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XVIII.Yüzy›lda Osmanl› Anadolu’sunda
Tar›m Üretiminde Yeni Boyutlar:
Muzâra’a ve Murâba’a Sözleflflm
meleri*

Özer ERGENÇ**

B

u makalenin haz›rlanmas›nda iki farkl› çal›flman›n büyük etkisi vard›r.
Birincisi 1986 y›l›nda Amerika’da State University of New York-Binghamton’da yap›lan “‹kinci Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Dünya Ekonomisi Konferans›”nda temel konu olarak belirlenmifl “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Büyük
Ölçekli Tar›m” üzerine verilen tebli¤lerdir. Bu konferansta bütün tebli¤lerde
ortak tema, Osmanl› Devleti’nin egemen oldu¤u topraklar üzerinde 18. yüzy›lda ortaya ç›kan ve tar›msal yap›y› ve üretim iliflkilerini etkilemifl görünen “çiftlik” olgusu idi. Klasik dönemde geçimlik aile iflletmesi boyutunda örgütlenmifl
tar›m üretimi, özellikle Bat›’dan kaynaklanan yeni taleplerle karfl›laflt›. Bu, tar›msal ürün talebi idi. Böyle bir talep, geleneksel düzenin art› ürünü ile sa¤lanamazd›. Onun için t›mar sisteminin çözülmesinin de yaratt›¤› kolayl›klarla
bir k›s›m topraklar, zengin ellerde toplan›yor ve bu durum yeni bir toprak mülkiyetinin oluflmas›na neden oluyor ve bu oluflum tar›m›n ticarîleflmesine olanak haz›rl›yordu. Konferans, esas itibariyle bu süreci irdeleyen bir toplu çal›flma idi. Görüldü ki 18. yüzy›ldan bafllayarak, özellikle 19. yüzy›lda Osmanl› ülkesinde böyle bir e¤ilimin varl›¤›n› kan›tlayan geliflmeler olmas›na ra¤men bu
e¤ilim, çok köklü dönüflümleri gerçeklefltirecek boyutlara ulaflmam›flt›r.1

* Bu makale, 28 Eylül-1 Ekim 2005 tarihleri aras›nda Venedik’te yap›lan 10th International Congress of Economic and Sosial History of Turkey: The Mediterranean and the Ottoman Empire - 10. Uluslar Aras› Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi: Akdeniz ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na sunulmufl “Akdeniz Havzas›n›n Bir Ucu Osmanl› Ülkesinde Tar›m›n Ticarileflmesi E¤ilimleri: Muzâra‘a Sözleflmeleri” bafll›kl› bildirinin
geniflletilmifl fleklidir.
** Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi, ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü.
1 Osmanl›’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tar›m, Editörler: Ça¤lar Keyder-Faruk Tabak, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1998.
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‹kinci olarak, 2002 y›l›nda Londra’da yap›lan CIEPO Toplant›s›’nda 18.
yüzy›lda kul sistemindeki de¤iflikliklerin bir sonucu olarak ortaya ç›kan yeni
tip eyalet valilerinin özelliklerini belirlemek amac›yla örnek olmak üzere bu
dönemin dikkate de¤er vezirlerinden biri olan Çelik Mehmed Pafla hakk›nda
bir bildiri sunmufltum.2 Çelik Mehmed Pafla’n›n birçok özelli¤i yan›nda önemli bir giriflimi de dikkatimi çekmiflti. Bu Pafla, kendisine yönetimi b›rak›lan
eyaletleri, iltizâm yoluyla üzerine al›yor ve bu iltizâma ya kendi eyaletinin
içinde ya da komflu eyaletlerden birtak›m sancaklar da “tâbi‘ mukâta‘alar” olarak kat›l›yordu. Bu ilginç bir uygulamayd›. Fakat bunun kadar ilginç bir baflka husus, ad› geçen Pafla’n›n mukâta‘a hüküm alan› içindeki eyalet ve sancaklar›n baz› köylerindeki tar›m üreticileri ile “muzâra‘a” iliflkisine girmifl olmas›
ve bu yolla dikkate de¤er ölçekte y›ll›k ziraî ürünü sa¤lam›fl olmas› idi.
Bu ilginç uygulaman›n sadece Çelik Mehmed Pafla’ya m› özgü, yoksa dönemin yayg›n bir uygulamas› m› oldu¤u araflt›r›lmas› gereken önemli bir noktayd›. Bu aç›dan 18. yüzy›l belgeleri üzerinde yapt›¤›m çal›flmalar, beni tar›m üretiminin ticarîleflmesi konusunda mîrî topraklar›n özelleflmesi ve bunlar üzerinde çiftlikler oluflturulmas› e¤iliminden önce, “muzâra‘a” konusunda düflünmeye yöneltti. Çünkü “muzâra‘a” uygulamas›, sadece Çelik Mehmed Pafla’ya
has de¤ildi. Aksine, dönemin belgeleri, bu sistemin her zümreden örf mensuplar› için ek gelir elde edilecek bir yol olarak kullan›ld›¤› izlenimi veriyordu. Çelik Mehmed Pafla gibi, Ege bölgesinde Karaosmano¤lu ailesinin çeflitli bireyleri, Canikli Ali Pafla gibi belli bir hanedana dayanan a‘yân kökenli paflalar›n
yan› s›ra “ulemâdan ve kütebâdan” çeflitli kifliler de ayn› uygulaman›n taraflar› aras›nda görünüyorlard›.3 Asl›nda bu giriflim, Klasik dönemde örf mensuplar›n›n art›k mansab tasarruf edemedikleri, mütekâ’id olduklar› zaman
baflvurduklar› bir yoldu. Y›llar önce yapt›¤›m Ankara çal›flmas›nda, benzer bir
flekilde, mütekâ’id sancakbeylerinin, mevâlî pâyesine ulaflm›fl kad›lar›n “mudârebe” yoluyla sof ticaretine kat›ld›klar›n› ve bu yolla gelirlerini artt›rmak istediklerini saptam›flt›m.4 Bu ilginç uygulaman›n yayg›nl›¤›n› belirledikten
sonra, bunun tar›m›n ticarîleflmesi aç›s›ndan ne anlama geldi¤ini aç›klamak
2 “An Administrator in the 18th Century: A ‘Mültezim Pasha’ ”, CIEPO-XV, 8-12 Temmuz 2002, Londra.
