Türk Hukuk Tarihi Araþtýrmalarý, Sayý 1, 2006 (Bahar), 107-138

1858 Arazi Kanunnamesi ve Uygulanmasý
M. Macit Kenanoðlu *

There were many conflicts arising from the ownership of the miri lands between political and
social groups before and after the Tanzimat period in the Ottoman Empire. Illegal attempts to
obtain ownership of miri lands had disturbed the State for many years. In order to determine the
legal status of miri lands, after they had lost their military function, a new Land Code was promulgated in 1858. The Land Code of 1858 was a general code and, except for some small areas
(such as Bosnia and Niþ), was applied all over the Ottoman Empire. The Land Code consisted of
132 articles. The provisions of the Land Code of 1858 state how, where and to whom this Code
applies. The rights and obligations of civilians and officials, as well as the requirements and conditions for using the miri lands, were set out in this Code. Although most historians and political scientists are of a common conviction that the Land Code was not applied, the records of the
Sharia and Nizamiye courts from different parts of the Ottoman Empire prove that the Land Code
was applied in every part of Anatolia and Rumeli. In short, this article aims to show and prove
that the regulations of the Land Code of 1858 were applied in the Ottoman Empire.
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Osmanlý devletinde arazinin statüsü ve kullaným biçimi, devletin kuruluþundan sona ermesine kadar hem siyasî hem de hukukî açýdan önemli sonuçlar doðuracak bir role sahip olmuþtur. Ýmparatorluðun hayatiyetini uzun müddet devam ettirmesinde bünyesinde yer verdiði hukukî kurumlarýn hiç þüphesiz büyük
önemi vardýr. Bunlarýn baþýnda da Osmanlý Ýmparatorluðunun uyguladýðý toprak
sistemi gelmektedir. Hem orduya asker yetiþtirme ve besleme, hem de devletin
malî dayanaðýný teþkil eden vergilere kaynak olma itibarýyla, bu toprak siyaseti
Osmanlý Ýmparatorluðu için hayati bir önem kazanmýþtýr. Gerek mülkiyet iliþkileri çerçevesinde devletle teba arasýndaki iliþkilerin, gerekse bu düzenlemenin
sonucu olarak ortaya çýkan sosyal-siyasî münasebetlerin gerçek mahiyetinin
tespit edilebilmesi açýsýndan takip edilen toprak politikasý önem taþýmaktadýr.
Osmanlý Devletinin takip ettiði toprak siyaseti hakkýnda tarihçiler, siyaset bilimciler ve hukukçular arasýnda farklý görüþler ortaya çýkmýþtýr. Bu farklýlýklar
hem hukukî (mülkiyet iliþkileri), hem siyasî (yöneten-yönetilen iliþkileri) yönden
karþýmýza çýkmaktadýr. Çünkü Osmanlý Devleti’nde en yaygýn arazi türü olarak
görülen mirî arazi sadece askerî açýdan önem taþýmaz; toplumdaki çeþitli grup*
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larýn gerek hukuki gerekse hukuk dýþý yollarla bu araziler üzerinde hakimiyet kurma amacýyla giriþtikleri mücadeleler, siyasî güç çekiþmelerini de karþýmýza çýkarýr. Özellikle 17. ve 18. yüzyýllarda mirî topraklarýn hak sahiplerine daðýtýmý ve
hukukî statüsünün korunmasý merkezî idareyi uðraþtýran sosyal ve siyasî problemlerden birisidir. Bilhassa bu dönemde büyük çiftlikleri ele geçirmek suretiyle zenginleþip güçlerini artýran ayân, reaya ile devlet arasýnda kurumsallaþan
rolleriyle önemli problemler doðurmuþlardýr.
Askerî bakýmdan devletin ilerlemesinde büyük rol oynayan týmar sistemi,
klasik dönemde Ýmparatorluðun temel toprak sistemini oluþturmaktadýr. 17.
yüzyýlýn baþlarýna kadar etkin bir biçimde uygulanan sistem, bu yüzyýldan itibaren fonksiyonunu kaybetmeye baþlamýþ ve buna paralel olarak mirî arazi üzerinde farklý kullaným biçimleri (çiftlikler, iltizam, mukataa ve malikâne gibi uygulamalar) sistemde kendisine yer bulmuþtur. Sosyal yapýda görülen bir takým çözülmeler de (Celalî ayaklanmalarý ve köylünün topraðýný býrakýp kaçmasý) hem
toprak sisteminin dejenere olmasýnda hem de merkezin denetim ve otoritesinin
azalmasýnda etkili olmuþtur. Buna paralel olarak güçlerini artýran ayânlar, mirî
arazileri ellerine geçirip merkezi uðraþtýrmaya baþlamýþ ve 18. yüzyýl boyunca bu
mücadeleler devam etmiþtir.
Topraðýn kullaným hakký ve biçimi, bilhassa mirî arazinin mülkiyetine sahip
olma konusu sadece ülke içinde deðil uluslararasý alanda da devletin baþýna gaileler açmýþ ve Batýlý devletlerin Osmanlý Devleti’ne baský yapmalarýna bir bahane teþkil etmiþtir. Bilhassa 19. yüzyýlda ortaya çýkan ayaklanmalarýn dýþ tahrikler
neticesinde mi, yoksa ayaklananlarýn baðýmsýzlýk taleplerinden ziyade, devletin
takip ettiði toprak siyasetine baðlý olarak onlarýn tasarruf ettikleri topraðýn mülkiyetine sahip olma veya kendilerine yüklenen vergilerin azaltýlmasý yönündeki
arzularýndan mý kaynaklandýðý konusunda doktrinde farklý yaklaþýmlar mevcuttur.1 Bir kýsým yazarlarca 19. yüzyýldaki ekonomik geliþmeler karþýsýnda, Osmanlý
Devletinin dünya ekonomik sistemi ile bütünleþme çabalarýnýn da dikkate alýnmasý gerektiði ileri sürülerek, Osmanlý Devleti’ndeki mülkiyet yapýsý ve üretim
iliþkilerinin dolayýsýyla toprak sisteminin bu husustaki önemine dikkat çekilmekte, uluslararasý ekonomik geliþmelerin Osmanlý Devleti üzerindeki etkisine
vurgu yapýlmaktadýr.2 Bu deðerlendirmeler, toprak sistemi, dolayýsýyla mirî arazi
ile ilgili düzenlemelerin sadece ülke içinde deðil devletin dýþ ekonomik iliþkilerinde de önemli aðýrlýðýnýn olduðuna iþaret etmektedir.
1858 yýlýnda çýkarýlan ve kural olarak Ýmparatorluðun bütününde uygulamaya
konulan Arazi Kanunnâmesinin hukukî ve siyasî açýdan büyük bir önemi vardýr.
1
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Osmanlý Devleti’nde siyasal ve sosyal yapýnýn toprak rejimi ile olan sýký baðlantýsý, 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesinin önemini artýrmaktadýr. Bilhassa yeni bir
kanunnâme neþri ile amaçlanan þeyin ne olduðu önemlidir. Devletin klasik dönemde uyguladýðý mirî toprak sisteminin 1858’den sonra hukukî niteliði itibarýyla bir deðiþime uðrayýp uðramadýðý, bu tarihten sonra topraðýn kullaným þeklinin nasýl ele alýndýðý, hepsinden önemlisi dünyadaki ekonomik geliþmelere devletin bir tedbir olarak bu Kanunnâme ile cevap verip veremediði siyaset ve iktisat ilminin de ilgi alanýný oluþturmaktadýr. Kanunnâmenin Osmanlý Devleti’nce
hukukî bir metin olarak neþri kadar önemli bir diðer nokta da onun uygulamaya
geçirilip geçirilemediðidir. Bu noktanýn tesbiti bize doktrindeki eleþtirilerin isabet derecesi hakkýnda da bir fikir verecektir.
Osmanlý Ýmparatorluðunda yapýlar ve dengelerin deðiþik dönemler itibarýyla
farklýlýk arzetmesi sebebiyle bütün dönemler için geçerli genellemeler yapmanýn zorluðu karþýsýnda,3 konunun deðiþik dönemlerde almýþ olduðu þekli yansýtabilmek için detaylý incelemelere ihtiyaç bulunmaktadýr. Sözü edilen bu problemler çerçevesinde 1858 Arazi Kanunnâmesinin amacý ve uygulanýþý hakkýnda
saðlýklý yorumlar yapabilmek için öncelikle Osmanlý toprak sistemine iliþkin olarak Kanunnâmenin getirdiði düzenlemeleri ve buna iliþkin yorumlarý anahatlarýyla ortaya koymak gerekir.

I. ARAZÝ KANUNNÂMESÝNÝN HAZIRLANIÞI
Türkiye’de arazi ile ilgili hukukî düzenlemelere göz attýðýmýzda, ana hatlarýyla iki ayrý dönem karþýmýza çýkmaktadýr. Bunlardan birincisi Osmanlý Devleti’nin
kuruluþundan 1858 tarihine kadar olan dönem; diðeri ise 1858’den 1926 senesine kadar geçen dönemdir. Gerçi 1839-1858 tarihleri arasýndaki devreyi bir ara
dönem (geçiþ dönemi) olarak görmek mümkünse de bu dönemin, Kanunnâmenin yürürlüðe girdiði tarihten önce olmasý itibarýyla birinci kýsým içerisinde deðerlendirilmesinde bir sakýnca yoktur.
Tanzimat dönemi ile birlikte ivme kazanan reform hareketleri sonucunda,
Ýmparatorluðun askerî, malî ve idarî yapýsýnda bir takým deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
1858 yýlýnda çýkarýlan Arazi Kanunnâmesiyle Osmanlý Devleti, toprak hukukunda
birliði saðlamýþ ve bütün ülkede geçerli olan bir kanunu uygulamaya sokmuþtur.
Ahmet Cevdet Paþa’nýn baþkanlýðýnda oluþturulan komisyon tarafýndan hazýrlanan
3

