
u makalenin amac›, toprak mülkiyeti ve tasarrufu konusunda yasal dü-
zenlemelerin ve teknik uygulamalar›n birbiri ard›na gündeme getirildi¤i

ve muntazam kay›t sistemine iliflkin aray›fllar›n sürdürüldü¤ü 19. yüzy›l ön-
cesine e¤ilmek ve özellikle 18. yüzy›lda üzerinde hak tesis edilmifl tar›m yap›-
labilir topraklar›n s›n›r ve alan büyüklükleri üzerindeki ifllemlere e¤ilmektir.
Böyle bir amaca dönük çal›flma ile 19. yüzy›lda yap›lanlar›n ne kadar›n›n d›fl
örneklerden, ne kadar›n›n içteki uygulamalar›n evriminden etkilendi¤ini sap-
tamak mümkün olabilecektir. Bunun için 18. yüzy›ldaki kay›tlardan çiftçilerin
ziraat ettikleri topraklar›n s›n›rlar›n›n nas›l belirlendi¤ini, büyüklüklerini na-
s›l tan›mlad›klar›n› inceleyerek uygulaman›n niteli¤i ortaya konmaya çal›fl›la-
cakt›r.

Bilindi¤i gibi 19. yüzy›l, Avrupa’da modernite dönemi diye bilinen döne-
min Osmanl›’ya yans›malar›n›n en aç›k görüldü¤ü bir zaman dilimidir. Mo-
dernitenin en önemli özelli¤i, hemen her alanda somut verilere sahip olmak
ve bu verilerin süreklili¤ini, meydana gelen de¤iflikliklerin zaman ve nite-
liklerini gösterecek düzenli bir kay›t sisteminin gelifltirilmifl olmas›d›r. Top-
rak mülkiyeti aç›s›ndan 19. yüzy›l›n iki önemli faaliyeti vard›r. Bunlardan
birincisi, üretim kaynaklar›n›n sahiplerince aç›klay›c› ve kan›tlay›c› belge-
lere sahip olunmas›d›r. Bu yüzden mülk topraklar›n ve kamuya ait alanla-
r›n tespiti çal›flmalar›, bir yandan tapu sicillerinin sa¤l›kl› tutulmas›n› gün-

59

1199..  YYüüzzyy››ll  ÖÖnncceessiinnddee  OOssmmaannll››  KKaayy››ttllaarr››nnddaa
TTaarrllaa  SS››nn››rr››  vvee  BBüüyyüükkllüü¤¤üü  ‹‹ççiinn  KKuullllaann››llaann

ÖÖllççüülleerr  NNee  KKaaddaarr  MMuu¤¤llaakktt››??

kebikeç / 24 • 2007

HHüüllyyaa  TTAAfifi**

B

* Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Tarih Bölümü.



deme getirirken, di¤er yandan da bu topraklar›n s›n›rlar›n›, niteliklerini ve
büyüklüklerini somutlayacak kadastro çal›flmalar›n›n da ayn› anda sürdü-
rülmesini sa¤lam›flt›r. Kadastro, bu dönemin önemli bir uygulamas›d›r.
“Gayr›menkulün sahih bir tercüme-i hâlini yapmak” anlam›na gelen ka-
dastro1, iki amaçla yap›l›r. Bunlardan birincisi, devletin adaletli bir vergi
almas› iste¤ine dayan›r. ‹kincisi ise, hukuki kaynakl›d›r ve “gayr›menkulün
tasarrufunu tespit, s›n›rlar›n› tayin ve tafl›nmaz›n leh ve aleyhindeki bi’l-
cümle haklar›n› tespit ve bunlar›n hareketlerini hem takip, hem de tanzim”
etmektir2.

Kadastro için 19. yüzy›lda Avrupa’da çeflitli yöntemlerle haritalar yapmak
yoluna gidilmifl ve 1850’den itibaren 1908’e kadar kadastroya esas olacak ha-
ritac›l›k, büyük geliflme göstermifltir. Kadastronun en önemli özelli¤i, gayr›-
menkullerin alan üzerindeki do¤al hudutlar›n›n bilinen ölçü usullerine göre
belirlenmesi ve bunlar›n arazi üzerinde sabit ve bî-taraf noktalara göre tan›m-
lanmas›d›r. Bu sabit, bî-taraf noktalara nirengi veya poligon denir. Yani ara-
zinin s›n›rlar› konusunda herhangi bir anlaflmazl›k zuhur ederse, bu anlafl-
mazl›¤›n çözümünde, arazilerin ve s›n›rlar›n sözü edilen noktalara göre ko-
numlar› gözönünde bulundurulur ve ölçümler ona göre yap›l›r. Bu, 19. yüzy›l-
da haritac›l›k esaslar›n›n geliflmesiyle ortaya ç›km›fl bir uygulamad›r. Hem ta-
sarrufta, hem de anlaflmazl›klar›n çözümünde baflvurulacak en sa¤l›kl› yol-
dur. Kadastronun yararlar›ndan bir di¤eri de, kamu alanlar›n›n, özellikle fle-
hirleraras› yol, meydan gibi alanlar›n korunmas›n› sa¤lamas›d›r. O yüzden
modernitenin en önemli faaliyetlerinden birisi, ülkelerin kadastrosunu ç›kar-
makt›r.

Bu aç›klamalardan sonra klasik dönem Osmanl› toprak rejiminin uygula-
malar›na dönelim. Bilindi¤i gibi t›mar sistemi içinde topra¤›n ç›plak mülkiye-
ti devletin elinde tutularak bunun kullan›m› üretici köylüye b›rak›lm›flt›. Köy-
lünün kullan›m hakk›, topra¤›n›n yer ald›¤› dirlik sahibinin verdi¤i bir tezke-
re ile gerçeklefliyordu. Bu tezkere, bir tasarruf tapusu idi. Dirli¤in sipahisi,
köylüye bu tezkereyi verirken “resm-i zemîn” veya “resm-i tapu” denen bir ver-
gi al›yordu. Ayr›ca bundan sonra topra¤› iflleyen köylüden çift resmi denen ra-
iyyet rüsumu al›n›rken tasarruf etti¤i topra¤›n büyüklü¤ü önem tafl›d›¤› ve di-
¤er yandan toprakta üretilen ürünün öflrü belirlenirken ürünün miktar› aç›-
s›ndan topra¤›n alan büyüklü¤ünün bilinmesi gerekti¤i için, tahrir s›ras›nda
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1 Halit Ziya Türkan; “Toprak Meselesinde Kadastronun Rolü”, Türkiye Ekonomisinin Bafll›ca Meseleleri, Türk
‹ktisat Cemiyeti Yay›nlar›, Ankara 1944, s: 66.