3 Bunun en tipik örne¤i Yuzo Nagata’n›n yay›nlad›¤› Karaosmano¤ullar› Ailesi ile ilgili tereke kitab›nda ve Osman Bayatl›’n›n Bergama tarihine iliflkin eserlerinde görülebilir. Ayr›ca münferit örnekler olmak üzere 19 19
nolu Ankara fier’iyye Sicilinde 913 nolu zab›t, Yusuf Bey bin Abdi adl› örf mensubunun; yine ayn› defterde 496A ve 496-B nolu zab›tta ilmiyeden Hüseyin Efendi’nin Kafirciklü köyünden bir köylü ile “akd-› muzâra‘a” eyledi¤i anlat›lmaktad›r. Bu örnekler ço¤alt›labilir.
4 Özer Ergenç, Osmanl› Klasik Dönemi Kent Tarihçili¤ine Katk›: XVI. Yüzy›lda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1995, s.109-113.
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gerekiyordu. Bu çal›flmada, yapt›¤›m incelemeler sonucunda edindi¤im bilgileri sunmak ve konuyu tart›flmak istiyorum.
Önce “muzâra‘a” terimini aç›klamak gerekiyor. Mufâ‘ale kal›b›nda Arapça
bir sözcük olan “muzâra‘a”, karfl›l›kl› ya da birlikte zirâ‘at yapmak anlam›na
gelir. F›k›h aç›s›ndan “mudârebe” gibi bir ortakl›k için kullan›l›r. Mudârebe,
herhangi bir ticaret faaliyetinde taraflardan birinin sermayesini; di¤erinin
eme¤ini ortaya koyarak kurduklar› “flirket”tir. Muzâra‘a da bunun gibi tar›m
üretimi için kurulmufl bir flirkettir. Bu flirkette toprak sahibi belirli koflullarla topra¤›n iflletmesini “âmil”e, yani bir çiftçiye b›rak›r. Çiftçi, topra¤›n ifllenmesini, tohmun ekilmesini, ürünün hasad›n› gerçeklefltirir ve sonunda ürün,
taraflar›n anlaflt›klar› oranlarda paylafl›l›r. Bu paylafl›m, yar› yar›ya oldu¤u
gibi, 1/3, 2/3 gibi paylarda da olabilir. Bu uygulama, asl›nda ‹slam’dan önce de
var olan ve tar›m ürünlerini artt›rmaya yönelik bir iflleme dayan›r.5 Bu ortakl›kta toprak sahibi, bir anlamda çiftçiye topra¤›n› kiralamakta ve bu kiray› peflin bir ödeme ile de¤il; topraktan al›nan ürünün belli bir pay› fleklinde tahsil
etmekteydi. K›saca bu flekilde tan›mlanabilecek “muzâra‘a”n›n bütün koflullar›, f›k›hta s›ralanm›flt›r. Kimlerin muzâra‘a akdinde bulunabilecekleri, muzâra‘a akdi yapan taraflar›n birbirlerine karfl› sorumluluklar›, akdin süresi, süre bitmeden taraflardan birinin ölümü halinde vârislerin hak, yetki ve sorumluluklar› ayr› ayr› düzenlenmifltir.6 Asl›nda muzâra‘a ile yap›lmak istenen,
topra¤› tasarrufunda bulunduran›n çeflitli sebeplerle onu iflleyemeyecek duruma düflmesi halinde, bofl kalmas›n› önlemek; di¤er yandan üretici ifl gücüne
sahip, fakat topraks›z olan›n da üretime kat›labilme f›rsat›n› bulmas›n› sa¤lamakt›r. Bu yüzden f›k›hta bu konuda ayr›nt›l› düzenlemelere yer verilmifltir.