A. Cevdet Paþa’nýn þu ifadeleri de bu hususa iþaret etmektedir: “...Memâlik-i devlet-i aliyye
hiçbir devletin memâlikine benzemez. Bir vilayet diðer bir vilayete, belki bir vilayetin bir
sancaðý diðer sancaðýna uymaz anýn için devletçe mevzu olan usulün her yerde muttarid
olarak icrasý nâkabildir”, bkz. A. Cevdet Paþa, Tezakir 21-39, yay. C. Baysun, T.T.K. yay., 3.bs.,
Ankara, 1991, sh.164.
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kanunnâmeyle ilgili raporda, yeni bir kanunnâmeye duyulan ihtiyacýn sebepleri
anlatýlmaktadýr. Bu raporda, Osmanlý Devletinde araziye iliþkin olarak çýkarýlan
kanunlar yayýnlanan padiþah emirlerinden ve þeyhülislamlarca verilen fetvalardan meydana geldiðinden, bunlarýn daðýnýk bir biçimde farklý belge ve fetva kitaplarýnda mevcut olmasý sebebiyle aranýp bulunmasýnda zorluk çekildiði, sonraki dönemlerde sipahiliðin ilgasý ve diðer bazý þartlarýn deðiþmesi sonucu arazi
ile ilgili hukuki esaslarda bazý deðiþikliklerin yapýlmasý ihtiyacý doðduðu ve bu
nedenle zamanýn gereklerine göre kanunnâmelerdeki tabirlerin ýslah edilmesi
gerektiði ifade edilmektedir. Eski ve yeni kanunlarýn Divân-ý Hümâyûn kaleminde
ayrý ayrý kaydedilmiþ olmasý nedeniyle, ihtiyaç duyulduðunda bir maddenin bulunmasý hususunda zorlukla karþýlaþýlmasý yüzünden, komisyon, arazi kanununu
hazýrlarken, bütün kanun ve fetvalarý gözden geçirmek zorunda kalmýþtýr.4 Bu rapordan da anlaþýldýðý gibi Kanunnâmenin hazýrlanmasýnda hem ülkede uygulama
birliði saðlamak hem de zamanýn gereklerine göre arazi kanunlarýný ýslah etme
amacý öne çýkmaktadýr. Arazi Kanunnâmesinin kabulüne kadar Osmanlý arazi hukuku tek bir kod haline konmamýþ, her eyalet için ayrý ayrý kanunnâmeler çýkarýlmýþtýr. Mülk ve sahih vakýf arazisi dýþýndaki araziler ve özellikle mirî arazi ile ilgili
esaslarý kanunlaþtýran bu kanunnâme, o zamana kadar muhtelif ferman, kanun ve
fetvalarda daðýnýk bir halde bulunan arazi hukuku hükümlerini bir araya toplayan,
esaslarýný tamamen Osmanlý hukukundan alan, asýrlardan beri iþlene iþlene geliþen arazi hukukunu kanunlaþtýran muhafazakâr ve teknik bir kanundur.5
Arazi Kanunnâmesini hazýrlamak için oluþturulan meclis-i muvakkat, çalýþmalarýný tamamlayarak hazýrladýðý metni Meclis-i Tanzimat’a sunmuþtur. Orada
görüþüldükten sonra, Þeyhülislamlýðýn incelemesinden geçirilmiþ ve daha sonra padiþahýn onayýna sunularak kanunlaþmýþtýr. Bilahare her eyalet, liva ve kazalardaki meclis ve mahkemeler ile müftülere birer nüshasý gönderilmek üzere
7500 adet bastýrýlmýþtýr. Arazi Kanunnamesi’ni hazýrlamak için kurulmuþ meclis-i
muvakkat’in ise kanunnâmeye iliþkin bir nizamnâme (Tapu Nizamnâmesini) hazýrlamak üzere göreve devamýna karar verilmiþtir.6 Ebülûla Mardin, Cevdet Paþa’nýn
Tanzimat’ Meclisi âzasý iken ayrýca haftada iki gün de Arazi Komisyonu reisliði
yaptýðýný ve esnada Arazi Kanunnamesi’nin yaný sýra Tapu Nizamnâmesi ve Muvakkat Talimatnâme adlý kýymetli yadigârlar býraktýðýný ifade etmektedir.7
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II. KANUNNÂMENÝN GETÝRDÝÐÝ DÜZENLEMELER
Arazinin Türleri
Osmanlý Ýmparatorluðunda araziler farklý kategorilere ayrýlmýþ olup, tek tip
arazi çeþidinden söz edilemez. Bu arazi türleri içerisinde mirî arazi, kanunname
öncesi dönemde týmar ve zeâmet tevcihlerine (askeri açýdan) konu olmasý, týmar
sisteminin askeri açýdan fonksiyonunu kaybetmesinden sonra ise mülkiyet hakkýnýn devletin elinde ibka edilip kullaným hakkýnýn kiþilere býrakýldýðý toprak türü olarak kalmasý itibarýyla önem kazanmaktadýr. Týmar sisteminin Tanzimat’la
beraber kaldýrýldýðý yaygýn bir kanaat olsa da, Bosnadaki týmar ve zeametler hakkýnda çýkarýlan h.1286 tarihli nizamnâme týmarlarýn askerî amaçlar dýþýnda devam ettiðini ve Tanzimat’la beraber sona ermediðini göstermektedir. Bu dönemde olsa olsa timarlarýn askeri fonksiyonunu kaybettiði fakat askeri amaçlar dýþýnda týmar uygulamasýnýn devam ettiði söylenebilir.8
Yüzotuz iki maddeden meydana gelen Kanunnâmenin ülkede mevcut topraklarý beþ ayrý kategoriye ayýrdýðý ve bunlar içerisinden esas olarak mirî araziyi düzenlediði görülmektedir. Kanunnâmede arazinin beþ kategoriye ayrýlmasý itibarî
olup hakiki deðildir. Yani araziler arasýnda kabullere dayalý bir ayrým gözetilmiþtir.9

Miri Arazide Tasarruf
Mirî arazinin mülkiyeti devlete ait olup bu tür araziler “sahib-i arz” denilen memurun izni ile, belli bir bedel karþýlýðýnda reayaya kullandýrýlmaktadýr. Mirî arazi mutasarrýfý Kanunnâmede öngörülen çerçevede araziyi kullaným hakkýna sahiptir. Mutasarrýfa tanýnmýþ olan bu tasarruf hak ve yetkisi bazý yönlerden inhisarî ve mutlaktýr. Mesela, mutasarrýf mirî arazi üzerine malik gibi dilediði hububatý ekebilir. Arazisi üzerinden baþkasýnýn haksýz geçiþine mani olabilir, arazisini
ziraat ettirmek üzere baþkalarýna kiralayabilir yahut ariyet olarak verebilir, sahip
olduðu tasarruf hakkýný ivazlý yahut ivazsýz olarak bir baþkasýna ferâð edebilir.
Her ne kadar bu ferâð arazi memurunun izniyle yapýlýrsa da, memur þartlarý tamam
olan ve kanuni bir noksanlýðý olmayan ferað muamelesine izin vermekten imtina edemez.10 Kýsacasý burada önemli olan nokta arazi memurunun da ancak

8
9
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Kanununun terk ve tatil hükmüne, 54. maddesindeki hükümler de Arazi Kanunundaki
vefâen ferâð hükümlerine benzemektedir.
Külliyat-ı Kavanin, c. 14, no: 4286, bu belge “Bosna Vilayeti Dahilinde Bulunan Timar ve Zeametler Hakkýnda Nizamname” ye iliþkindir.
Ebülula Mardin, Arazi Notları, Darülfünun matbaasý, Ýstanbul, bs.tr. yok., sh. 4.
Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, 3.bs., Konya, 1992, sh.334-335.
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belli esaslara göre hareket edebileceði ve Kanunnâmede yazýlý þartlarý taþýyan
kiþilere bu izni vermekten kaçýnamayacaðýdýr11.
Arazi mutasarrýfýnýn memurun izniyle yapacaðý iþlerin daha çok toprak üzerinde yeni bina yapma (deðirmen, aðýl, çiftlik binalarý, anbar, samanlýk, mandýra) gibi iþler olduðu görülmektedir. Burada amacýn üretim aracý olan topraðý korumak
olduðu anlaþýlmaktadýr. Devlet arazinin tarýmsal amaçlar dýþýnda kullanýmýný da
engellemeye çalýþmýþtýr. Mirî arazinin amacý dýþýnda kullanýlarak üzerinde bina
yapýmý esasen yasak olmasýna raðmen zamanla bu yasaðýn çiðnendiði görülmektedir. Devletin bu ihlaller karþýsýnda bazý tedbirler aldýðý görülmektedir. Bu konuda çýkarýlan bazý emirlerle, mirî arazi üzerinde h.1300 senesine kadar ruhsatsýz
olarak yapýlmýþ olan binalarýn yýkýlmasýndan vazgeçilerek bu arazilerden öþür
alýnmasýna karar verilmiþ, bu tarihten sonra izinsiz olarak yaptýrýlan binalarýn ise
kesinlikle yýktýrýlacaðý ifade edilmiþtir12.