2 Türkkan, age.,  s: 66.



ekilebilir topraklar dikkatli bir say›ma tabi tutuluyordu3. Bu bak›mdan tasar-
ruf tezkeresi, defter-i hâkânîdeki bilgilere dayanan, fakat ondan daha aç›kla-
y›c› bir üslupla topra¤›n s›n›rlar›n› ve alan büyüklü¤ünü de gösteriyordu. An-
cak tek tek sipahilerin verdikleri bu tezkere örneklerine nâdiren sahibiz4. He-
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3 Bu sebeple tahrir defterlerinde köy ve mezraalarda üretimde bulunan köylüden al›nacak vergi has›las›n› tes-
pit edebilmek için hem üreticilerin tek tek ve durumlar›na iliflkin özellikleri ayr›nt›l› olarak belirlenir, hem
de onlar›n tasarrufundaki topraklar “çift” birimi esas al›narak kaydedilirdi. Çift, genellikle bir çift öküzle
ve bir ailenin d›flar›dan yard›m almadan iflleyebilece¤i ve ürün alabilece¤i toprak büyüklü¤ü idi. Ancak çift,
beldeden beldeye ve tasarruf edilen topra¤›n verimlili¤ine göre de¤iflti¤i için kanunnamelerde her beldede
“çift” dendi¤i zaman ne anlafl›ld›¤› aç›klan›rd›. Bu bak›mdan defter-i hâkânîlerde üreticilerin tasarruf et-
tikleri topraklar, çifte göre tayin edilir. Çiftin alt›nda toprak tasarruf edenler “nim-çift”, “bennak”, “ekinlü
bennak” gibi s›n›flamalara tâbi tutulurdu. Bunlar, belde sakinleri taraf›ndan bilinen tan›mlard›. Ömer Lüt-
fi Barkan’›n yay›nlad›¤› kanunnamelere bakt›¤›m›zda, bir çiftlik yerin büyüklü¤ünün sancak s›n›rlar› içe-
risinde sabit, ancak sancaktan sanca¤a farkl›l›klar arzetti¤i görülmektedir. Örne¤in Ayd›n sanca¤›ndaki
bir çiftli¤in alan› ile Hüdavendigar’daki çiftli¤in alan› ayn› de¤ildi. Kimi zaman da ayn› sancak içerisinde
yer alan kazalardaki çiftli¤in alanlar› da birbirinden farkl› olabiliyordu. Buna dair bilgileri, Barkan’dan
naklen afla¤›da aktar›yoruz:
“Zirâ has yerden yetmifl seksen dönüm ve mutavass›t-ul-hâl yerden yüz dönüm ve ednâ yerden yüz otuz ve
yüz elli dönüm yer bir çiftlik i‘tibâr olunur. Dönüm dahi hatevât-› müte‘arefe ile k›rk hatve yerdir, tûlen ve
arzen” (Ömer Lütfi Barkan; “Hüdâvendigâr Livâs› Kanunnamesi”, XV ve XVI.nc› As›rlarda Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esaslar›, I. Cilt: Kanunlar, (t›pk›bas›m), (yay. haz.: Hüse-
yin Özde¤er), ‹stanbul 2001, s: 2. Bu eser bundan sonra, Barkan; Kanunlar olarak verilecektir.
“Ve çiftlik bâb›nda mikdar has yerden altm›fl dönümdür. Ve mutavass›t-ul-hal olan yerlerden 80 dönümdür.
Ve edna yerlerden yüz otuz yüz elli dönüm yer bir çiftlikdir öylece i’tibar olunur”, Barkan; “Kanunu Liva-i
Ayd›n”, Kanunlar, s: 8.
“Çiftlik husûsunda a‘lâ ve evsat ve edna mu‘teber olub bütün çiftlik a‘lâ yerden altm›fl dönüm ve evsat yer-
den seksen ve doksan dönüm ve ednâ yerden yüz ve yüz yigirmi dönüm demifllerdir. Ammâ beyn-en-nâs
meflhûr ve ma‘ruf olan çiftlik oldur ki bir çiftlik nadas›na ve ekinine vefâ ide ehâlî-i kurâdan ekinciler da-
hi ana bir çiftlik dirler. Mikdarda Bursa müddile on iki müdlik yerdir. Konya müddile sekiz müdlik olur bil-
fi’il ma‘mul olan kile ile alt› müdlik yerdir”, Barkan, “Vilâyeti Karaman, Kanunname-i Vilayeti Mezbûre”,
Kanunlar, s: 47.
“Yürümek ad›m›yla eni ve uzun› k›rk ad›m yere bir dönüm dirler. Su basar ve her y›l ekilir a‘lâ yerlerden
seksen dönüm yere bir çiftlik dirler ve evsat-ul-ahvâl olan yerlerde yüz dönüm yere bir çiftlik dirler. Ve ed-
nâ yerlerden yüz elli dönüm yere bir çiftlik dirler. Bu zikr olan ova yerde oldu¤u takdircedir. Da¤larda çift-
lik olmayub dönüm ibâreti isti‘mâl olunur” (Barkan, “Diyarbekir Vilâyeti Kanunu”, Kanunlar, ss: 131-132).
“Ve tamam bir çiftlüklik yer ki has yerden ola altm›fl dönümdür a‘lâ yerden yetmifl seksen, evsatdan yüz

yüz on yüz yigirmi, ednâ yerden yüz elli dönümdür. Bunun ile amel oluna … ve dönüm dahi tûlen ve arzen
k›rk hatvedir” (Barkan, “Kanun-› Hukuk ve Rüsûm-› Livâ-i Sirem”, Kanunlar, s: 308).
“Ve çiftlik Anabolu ve Gördos ve ... kazalar›nda a‘lâ yerden seksen dönüm, evsat yerden yüz ve yüz yigirmi
dönüm ve ednâ yerden yüz elli dönüm bir çiftlik yerdir. Dönüm dahi hatevât-› müte‘ârefe ile tûlen ve arzen
k›rk hatvedir. Amma Mezistre ve Beneffle ve Kurûn ve … kazalar›nda elli dönüme bir çift i‘tibâr iderler. Ve
Çakvenye (?) câniblerinde yigirmi otuz dönüme bir çift dirler. Kazalar›n çiftleri muhtelif-ül-ahvâldir. Ve her
bir kazada i‘tibâr olundu¤u üzere bir çiftlik yer tasarruf edenden tamam altm›fl akçe çift akçesi al›n›r” (Bar-
kan, “Kanunname-i Vilayet-i Mora”, Kanunlar, s: 327).

4 Çok nadir rastlanan bir sipahi tezkeresine örnek olarak bkz: Amasya fier‘iyye Sicili 22, 21/4:
“Vech-i tahrîr-i hurûf budurk ki, 
Vekîli oldu¤umuz Taflkald›rano¤lu ‹brahim A¤a’n›n t›mâr› karyelerinden Kayac›k nâm karye sâkinlerinden
Ayfle hatunun zabt ve tasarrufunda olan üüçç  öökküüzzllüükk  ttaarrllaallaarr››nn Celebo¤lu Hac› Bey’e bey‘-i bât-› sahîh ile
bey‘ eyleyüb fürûht eyledi¤i ecilden biz dahi zabt ve rabt içün yedine iizziinn  tteezzkkeerreessii  vermiflüzdür, taraf›m›z-
dan ve taraf-› âherden kimesne müdâhale eylemeye. Tahrîren fî 1101.
El-hakîr Subafl› Es-seyyid Ali Çelebi”. 
Burada görüldü¤ü gibi, sözü edilen topra¤›n s›n›rlar› hakk›nda hiçbir bilgi verilmeden do¤rudan topra¤›n
büyüklü¤ü, ““üüçç  öökküüzzllüükk”” olarak zikredilmifltir. Belli ki sat›fl muamelesinin taraflar› ile sipahi aras›nda bu
konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Çünkü, burada her üç kifli de bu toprak etraf›nda menfaatdar durum-
dad›rlar. ‹kisi al›c› ve sat›c›, üçüncüsü de bu toprak devrinden dolay›, “resm-i tapu” alacak kiflidir. E¤er ara-
lar›nda bir anlaflmazl›k olsayd›, belge bu flekilde düzenlenmeyecekti. 



le sipahi düzeyinde bu tezkere kay›tlar›n›n yer ald›¤› defterlerin olup olmad›-
¤›na iliflkin bilgiden yoksunuz. Bu bak›mdan çok ince de¤erlendirmeler yapma
imkan›na da sahip de¤iliz. Bizim aç›m›zdan kullanabilece¤imiz tek bilgi kay-
na¤› fera¤, devir, temlîk ve sat›fllara iliflkin mahkeme kay›tlar› ile e¤er zuhur
etmiflse ihtilaf ve niza konusu topraklar üzerinde yap›lan keflif tutanaklar›d›r.
‹flte bu makalenin dayana¤›, bu iki tür kay›tlardan derlenen bilgiler olacakt›r.