Ancak, 18. yüzy›lda yayg›nl›¤›n› saptad›¤›m›z askerî zümrelerden birinin
taraf oldu¤u muzâra‘a uygulamas›, f›k›hta belirtilenden daha de¤iflik bir nitelik göstermektedir. Bu uygulamada muvazzaf veya mütekâ’id askerî s›n›f
mensuplar› yaln›z nakit para ve tohum ücreti vermek suretiyle muzâra‘aya
girmektedirler ve topra¤› tasarrufunda bulunduran köylü, ayn› zamanda topra¤› iflleyerek ürün almaktad›r. Yani burada yukar›da anlatt›¤›m›z muzâra‘ada oldu¤u gibi topra¤›n› bir çiftçiye kiralamamaktad›r.7 O halde bu nas›l
5 Plantasyon çiftlikleri için de¤il, yaln›zca hububat üretimine ayr›lm›fl tarlalalar için geçerli olan muzâra‘an›n
‹slam’dan önce Irak’ta çok iyi bilinen bir uygulama oldu¤u, Bizans’ta da mâlî bir ifllem olarak muzâra‘aya yayg›n olarak baflvuruldu¤u tespit edilmifltir. Bkz. Baber Johansen, The Islamic Law on Land Tax and Rent: The
Peasants’ Loss of Property Rigths as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of the Mamluk and Otoman
Periods, London-New York-Sidney, 1988, s. 51-79.
6 Bkz. “Muzâra’a”, EI2; Osman Öztürk, Osmanl› Hukuk Tarihinde Mecelle, ‹stanbul 1973, s. 349-350; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk› ‹slamiye ve Ist›lahat› F›khiyye Kamusu, VII, ‹stanbul 1970, s.123-136.
7 “Muzâra’a” ile “icâre” aras›ndaki fark hakk›nda bkz. Baber Johansen, a.g.e., s. 68-69.
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bir muzâra‘ad›r? Bunu daha iyi anlayabilmek için 18. yüzy›la ait örnek olabilecek birkaç muzâra‘a sözleflmesinde geçen ifadelerle aç›klayal›m:
7 Ekim 1765 (21 Rebî‘ü’l-âhir 1179) tarihli bir belgeye göre; Karaman eyâletinde Beyflehir sanca¤›nda Afflar adl› köyden 18 çiftçi, Konya mahkemesine
gelerek flöyle demifllerdir: Bizler, Çelik Mehmed Pafla ile muzâra‘a sözleflmesi
yapm›fl ortaklar›z. Kendisinden çift masraflar› için 935 gurufl, bu¤day ve arpa
tohumu için 568 gurufl olmak üzere toplam 1502 gurufl ald›k. Elde edece¤imiz
üründen 100 kiyel bu¤day ile 80 kiyel arpay› kendisine teslim edece¤iz8. Görüldü¤ü gibi, burada toprak ve emek köylülerindir. Pafla sadece paras›yla ortakl›¤a kat›lmaktad›r. Bunun örnekleri ço¤alt›labilir.
Ekim ortalar› 1765 (Rebî‘ü’l-âhir 1179) sonlar›nda Konya mahkemesi defterine kaydedilen bir baflka belgede akd-› muzâra‘ada bulunan Beyflehir sanca¤›na ba¤l› Kurd köyü ahalisinin kad› huzurunda verdikleri ifadeden anlafl›ld›¤›na göre; ad›geçen köy ahalileri daha önce bütünüyle da¤›lm›fl ve periflan olmufllarken, merhum Pafla hazretleri, mahkemeye geldikleri tarihten birkaç
sene önce, çift akçesi ad›yla 300 gurufl ile 20’fler kiyel bu¤day ve arpay› tohum
olarak kendilerine teslim etmifltir. Köylüleri korumak amac›yla giriflilen bu ifllem karfl›l›¤›nda ahali paflaya senelik 40 kiyel arpa ve 40 kiyel bu¤day verecektir.9
30 Kas›m 1761 (3 Cemâziye’l-evvel 1175) tarihli bir baflka belgede muzâra‘a
akdinin taraflar› ve hangi koflullarda olufltu¤una dair daha ayd›nlat›c› bilgiler
yer almaktad›r:10

Beyflehri sanca¤›nda vâki‘ Kûçe-i Kebîr kazâs›na tâbi‘ Homa karyesi sükkân›ndan olub mahrûse-i Konya’da müsâfireten mukîm Elhâcc Abdulcelil o¤lu Halil ve Ebubekir o¤lu Hasan ve Es-seyyid Abdusselam ve El-hâcc Mustafa ve Deli o¤lan ve Es-seyyid Mahmud
o¤lu Hasan ve Kurd o¤ullar› Halil ve Mehmed ve Es-seyyid fiaban
8 Konya fier‘iyye Sicili 58, s. 126/1 21 Rebî‘ü’l-âhir 1179 tarihli belge: “... bizler pafla-y› müflârün ileyh hazretleri ile akd-› muzâra‘adan flerîkler olub çift akçesi olmak üzere an nakd 935 gurufl ve tohum-› mezrû‘ât içün dahi h›nta ve fla‘îr k›ymeti olmak üzere 568 gurufl ki cem‘an 1503 gurufl vezîr-i müflârün ileyh bizlere teslîm ve biz
dahi ahz ve kabz edüb mezrû‘ât›m›zdan hâs›la mahsûlât›m›zdan beher sene 100 k›yel h›nta ve 80 k›yel fla‘îr vezîr-i müflârün ileyh taraf›na edâ ve teslîm ve bu vechile akd-› muzâra‘ada flirket üzere olmufl idik ...”.