Miri Arazinin Devir ve Ýntikali
Önemi itibarýyla Kanunnâmenin, devir (ferað) ve intikale iliþkin hükümlerinin
ayrýntýlý olarak incelenmesinde yarar vardýr. Özellikle doktrinde kanunnâmenin
özel mülkiyeti öngördüðü þeklindeki yorumlarýn deðerlendirilebilmesi açýsýndan
bu konudaki düzenlemeler önem kazanmaktadýr. Mirî arazinin tasarrufuna yönelik hükümlere göre, devlet arazisini kullanan kiþi, bu araziyi bir baþka kiþiye arazi
memurunun izniyle, bir bedel karþýlýðýnda veya bedelsiz devredebilmektedir. Burada özel mülkteki devirden farklý olarak arazi memurunun izninin bulunmasý
þartý, hem topraklarýn tek kiþinin elinde toplanmasýný önleme, hem de topraðýn
kullanýlabilirliðini (topraðýn iþleyebilme kapasitesi olanlara devredilmesini)
saðlamaya yöneliktir. Feraðda arazi memurunun sözlü izni kâfidir.13 Mahkeme sicillerinde taraflar arasýnda rýzaî olarak yapýlan ferað muamelelerinin kaydedildiði
görülmektedir.14
Tasarruf sahibinin ölümü halinde mirî arazinin kime hangi usullerle geçeceði
de Kanunnâmede belirtilmiþtir. Mirî arazi mutasarrýfý öldüðünde, geride yalnýzca
bir oðlu ve bir kýzý kalýrsa bu kiþiler intikal harcýný ödemek suretiyle ücretsiz ve
eþit olarak araziyi zabta muktedir olacaklardýr. Ölenin erkek veya kadýn olmasý farketmez. Þayet arazi mutasarrýfý geride ashab-ý intikal býrakmaksýzýn ölürse, o köy
11

12
13
14
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Hafýz Mehmed Ziyaüddin bu hususu düzenleyen Kanunnâmenin 3. maddesi ile timar, zeamet, mültezim ve muhassýllarýn laðvolunduðunun beyan edildiðini söylemektedir., bkz. H.
M. Ziyaüddin, Mükemmel ve Muvazzah Şerh-i Kanun-i Arazi, Dersaadet, 1311, sh. 41.
Külliyat-ý Kavanin, c. 33, no: 3709 t. 1313; H. M. Ziyaüddin, a.g.e., sh.149-150.
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halkýndan tarlaya ihtiyacý olanlar, tapu bedelini ödeyerek araziyi alabilirler. Bu
durumda sahib-i arz’ýn araziyi baþka bir köyde yaþayan birisine vermesi mümkün
deðildir.15
Kanunnâmenin neþrinden önceki dönemlerde mirî arazide intikal hakkýnýn öncelikle erkek evlada tanýndýðý görülmektedir. Sonradan erkek evlat olmadýðý takdirde ölenin kýzýna geçeceði de kabul edilmiþtir. Hicri 1263 (m.1847) yýlýndan itibaren kýz çocuklara da erkek çocuklar gibi babalarýndan intikal eden mirî araziyi talep hakký tanýnmýþtýr.16 H.1265 / M.1849 yýlýnda ise evlat býrakmaksýzýn ölen kadýnlarýn arazisinde, erkeklerden intikal eden arazide geçerli usulün aynen uygulanacaðý ve üç yýl boyunca kayýp olan erkek ve kadýnlarýn arazilerinin tapuya hak kazanacaðý kabul edilmiþtir17. H.1274 /M.1858 Arazi Kanunuyla da mirî arazi mutasarrýfýnýn ölümü halinde, arazinin, geride oðlu ve kýzý yoksa babasýna; babasý da yoksa anasýna intikali kabul edilmiþtir18. Mirî arazinin intikal usulü 17 Muharrem 1284
tarihli altý maddeden ibaret kanunla deðiþtirilerek ashab-ý intikal sekiz dereceye
kadar geniþletilmiþtir19.Cin’e göre intikal hakkýnýn erkek ve kýz evlada eþit olarak
tanýnmasý, arazi mutasarrýflarýnýn daha çok çalýþmasý, arazinin iyi iþlenip bundan
kendilerinin ve bütün ahalinin istifade etmesi gayesine müstenittir.20

Mirî Arazinin Tek Elde Toplanmasý Meselesi
Daha sonra detaylý olarak görüleceði üzere Kanunnâmeye yönelik eleþtiriler
daha çok, topraklarýn tek elde toplanmasýný önleyemediði, dolayýsýyla küçük
köylülerin korunmasý amacýný gerçekleþtiremediði hususunda yoðunlaþmaktadýr.
15
16

17
18

19

20

Ömer Hilmi, Ahkamü’l Arazi, 1301, y.y, sh. 44-45.
Barkan, a.g.m., sh.362; Cin, a.g.e., sh.259; Külliyat-ý Kavanin, c.6, no:1764, (Takvim-i Vekayi,
7 Cumadelula 1263 no:331); bir baþka düzenleme için bkz. Külliyat-ý Kavanin c.6, no:1765
(Takvim-i Vekayi, 14 Cumadelula 1263, no:332) .
Külliyat-ý Kavanin, c.6, no:4804, t. 23 rebiülevvel 1265.
Ebul Ulâ Mardin’in belirttiðine göre Cevdet Paþa fýkha mugayir olan örften mülhem hükümleri, vesile düþtükçe fýkýh hükümlerine yaklaþtýrmaða çalýþýrdý. Hatta Paþa mirî arazinin erkek ve kýz çocuklara eþit olarak intikaline dair Arazi Kanunundaki hükme bile muarýzdý. Bkz.
Ebülula Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden..., sh.143-144. . Yine Cevdet Paþa’ya göre Fransada cari olan miras usulüne ve Ýstanbulda icareteynli evkaf hakkýnda bir müddetten beri uygulanan icare-i faside usulüne uygun olarak, mirî arazinin erkek ve kýz evlada eþit olarak intikali hususu kanun hükmü haline getirilmiþtir. Paþa’ya göre mirî arazinin Ýstanbulun vakýf
hane ve dükkanlarýna kýyas edilmesi yanlýþtýr, bkz. A. Cevdet Paþa, Tezakir 21-39, yay. C. Baysun, T.T.K. yay., 3.bs., Ankara, 1991, sh.33; Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden..., sh.50. Ne var
ki Cevdet Paþa’nýn bu düþünceleri Kanunnâmede yanký bulmamýþtýr.
Halis Eþref, a.g.e., sh.362; Atýf Bey, Arazi Kanunname-i Hümayunu, Mahmut Bey Matbaasý,
1319, sh.6-7; Cin, a.g.e., sh.344; Ahmet Akgündüz, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Diyarbakýr, 1986, sh.148; H. Ýnalcýk, The Ottoman Empire: Conquest, Organazation and Economy,
London, 1978, sh.227.
Cin, a.g.e., sh.261.
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Bu konudaki eleþtiriler aþaðýda daha geniþçe ele alýnýp deðerlendirilecektir. Ancak öncelikle Kanunnâmenin bu konudaki düzenlemelerini ortaya koymak gerekmektedir.
Kanunnâmenin toprakta tekelleþmeyi önleme amacý güden düzenlemelerine
göre, bir köyün veya bir kasabanýn bütün arazisini bir veya birkaç kiþiye veya köy
ve kasabanýn bütün ahalisine toptan vermek mümkün deðildir. Geçmiþte yaþanan olaylarýn ýþýðý altýnda, güçlü toprak sahiplerinin oluþmasýný önleme amacý
taþýyan bu düzenleme ile devlet, hem kendi gelirlerini korumayý, hem de reayanýn ezilmesini önlemeyi amaçlamaktadýr. Heper’in de isabetle belirttiði gibi,
1858 Arazi Kanunnâmesi merkezin kenar üzerindeki etkinliðini artýrmak için baþvurduðu önlemlerden biriydi ve düzenlemenin amacý yerel seçkinlerin geniþ
toprak parçalarýna hükmetmelerini önleyerek merkezî otoritenin etkinliðini korumaktý. Hatta 1864 Vilayet Kanunnâmesinin bir amacý da Arazi Kanunnâmesinin daha etkili biçimde uygulanabilmesi saðlamaktý21.
Kanunnâme hakkýnda yazýlmýþ þerhlerde, arazinin tek kiþiye býrakýlmasýnýn
büyük ihtilaf ve çekiþmelerin doðmasýna sebep olacaðý, ahalinin bir kýsmýnýn
arazisiz kalmasýna yol açacaðý þeklinde deðerlendirmelere yer verildiði görülmektedir. Öte yandan bazý kiþilere düþecek arazi hisselerinin, onlarýn geçinmesi
için yeterli olmayacaðý, bunun da geçim sýkýntýsýna yol açacaðý ifade edilerek, bu
gibi durumlara sebebiyet vermemek için, arazilerin köy ve kasaba ahalisinin nüfusuna göre eþit parçalara bölünerek ellerine tapu senedi verilmesinin temin
edildiði belirtilmektedir. Þerhlerde bu uygulamanýn bir köy veya kasabanýn ilk
defa kurulduðu anda uygulanacaðý, yoksa bir kiþinin zaman içerisinde tedricen,
ferað ve intikal yoluyla bir köy veya kasabanýn mirî arazisini tasarrufuna geçirmesine bir mani bulunmadýðý ifade edilmiþtir.22 Atýf Bey de bu hususa iþaretle
“Arazi Kanununun 8. maddesinde bahsi geçen bir köy veya kasabanýn bütün arazisinden maksat, o köy veya kasabanýn teþkilinde sükna veya tetimme-i sükna
denen veya mera ve baltalýk denen yerlerin dýþýnda köy ve kasaba kurulurken
tarla olmak üzere ahaliye verilen mirî arazidir” demektedir. Buna göre, bir köyün
ahalisi daðýlýr ve arazisi tapuya müstehak olup tekrar köy þekline konulmasý
mümkün olmazsa, çiftlik olmak üzere bir veya birkaç kiþiye verilebileceði kabul
edilmiþtir23. Kanunnâmede herhangi bir suretle bir kimsenin elinde toplanmasý
mümkün olan mirî arazinin azâmi miktarý hakkýnda herhangi bir sýnýrlama yoktur. Mardin, Kanunnâmede yer alan “bir köyün bütün arazisinin bir adama tefviz olunamayacaðý” yolundaki yasaðýn halký koruma esasýna müstenit olduðunu, þayet
21
22
23
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Metin Heper, “Osmanlý Siyasal Hayatýnda Merkez Kenar Ýliþkisi”, Toplum ve Bilim Bahar-Yaz,
1980.
Halis Eþref, a.g.e., sh.130-131; H. M. Ziyaüddin, a.g.e., sh.52.
Atýf Bey, a.g.e., sh. 51-53.
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bütün arazi bir tek adama verilirse, köydeki diðer ahalinin araziden istifade edebilmek için toprak kiralamak zorunda kalacaðýna iþaret etmektedir.24
Bir köyün çiftlik olarak bir tek kiþiye verilemeyeceðini amir olan hükümler
güçlü toprak beylerinin oluþmasýný önlemeye yöneliktir. Bu konuda tanýnan tek
istisna, köyün iskânýnýn mümkün olmamasý halinde tek bir kiþiye verilebileceðidir.
Þerhlerde de belirtildiði üzere, ahalisi mevcut olan bir köy çiftlik þekline sokulamaz. Çünkü bir köyün ahalisi varsa, o köy önceden teþekkül etmiþ ve sekizinci
madde gereðince kuruluþ aþamasýnda arazisi nüfusuna göre tapu ile ihale edilmiþ demek olacaktýr. Böyle bir arazinin ahaliden geri alýnýp çiftlik yapýlmak üzere
bir veya birkaç kiþiye ihale edilmesi halinde, ahalinin tasarruf hakkýna tecavüz
edilmiþ olacaðý gibi mevcut ahalinin arazisiz kalmasý ve fahiþ ücretlerle çiftlik sahiplerinden arazi kiralama mecburiyetinde kalmalarý kaçýnýlmaz olacaktýr.25
Mahkeme kararlarýnda topraðýn tek elde toplanmasýna izin verilmediði, özellikle yerel eþrafýn küçük köylüyü ezmesine müsaade edilmediði görülmektedir.
Sicillerde yer alan mahkeme kayýtlarýnda bir baþkasýnýn arazisine haksýz olarak
el koyma iddialarýnýn öne çýktýðý görülmektedir.26 Aþiret mensuplarý arasýndaki
mirî arazi ihtilaflarýnýn da mahkemelerde çözüldüðü kayýtlardan anlaþýlmaktadýr.
Örneðin 11 Safer 1275 tarihinde Sivasýn bir köyünde bulunan kürt aþireti mensuplarýndan Murtaza b.Ali adlý kiþi ile ayný aþirete mensup bir baþka þahýs arasýndaki dava, Sivas il meclisine ait odada yapýlan duruþmada ele alýnmýþ, davada
sahib-i arz vekili olan Sivas eyaleti defterdarý da hazýr olduðu halde dava görülmüþtür.27 Bu durum aþiretlerin iç iliþkileri açýsýndan bir fikir vermekte ve aða ünvanýna
sahip kiþinin tarlayý aþiretten birisine kanunda belirtilmiþ usullere uygun olarak
devrettiðini göstermektedir. Bu hüküm aþiretlerin iskân edilmiþ olduðuna iþaret
etmesi açýsýndan da önemlidir.
24