Osmanl› döneminde tasarruf edilen topraklar›n s›n›rlar› ve geniflliklerinin
tan›mlanmas›nda belgelerde üç ayr› yol izlendi¤i görülmektedir. E¤er taraflar
aras›nda bir niza olmaks›z›n devir, fera¤ ve sat›fl muameleleri s›ras›nda bir ta-
fl›nmazdan söz ediliyorsa, “inde’l-ahâlî ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd” ibaresiyle
s›n›rlar›n tarif edildi¤i görülmektedir. Bu ibare, komflular›n birbirlerinin
mülkleri hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unu göstermektedir. Bu bilginin yayg›nl›-
¤› ve zaman bak›m›ndan eskili¤i için “mâ-takaddemden mülk-i mevrûsumuz
olan”, “sinîn-i sâb›kadan beri mutasarr›f oldu¤umuz” gibi ibareler, aç›klay›c›-
d›r. Bunlar, toprak paylafl›m›n›n süreklili¤ini göstermektedir.

‹kinci olarak e¤er bir bahçe veya tarla muayyen bir ücret karfl›l›¤› sat›l›yor-
sa, tafl›nmaz›n dört yan›ndaki s›n›r komflular› “flarken ..., garben ..., flimâlen
… ve k›bleten … mülkleri ile mahdûd” fleklinde aç›klanmaktad›r.

Üçüncü olarak, e¤er tafl›nmaz›n bir veya birden fazla taraf› dere veya neh-
re ya da da¤ ve orman gibi hâlî yerlere ya da kamuya ait yollara dayan›yorsa
bunlar aç›kl›kla belirtiliyordu. Bu hususda kullan›lan ibare, belgelerde genel-
likle “bir taraf› ... mülküne, bir taraf› ... mülküne, bir taraf› tarîk-i âmma ve
taraf-› âheri ... da¤›na/nehrine müntehî” fleklinde yer almaktayd›5.

Bu konuda, belgelerde daha aç›k ifadeler de vard›r. Komflu s›n›rlar aç›klan-
d›ktan sonra arazinin konumu, bilinen bir noktaya veya bir arazi flekline göre
tan›mlanm›flt›r. Örne¤in Fatih’in vak›flar›n›n akarât›n›n aç›kland›¤› sicillerde
geçen flu ifadeler ilginçtir6:

“yine eettrrââff--››  eerrbbii‘‘aass›› Hamam Dere ve Edhem ve Kas›m tarlalar› ve tarîk-i
âmm ile mahdûd ÇÇiinnggâânnee  MMeezzaarrll››¤¤››  cciivvâârr››nnddaa  on alt› dönüm bir k›t‘a tarla”

“yine bbiirr  ttaarraaffddaann Çobano¤lu Harman› ve iikkii  ttaarraaffddaann hâlî mahall ve bbiirr  ttaa--
rraaffddaann tarîk-i âmm ile mahdûd kkiirreemmiiddhhâânnee  zzaahhrr››nnddaa seksen befl dönüm bir
k›t‘a tarla”
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5 “... karye-i mezbûre topra¤›nda vâki‘ bir haddi Köse Ali ve bir haddi Kara Hasan ve bir haddi Kerflkür o¤lu ‹b-
rahim ve bir haddi nehr-i kebîr ile mahdûd ve mümtâz...” (Amasya fier‘iyye Sicili 23, 41/1); ““… Bavl›m nâm
karye turâb›nda Kalburcu Özü nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Muhz›r o¤lu ba¤› ve bir tarafdan Mustafa
ba¤› ve bir tarafdan cebel ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen sekiz ›rgadl›k ba¤” (Ankara
fier‘iyye Sicili 41, 62); “Balgat nâm karye hudûdu dâhilinde vâki‘ bir tarafdan mezbûr Mirza ve bir taraf-
dan Bal› ve bir tarafdan dere ve bir tarafdan cebel ile mahdûd tahmînen on befl ›rgadl›k bir k›t‘a ba¤ …”
(Ankara fier‘iyye Sicili 64, 140).

6 Hülya Tafl; Defter-i Evkâf-› Fatih Sultan Mehmed Han, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakül-
tesi, Tarih Bölümü, Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi, Ankara-1996, ss: 172-175.



“yine iikkii  ttaarraaffddaann Edhem ve bbiirr  ttaarraaffddaann El-hâcc ‹sa ve bbiirr  ttaarraaffddaann K›l›ç-
l› Sagîr Çiftli¤i tarlalar› ile mahdûd LLeeyylliikk  ÇÇeeflflmmee  kkaarrflfluussuunnddaa on befl dönüm
bir k›t‘a tarla”

“yine eettrrââff--››  eerrbbii‘‘aass›› çiftlik-i mezkûr tarla ve Hac›o¤lu Çay›r› ve Haracc›
Çiftli¤ine giden yol ile mahdûd TTuuzzllaa  KKööpprrüüssüü  iittttiissââlliinnddee Çoban Çay›r› de-
mekle arîf yüz seksen dönüm bir k›t‘a çay›r”

“yine bbiirr  ttaarraaffddaann K›l›çl› Sagîr Çiftli¤i tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann Karg›l›o¤lu
tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann Yusuf tarlas› ve ba‘zen K›l›çl› Çiftli¤i tarlas› ve bbiirr  ttaa--
rraaffddaann mârrü’z-zikr Yapa¤c› Çiftli¤i tarlas›  ile mahdûd ddeelliikklliittaaflfl  cciivvâârr››nnddaa
…otuz dönüm bir k›t‘a tarla”

“yine bbiirr  ttaarraaffddaann Kâtib Ahmed zevcesi ve bbiirr  ttaarraaffddaann mezkûr Yapa¤c›
Çiftli¤i tarlalar› ve bbiirr  ttaarraaffddaann yine ba‘zen çiftlik-i mezkûr ve ba‘zen Kas›m
tarlalar› ve bbiirr  ttaarraaffddaann tarîk-i âmm ile mahdûd BBaarryyeeddâârr  bbaayy››rr››nnddaa  on iki dö-
nüm bir k›t‘a tarla”

“yine eettrrââff--››  eerrbbii‘‘aass›› Tekye tarlas›, Osman ve ‹smail ve El-hâcc ‹bifl ve çift-
lik-i mezkûr tarlalar› ve uulluu  yyooll ile mahdûd KKookkmmuuflfl  PP››nnaarr  üüssttüünnddee  yirmi befl
dönüm bir k›t‘a tarla”

“yine bbiirr  ttaarraaffddaann çiftlik-i mezkûr tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann Bosna köylü ‹sma-
il Çiftli¤i tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann ‹bifl tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann Süvari Yolu ile mah-

dûd BBoossnnaa  KKööyyüü  YYoolluu  aalltt››nnddaa  KKüürrüümm  üüssttüünnddee yirmi  dönüm bir k›t‘a tarla”.
Örnekleri daha da art›rmak mümkündür. Yukar›da al›nt›lad›¤›m›z kay›t-

lardan da anlafl›ld›¤› gibi bir tarlan›n ya da bir çay›r›n, arazinin s›n›rlar›, kom-
flular›na göre tespit edildikten sonra o arazinin yeri; ddeerree,,  pp››nnaarr,,  ççeeflflmmee,,  mmee--
zzaarrll››kk,,  yyooll,,  tteeppee,,  bbaayy››rr,,  ttaaflfl gibi mevkii nesiller boyu de¤iflmeyecek bir tafl›nma-
za göre sabitlenmektedir. Böylece olas› kar›fl›kl›klar önlenmektedir. 