9 Konya fier‘iyye Sicili 58, s. 125/3, evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir 1179 tarihli belge: “karye-i mezbûre ahâlîleri bundan
akdem bi’l-külliye perâkende ve perîflân olub harâb olmufl iken merhûm müflârün ileyh bizleri himâyet ve s›yânet edüb birkaç sene mukaddem karyemize iskân ve çift akçesi nâmiyle üç yüz gurufl bizlere karz-› hasen verüb
ve tohm-› mezrû‘ât›m›z olmak üzere Konya kilesi olmak üzere yirmi kiyel h›nta ve yirmi kiyel fla‘îr bizlere teslîm edüb bizler dahi mebla¤-› mezbûr ile çift tedârük ve tohm-› mezbûru arâzilerimize zer‘ ve hâs›la olan mahsûlümüzden senevî vezîr-i müflârün ileyh taraf›na k›rk kiyel-i Konevî h›nta ve k›rk kiyel fla‘îr edâ ve teslîm....”.
10 Konya fier‘iyye Sicili 58, s. 124/1.
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o¤lu ve Deli Hasan ve ‹smail o¤lu Hasan ve Yusuf o¤lu ve Himmet
ve Abdulhamid o¤lu Mahmud ve Ayvaz o¤lu Mustafa ve K›rklar o¤lu Musa ve Yusuf ve Ebi o¤lu Day› ve Ba¤c› o¤lu Hüseyin ve Hac›
o¤lu ve Cidal o¤lu Süleyman Mustafa Bey ve Ahmed Bey ve Abdulhalim ve Köle o¤lu ‹smail ve Köle o¤lu Mahmud ve Abdullah o¤lu
Osman ve Çavufl Mustafa ve Emrullah ve Molla Mustafa ve Kablan o¤lu ve Ahmed o¤lu Hüseyin ve K›r Mustafa ve Ebubekir ve o¤lu Halil ve Safer o¤lu Mahmud nâm kimesneler meclis-i fler‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkîrde sâb›kan Karaman vâlisi iken intikâl-i dârü’la merhûmun eytâm›ndan Mubekâ eden Vezîr Çelik Mehmed Paflfla
hibbâne Han›m nâm sagîrin vasîleri kebîr o¤lu Es-seyyid Ahmed
Bey hazretleri muvâcehesinde her biri ›krâr-› tâmm ve takrîr-i kelâm edüb “mukaddemâ karyemiz ahâlisine za‘f târî olub zer‘ ü harsa iktidâr›m›z olmad›¤›ndan nâflî vezîr-i müflârün ileyh ile flirk-i
muzâra‘a içün bin iki yüz doksan gurufl ile doksan gurufl k›ymetli
k›rk kiyel h›nta ve yirmi kiyel fla‘îr ahz edüb akd-› flirket-i muzâra‘a etmiflidik, el-hâletü hâzihi vezîr-i müflârün ileyh fevt olub metrûkât›n cânib-i mîrî içün ahz ü kabz olunma¤la mebla¤-› mezkûr ile
h›nta ve fla‘îri bizlerden taleb ederler, edâya kudretimiz olmad›¤›ndan bin üç yüz seksen gurufl müflârün ileyhin evlâd›ndan Muhibbâne Han›m nâm sagîrin mâlinden olmak üzere vasî-i mûmâ ileyh yedinden ahz ü kabz ve umûrumuza sarfla istihlâk eyledik, zimmetimizde vâcibü’l-edâ deynimizdir, lâkin mebla¤-› mezbûr mâl-i yetîm
olma¤la sagîre-i mezbûrenin umûruna sarf içün senede yüz elli kiyel-i Konevî h›nta ve yüz k›yel fla‘îr verilmek üzere mukâvele olunub müte‘ahhid oldu¤umuz tescîl ve cânib-i fler‘den yedlerine hüccet verilsün”.

Buradaki ifadelerden de anlafl›l›yor ki taraflardan birisi olan vezir; topra¤›n ifllenmesi, tar›m aleti, hayvan ve tohmun tedarikini üstlenmekte ve bunlar›n karfl›l›¤›nda köylüler, tasarruflar›ndaki topraklar› iflleyerek ürün ald›ktan sonra belirli miktardaki k›sm›n› bu maddî deste¤i sa¤layana vermeyi yüklenmektedirler. Görüldü¤ü gibi buradaki muzâra‘a, topra¤› iflleme hakk›n›n
çiftçiye terki fleklinde de¤ildir. Köylüler, topra¤› kendileri ifllemekte ve kald›rd›klar› ürünün bir bölümünü vermektedirler. Ürünün ne kadar›n›n verilece¤i
genellikle muzâra‘a akdi s›ras›nda belirlenmektedir. Yukar›daki örneklerden
birincisinde 100 k›yel h›nta, 80 k›yel de fla‘îr verilmesi öngörülmüfltür. ‹kinci
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örnekte tohum miktar›n›n 2 kat› verilmesi taahhüd edilmektedir. Bunun ne
anlama geldi¤i e¤er iyi anlafl›l›rsa, muzâra‘an›n yorumu da daha iyi yap›labilir. ‹kinci örnek bize, “munâsafa” yoluyla yap›lm›fl bir “muzâra‘a akdi” oldu¤unu hat›rlat›yor. Üreticiler, ürettiklerinin tümünü para veren tarafa devretmeyeceklerine göre, anlafl›l›yor ki sözü edilen köyde 1’e 4 bir ürün al›m› söz konusudur ve bu, muzâra‘a akdini yapan taraflarca paylafl›lmaktad›r. Bu 1’e 4
ürün oran›, kuru ziraat alanlar› için uygun olmal›d›r. Nitekim Mehmet Öz ve
Yunus Koç’un bu aç›dan yapt›klar› incelemeler, Orta Anadolu’da 1’e 3 ile 1’e
4’ün ortaça¤ tar›m iflletmecili¤inde optimal bir verim oldu¤unu göstermifltir.11
Demek ki muzâra‘adan beklenen, ifllenen toprakta en üst verim düzeyine ulafl›lmas›d›r.