Mardin, Arazi Notları, sh.32, Mardin’e göre “Kiranın sıhhatinde ise denklik arandığından böyle bir durumda fahiş ücret talebine meydan verilmiş olacaktır. Bundan kiracının zarar görme ihtimali vardır. Ancak
bunun bir istisnası vardır. Bir karye ahalisi dağılmış, yerleri müstehakk-ı tapu olmuş, hükümetin vazifesi
oraya ahali getirmek onları ahaliye tevzi etmek iken buna imkân olmazsa, çiftlik olarak bir ferde tefviz edilebilir. Fakat bu son durum, köy olarak tesisine imkân olmadığı durumda söz konusu olur. Bekaen bir adamın uhdesinde köyün bütün arazisinin toplanması mümkündür. Yani ibtidaen aranan şey bekaen aranmaz. Bir kimse teferrüğ ve tefevvüz ede ede bir köyün bütün arazisini uhdesinde toplayabilir. Ve düşünülmelidir ki şu keyfiyet-i cem az çok ahalinin lakaydlığından ileri gelmiştir.”

25
26
27

Halis Eþref, a.g.e., sh.705; H. M. Ziyaüddin, a.g.e., sh.499.
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 272, Hüküm no: 157, t. 3 Zilhicce 1279, sh. 118.
Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 30, Hüküm no: yok, t. 11 Safer 1275, sh. 103, Hükümde arazinin sýnýrlarý belirtilirken, bir taraftan nehir, bir taraftan dere, bir taraftan ismi belirtilen
mahal, bir taraftan da “tarik-i amm” (umumi yol) ile çevrili olduðu ve tahminen 20 kile tohum
istiâb ettiði ve sahib-i arzdan izin alýnarak ihya edildiði, fakat daha sonra adý geçen þahsýn
bu tarlayý haksýz zabt ettiði ifade edilerek tarlanýn iadesinin saðlanmasý istenmiþtir. Hükümden anlaþýldýðýna göre, bu tarla daha önce aða ünvanlý birisinden kanuna uygun bir þekilde
ferâð yoluyla alýnmýþtýr.
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Eþraf ile ahali arasýnda görülen davalar, topraklarýn tek elde toplanýp toplanmadýðýný tesbit açýsýndan bilhassa önemlidir. Halkýn mirî arazi tasarrufuna iliþkin olarak aðalara karþý dava açtýðý görülmektedir. Bu hükümler halkýn aðalara
karþý, kanuni müracaat yollarýna baþvurabildiklerini göstermektedir28. Hatta daha da ilginç olaný, aða ünvanýna sahip kiþilerin de ahaliden olan kiþilere karþý
aralarýndaki kira akdine binaen, tarlalarýnýn baþka amaçlarla kullanýlmasýný önlemek amacýyla dava açmalarýdýr. Bu durum aðalarýn cebir yoluyla deðil mahkeme yoluyla haklarýný talep ettiklerini göstermesi açýsýndan önemlidir29. Bu tür
davalarda mahkemelerin eþrafýn etkisinde kaldýðý ve onlarýn yönlendirmelerine
uygun karar verdikleri akla gelebilir. Ancak elimizdeki örnekler bize doktrinde iddia edildiðinin aksine, ileri gelen eþrafýn çok fazla etkili olmadýðý ve muamelelerini mahkeme vasýtasýyla yürüttüklerini, kendiliðinden hak alma yoluna gitmediklerini göstermektedir. Çünkü karar metinleri okunduðunda eþrafýn iddialarýnýn bir
kýsmýnýn mahkemece reddedildiði ve sadece ahaliden olan davalýlarýn itiraflarý
ile sabit olan hususlarýn mahkeme kararýyla hüküm altýna alýndýðý görülmektedir.
Bu da mahkemelerin eþrafýn etkisinde olmadýðý yönünde kuvvetli bir delil teþkil
etmektedir.

Þüf’a Hakký ve Vefâen Ferað
Arazi Kanunnâmesi sadece yukarýda belirtilen hükümlerle deðil, özel mülklerde geçerli bazý hukuki uygulamalarýn mirî arazilerde geçerli olmayacaðýný belirtmek ve yasaklamak suretiyle de bu amacýný gerçekleþtirmeye çalýþmýþtýr. Kanunnâme mirî arazide þuf’a hakkýný tanýmamak suretiyle topraðýn tek elde toplanmasýný engelleme amacýný gütmektedir. Bu esasen mirî arazinin tasarruf biçiminin bir kiralama olmasýndan kaynaklanmaktadýr ki, devletin temel amaçlarý
çerçevesinde olumlu bir düzenlemedir. Mirî arazi mutasarrýfý, tarlasýný sahib-i
arzýn izni ile bir baþkasýna ferâð yoluyla devrettiðinde, o tarlaya bitiþik tarlasý
olan kimse, baþkasýnýn ödediði bedeli ödeyip tarlayý alamaz, yani yukarýda da
belirtildiði üzere mirî arazide þuf’a hakký geçerli deðildir30. Buna mukabil Arazi
Kanunu bir köyün sýnýrlarý içinde bulunan mirî arazinin, mutasarrýfý tarafýndan
28
29

30
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Diyarbakýr Þer’iyye Sicilleri no: 281, t. 17 Þevval 1291, sh. yok.
Diyarbakýr Þer’iyye Sicilleri no: 283, t. 1279, sh. yok; Diyarbakýr Þer’iyye Sicilleri no: 288,
t.1292, sh. 65; Baþka bir sicil kaydýnda bir kasabanýn eþrafý ile ona ait araziye haksýz olarak
müdahale eden ahaliden üç kiþi arasýnda bir davadan bahsedilmektedir, bkz. Sivas Þer’iyye
Sicili, Defter no: 39, Hüküm no: yok, t. 1284, sh. 180; Bir baþka kayýtta ise Sivasta Gürün kazasýnda ahaliden birkaç kiþi ile Hurþid aða denen kiþi arasýnda Hurþid aðanýn haksýz müdahalade bulunduðu iddiasý ile çýkan arazi davasýnda, aðanýn yalancý þahit tedarikiyle araziye
el koymaya çalýþtýðý ifade edilmekte ve bunun önlenmesi talep edilmektedir, bkz. Ceride-i
Mehakim no: 251, t. 30 Cemaziyelahire 1301 ve no: 252, t. 5 Receb 1301.
Ömer Hilmi, a.g.e., sh. 64.

1858 Arazi Kanunnamesi ve Uygulanmasý

bir baþka köy ahalisinden olan þahsa ferâð edilmesi halinde, arazinin bulunduðu
köyde yaþayýp da hiç topraðý olmayan yahut topraðý kendisine yetecek miktarda
bulunmayan kimselere toprak almada bir rüçhan (öncelik) hakký tanýmýþtýr31. Mirî
arazide þufa hakký geçerli deðildir, ancak bu arazinin mutasarrýfý tarafýndan borç
karþýlýðý vefâen feraðý (geri almak kaydýyla satýþý) ise hukuken caiz olup, buna
iliþkin þartlar belgelerde gösterilmiþtir.32 Þeriyye sicillerinde vefâen ferâð’a iliþkin kayýtlara da rastlanmaktadýr. Örneðin Balýkesir þer’iyye sicillerinde vefâen
ferâð uygulamalarýný gösteren hükümler vardýr. Bu kayýtlarda bir mültezimin, altý
dönümlük bir mirî araziyi, borca mukabil vefâen ferað yoluyla aldýðý görülmektedir ki, bu durum Arazi Kanunnâmesinin bütün ayrýntýlarýyla uygulandýðýný göstermektedir.33