Dile getirdi¤imiz bu üç grup ibareden ikisi, birbirlerini tan›yan kiflilerin
kendi içlerinde nesiller boyu oluflan mutabakat› göstermektedir. Üçüncüsü
ise, nispeten daha sonraki dönemlerde kadastral belirlemenin özünü teflkil
eden muayyen ve de¤iflmeyen nirengi noktalar›n› and›rmaktad›r. Bu tan›mla-
malar, yukar›da sözü edilen tabiat flekillerinin s›n›r oluflturdu¤u hallerde kar-
fl›m›za ç›kt›¤› gibi, onlara s›n›r olmayan, fakat onlar›n civar›nda bulunan ta-
fl›nmazlar için de kullan›labiliyordu. Özellikle Fatih Evkâf Defteri’nden ald›-
¤›m›z ibareler, 19. yüzy›lda kroki veya de¤iflik tersîmât fleklinde karfl›m›za ç›-
kan nirengi noktalar›na göre konumu belirlenen arazilerin, çizgi ile de¤il de
söz ile çizilmifl resmidir. Bu bak›mdan kadastro uygulamas›n›, sadece Bat›’dan
al›nm›fl bir usul olarak alg›lamay›p, bunu Osmanl› toprak düzeninin kuflaktan
kufla¤a aktar›lan geleneksel yöntemine de ba¤lamak gerekir.
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Yukar›da sözünü etti¤imiz s›n›r belirlemeleri kadar önemli olan bir di¤er
husus da, bu s›n›rlar›n çevreledi¤i topra¤›n geniflli¤inin belirtilmesi ve bu be-
lirleme için yine beldeden beldeye de¤iflen ve belde sakinleri aras›nda miktar-
lar› konusunda mutabakat bulunan birtak›m alan ölçeklerinin zikredilmesi-
dir. Daha sonra belgeler üzerinde de¤erlendirme yaparken de gösterece¤imiz

gibi, alan ölçe¤i olarak “… öküzlük yer” 7, “… muddluk tarla/yer”8, “… ›rgad-
l›k ba¤”9, “… kütüklük ba¤”, “… sünbül tohm isti‘âb eder tarla”10, “… k›yel
tohm isti‘âb eder arazi”11 gibi ibareler kullan›l›yordu.

Bu ibarelerin, modernite döneminin kesin rakamlara dayal› bilgileri ile
karfl›laflt›r›ld›¤› zaman, birtak›m belirsizlikler içerdi¤i düflünülebilir. Bunun
için de bu belirsizlikler sebebiyle tasarruf edilen topraklar aras›nda çok s›k
müdahalelerin yafland›¤› ve zaman içinde “mütegallibe”nin baz› topraklar› ön-
ce tasarrufuna, sonra da mülkiyetine geçirdi¤i iddia edilebilir. Nitekim, 19.
yüzy›l› araflt›ranlar, yaln›z Osmanl› ülkesinde de¤il, Avrupa’da da bu döneme
daha önceki belirsizliklerden kaynaklanan çok say›da problemin devr oldu¤u-
nu, kay›tlar ile fiilî durum aras›nda izah edilemeyecek büyük farkl›l›klar›n gö-
rüldü¤ünü ileri sürmüfllerdir12.

Bu makalede, 19. yüzy›la devr olan problemlerin, 19. yüzy›l ölçülerine göre
“belirsizlik” olarak görülen kay›tlardan kaynaklanmad›¤›, tedâhül ve tecâvüz-
lerin baflka sebeplerinin oldu¤u aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

Bu fikrimizi desteklemek üzere, iki hususu öncelikle belirtmek gerekir.
Bunlardan birincisi, tarif edilen s›n›rlar ve onlar›n içinde kalan toprak büyük-
lüklerinin birlikte ele al›nd›¤› ve bunlardan birinde istenmeyen ya da beklen-

64

kebikeç / 24 • 2007

7 “... nâm karye topra¤›nda vâki‘ beyne’l-ahâlî ma‘lûme üç öküzlük tarlalar›m› ...” (Amasya fier‘iyye Sicili 22,
21/4).

8 “… bir muddluk yer” (Bursa fier‘iyye Sicili A-8, 179/2432); “tahmînen buçuk muddluk mikdâr› yeri ki Umur
Bey ba¤çesi kurbundad›r” (Bursa fier‘iyye Sicili A-8, s. 223, belge: 4).

9 “… ile mahdûd tahmînen on ›rgadl›k ba¤›” (Ankara fier‘iyye Sicili 41, 2); “… ile mahdûd ve tahmînen on ›r-
gadl›k mülk ba¤…” (Ankara fier‘iyye Sicili 41, 18). Benzer belgeler için bkz:  Ankara fier‘iyye Sicili 64, 19,
22, 49, 58, 93.

10 “... nâm karye topra¤›nda vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd tahmînen iikkii  bbuuççuukk  ssüünnbbüüll  ttoohhmm  iissttii‘‘ââbb  eeddeerr bir k›t‘a arz-
› hâlî ...” (Antakya fier‘iyye Sicili 2, 31/42); “... tarlas› ile müntehî ve mahdûd ve tahmînen iikkii  ssüünnbbüüll  ttoohhmm
iissttii‘‘ââbb  eeddeerr bir k›t‘a tarla ...” (Antakya fier‘iyye Sicili 4, 33/60). 

11 “…nâm karyede vâki‘ yirmi k›yel tohm isti‘âb eder arâzi …””  (Amasya fier‘iyye Sicili 24, 17/2); “… tarlalar› ile
mahdûd olub tahmînen otuz keyl-i ‹stanbulî tohm isti‘âb [eder] Daniflmendli Yeri demekle ma‘rûf olan bir
k›t‘a tarla…, ” (Ankara fier‘iyye Sicili 41, 102). Benzer belgeler için bkz: Ankara fier‘iyye Sicili 41, 130, 193,
273, 299.

12 Yücel Terzibafl›o¤lu; “Eleni Hatun’un Zeytin Bahçeleri: 19. Yüzy›lda Mülkiyet Haklar› Nas›l ‹nfla Edildi?”,
Tarih ve Toplum, Güz 2006, No: 4, ‹stanbul, ss: 123-126. Bu makalede Mihaliç eflraf›ndan Galip Pafla’ya ait
bir örnek verilmekte ve Pafla’n›n tapu senedi üzerinde 1.700 dönüm olarak gösterilen mer’as›n›n fiiliyatta
10.000 dönümü aflt›¤› zikredilmektedir (s: 125). Fakat bu aç›klaman›n hemen arkas›ndan bu durumun da-
ha önceki kay›tlarda yer alan s›n›r bilgilerinin mu¤lakl›¤›ndan kaynaklanmad›¤›, beldenin tapu kay›tlar›n-
da birçok silinti ve kaz›nt›lar›n gözlendi¤i belirtilmektedir. Anlafl›l›yor ki “mütegallibe”den olanlar, bir yan-
dan küçük toprak sahipleri üzerinde tahakküm kurarken, di¤er yandan resmi kay›tlarla oynamay› da ba-
flarabilmifllerdir. O yüzden 19. yüzy›ldaki kay›tlar ve fiilî durum aras›ndaki farkl›l›k, bir önceki dönemin
uygulamas›n›n sonucu de¤ildir. 



meyen bir de¤ifliklik yap›lmas› halinde bu durumu ikincisinin ortaya ç›kara-
ca¤›d›r. ‹kinci husus, çok uzun tasarruf sürelerinin bir yerleflmifllik sa¤lama-
s›d›r. Nitekim, sat›fllarda veya vergiye konu olan mülklerin tan›m›nda, belge-
lerden anlafl›ld›¤›na göre bir problem yaflanmamaktad›r. Problemli durumlar-
da ise, kay›tlar kadar beldenin yafll› ve daha eski dönemleri bilenlerin tan›k-
l›klar› önem kazanmaktad›r.

Bu aç›klamalardan sonra belgesel bilgilerle, bu söylediklerimizi destekleye-
biliriz: Bu bölümde Anadolu’nun çeflitli yerlerinden örnekler irdelenecektir.
Elimizde AAnnttaakkyyaa,,  HHaarrppuutt,,  BBuurrssaa,,  AAmmaassyyaa,,  AAnnkkaarraa  vvee  BBoorr  flfleerr‘‘iiyyyyee  ssiicciilllleerriinn--
ddeenn derlenmifl arazi sat›fl ve devirleriyle ilgili kay›tlar vard›r. Bu kay›tlar›n,
birbirinden farkl› bölgelere ait olmas›na ra¤men, benzer muamelelere tan›kl›k
etmektedir. A¤›rl›kl› olarak 18. yüzy›la ait bu belgelerden anlafl›ld›¤› kadar›y-
la, yukar›da aç›klad›¤›m›z biçimde s›n›r ve genifllikleri, sahipleri ve beldenin
di¤er yerleflikleri taraf›ndan bilinen araziler çok uzun süreli olarak üreticile-
rin tasarrufunda bulunmufltur. Özellikle 18. yüzy›lda, askerî zümrelere men-
sup olan kiflilerin topra¤› mülk edinme e¤ilimi gösterdiklerini, yine bu örnek-
lerden anl›yoruz. Bu kez, k›rsal kesime d›flar›dan gelen bu yeni sahipler, sözü
edilen uygulamalar› kabullenerek toprak tasarrufunun içine girmifllerdir. Bu
yeni sahipler, kendileri rencber olmad›klar› için, topra¤› ekip biçmede ortak-
l›klar kurmufllard›r13.