Burada verdi¤imiz örneklerde iki husus önemlidir. Birincisi nakit para koyan örf mensubunun bu para ile neyi hedefledi¤idir. Verilen paran›n bir bölümü “çift akçesi” veya “çift tedariki” diye belirlendi¤ine göre, bu aç›dan s›k›nt›
çekti¤i anlafl›lan ve belki de bu yüzden topra¤›n› en iyi biçimde iflleyemeyen
köylüye destek vermektir. Nitekim bu miktar, birinci örnekte oldu¤u ve elimizdeki örneklerce de desteklendi¤i gibi tohum ücretinden çok daha fazla bir
miktard›r. Burada tar›msal ürünü fazlalaflt›rmak için çiftlik örne¤inden de¤iflik bir giriflim sözkonusudur. Ekilebilir topraklar›n miktar›n› ço¤altmak veya
intensif bir tar›m için birlefltirme e¤iliminden ziyade, verimlili¤i artt›rmak öngörülmüfltür. Nitekim bu tür muzâra‘a akdi yap›lan köylerin Klasik dönemdeki üretim hacmini anlayabilmek için o dönemin kay›tlar›na bakt›¤›m›zda bu
yarg›m›z› destekleyen verileri bulmam›z mümkün olabilmifltir.
Muzâra‘a akdi yapan köylerin içinde 17. yüzy›lda Beyflehir sanca¤›na ba¤l› Homa adl› köy, 16. yüzy›lda Ulu Homa ve Kiçi Homa diye 2 ayr› köy olarak
tahrir defterlerine kaydedilmifltir. Bunlardan Ulu Homa, 12 çift, 80 nîm çift,
48 bennâk ve 43 caban›n kaydedildi¤i bir üretici potansiyeline sahiptir. Burada toprak da¤›l›m› oldukça küçük parçalar halinde olmal›d›r. Çünkü 1 çift ve
üzeri toprak tasarruf eden aile say›s› 12 iken, bunun yar›s›n› iflleyen 80 ve nîm
çiftin alt›nda topra¤a sahip olan 48 aile vard›r. 43 aile de topraks›z görünmektedir. Bu tar›m iflletmesi düzeyindeki Homa köyünden “öflr-i gallât”, 2000 k›yel olarak kaydedilmifltir.12 Mudd cinsinden söylersek 1 müdd, 20 k›yel oldu¤una göre, Homa köyünden 100 müdd öflr al›nacakt›r. Bu hesaplamay› flöyle
11 Mehmet Öz, “XVI. Yüzy›lda Anadolu’da Tar›mda Verimlilik Problemi”, XIII. Türk Tarih Kongresi (4-8 Ekim

1999, Ankara), Kongreye Sunulan Bildiriler, TTK 2002, s.1643-1651; Yunus Koç, “Zirai Tarih Araflt›rmalar›nda
Ölçü-Tart› Birimleri Sorunu: Bursa Müddü Örne¤i”, Kuruluflunun 700. Y›l›nda Bütün Yönleriyle Osmanl› Devleti Uluslar aras› Kongresi (7-9 Nisan 1999, Konya), Konya 2000, s. 541-546.
12 M. Akif Erdo¤ru, Beyflehir Sanca¤›n›n 1584 Tarihli Nüfus Say›m› (Beyflehir, Seydiflehir, Bozk›r), ‹zmir 2004.
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devam ettirebiliriz: 1 Konya müddünün 118 kg. oldu¤u düflünülürse, kg. cinsinden 11.800 kg., yani yaklafl›k 12 tondur. Bunun topraks›zlar d›fl›ndaki ailelerden al›nd›¤› kabul edildi¤inde, aile bafl›na 14 k›yel düfler. Öflrün 1/5 ile 1/10
aras›nda al›nd›¤› düflünülürse, bir ailenin 70-140 k›yel üretimi var demektir.
Bu hesaplamalar itibari olsa da bize yaklafl›k bir fikir vermektedir. Çünkü Kiçi Homa, Avflar, Çavufl, Tol karyeleri için de yaklafl›k sonuçlar ç›kmaktad›r.
Demek ki t›mar sistemi içinde küçük aile iflletmecili¤i fleklinde örgütlenmifl tar›m üretimi, vergiler ve bir y›l sonraki ekimin tohum miktar› düflünülürse, bir
aileyi ancak geçindirebilecek boyuttad›r. Çünkü Ortaça¤larda kifli bafl›na hububat tüketiminin 250-300 kg. aras›nda oldu¤u san›lmaktad›r.13 Demek ki
üretim, tüketimle baflabafl gelmektedir. Ayn› üretim alanlar›nda muzâra‘a akdinde bulunan köylülerin taahhüd etti¤i miktarlar, o tarihteki üretimin 16.
yüzy›l düzeyinden en az iki kat›na ç›kt›¤›n› göstermektedir. Çünkü elde edilen
ürünün “munâsafa” veya “sülüsân” olarak paylafl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r ve bu
oranlar bize, köylülerin örf mensubunun pay›n› verdikten sonra kendilerinin
vergi ve di¤er masraflar› da karfl›lamak suretiyle geçinebildiklerini göstermektedir. Bu durumda örf mensubunun pay› olarak onun bulundu¤u kente
aktar›lan tar›m ürünü, flimdi daha büyük miktardaki pazar pay› demektir.