Miri Arazinin Taksimi
Mirî arazinin tek elde toplanmasý ve devri ile yakýndan alakalý bir husus da
mirî arazinin taksim edilmesiyle ilgili düzenlemelerdir. Kanunnâme mirî arazinin taksimini þartlara baðlamýþtýr. Buna göre, arazinin taksiminde arazi memurunun izni gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak þerhlerde diðer bazý þartlardan
da söz edilmektedir. Buna göre mirî arazinin taksiminde, öncelikle taksim edilecek arazinin taksime elveriþli olmasý, ikincisi de taksimin devlete zararlý olmamasý þarttýr. Bu iki þart taksimin aslî þartlarýndandýr. Bunun dýþýnda taksimin
arazi memurunun izin ve bilgisi dahilinde olmasý, taksim anýnda arazi mutasarrýfýnýn veya vekil ve vasilerinin bulunmasý, ortaklardan biri veya birkaçý tarafýndan
taksim talebinde bulunulmuþ olmasý gerekir.34 Halis Eþref’e göre, “arazi memurunun bizzat taksimde hazýr bulunup taksimi kendi marifetiyle icra etmek gibi fi’len veyahut yalnýz icra edilen veya edilecek olan taksime ba’de’t-taksim muvafakat eylemek gibi kavlen izni
olmaksýzýn arazi-i emiriye taksim edilemez ve taksim edilir ise ol taksim muteber olamaz.”35

Arazi Kanunu, tapu memurlarýnýn, memuriyetleri sýrasýnda mahlûl hale gelip
“müstehýkk-i tapu” olan, yani bedel karþýlýðýnda baþkasýna verilebilir hale gelen
araziyi kendileri için alamayacaklarýný kabul etmiþtir. Çünkü arazi memuru devleti temsilen bu muameleleri yaptýðýndan, müvekkili durumunda bulunan dev31
32

33
34
35

Cin, a.g.e., sh.323
Ýrade-i Meclis-i Mahsus, no:518, t.1274, Buna göre alacaklý ve borçlu veyahut vekilleri, meclis-i memlekete gelerek mal memuru huzurunda, arazinin miktar ve hududu ile sermayesinin ve kesesi beþer kuruþtan olmak üzere faizinin miktarý ve yapýlan feraðýn “ferağ bilvefa” olduðu beyan edilerek resmi senede baðlanýp, bu iþ için hususi bir defter tutulup kaydýnýn yapýlacaðý, borcun ödenmesi halinde her iki tarafýn yine meclis-i memlekete gelerek borç senedinin geri verilip defterdeki kaydýn tashih edileceði ifade edilmiþtir.
Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 761, t. 11 Ramazan 1289, sh. 26
Halis Eþref, a.g.e., sh.186-187.
Halis Eþref, a.g.e., sh.188.
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letin arazisini kendisi için alamayacaktýr. Bu yasaðýn getirilmesindeki asýl sebep,
kendisinin veya akrabalarýnýn menfaatini devletin menfaatinden üstün tutarak
memurun devleti zarara sokabileceði hakkýndaki kanaattir. Arazi Kanununun
koyduðu bu yasaðýn mutlak olduðunu belirten Cin, arazi memurunun sadece intikal hakký sahibi mirasçý olmasý halinde murisinden kalan araziye tasarruf edebileceðine, böyle bir arazide tapu hakký varsa bunu baþka bir kazanýn tapu memuruna müracaat ederek usulüne göre iktisap edebileceðine iþaret etmektedir36.

Yabancýlara Arazi Ýntikali ve Emlak Satýmý
Devlete ait mirî arazinin tasarrufu konusunda Osmanlý Devleti’nin müslüman ve gayrýmüslim tebasý arasýnda bir ayrým gözetilmemiþtir37. Nitekim uygulamada mirî araziye iliþkin hususlarda müslüman teba ile gayrýmüslim teba arasýnda davalara rastlandýðý gibi, gayrýmüslim tebanýn kendi aralarýndaki davalara da rastlanmaktadýr.38 Ancak Osmanlý tebasý olmayýp yabancý statüsünde olan
kiþiler için mirî arazi tasarrufu hususunda bir yasaðýn uygulandýðý görülmektedir. Kýsacasý Osmanlý tebasý olan müslümanlar ve gayrýmüslimler devlete ait
mirî arazilerde ayný esaslara göre tasarruf hakkýna sahipken yabancýlarýn böyle
bir haktan yararlanmasý söz konusu deðildi. Hicri 1284 (m. 1867) tarihli kanunun
çýkarýlmasýndan önce yabancýlarýn Türkiyede gayrýmenkul tasarruf etme haklarý
yoktu39. Buna baðlý olarak Osmanlý vatandaþý olan birisinin tasarrufunda olan
36
37

38

39
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Cin, a.g.e., sh.314-315.
Sadece usulsüz olarak manastýrlar tarafýndan tasarruf edilen manastýr arazilerinýn miri arazi
statüsünde olacaðý bunun dýþýndaki manastýr arazilerinin ise mirî arazi statüsünde olmayýp
manastýrlara ait olacaðý belirtilmiþtir. Bu düzenlemelere göre, eskiden beri bir manastýra
baðlý olup da bu baðlýlýk defterhane-i amirede kayýtlý ise, bu gibi araziler tapu ile tasarruf olunamayacaktýr. Yani haklarýnda miri arazi muamelesi yapýlmayacaktýr. Bu gibi arazilerden ancak
manastýr mensuplarýnýn istifade edeceði kabul edilmiþtir. Bunun dýþýnda sonradan tapusuz
olarak ruhbanlar tarafýndan tasarruf edilen arazilerin onlarýn ellerinden alýnacaðý ve haklarýnda
miri arazi muamelesi yapýlacaðý kabul edilmiþtir. Bu araziler þayet ruhban isterse kendilerine,
istemezlerse müzayedeye çýkarýlarak bedel-i misliyle taliplilere ihale ve tefviz edilecektir, bkz.
H. M. Ziyaüddin, a.g.e., sh. 479-480.
Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 32, Hüküm no: yok, t. 3 Þaban 1277, sh. 5; Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 33, Hüküm no: yok, t. 11 Safer 1278, sh. 2; Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 41,
Hüküm no: yok, t. 5 Cemaziyelahire 1286, sh. 226.
Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat’ ..”, sh. 391; A. Cevdet Paþa, Maruzat, Ýstanbul,
1980, sh.195; Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden..., sh. 241-242; Quataert, Ýmparatorluk içinde yabancýlarýn toprak kullanýmýnýn pek görülmediðini söylemektedir; bunun nedeni kýsmen
merkezî Osmanlý hükümetinin karþý çýkmasýydý. Ama bazý bölgelerde örneðin Ýzmirde yabancýlar toprak edinip önemli toprak sahipleri haline gelebilmiþlerdi. Çok sayýda ücretli iþçinin
çalýþtýðý büyük çiftliklerse çok seyrek görülüyordu. Anadolu Demiryolu çevresindekiler gibi tarýma yeni açýlmýþ baþka bölgelerde küçük mülkiyet egemendi. Buralarda Osmanlý hükümeti
binlerce göçmene eþit miktarda toprak daðýtmýþtý. Bu örnek toprak daðýtým kalýplarýnýn belirlenmesinde hükümet politikasýnýn oynadýðý önemli rolü göstermektedir, bkz. Donald Quataert,
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mirî arazinin bir yabancýya intikali de söz konusu deðildi. Öte yandan yabancý
statüsündeki kiþilerin Osmanlý Devleti sýnýrlarý içerisinde emlâk edinmelerine
de izin verilmemiþtir. A.Cevdet Paþa, Osmanlý vatandaþý olan birisinin ölümü
halinde mirasýnýn yabancý ülke vatandaþý olan akrabasýna verilmemesi yüzünden Avusturya devletinin de mukabele bilmisil esasýný uyguladýðýný ifade ederek, halbuki Ýslam hukukuna göre Ýslam devleti ile yabancý bir devlet arasýnda
sulh ve anlaþma varsa ülke farklýlýðýnýn mirasýn intikaline mani olmayacaðýný, fakat Osmanlý Devleti’nde yabancýlarýn emlak tasarrufuna izin verilmediði için miras meselesinin de Avusturya devletinin mukabelede bulunmasýna yol açtýðýný,
Arazi Kanunnâmesinin de bu esas üzere tanzim olunduðunu ifade etmektedir.
Daha sonra Osmanlý Devleti yabancý ülke vatandaþlarýna emlak ve arazi tasarrufu izni verince, Avusturya devleti her iki ülke vatandaþlarýnýn birbirlerine mirasçý olabilmesi için bir mukavele yapýlmasýný teklif etmiþ fakat Babýâli bu konuda
tereddüt etmiþtir.40 Bu mesele Osmanlý Devleti ile Ýngiltere arasýnda da gündeme gelmiþ, 1860’da Babýali yeni bir istikraz için Londra’ya baþvurduðunda Ýngiliz hükümeti, “Devletin tasarrufunda bulunan araziye, Osmanlý tebaasýnýn tabi olduðu
þartlar dahilinde yabancýlara tasarruf hakkýnýn tanýnmasý” þartýný ileri sürmüþtü. Babýali o tarihte bu þartlarý kabul etmemiþ ve istikraz için Paris’e baþvurmuþtur41.
Devletin karþýlaþtýðý bu zorluklarýn üstesinden gelmek amacýyla bazý düzenlemelere gittiði görülmektedir. H.1284/m.1867 tarihli kanunla yabancýlara gayrýmenkullerde tasarruf ve temellük hakký tanýndýðý halde miras hakký tanýnmamýþtýr. Arazi kanunu Osmanlý tabiiyetini terk eden kimseyi ve mirasçýlarýný da intikal hakkýndan mahrum etmiþtir42. Osmanlý Devleti tebasýndan olan birisi öldüðünde emlak ve arazisinin yabancý devlet tebasýndan olan evlat ve akrabalarýna
intikal etmeyeceði H.1291 / M.1875) tarihli tezkire ile de teyit edilmiþtir.43 Dikkat
edilmesi gereken husus, burada mirî arazi kapsamýndaki gayrýmenkullerde mülkiyet hakkýnýn söz konusu olmayacaðýdýr. Yabancýlarýn hiçbir tarihte ve hiçbir þekilde
mirî araziyi mülk olarak almalarýna izin verilmemiþtir. 1867 tarihinde yabancýlara
tanýnan hak ise mirî araziye malik olma deðil sadece mirî araziyi tasarruf edebilme
hakkýdýr. H.1291 / M.1875 tarihli tezkirede “ecnebilerin uhdelerindeki emlak ve arazi
kanunen müstehak olan veresesine intikal eder” hükmü yer almaktadýr. Tezkirede geçen
“kanunen müstehak olan verese” tabirinden anlaþýlan, herhangi bir kanun hükmü ile
adî ve þer’î intikalden mahrum edilmemiþ olan ve bu miras hakkýndan istifadeye yetkili mirasçýdýr. Osmanlý tebasý ise hiç bir kanunla yabancýnýn mirasýndan