Antakya mahkeme defterinde kay›tl› 13 Aral›k 1749 (3 Muharrem 1163) ta-
rihli hüccetde “…nâm mezra‘a topra¤›nda vâki‘ k›bleten El-hâcc Mansur o¤lu
tarlas› ve flarken Hac› Mehmed o¤lu Hüseyin tarlas› ve garben nehr-i cârî ve
flimâlen Pal o¤lu tarlas› ile müntehî ve mahdûd ve tahmînen iki sünbül tohm
isti‘âb eder bir k›t‘a tarla …”dan söz edilmektedir14. Sat›fla konu olan bu tar-
lan›n belirtilen s›n›rlar içindeki büyüklü¤üne iliflkin kesin bir ölçü verilme-
mifltir. Ancak, burada yaklafl›k 2 sünbül tohum ekilebildi¤i belirtilmektedir.
Bilindi¤i gibi “sünbül”, Halep, Antakya bölgelerinde kullan›lan bir hacim ölçü-
südür. Hububat ölçü birimi olan sünbül, 1 Halebî mekkükün 0,18 ile 0,20’si
oran›ndad›r. 1 Halebî mekkük’ün karfl›l›¤› 81,2 kg. bu¤day oldu¤una göre, 1
sünbül’ün kg. cinsinden a¤›rl›¤› 14,616 ile 16,24 kg. aras›nda de¤iflen bu¤daya
karfl›l›k gelmektedir15. Örne¤imizde, sözü edilen bir k›t‘a tarlaya yaklafl›k 2
sünbül tohum ekilebildi¤i belirtildi¤ine göre, bu tarlada 30 kg. civar›nda to-
hum kullan›lmaktad›r. 30 kg.l›k tohum ekilen bu tarlan›n yüzölçümü için Yu-
nus Koç’un çal›flmalar›ndan yararlanarak bir ç›karsamada bulunabiliriz. Bu-
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13 Özer Ergenç; “XVIII. Yüzy›lda Osmanl› Anadolu’sunda Tar›m Üretiminde Yeni Boyutlar: Muzâra‘a ve Murâ-
ba‘a Sözleflmeleri”, Kebikeç, No: 23, ss: 129-139.

14 Antakya fier‘iyye Sicilleri 4, 33/60.
15 Enver Çakar; XVI. Yüzy›lda Halep Sanca¤› (1516-1566), Elaz›¤-2003, ss: 243-244.



rada bahsi geçen bir k›t‘a tarlan›n kaç dönüme denk geldi¤ine dair bir bilgimiz
yoktur. Yunus Koç’un yerel müdler üzerinden yapt›¤› ölçü birimlerine dair
araflt›rmas›nda, bugünün flartlar›nda dahi bir dönüme 30 kg.›n üzerinde to-
hum ekiminin çok fazla oldu¤u dile getirilmektedir16. Gerek Koç, gerekse
Koç’un bulgular›n› destekleyen Mehmet Öz’ün çal›flmalar›ndan ç›kan ortak so-
nuç, Anadolu’nun birçok bölgesinde, ortaça¤ koflullar›nda, yani tar›m›n kara
sabanla ve öküzle yap›ld›¤›, makinenin girmedi¤i dönemlerde bir dönüme or-
talama 8-12 kg. hububat›n ekildi¤idir17. Buna dayanarak yukar›da yüzölçü-
münü tam bilmedi¤imiz tarlan›n dönüm olarak büyüklü¤ünü tahmin edebili-
riz. Ortalama 30 kg. tohum ekildi¤ine göre, tarlan›n yaklafl›k 2 dönümlük bir
yer olmas› muhtemeldir. Burada bizim tahmin etmeye çal›flt›¤›m›z bu tarlan›n
büyüklü¤ü, “sünbül” tan›mlamas›yla o dönemin ziraatçileri aras›nda bir belir-
sizlik, bir mu¤lakl›k tafl›m›yordu ki sicillere bu flekilde kaydedilmiflti.

Bu ç›karsamadan sonra yukar›daki belgede dikkati çeken di¤er husus, flu-
dur:  Sat›fla konu olan tarlan›n üç taraf›ndaki s›n›r komflular›n›n her biri, tek
kiflidir. Yani, herhangi bir taraf›nda birden fazla kifli ile komfluluk iliflkisi yok-
tur. Buradan yandaki tarlalar›n da sözü edilen tarla büyüklü¤ünde olabilecek-
leri tahmin edilebilir. 

Fakat, birbirine komflu olan kiflilerin tasarrufunda bulunan tarlalar›n yak-
lafl›k ayn› büyüklükte olmad›¤›, farkl› büyüklükte arazilerin yan yana bulun-
du¤unu gösteren kay›tlar da vard›r. Örne¤in Fatih Sultan Mehmed vak›flar›-
n›n Silivri kazas›ndaki akarât› say›l›rken baz› tarlalar için flu ifadeler kulla-
n›lm›flt›r. “… yine bbiirr  ttaarraaffddaann bbaa‘‘zzeenn Koyuncuo¤lu Harman› ve bbaa‘‘zzeenn Hac›-
o¤lu tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann Büyük A¤›l ve bbaa‘‘zzeenn çiftlik-i mezbûr tarlas› ve
bbaa‘‘zzeenn Yörük Mustafa tarlas› ve bbiirr  ttaarraaffddaann karye-i mezbûreden Silivri’ye
mürûr olunur tarîk ve bbaa‘‘zzeenn Çavufl Çeflmesi ile mahdûd Hamam Dere Ba¤çe-
si ittisâlinde … üç yüz dönüm bir k›t‘a tarla”18; “yine bbiirr  ttaarraaffddaann Hac›o¤lu Os-
man ve bbaa‘‘zzeenn  K›l›çl› Sagîr Çiftli¤i çay›rlar› ve bbiirr  ttaarraaffddaann El-hâcc ‹sa ve bbiirr
ttaarraaffddaann Edhem ve bbiirr  ttaarraaffddaann mârrü’z-zikr Yapa¤c› Çiftli¤i tarlalar› ile
mahdûd ve Beflbudak Tarla demekle arîf altm›fl befl dönüm bir k›t‘a tarla”19.

Bu iki örnekten birincisinin, dört taraf›nda da birden fazla mülk veya yol
ve çeflme gibi kamuya ait alanlar yer alm›flt›r. ‹lk örnekte tarlan›n 300 dönüm-
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16 Yunus Koç; “Zirai Tarih Araflt›rmalar›nda Ölçü Tart› Birimleri Sorunu”, Uluslararas› Kuruluflunun 700. Y›l
Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanl› Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Ba-
s›mevi, Konya-2000, s: 544.

17 Koç; agm., s: 544; Öz, bu rakam›n ortalama 10-15 kg. oldu¤unu ifade etmektedir. Bkz: Mehmet Öz; “XVI. Yüz-
y›lda Anadolu’da Tar›mda Verimlilik Problemi”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 4-8 Ekim 1999, Kong-
reye Sunulan Bildiriler, c: III, Ankara-2002, s: 1644.