Onun için de 18. yüzy›lda önce kaçak bafllayan, sonra devletin tan›mas›yla
meflrulaflt›r›lan hububat ticareti, 16. yüzy›ldaki sancak ve kaza s›n›rlar› içinde ancak “akreb bazâr”da sat›labilen bir metâ olma yerine, uzak mesafeli ticaretin konusu olmufltur.14
Tar›m üretimi alan›nda bir baflka ortakl›k biçimi, “murâba‘a”d›r. Bu ortakl›k biçimi, “muzâra‘a”n›n bütün flartlar›n› tafl›makla birlikte, sadece bir üretim dönemi için geçerli¤i olan ve ço¤unlukla borçlanmadan dolay›, tasarrufunda bulundurdu¤u topra¤› alacakl›s›na devrtetmek zorunda kalan çiftçilerin,
yine ayn› topra¤›, bu kez “ortak” olarak ifllemeleri fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bu ortakl›klara iliflkin birçok örnek vard›r. Kas›m 1662 (Rebî‘ü’l-âhir 1073)
tarihli bir belgede,15 Harput’a ba¤l› ‹flvan köyü yerlefliklerinden Yagob adl›
zimmi, Mustafa adl› kifli karfl›s›nda ad›geçen köyde 12 aded sulu ve susuz tarlalar›n›n “hakk-› tasarrufu”nu “sâhib-i arz ma’rifeti” ile 80 gurufla ad›geçene
“tefvîz” etti¤ini ve buralar›n onun “mülk-i müflterâs›” oldu¤unu söylemektedir.
Bundan sonra Yagob, “murâba‘a oldum, tohum ve tarla mezbûrdan (Musta13 Ergenç, Ankara ve Konya, s. 53-55; M. Öz, a.g.m.
14 Özer Ergenç, XVI. Yüzy›lda Bursa, TTK Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 107-112.
15 Harput fier’iyye Sicili, MFA 7218, s. 30, belge 1.
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fa’dan); emek ve bakar benden, her ne zirâ‘at olunursa vakt-i harmanda öflr
ç›kd›kdan sonra münâsafa üzere taksîm” edeceklerini ifade ederek sözlerine
devam etmifltir. E¤er murâba’a bozulursa 80 guruflu Mustafa’ya iade etmesi
karfl›l›¤›nda tarlalar›n tasarruf hakk› yine kendisine dönece¤ini dile getirmifltir. Mustafa, bu sözleri aynen kabul etmifltir. Bu ilginç örne¤in bize anlatt›¤›
fludur: Asl›nda Yagob, Mustafa’dan 80 gurufl alm›fl, bunun karfl›l›¤›nda tarlalar›n› ona devretmifltir. Ayn› anda tarlan›n sahibi olarak Mustafa ile bir üretim ortakl›¤› kurmufltur. Bu ortakl›k, f›k›hta “murâba’a” denilen ortakl›kt›r ve
bir üretim dönemi içinde gerçeklefltirilir. Taraflardan biri tarlay› ve gerekirse
tohumu; di¤eri ise eme¤ini ve hayvan› ile bu ortakl›¤a kat›l›r. Harman sonunda taraflar aralar›ndaki anlaflma uyar›nca ürünü yar› yar›ya bölüfleceklerdir.
Yine ayn› tarihli bir baflka belgede benzeri bir ifllemi görüyoruz16. Harput’un Karahayum köyü sakinlerinden Ahmed, Mahmud A¤a karfl›s›nda ad›geçene 40 riyal gurufl borcu bulundu¤unu, bu borcun 10 gurufluna karfl›l›k olarak ad›geçen köydeki sulu tarlas›n›n “hakk-› tasarrufu”nu “sâhib-i arz” izniyle Mahmud A¤a’ya “tefvîz” etti¤ini ve “teslîm-i mebî’” eyledi¤ini ve geriye kalan 30 guruflluk borcu karfl›l›¤›nda da Mahmud A¤a ile “murâba’a” oldu¤unu,
“her ne zirâ‘at edersem vakt-i harmanda sâhib-i arz›n öflrü ç›kdukdan sonra
münâsafa üzere taksîm” edilece¤ini aç›klam›flt›r. E¤er murâba’adan ç›karsa
30 guruflun ödenmesi gereken bir borç olarak kalaca¤›n› kabul etmifltir. Mahmud A¤a da bu sözleri onaylam›flt›r. Görüldü¤ü gibi burada iki ifllem bir arada görülmektedir. 40 guruflluk borcun 10 gurufluna karfl›l›k kendi tasarrufundaki tarlas›n› Mahmud A¤a’ya satm›fl, ayr›ca 30 gurufl karfl›l›¤›nda da onunla
bir üretim ortakl›¤›na girmifltir. Burada tarla ve üretim için gerekli masraf
olarak 30 gurufl Mahmud A¤a taraf›ndan konmufl, eme¤i de Ahmed üstlenmifl
olmaktad›r. Bu ortakl›k sonucunda ürün yar› yar›ya paylafl›lacakt›r.