40
41
42
43

“Osmanlý Ýmparatorluðunda Tarýmsal Geliþme”, çev.A. Günlük, TCTA, c. 6, sa: 49, 1986, sh.
1559-1560.
A. Cevdet Paþa, Tezakir 40-Tetimme, TTK yay., 3.bs., Ankara 1991, sh.137-140.
E. Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Islahat Fermanı Devri (1856-1861), c.6, T.T.K. yay., 5.bs., Ankara, 1995,
sh. 212.
Cin, a.g.e., sh. 250.
Düstur, Birinci Tertip, c.4, sh.417, t.1291.
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mahrum edilmemiþtir.44 Pamuk, yabancýlarýn toprak mülkiyetine izin verilmesinden sonra Ýngiliz uyruklularýn Ýzmir’in iç bölgelerinde önemli miktarda toprak
satýn almaya ve ihracata yönelik büyük çiftlikler iþletmeye baþladýklarýný söylese de,45 yukarýda ifade edildiði gibi burada dikkat edilmesi gereken þey yabancýlara mirî arazinin mülkiyetini elde etme hakkýnýn tanýnmamýþ olduðudur. Mirî
arazide Osmanlý vatandaþlarýna tanýnmayan mülkiyet hakkýnýn yabancýlara tanýnmasý hiçbir þekilde söz konusu deðildir. Uygulamada bazý suistimallere rastlansa da bunlar genelleþtirilmesi mümkün olmayan istisnai örneklerdir.46

Mirî Arazilerin Vakfedilmesi
Devlete ait arazilerin, bu arazileri tasarruf eden kiþilerce vakfedilmek suretiyle
devlet mülkiyetinden çýkarýlmasý þeklindeki uygulamalar, devletin kuruluþundan
sonraki dönemlerde karþýlaþýlan suistimaller olup devlet zaman zaman bu tür
vakýflarý ilga ederek kendi topraklarýný geri alma yoluna gitmiþtir.
Mirî topraklarýn vakfedilip edilemeyeceði hususu Kanunnâmede düzenlenmektedir. Vakýf kurumunun suistimal edilmemesi için devlet her dönemde gereken tedbirleri almaya özen göstermiþtir. Kanunnamede de bu tedbirlerin devam
ettiði görülmektedir. Buna göre bir kiþinin kullandýðý mirî araziyi vakfedebilmesi
için, öncelikle bizzat Padiþah tarafýndan verilmiþ bir temlik senedine sahip olmasý gerekir. Burada bizzat Padiþahýn izninin aranmasý alt derecedeki memurlarýn
suistimallerini önlemeye yöneliktir. Padiþah devlet arazisini kiþiye özel mülk olarak vermedikçe, o arazinin vakfedilmesi mümkün deðildir. Bu madde hükümüne
paralel olarak mirî arazi hakkýnda carî olan usul ve muamelelerin vakýf araziler
için de geçerli olduðu hususunda arazi komisyonu mazbatasýnýn Evkaf-ý Hümayun
Nezareti’ne gönderildiðini görmekteyiz47. Bu madde hükmü de mirî arazilerin kiþilerin özel mülkü sayýlmadýðýný göstermektedir. Nitekim mahkeme kararlarýnda da
mirî arazi mutasarrýflarýnýn tasarruf ettikleri mirî araziyi vakfa çevirme gayretinin
mahkemelerin engellemesi neticesinde sonuçsuz kaldýðý görülmektedir.48
44
45
46

Cin, a.g.e., sh. 247-248.
Þevket Pamuk, “Osmanlý Tarýmýnda Üretim Ýliþkileri 1840-1913”, Toplum ve Bilim 17, 1982, sh. 37.
Barkan’ýn belirttiðine göre “Temmuz 1295 tarihli bir Şura-yı Devlet kararından anlaşıldığı üzere Alman teb’asından bir aile Kudüs sancağı dahilinde bütün bir köyün tarlalarını sahiplerinden ayrı ayrı almak
suretiyle köyü kendi çiftliği haline sokmuş ve üzerinde binalar inşa ederek hakiki bir malikâneye çevirmeğe kalkmıştır. Bu usulsüz teşebbüste devletin arazi siyasetini ve kanunların tatbik edicisi mahiyetinde olan
bir kısım memurları kolaylıkla elde edilmiş ve merkezî devlet dairelerinin mani olmak hususundaki teşebbüsleri ise siyasi tehditlerle akim kalmıştır.”, bkz. Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzi-
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mat’...”, sh. 414, 47 no’lu dn.
Ýrade Dahiliye, no:26284, t.11 Receb 1274; evkaf mahlulatýnýn takrir eden muacceleleriyle taliplerine icarý hakkýnda, bkz. Ýrade Dahiliye no: 39225, t.29 M 1284 ve Ýrade Dahiliye no:
39828, t. 3 Ra 1284.
Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 40, Hüküm no: yok, t. 25 Safer 1285, sh. 89.
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Cebri Ýcra ve Mirî Arazi
Mülkiyeti devlete ait olan mirî arazilerin bu statülerinin korunabilmesi ve
devletin bilgisi haricinde el deðiþtirmesinin önüne geçilebilmesi için baþlangýçta mirî arazi mutasarrýflarýnýn þahsi borçlarýna mukabil, alacaklýlarýn mirî arazilere el koyamayacaðý prensibinin benimsendiði görülmektedir. Bilindiði gibi Kanunnâme çýkarýldýðýnda mirî arazinin borç ödemeyeceði temel bir kural olarak
kabul edilmiþ ve sadece vefâen ferâð’a izin verilmiþtir. Arazi Kanunnâmesinde,
alacaklýnýn borçlu olan kimsenin tasarruf ettiði mirî araziye alacaðýna mukabil el
koyamayacaðý, baþkasýna ferâð etmesi için de borçlunun zorlanamayacaðý açýkça
belirtilmiþtir. Bu uygulama genel olarak “mirî arazinin borç ödemeyeceði” ilkesinin
bir yansýmasýdýr49. Bu prensibe uygun olarak ve ayrýca mirî arazide þer’î miras
hukukundan farklý tasarruf ve intikal kaideleri geçerli olduðundan, bu gibi mallar borç ödemek için zabtedilemezler50. Bu konuyla ilgili belgelerden anlaþýldýðýna göre uygulamada bu hususa özellikle dikkat edildiði, belgelerde, mültezimlerin alacaklarý için mirî araziye el koyamayacaðý ve çiftçilerin kendi geçimlerini
saðlayacak miktarda mirî araziye devlet alacaðý için dahi olsa el konamayacaðýnýn belirtildiði görülmektedir51. Daha sonraki tarihlerde “mirî arazinin borç ödemeyeceði ilkesi” çerçevesinde, üçüncü þahýslarýn alacaklarý için borçlunun tasarrufundaki mirî araziye el koyamayacaðý ilkesine devletin alacaklarý açýsýndan bir
istisna getirilmiþtir. Arazi Kanunnâmesinin 115. maddesinde, hicrî 1277 ve 1278
tarihli irade-i seniyyelerle yapýlan tadillerle önce devlete ait borçlara mahsus olmak üzere bir istisna getirildiðini görmekteyiz 52. Borçlu kiþilerin ellerinde bulunan mirî arazilerin bu borca mukabil “furuht” edilip edilmeyeceði konusunda yayýnlanan bir iradede, Arazi Kanunu hükümlerine göre mirî arazi borç ödemeyeceðinden borçlunun elinde bulunan arazinin sattýrýlmamasýnýn kararlaþtýrýldýðý,
fakat devlet alacaklarýnýn bundan müstesna tutulduðu ifade edilmiþtir53. Daha
sonra çýkartýlan H.1286 tarihli nizamnâmedeki bir hükümle, adî borçlara þamil
olmak üzere mirî araziye el konulabileceði esasý kabul edilmiþtir54.

III. ARAZÝ KANUNNÂMESÝNÝN UYGULANIÞI
Arazi Kanunnâmesinin, neþredilir neþredilmez Anadolu ve Rumelide büyük
ölçüde uygulamaya konulduðu, diðer bölgelerde ise daha sonraki tarihlerde uy49
50
51
52
53
54

Külliyat-ý Kavanin, c.10, no:3581, t.1277.
Ö. L. Barkan, “Edirne Askerî Kassamýna Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler, c.III, S.56, 1966, sh.19.
Külliyat-ý Kavanin, c.10, no:4460 t.1278.
115. madde hükmü, “Deyn için emval-i gayrý menkulenin füruhtu hakkýnda 15 Þevval 1288
tarihli nizamnâme” ile ortadan kaldýrýlmýþtýr, bkz. Hüsnü Efendi, a.g.e., sh.247.
Düstur, Tertib-i Sani, c.1, sh.85, t.7 Rebiülevvel 1279.
Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat’...”, sh.386.
121