18 Tafl; Defter-i Evkâf-› Fatih Sultan Mehmed Han, s: 172.
19 Tafl; Defter-i Evkâf-› Fatih Sultan Mehmed Han, s: 171.



lük büyük bir alana yay›lm›fl olmas›, çevresinin daha küçük tarlalarla çevril-
mesini gerektirmifltir. Yukar›daki ifadelerde “ba‘zen” sözcü¤ü, “bir k›sm› flu,
bir k›sm› bu” anlam›na gelmektedir. ‹flte bu durum bize, kolayl›kla arazilerin
birbirleri aleyhine sahiplerince büyütülemeyece¤i bir tasarruf ve mülkiyet ör-
güsünü göstermektedir. Ancak, hem-s›n›r olan tarlalar›n, sat›n alma suretiy-
le birlefltirildi¤i ve bu hususun ayr›nt›l› tan›mlarla mahkeme kay›tlar›na geçi-
rildi¤ini gösteren örnekler vard›r. Eylül 1662 (Safer 1073) tarihli belgede, Har-
put’a ba¤l› Kesernik adl› zimmi köyünde Erkenik veled-i ‹vanis, babas›ndan
kendisine intikal eden bir bostan yerini, Mustafa A¤a’ya satarken tafl›nmaz›-
n›n s›n›rlar›n› flöyle tan›mlamaktad›r: “karye-i mezbûr akâr›nda vâki‘ bir ta-
raf› müflterî-i mezbûr ve bir taraf› Madikir ve bir taraf› vakf tarla ve bir tara-
f› Güllü Bostan, bu hudûd ile mahdûd” yer20. Görüldü¤ü gibi, Mustafa A¤a,
ad› geçen tarlan›n bitifli¤inde bir yere sahiptir. Kendisi, köylü olmad›¤›na gö-
re, muhtemelen oray› da sat›n alma yoluyla mülk edinmifltir. Bu belgeden an-
lafl›ld›¤›na göre, müflteri konumunda olan Mustafa A¤a, daha önce ald›¤› tar-
lay› yeni al›mlarla büyütmektedir. 18. yüzy›l›n genel e¤ilimine uygun olarak,
aslen askerî zümrelere mensup olanlar›n, servetlerini tafl›nmazlara yat›rd›k-
lar› anlafl›lmaktad›r. Bu olayda da sat›n alma ifllemi “sâhib-i arz ma‘rifetiyle”
yap›ld›¤› için farkl› yönlerden denetlenen bir ifllemle topraklar birlefltirilmifl-
tir. Bu gibi durumlarda, daha sonraki bir dönemde arazi tan›mlarken bu ifl-
lemler de belirtilmekte ve arazinin farkl› tarihlerde birlefltirildi¤i aç›klanmak-
tad›r. Zira, o arazi birlefltirilirken araziyi sat›n alan kifli, mülküne katt›¤› par-
çan›n avâr›z yükümlülü¤ünü de üstlenmifl olmaktad›r21.

Bu tür s›n›rlar› belirlenmifl tarlalar›n üzerinde herhangi bir müdahalenin
olup olmad›¤› konusunda fikir verebilecek bir baflka husus, bu topraklar üze-
rindeki tasarruf veya mülkiyet hakk›n›n süresidir. E¤er, tan›m›nda bir de¤i-
fliklik olmayan arazinin sahiplili¤i, çok uzun bir zaman sürmüflse bu, belirle-
nen s›n›rlar›n mu¤lak olmad›¤›n›n da bir kan›t›d›r.

Örne¤in Amasya fler‘iyye sicilinde yer alan 5 Mart 1696 (30 Receb 1107) ta-
rihli bir belgede anlat›ld›¤›na göre, dirlik sahibi olan Seyyid Mehmed bin
Ömer ile Ali bin Mustafa, Amasya’n›n Kal’a köyü sakinlerinin baz›lar›ndan,
vergilerini eksik ödedikleri konusunda flikayetci olmufllad›r. Köylüler ise bu
iddia karfl›s›nda, köylerindeki alt› çiftlik araziyi atalar›ndan bu yana 7700--8800
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20 Harput fier’iye Sicili, MFA 7218, 7/2.
21 Avâr›z yükümlülü¤ü, kiflilerin ekonomik durumuna ve sahip olduklar› tafl›nmazlara göre belirlendi¤inden bu

gibi birlefltirmeler, daha sonra ihtilafa konu olaca¤› için, bu tür kay›tlar s›k s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bü-
tün tafl›nmazlarda buna dikkat ediliyordu. Bkz: Özer Ergenç; “Osmanl› fiehrindeki Mahallenin ‹fllev ve Ni-
telikleri Üzerine”, Osmanl› Araflt›rmalar›, c: IV, 1984, s: 73. fiehirlerde mahallelerin s›n›rlar›, sat›n alma-
larla büyümüfl baz› tafl›nmazlar› ortadan bölse de, avâr›z vergisi komflu mahallelerin ikisinde de talep edi-
liyordu. Yani, vergi yükümlülü¤ü sebebiyle tafl›nmazlar›n s›n›rlar›na çok dikkat ediliyordu.



yy››lldd››rr  ttaassaarrrruuff  eettttiikklleerriinnii ve gerekli vergilerini de ad› geçen bu iki sipahiye
ödediklerini mahkemede dile getirmektedirler22. Görüldü¤ü gibi, burada 70-
80 y›ll›k tasarruftan, tasarruf hakk›n›n babadan o¤ula geçti¤i bir tür daimi ki-
rac›l›ktan söz edilmektedir. 25-30 y›l› bir nesil kabul edersek, ad› geçen yer,
karye ahalisinin yaklafl›k 3 nesildir tasarrufundad›r.

Bu konudaki bir di¤er örne¤imiz, Harput’a aittir. 16 A¤ustos 1662 (1 Mu-
harrem 1073) tarihli belgeye göre, Milli aflireti halk›ndan baz›lar› eyalet diva-
n›nda Cafer A¤a karfl›s›nda, tasarruf ettikleri ve s›n›rlar› bilinen üç çiftlik tar-
laya dair davalar›n› flöyle dile getirmifllerdir23:

“karye-i mezbûr s›nuruna dâhil K›z›l P›nar dimekle ma‘rûf mezâri‘de vâki‘
inde’l-ahâlî ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd üç çiftlik sulu ve susuz tarlalar kendü
mülklerimiz olub yedlerimizde temessükâtlar›m›z var iken mezbûr Cafer A¤a
fuzûlî zabt eder, su’âl olunub kasr-› yed etmesini taleb ederiz”.

Cafer A¤a ise, ahalinin bu iddialar›na, söz konusu olan tarlalar›, 4400  sseennee--
ddeenn  ffaazzllaa  bbiirr  ssüürreeddiirr  kendisinin tasarruf etti¤ini, daha öncesinde de bu yerle-
ri, Harput Mukâta‘as› Emininden “tapu resmi” karfl›l›¤›nda, babas›n›n ald›¤›-
n› ve tasarruf etti¤ini dile getirmifl ve bunu ispatlam›flt›r. Bu durum belgede
flu flekilde ifade edilmektedir:

“bin yirmi bir senesi târihinde zikr olunan topraklar hâlî ve mu‘attal kal-
d›kda Harput Mukâta‘as› Emîni olan Hasan A¤a mârrü’z-zikr tarlalar
arz-› mîri olub bi-hasbi’l-kânûn tapuya müstehakk olma¤›n resm-i tapu-
sun babam›z müteveffâ Süleyman A¤a’dan alub yedlerine24 mümzâ te-
messük verilmiflken babam›z zabt edüb fevtinden sonra kk››rrkk  sseenneeddeenn  mmüü--
tteeccââvviizz  ben zabt ve tasarruf edüb beher sene öflrün sâhib-i arza edâ ede-
rim”.