Bu borç iliflkilerinin tar›m üretimine nas›l yans›t›ld›¤›n› gösteren bir di¤er
örnek, yine Ocak ortalar› 1663 (Cemâziye’l-âhir bafllar› 1073) senesine aittir.17
Harput’un Munz›r Bey mezraas› sakinlerinden Serkiz ve kardeflleri, mahkemede Mustafa Bey adl› kifli karfl›s›nda, ad›geçene 93 riyal gurufl borçlar› bulundu¤unu ve bunun için birbirlerine “mâlen kefîl” olduklar›n›, ayr›ca 2 manda, 7 öküz, 2 inek alarak kendisine “murâba’a” olduklar›n› aç›klam›fllard›r.
Murâba’n›n flartlar› flöyledir: Ziraati yap›lan arpa ve bu¤day›n harman zaman›nda öflrü ç›kt›ktan sonra 2 hissesi Munz›r Bey’in, 1 hissesi kendilerinin olacakt›r. Bundan baflka bir ürün al›n›rsa, aralar›nda yar› yar›ya paylafl›lacakt›r.
16 Harput fier. Sicili MFA 7218, s. 30, belge: 2.
17 Harput fier. Sicili MFA 7218, s. 38, belge: 2.
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Murâba’dan ç›kmalar› halinde 93 gurufl ve di¤er hayvanlar, iade edilecektir.
Munz›r Bey de bu sözleri onaylam›fl ve böylece muraba’a sözleflmesi sicile kaydedilmifltir.
Her iki belgede de görüldü¤ü gibi murâba’a ortakl›¤›n›n taraflar›ndan biri
“bey” unvan› tafl›makta ve köylülere borç vermektedir. Asl›nda bu bize, “askerî” s›n›f mensuplar›n›n harman sonuna kadar köylüyü borçland›rarak tar›m
üretimine bu yolla kat›ld›klar›n› ve nakitlerini toprak ürünlerine yat›rd›klar›n› göstermektedir.
Bu tür bir ortakl›¤›n bir baflka flekli yine Harput’a ait bir kay›tta aç›klanm›flt›r. Aral›k sonlar› 1662 (Cemâziye’l-evvel ortalar› 1073) tarihli belgede18
Harputlu Mustafa Bey, Mumcu Ahmed A¤a karfl›s›nda Hubusi köyünde Ba¤desar ve Arslan nam zimmilerden daha önce sat›n ald›¤› ev, bahçe ile kendi
kullan›m›nda olan sulu ve susuz topraklar›n›n ve tarlalar›n›n “hakk-› tasarufu”nu “sâhib-i arz” izniyle Ahmed A¤a’ya, 80 akçesi 1 gurufl olmak üzere, 400
hurda gurufla “bey‘-i bât-› sahîh ile bey‘ ve tefvîz” eyledi¤ini söylemektedir. Ayr›ca, murâba’aya verilmifl “altm›fl sekiz kiyel bu¤day ve k›rk kiyel arpa tohmuna dahi tohum-bahâ” olarak 100 gurufl ald›¤›n› ve belirtilen bu¤day ve arpay›
kendisine teslim etti¤ini beyan etmifltir.
Bütün bunlar bize, 17. yüzy›ldan bafllayarak 18. yüzy›l boyunca devam
eden bir süreci aç›klamaktad›r. Bu sürecin temel özellikleri flöyle s›ralanabilir. Mîrî topraklar›n kullan›m hakk›, Osmanl› kanununa göre “tapu resmi” ve
“öflr”ü verilmek kofluluyla köylüye aittir. Ancak bu hak, bir “mülkiyet” biçimine dönüflmüfl, süreklilik gösteren, al›n›p sat›labilen, miras b›rak›labilen bir
hakt›r. Sebepsiz yere üçüncü flah›slar›n müdahale edemeyece¤i, bozamayaca¤› bir hakt›r. Özellikle 17 ve 18. yüzy›llarda tar›m›n ticarileflme e¤ilimleri gösterdi¤i bir dönemde, özellikle askerî s›n›f mensuplar› bir yandan tar›m yap›labilir topraklar içinde köylülerin elinde bulunan tarlalar› sat›n alma yoluyla
mülkiyetlerine geçirirlerken; di¤er yandan kendilerinin iflleyemeyecekleri bu
topraklar› “muzâra’a” ve “murâba’a” ortakl›klar›yla köylülere iflletmek yoluyla tar›m üretimini boyutland›ran bir rol oynam›fllard›r.
Bütün bu anlatt›klar›m›zdan sonra sonuç olarak flunlar söylenebilir:
a- 17 ve 18. yüzy›llarda de¤iflen koflullar yönetsel, sosyal, ekonomik, k›sacas› bütün beflerî iliflkileri derinden etkilemifltir. Ancak bu etkiyle ortaya ç›kan uygulamalar› iyi de¤erlendirmek gerekir. Yeni uygulamalar›n hedefi, Osmanl› klasik sistemlerinin fonksiyonlar›n› olabildi¤ince devam ettirmektir.