Türk Hukuk Tarihi Araþtýrmalarý

gulanmaya baþlandýðý görülmektedir. Hem þer’iyye sicillerinde hem de Ceride-i
Mehâkim’de yer alan mahkeme kararlarýndan Kanunnâmenin hangi bölgelerde
uygulandýðý, arazilerin büyüklüðü, arazilerin ne tür ihtilaflara konu olduðu, arazi memuru denen kiþilerin davalara katýlýp katýlmadýðý, davada taraf olan kiþilerin niteliði, arazileri kimlerin tasarruf ettiði (gayrýmüslimler, kadýnlar, köleler
v.s.), arazinin kadýnlara intikal edip etmediði ve buna benzer konulara dair sonuçlar çýkarmak mümkündür.
Kanunnâmenin uygulanýp uygulanmadýðý konusunda bize en kesin bilgiyi bu
mahkeme kayýtlarý vermektedir. Herþeyden önce araziye iliþkin mevzuatýn ve bu
mevzuatta yapýlan deðiþikliklerin þer’iyye sicillerinde kaydedildiði görülmektedir. Sivas þer’iyye sicilinde Arazi Kanunnâmesinin metni yer almaktadýr55. Bu da
Kanunnâmenin bu þehre gönderilip mahkeme siciline kaydedildiðini ve uygulamaya esas alýndýðýný göstermektedir. Benzer uygulamayý diðer bölgelere ait
þer’iyye sicillerinde de görmekteyiz. Mesela, Konya þer’iyye sicillerinde de Arazi
Kanunnâmesi metni yer almaktadýr56. Yani Kanunnâme bu bölgede de uygulama imkânýna kavuþmuþtur. Öte yandan mevzuattaki deðiþikliklerin de þer’iyye
sicillerinde kaydedildiði görülmektedir57. Bu kararlarda Arazi Kanunnâmesinin
deðiþik hükümlerine atýf yapýlarak ihtilaflarýn bu hükümlere göre çözüldüðü de
açýkça ortaya çýkmaktadýr58. Arazi Kanununun adý zikredilmese de, sicil kayýtlarýnda yer alan bazý tabirlerden arazinin mirî olduðu rahatlýkla anlaþýlabilmektedir. Örneðin kayýtlarda geçen “ferâð-ý kat’i-i mutebere”, “tefviz” gibi ifadeler arazinin
mirî arazi olduðunu gösteren ifadelerdir59.
Kanunnâmenin yürürlüðe girdiði tarihte arazi davalarý þeriyye mahkemelerinde görülmekte olup bu uygulama H.1292 / M.1875 yýlýna kadar devam etmiþ,
bu tarihten itibaren arazi davalarý nizâmiye mahkemelerinde görülmeye baþlamýþtýr. Uygulamada nizâmiye mahkemeleri kayýtlarýný gösteren herhangi bir defter veya arþiv kaydýna -istisnai bir iki örnek hariç- bugüne kadar rastlanýlamamýþtýr. Ancak nizâmiye mahkemelerinin verdikleri kararlarý temyizen inceleyen
55
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Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 30, sh. 84’ten itibaren.
Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 89, sh. 46.
Örneðin “ferâğ bi’l vefa” hakkýnda Tapu Nizamnâmesine yapýlan zeyl sicile kaydedilmiþtir, bkz.
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 270, Hüküm no: 148, sh. 79; Kayýtlardan arazi sahiplerinin statülerini, toplumsal konumlarýný, ihtilafýn çözümündeki hukuki mekanizmalarý, kullanýlan arazilerin büyüklüklerini tesbit edebiliriz. Þer’iyye sicili kayýtlarý çok teferruatlý kararlarý içermemektedir. Bu nedenle uyuþmazlýk konusu hakkýnda ancak genel bir intiba edinilmektedir. Fakat
bu kararlar yine de bize araziye iliþkin uygulamalar hakkýnda önemli bilgiler vermektedir.
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 272, Hüküm no: 157, t. 3 Zilhicce 1279, sh. 118; Konya
þer’iyye sicillerinde yer alan bir Hükümde Arazi Kanununun çýkarýldýðý tarih de belirtilmek
suretiyle kanunun 97. maddesi açýkça zikredilmiþtir, bkz. Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no:
91, t. 15 Zilkade 1282, sh. 45
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 277, Hüküm no: 53, t. 13 Zilkade 1282, sh. 30.
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mahkemenin vermiþ olduðu kararlarý içeren Ceride-i Mehâkim’de yayýnlanan
temyiz kararlarýna dayanarak, dolaylý yoldan da olsa bilgi edinebilmekteyiz. Bu
kararlarda geçen ve davalarýn hangi þehirlerdeki mirî arazilerle ilgili olduðunu
gösteren ifadelerden, Kanunnâmenin ülkenin hemen her bölgesinde uygulandýðý
görülmektedir. Ceride-i Mehâkim kayýtlarýnda, Suriye’de60, Týrhala’da61, Selanik’te62,
Baðdat’ta63 ve ülkenin diðer yerlerinde64 bulunan nizâmiye mahkemelerinde görülmüþ arazi davalarýna rastlamaktayýz. Bazý kayýtlardan Arazi Kanunnâmesinin
Irak65 Sakýz Adasý66 ve Yafa’da67 da uygulandýðý görülmektedir. Bütün bunlar ülkenin her tarafýnda Arazi Kanunnâmesinin uygulandýðýný göstermektedir.
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Örneðin Suriye istinaf mahkemesinde böyle bir dava vardýr ve açýkça Arazi Kanunnâmesine atýf
yapýlmaktadýr. Bkz, Ceride-i Mehakim no: 71, t. 12 Zilhicce 1297 ve no: 72, t. 19 Zilhicce 1297.
Örneðin Týrhala sancaðýnýn Týrnova kazasýnda manastýr rahipleri ile müslüman köy ahalisi
arasýnda çýkan ihtilafta 6.000 dönümlük bir çiftliðin ihtilaf konusu olduðu görülmektedir.
Bkz. Ceride-i Mehakim no: 74, t. 3 Muharrem 1297 ve no: 75, t. 11 Muharrem 1297.
Örneðin Selanik istinaf mahkemesince bakýlan bir davada, Saray adlý köyde bir kiþinin, mahlul olan araziyi ferað yoluyla aldýðý, bu araziye köy ahalisince vukubulan müdahalenin önlenmesi istenmiþ, bidayet mahkemesi de o yönde karar vermiþ, köy ahalisi ise karar hakkýnda istinaf yoluna gitmiþ, temyiz makamý da arazinin her dönümünün altmýþ kuruþtan sahib-i arzýn
izni ile o þahsa tefviz edildiðini belirterek köy ahalisinin iddasýný reddetmiþtir. Bkz.Ceride-i
Mehakim no: 90, t. 28 Rebiülahir 1298.
Baðdatta nizamiye mahkemelerinin araziye iliþkin uygulamalarý hakkýnda bkz. Ceride-i Mehakim, no: 62, t. 1296, sh. 490; Özellikle Baðdat vilayetinde Tanzimat’la birlikte bölgenin mamur bir hale getirilmesi için alýnacak tedbirler konusunda baþlýca iki nokta üzerinde durulduðu görülmektedir. Bunlardan birisinin kara ve deniz yolunun kýsaltýlýp ürünlerin dýþarýya
ihracýnýn saðlanmasý, diðerinin ise bölge halkýnýn emlak ve arazi tasarrufu haklarýnýn garanti altýna alýnmasý olduðu görülmektedir. Sonuçta Irak arazisi hakkýnda da arazinin tapu ile
daðýtýmý yoluna gidilmesi ve defter-i hakani teþkilatýnýn buralarda da kurulmasý gerektiði
sonucuna varýlmýþtýr. Bkz. Ýrade-i Meclis-i Mahsus, no: 1531.
Örneðin Hamid sancaðý dahilinde Uluborlu kazasýna tabi Senirkent köyünde oturan Ayþe hanýmla eski kocasý arasýnda çýkan ihtilaftan dolayý Hamid bidayet mahkemesince verilen kararýn
temyizen incelemesinde ise, davanýn esasen çiftlik arazisinin tasarruf hakký meselesinden kaynaklandýðýný ve davanýn kaza bidayet mahkemesinde arazi memuru hazýr olduðu halde Arazi ve
Tapu Kanun ve Nizamnâmesine uygun olarak görülmesi gerektiðine karar verilmiþtir. Bkz. Ceride-i Mehakim no: 96, t. 11 Rebiülahir 1298; Keza bu kayýtlardan birine göre, Drama sancaðýna
tabi Doksad karyesinde araziye iliþkin çýkan ihtilafta, Drama bidayet mahkemesince verilen karar temyiz edilmiþ, temyiz kararýnda ilk derece mahkemesince verilen altý dönüm tarlaya yapýlan müdahalenin meni hükmü bozulmuþtur, bkz. Ceride-i Mehakim no: 99, t. 3 Receb 1298.
Hicri 1287 tarihinde Irak’ta bulunan arazi hakkýnda yapýlan düzenlemede mültezimlerin aþýrý
hýrsýna ve fazla gelir elde etme arzularýna iþaret edilerek, bu davranýþlarýn ziraatin geliþmesini
önlediði belirtilmiþ ve geçmiþ ikiyüz sene içerisindeki uygulamanýn pek de yararlý olmadýðý,
bu araziler hakkýnda da Arazi Kanunnâmesinin hükümleri çerçevesinde iþlem yapýlmasý karara baðlanmýþtýr, bkz. Külliyat-ý Kavanin, c.16, no: 4018.
Sakýz adasý hakkýnda çýkarýlan ve “Sakız Ceziresi Hakkında Ferman-ı Ali Sureti” baþlýðýný taþýyan
belgeye baktýðýmýzda, Anadolu ve Rumeli ile Cezayir-i Bahr-i Sefid’de daha önce uygulanan
usulün, Sakýz adasýnda da aynen uygulanmasý ve arazinin tahrir edilmesi, ahalinin ileri gelenlerinden oluþturulacak bir emlâk komisyonu vasýtasýyla araziye iliþkin iþlemlerin yürütülmesi ve alýnacak vergiler hususunda bazý düzenlemelere yer verildiði görülmektedir. Bkz.
Külliyat-ı Kavanin, c.14, no: 2357, t. 1285.
Yafa Kazasý arazisinin de mirî arazi kapsamýnda deðerlendirildiði ve h.1294 tarihinden itibaren
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Arazi Kanunnâmesi genel bir kanunnâme olup ülke genelinde uygulanmak
amacýyla çýkarýlmýþ olmakla beraber bazý bölgelerde uygulanmadýðý ve istisna
edilen bu yerlerle ilgili olarak özel düzenlemeler yapýldýðý görülmektedir. Kanunnâmenin kapsamý dýþýnda býrakýlan yerlerden birisi Bosna diðeri de Niþ’tir.
Nitekim A. Cevdet Paþa, Bosna vilayeti çiftliklerinin hususi bir nizamnâme ile
genel kanunlardan (kavânin-i umûmiyeden) istisna edildiðini ve Niþ tarafýndaki
çiftlikler için de ayrý bir nizamnâme yapýlarak, bazý çiftliklerin eski örfe göre
(teâmül-i kadîmi vechile) tasarruf edildiðini yazmaktadýr.68 Benzer bir uygulama
Yanya’daki çiftlikler için yapýlmýþtýr69. Bosna çiftlikleri hakkýnda ayrý bir nizamnâme yapýlmasýnýn bir sebebi, bölgedeki mültezimlerin suistimallerinden dolayý
bölgedeki çiftçilerin isyan derecesine ulaþan memnuniyetsizliklerini önlemektir70.
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arazi memurlarýnýn bu araziler hakkýnda mülk senetleri verdiði, boþalan bu araziler üzerinde evler inþa edilip yeni mahalleler oluþturulduðu ifade edilerek bu tarihten sonra bu araziler hakkýnda mülk senedi verilmemesi istenmiþtir. Bkz. Külliyat-ı Kavanin, c.32, no: 6561
(Takvim-i Vekâyi, Tertib-i Sâni, 18 Receb 1309, 5 Þubat 1307, no: 211)
A. Cevdet Paþa, Tezakir 40-Tetimme, yay. C. Baysun, T.T.K. yay., 3.bs., Ankara, 1991, sh. 142; A.
Cevdet Paþanýn belirttiði üzere, “Bosna çiftlikleri hakkýndaki nizamnâme, çiftlik sahiplerinin
tasarruf haklarýný teminat altýna alan bir düzenleme idi. Hristiyanlar arasýnda birtakým kimseler nizamnâmenin uygulanmamasýný istiyorlardý. Halbuki bu nizamnâme çiftlik sahiplerinden insafsýz kiþilerin suistimallerine mani olacak bir yapýya sahipti”. Bkz. A. C. Paþa, Tezakir 21-39, sh. 6. Barkan da bu hususa iþaretle, 14 Safer 1276 tarihli Bosna çiftlikleri hakkýndaki nizamnâme ile, 7 Zilkade 1278 tarihli Teselyadaki çiftliklere mahsus olmak üzere neþredilen nizamnâmelerin Arazi Kanunnâmesine nazaran bazý farklý düzenlemeler getirdiðini
ve bu nizamnâmelerde toprak iþçiliði münasebetlerini geniþ ölçüde düzenleyen hükümlere
yer verildiðini belirtmektedir. Bkz. Barkan, a.g.m., sh. 415, 48 no’lu dn.
Yanya vilayeti çiftlikleri hakkýnda da özel düzenlemeler yapýldýðýný buna iliþkin çýkarýlan özel
emirlerden anlamaktayýz. Burada her ne kadar ayrý bir özel nizamnâme söz konusu olmamýþ
ise de bazý özel emirler ve mahallî adetlerle iþlerin yürütüldüðü görülmektedir. Bkz. A. Cevdet Paþa, Tezakir 40-Tetimme, sh. 143.
Devlet bu usullere paralel olarak çiftlik sahipleri ile kiracýlar arasýndaki iliþkileri de düzenlemeye ve düzeltmeye çalýþmýþtýr. Bosna ve Hersekteki sancaklarda bulunan çiftliklerde cari olan yarýcýlýk, üçleme, dörtleme, beþleme usulleri hususunda ashab-ý alaka (çiftlik sahipleri) ile müstecirler (kiracýlar) arasýnda ekip-biçmeye iliþkin kaidelerde yapýlan tadilatlar da
bu dönemde karþýmýza çýkmaktadýr. Bu düzenlemelerde angarya yasaklanarak kiracýlarýn
çiftlik sahibinin hizmetinde istihdam olunamayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Yine bu düzenlemelere göre, ashab-ý alaka her istediði zaman kiracýlarý çiftlikten çýkarmaða yetkili olamayacaktýr. Ancak kiracý, çiftliðin arazisinde çalýþmayýp kanunî bir özrü olmaksýzýn iþi tatil edip
çiftlik sahibini menfaatinden mahrum ederse veya baþka bir suretle zararýna sebebiyet verirse veya çiftlik sahibinin hissesini vermeyip aralarýndaki sözleþmeye aykýrý davranýrsa, ashab-ý alakanýn hükümete müracaatý ile yapýlacak tahkik üzerine bu hususun doðruluðunun
tesbiti halinde, müstecirin ýslahý kabil olmazsa hükümet marifetiyle çýkarýlacaðý; öte yandan
bulunduklarý çiftliði kendi isteði ile terkedecek olan müstecirlerin de bu durumu harman sonunda ashabý alakaya haber vermeleri gerektiði, haber vermeksizin çiftliði terkeden müstecirin bu hareketi dolayýsýyla ashabý alakanýn uðrayacaðý zararýn hükümet vasýtasýyla tazmin
ettirileceði ifade edilmiþtir. Ashab-ý alakanýn da çiftlik hasýlatýndan kendilerine ait olan hisseyi iltizama vermeleri kesinlikle yasaklanmýþ ve aksine davranan ashab-ý alakanýn hükümetçe engelleneceði ifade edilmiþtir. Bu düzenlemelerde angarya yasaklanarak kiracýlarýn
çiftlik sahibinin hizmetinde istihdam olunamayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Yine bu düzen-
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Fakat Cevdet Paþanýn ifadelerinden anlaþýldýðýna göre, bu nizamnâmeler bir
müddet uygulanmadan kalmýþ, daha sonra kendisinin çalýþmalarý neticesinde
uygulamaya konulmuþ, çiftçiler lehine yapýlan iyileþtirmelere raðmen iþ yine yüzü üstü býrakýlmýþ, çiftçiler altý yýllýðýna aldýklarý yerleri sonradan kârýyla çiftlik
sahiplerine satmýþlar alýþtýklarý eski çiftçilik haline dönmüþlerdir71.