Bir di¤er örne¤imiz ise 14 Haziran 1701 (7 Muharrem 1113) tarihiyle
Amasya sicilinde kay›tl› ve 2288  sseenneelliikk bbiirr  ttaassaarrrruuffu konu edinen bir davad›r.
fiamice mahallesi sakinlerinde Hüma adl› kad›n, mahkemede ‹lyas karyesi sa-
kinlerinden Hasan bin Himmet karfl›s›nda, ad› geçen köyde babas›na ait befl
aded tarlay› fuzulî zabt etti¤ini dile getirmekte ve bu durumun önlenmesini
talep etmektedir25. Hasan, hakk›ndaki bu iddiay› elinde bulunan ssââhhiibb--ii  aarrzz
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22 Amasya fier‘iyye Sicili 22, s.7/1: “… zikr olunan Kal’a köyü topra¤›nda befl çiftlik ve Berguma topra¤›nda al-
t› çiftlik arâzi olub eebbââ  aann  cceeddddiinn  yyeettmmiiflfl  sseekksseenn  sseenneeddeenn  bbeerrüü  sâhib-i arz olanlara bu âna gelince a’flâr-›
fler’iyye ve rüsûmât›n veregeldik ve verme¤e râz›lar›z …”

23 Harput fier‘iyye Sicili, MFA 7218, s: 8/1.
24 Belgede “yedine”.
25 Amasya fier‘iyye Sicili 23, s: 46/5: “babam müteveffâ-y› mezbûrun karye-i mezbûrda vâki‘ lleeddee’’ll--aahhââllîî  vvee’’ll--ccîî--

rrâânn  mmaa‘‘llûûmmüü’’ll--hhuuddûûdd mutasarr›f oldu¤u befl k›t‘a tarlalar›n› zabt eder, su’âl olunub cevâb› tahrîr ve mûceb-
i fler‘îsi icrâ olunmak matlûbumdur” 



tteezzkkeerreessiini delil olarak göstererek reddetmifltir. Hüma adl› kad›n davaya tek-
rar itiraz edince, söylediklerini ve elindeki temessükde geçen ifadeleri bu kez
uuddûûll--ii  MMüüsslliimmîînn’in flahitli¤i ile teyit etmifltir26.

Yine Amasya’n›n Gök Medrese mahallesi yerlefliklerinden Hasan Befle bin
Hasan, Hüseyin bin Piri ile olan anlaflmazl›¤›n› 22 Haziran 1702 (26 Muhar-
rem 1114) tarihinde mahkemeye götürdü¤ünde flunlar› söylemifltir27:

“Ad›geçen Hüseyin’e bu belgenin düzenlendi¤i tarihten 2200  yy››ll  öönnccee K›lab-
c›k adl› köyde bulunan, 25 kg. tohum ekilebilir arazimi, senede 7,5 kg.
bu¤day karfl›l›¤›nda kiraya vermifltim. Bugüne ödemesi gereken hububa-
t› vermemektedir. Kira bedelinin al›nmas›n› isterim”. 

Görüldü¤ü gibi davac› sözü edilen arazisinin yyiirrmmii  sseenneeddeenn  bbeerrii kendi üze-
rinde bulundu¤unu ifade ederek, buras›n› Hüseyin’e kiraya verdi¤ini dile ge-
tirmektedir.

Toprak tasarrufunda en belirleyici ö¤e olarak tan›mlanan s›n›rlar ve bu s›-
n›rlar içindeki tarla büyüklüklerinin mu¤lakl›¤›n› önleyen bir baflka iliflki, t›-
mar sistemi gere¤i, buralar›n vergilerini toplamak durumunda bulunan görev-
liler ile topra¤› kullananlar aras›ndaki vergi iliflkisidir. Bu iliflki, t›mar siste-
mi içinde iltizam usulünün yayg›nl›k kazanmas›nda yeni boyutlar kazanm›fl-
t›r. ‹ltizam usulü, hazineyi ilgilendiren bir uygulama oldu¤u için, Defterhane
ile Hazine aras›nda da iki taraf›n kay›tlar› bu konuda devreye girmifltir. Bu-
nun tipik bir örne¤ini bir baflka bölgenin fler‘iyye sicilinde buluyoruz. 27 Hazi-
ran 1748 (Receb 1161) tarihli ferman, Ni¤de sanca¤›n›n fiücâ‘eddin nâhiyesin-
de OOvvaacc››kk  vvee  TTeevvââbbii‘‘ii  MMuukkââttaa‘‘aass›› adl› mîrî mukâta‘an›n mâlikâne sahipleri,
kendi hüküm bölgelerindeki bir köye, yak›ndaki bir zeametin zaimi taraf›ndan
müdahale edildi¤ini; köyün fler‘î ve örfî vergilerinin kendilerine ait oldu¤u hal-
de, ad› geçen zaimin söz konusu vergileri kendisine ödemeleri konusundan
köylüleri zorlad›¤›n› belirtmifller ve flikayetlerini Bor mahkemesi kad›s›na
iletmifllerdir28. Belgeden anlafl›ld›¤›na göre, flikayet tekrarlanarak Dîvân-›
Hümâyûn’a kadar yans›m›flt›r. Bunun üzerine hem Defterhâne’deki defter-i
hâkânî kay›tlar›, hem de Hazine’nin Bafl Muhasebe kay›tlar› incelenmifl, bu-
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26 Amasya fier‘iyye Sicili 23, s: 46/5: “fi’l-vâki‘ merkûme Hüma’n›n babas› mezbûr H›z›r’›n fevtinden sonra sul-
bî o¤lu ‹lyas mutasarr›f iken ol dahi bilâ-veled fevt olub sâlifü’z-zikr tarlay› karye-i mezbûre sipâhisinden
tapulayub yyiirrmmii  sseekkiizz  sseenneeddiirr  ttaassaarrrruuff  eeddeerriimm”

27 Amasya fier‘iyye Sicili 24, s: 17/2: “... mezbûr Hüseyin’e târih-i kitâbdan yirmi sene mukaddem K›labc›k nâm
karyede vâki‘ yyiirrmmii  kk››yyeell  ttoohhmm  iissttii‘‘ââbb  eeddeerr  aarrââzziimi her senede üçer k›yel h›ntaya alt› sene tamâm›na dek
îcâr etmiflidim, hâlâ minvâl-i meflrûh üzere alt› senede müctemi‘ olan ecr-i müsemmâ on sekiz k›yel h›ntam›
taleb eyledi¤imde bana edâdan imtinâ‘ eder, su’âl olunub hakk›m al›verilmek matlûbumdur ...”.

28 Bor fier‘iyye Sicili 2.



nunla da yetinilmeyerek köyün yafll› ve geçmifl uygulamalar› bilen yerleflikle-
rinin ifadelerine baflvurulmufltur. ‹sim benzerli¤inden dolay› ortaya ç›kan an-
laflmazl›¤›n çözümünde, köyün yafll›lar›n›n ifadeleri belirleyici olmufl ve köy-
lüler babalar›n›n ve kendilerinin tarlalar›n› 6600  yy››ll››  aaflflkk››nn bir süredir tasarruf
ettiklerini ve vergilerini mâlikâne sahiplerine ödediklerini belirtmifllerdir.
Bundan dolay› anlaflmazl›k, mültezimler lehine verilen kararla çözülmüfltür.

SSoonnuuçç
Osmanl› tarih yaz›c›l›¤›nda Osmanl› toplumunun geliflme evreleri hakk›n-

da, 60’l› y›llardan bu yana yerleflmifl bir kanaat vard›r. O da Osmanl› klasik
döneminin sistem ve kurumlar›n›n 17. ve 18. yüzy›llarda yeni koflullarla kar-
fl›laflmas› üzerine de¤iflime u¤ramalar› sebebiyle, as›l nitelikleri kaybettikleri-
dir. Bunun yan›nda Avrupa tarihinin geliflim çizgisine göre modernite döne-
minde uygulamalar›n kesinlik kazand›¤› görüflü egemendir. Bu görüfle göre,
orta zamanlar›n geleneksel uygulamalar›, yerel ve kesinlik içermeyen, bu yüz-
den de mu¤lak, ancak tan›fl›kl›k ortam›nda geçerli olan ölçütlere dayanmakta-
d›r. O yüzden daha önceki uygulamalar›n moderniteye aktar›m›, büyük sorun-
lar›n çözümünü de gerektirmifltir. Bu iki görüflü benimseyen 19. yüzy›l Os-
manl› tarihçileri, bütün devlet kurumlar›nda oldu¤u gibi, toprak kullan›m›n-
da da harita ve kadastral hesaplar›n etkin olmas›ndan önce, mu¤lakl›k bulu-
nan s›n›rlar sebebiyle mülkiyet ve tasarruf sorunlar› yafland›¤› görüflündedir-
ler. Tutulan kay›tlar›n karmafl›k, gelifligüzel, zaman içinde çeflitli vesilelerle
de¤ifltirilmifl oldu¤u, ileri sürülen iddialar aras›ndad›r. Bu sebeple kay›tlarda-
ki tarla büyüklükleriyle fiilen ifllenen topraklar aras›nda bazen izah› mümkün
olmayan farkl›l›klar›n bulundu¤u, say›s› az olmayan örnekle gösterilmifltir29.