18 Harput fier. Sicili MFA 7218, s. 50, belge:2.
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Bunun için de o sistemlerin içinde var olan, fakat daha s›n›rl› uygulanan kimi
usuller yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda iltizâm sistemi gelir. ‹ltizâm
usulü, üretim iliflkilerini de¤ifltiren bir uygulama de¤ildir. Reayadan al›nacak
vergilerin toplan›fl biçimini ve tevcih yönünü belirlemede kullan›lm›flt›r. Vergilerin büyük bir k›sm›n›n do¤rudan hazineye aktar›lmas› ve re‘âyâdan maktû‘an toplanmas› böyle sa¤lanm›flt›r. Oysa 18. yüzy›l›n yeni koflullar›, baflta
üretim iliflkilerini ve usullerini de¤iflmeye zorluyordu. Fakat Osmanl› toprak
tasarrufu sistemi ve topra¤›n tasarrufu kendisine b›rak›lm›fl köylülerin devletçe çok s›k› koruma ve denetim alt›na al›nm›fl olmas›, toprak mülkiyetinin
kolayca miriden özele dönüflmesini engelleyen bir husustu. Bu bak›mdan baflta Halil ‹nalc›k ve Gilles Weinstein olmak üzere Osmanl› tarihçileri, yo¤un tar›ma olanak sa¤layacak çiftlik olgusunu kabul etmekle birlikte çift-hâne sisteminin kolay çözülmedi¤i konusunda birleflirler.
b- Aile iflletmecili¤i boyutundaki bir tar›m üretimine olanak sa¤layan çifthâne sisteminin kolay çözülmemesi, tar›m›n ticarîleflmesini, yani art› ürünün
akreb bazârdan uzak bazâra do¤ru yer de¤ifltirmesini önleyen bir husustu. Oysa Bat› kaynakl› talep, böyle bir e¤ilimi zorluyordu. 18. yüzy›lda özellikle hububat alan›nda dikkate de¤er bir art›fl gösteren kaçak ticaret, bunun en önemli kan›t›d›r.
c- Böyle bir durumda bu büyük boyutlu ticaretin taleplerinin karfl›lanmas›,
ancak mevcut mülkiyet ve tasarruf iliflkileri içinde üretimi fazlalaflt›racak yollar›n bulunmas›yla mümkün olabilirdi. Nitekim Bat› dünyas›nda bunun tersi
olmufl, tar›m ifl gücünde ticareti yayg›nlaflt›ran manifaktür aflamada önemli
bir yer de¤ifltirme vuku bulunca, azalan tar›m üretimini ço¤altmak için nas›l
ikili, üçlü üretim denemeleri gündeme gelmiflse, Osmanl› ülkesinde de tar›m
üretimini sancak s›n›rlar›n›n d›fl›ndaki talepleri karfl›lamak üzere artt›rman›n ilk yolu, kazanç sa¤layan bir yol olarak görülen hububat ticareti etkili olmufltur. Bu dönemin yeni tip yöneticileri, bir yandan iltizâm sisteminin çeflitli manevralar› içinde yer al›rlarken, bir yandan da üretici köylülerle tar›m ortakl›klar›na giriflmifllerdir. ‹flte “muzâra‘a” ve “murâba‘a” kay›tlar›, bu aflaman›n boyutlar› hakk›nda bize ayd›nlat›c› bilgiler sunmaktad›rlar. Bu aç›dan yap›lacak daha ayr›nt›l› araflt›rmalar, 18. yüzy›l tar›msal üretiminin boyutlar›
hakk›nda kesin kanaat edinmemizi sa¤layabilecektir.
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Özet: Bu makalede, 18. yüzy›l Osmanl› Anadolu’sunda tar›m üretiminin yeni boyutlar›
irdelenmektedir. T›mar sisteminin hukukî çerçevesi içinde, geçinecek düzeyde ürün elde
eden köylülerin, 18. yüzy›l›n koflullar› içinde üretimlerini art›racak yeni imkanlar aray›fllar›, d›fl talebin hareketlendirdi¤i yo¤un tar›m üretimi d›fl›nda, yeni bir e¤ilimdir. Bu e¤ilim
üzerinde yeterince çal›flma yap›lmam›flt›r. De¤iflen koflullar›n, gereksinimi karfl›lamak üzere “muzâra‘a” ve “murâba‘a” denen ortakl›klar yoluyla, imkanlar›n› geniflleten çiftçilerin fazla ürünlerini, kendilerine para deste¤i sa¤layan ortaklar›yla paylaflmalar›, hem kendilerine
hem de ortaklar›na yarar sa¤lam›flt›r. Çal›flma, Osmanl› belgelerinnden hareketle tar›m
üretiminin bu boyutu üzerine bilgiler sunulmaktad›r.
Anahtar kelimeler: Osmanl›, Anadolu, tar›m, köy ekonomisi, muzâra’a, murâba’a.
Abstract: The study examines certain new dimensions of agricultural production in 18th
century-Ottoman Anatolia. During this period, there emerged a tendency for the peasants
who had been traditionaly engaged in subsistance agriculture within the timar system to search for possibilities to increase the production; this was not only an attempt to start intensive cultivation mainly for the demand coming from outside markets. As an example of such
a tendency, the present study examines, on the basis of Ottoman documentation, the practices known as “muzâra’a and “murâba’a” through which peasants went into a kind of partnership with individuals who provided financial support for cultivation, partnership that
produced a relationship of sharecropping.
Keywords: Ottoman, Anatolia, agriculture, peasant economy, muzâra’a, murâba’a.
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