanma), Millî 

Güvenlik Akademisi Komutanlığı Yayını. Gnkur. Bsmv., Ankara 2010. (Müşterek) 

Hakemli Dergiler: 177   

- Paksoy, İ. 2014. “100’üncü Yıldönümünde Osmanlı-Alman İttifak Antlaşmasına İlişkin 

Bir Değerlendirme”. Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi. S. 24, Gnkur. ATASE D.Bşk.lığı 

Yayınları, Gnkur. Bsmv., Ankara.   

Ulusal Kongre Sunum: -  

                                                           
177  Özgeçmiş sahibinin hakemli dergi niteliğinde olmayan yayınlarda da yayımlanmış birçok makalesi 

olmakla birlikte, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Özgeçmiş Formatında 

yer almadığı için bahse konu makaleler(in listesi) “özgeçmiş” sayfasına yazılmamıştır. 