Bu makalede, belgelerden derlenmifl verilere dayal› yap›lan aç›klamalar,
bizi flu sonuçlara ulaflt›rm›flt›r:

19. yüzy›l tarihçilerinin tespitleri belirli bölgeler ve belirli uygulamalar için
do¤ru olabilir. Fakat bunu, devletin egemen oldu¤u bütün topraklara ve dö-
nemlere teflmil etmek, tarihçiyi yan›lt›c› de¤erlendirmelere götürme tehlikesi
içerebilir. Fiilî durum ile hukukî durum aras›ndaki farkl›laflma, 19. yüzy›l ön-
cesi kay›t sistemlerinin mu¤lakl›¤›ndan ve kolayca tahrif edilebilir oldu¤un-
dan kaynaklanan bir durum de¤ildir. Topra¤›n, baz› bölgelerde çeflitli yollarla
nüfuzlu birtak›m kiflilerin elinde toplanmas›n›n, aç›klanmas› gereken çok
farkl› ve karmafl›k nedenleri vard›r. Osmanl› klasik düzeni içinde t›mar siste-
mine göre, dirlik sahiplerine tevcih edilen ve padiflaha ait bölümü de Hazine-
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29 Bkz: Bu makalenin 12 nolu dipnotu.



i Amire’ye aktar›lan vergileri denetlemek üzere çok farkl› denetim mekaniz-
malar› bulunan bir kay›t sistemi gelifltirilmifltir. Bu sebeple, bu kay›t sistemi
içinde mu¤lak gibi görünen ölçü ve tayin edici ibarelerin, ayn› denetim meka-
nizmas› ile bütünleflti¤i, yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z örneklerle ortaya
ç›kmaktad›r.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, bugün bize mu¤lak gelen “köy sakinleri ve
komflularca bilinen” ifadesinin, uygulama içinde tayin edici bir anlam›n›n bu-
lundu¤u, verdi¤imiz örneklerle kan›tlanmaktad›r. Bu ibare ile tan›mlanm›fl s›-
n›rlar, dava konusu meselede taraf olanlar taraf›ndan bir itirazla karfl›laflma-
m›flt›r. Bu en mu¤lak görünen ifadeden baflka, tarlalar›n dört bir taraf›n›n
hangi komflular taraf›ndan çevrildi¤ini, isim vererek aç›klayan tan›mlamalar
vard›r. Bu tan›mlamalar, bazen komflular›n birden fazla oluflu ile, daha ayr›n-
t›l› bir aç›klamaya da dönüflebilmektedir. Tarla büyüklükleri birbirine eflit ol-
mad›¤›ndan dolay›, bazen bir taraftaki s›n›r, birden fazla komflunun topra¤›
boyunca uzamaktad›r. 

Ayr›ca bu s›n›r tayini ifllemlerinde 19. yüzy›l kadastral uygulamas›na çok
yaklaflan tespitler karfl›m›za ç›kmakta ve s›n›rlar›n tayininde sadece komflu
toprak sahiplerinin adlar›n›n zikretmekle yetinilmeyip, civardaki sabit bir
noktaya göre de aç›klamalar yap›lmaktad›r. Bu nirengi noktalar›; çeflme, de-
re, p›nar, da¤, ana yol, mezarl›k gibi kamuya ait yerlerdir.

Bütün bunlar, daha sonraki dönemde uygulamaya harita girdi¤i için, bize
mu¤lak gibi gelmektedir. Oysa, yukar›da örneklerini verdi¤imiz belgeler de
gösteriyor ki, o dönemde yap›lan fley, asl›nda sözlü bir tersîmâtt›r. Zira, sözle
tarlan›n s›n›rlar› çizilmektedir.

Makalemizin ulaflt›¤› ikinci sonuç, s›n›r› tayin edilen tarlan›n alan büyük-
lü¤üne iliflkin bilgiler de verilmek suretiyle, bu s›n›rlar›n öyle kolayca de¤iflti-
rilmesinin önüne geçilmesinin öngörüldü¤üdür. Örnekler ald›¤›m›z farkl› böl-
gelerde, farkl› farkl› aç›klamalar olmas›na ra¤men, yerel uygulamada bir “bi-
linen”e at›f yap›ld›¤›n›n kan›t› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. “bir öküzlük
yer”, “6 mudd tohm isti‘âb eder tarla”, “iki ›rgadl›k ba¤” gibi aç›klamalar, s›n›r
bilgileriyle bütünleflen ve kullan›ld›¤› dönem ve mekanda aç›klay›c› anlam›
bulunan ölçütlerdir. 

Nitekim bu belirlemelerin mülkiyet iliflkilerini sa¤l›kl› yürütmedeki etkisi,
yukar›da verdi¤imiz örneklerdeki tasarruf süreleriyle de pekiflmektedir. Sat›fl
veya devir ifllemlerine konu olan tarlalar›n bir aile elindeki kullan›m süresi 20
y›l ile 80 y›l aras›nda de¤iflmektedir. Bu süreler, geleneksel toplumun uygula-
malar›ndaki yerleflikli¤in de iflaretidir. Bu sürelere bakarak Osmanl› mant›-
¤›ndaki “kadîm”, “eskidenberü”, “mâ-takaddemden” sözcüklerinin de mu¤lak
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ibareler olmad›¤›n›, makalemizdeki kan›tlara dayanarak, kuvvetle ileri süre-
biliriz.

Bütün bunlar bize, Osmanl› tarih yaz›n›n›n belirli al›flkanl›klar›n› bir kez
daha gözden geçirmemiz gerekti¤ini de hat›rlatmaktad›r.
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ÖÖzzeett::  Osmanl› tarihi araflt›rmalar›nda, 19. yüzy›l öncesine iliflkin farkl› görüfller ileri sü-
rülmüfltür. Bunlar›n bafl›nda sözü edilen erken dönemin geleneksel uygulamalar›nda yerel-
li¤in öne ç›kt›¤›, bunun da en çok ölçü birimlerine yans›d›¤› ve 19. yüzy›l›n gözüyle bak›ld›-
¤›nda bu durumun büyük bir belirsizlik ve mu¤lakl›k yaratt›¤› konusu gelmektedir. Bu ma-
kalede, farkl› bölgelere ait örnekler üzerinden, 19. yüzy›l öncesinde, çiftçilerin tasarrufunda
olan tarla s›n›rlar›n›n, sahipleri aras›nda sorun yaratmayacak belirleyicili¤inin oldu¤u so-
nucuna var›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr:: Kadastro, tarla s›n›r›, nirengi noktas›. 

AAbbssttrraacctt::  In Ottoman studies the pre-19th century has been the subject of conflicting vi-
ews. Significant among these views is the opinion that locality was prominent in the tradi-
tional practices and that this was reflected mostly in the units of measurement. This seemed
indefinite and vague when looked at from a 19th century perspective. This article argues
that in the period before the 19th century in examples from different areas there were deter-
minants in the borders of the arable fields that did not lead to conflict among the owners. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Cadastre, arable field border, landmark.
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