Kanunnâmenin Uygulanmasýnda Arazi Memurlarýnýn Rolü
Arazi Kanunnâmesi, özellikle mirî arazinin mülkiyetine iliþkin ihtilaflarýn
önüne geçebilmek için, mirî araziye iliþkin muamele ve iþlemlerin arazi memurunun katýlýmý ve izni ile yapýlmasýný kararlaþtýrmýþtýr. Ayrýca mirî araziye iliþkin
davalarda yargýlama usulü açýsýndan arazi memurlarýnýn kendi görev alanýna giren
davalarda hazýr bulunmalarý da þart koþulmuþ, bu þarta uyulmadan görülen davalarda verilen kararlarýn geçerli olmayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr72. Ancak
doktrinde bu uygulamanýn eleþtirilmiþ, arazi memurunun pek fonksiyonel olmadýðý ifade edilerek, getirilen bu düzenlemenin sonuçsuz kaldýðý ileri sürülmüþtür. Barkan’a göre, Tanzimat’la baþlayan yeni þartlar ve teþkilat içinde, arazi memurunun izni meselesi bütün kýymet ve öneminini kaybederek tatbikatta hiçbir
tesiri kalmayan bir formalite haline gelmiþtir73. Ancak aþaðýda yer verilen bilgilerden de anlaþýlacaðý üzere bu konuya iliþkin hükümler literatürde ifade edilenden
daha ciddi ve etkili bir uygulamaya konu olmuþtur.
Osmanlý Devleti’nde mirî araziye iliþkin iþleri yürütmekle görevli ve yetkili
olan ve arazi memuru veya sahib-i arz olarak anýlan kiþilerde zaman içerisinde
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lemelere göre, ashab-ý alaka her istediði zaman kiracýlarý çiftlikten çýkarmaða yetkili olamayacaktýr. Ancak kiracý, çiftliðin arazisinde çalýþmayýp kanunî bir özrü olmaksýzýn iþi tatil edip
çiftlik sahibini menfaatinden mahrum ederse veya baþka bir suretle zararýna sebebiyet verirse veya çiftlik sahibinin hissesini vermeyip aralarýndaki sözleþmeye aykýrý davranýrsa, ashab-ý alakanýn hükümete müracaatý üzerine yapýlacak tahkik üzerine bu hususun doðruluðunun tesbiti halinde, müstecirin ýslahý kabil olmazsa hükümet marifetiyle çýkarýlacaðý; öte
yandan bulunduklarý çiftliði kendi isteði ile terkedecek olan müstecirlerin de bu durumu
harman sonunda ashabý alakaya haber vermeleri gerektiði, haber vermeksizin çiftliði terkeden müstecirin bu hareketi dolayýsýyla ashabý alakanýn uðrayacaðý zararýn hükümet vasýtasýyla tazmin ettirileceði ifade edilmiþtir. Ashab-ý alakanýn da çiftlik hasýlatýndan kendilerine
ait olan hisseyi iltizama vermeleri kesinlikle yasaklanmýþ ve aksine davranan ashab-ý alakanýn hükümetçe engelleneceði ifade edilmiþtir. Bkz. Düstur, tertib-i sani, c. 1, sh. 78-84, t. 14
Safer 1276; Barkan, a.g.m., sh. 416.
A. Cevdet Paþa, Tezakir 21-39, sh. 61-62; A. Cevdet Paþa, Maruzat, sh. 65-67.
Arazi memurlarýnýn, mirî arazi ile vakfedilen arazilerin mülkiyetine (rakabelerine) iliþkin hususlarla, mahlul olmalarýna ait hususlarda, sahib-i arz sýfatýyla mahkemeye davet edilerek
hasým tarafdan biri olarak hazýr bulunacaklarý, bunun dýþýnda hasým iki taraf arasýndaki davalarda ise (sadece mirî arazi hukukunu korumak için) üçüncü þahýs sýfatýyla davaya dahil
olabilecekleri kabul edilmiþtir. Bkz. Düstur, tertib-i sani, c. 4, sh. 5, no: 3, t. 25 Þevval 1329 /
5 Teþrinievvel 1327.
Barkan, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat’....”, sh. 385.
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bazý deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Arazinin bir baþkasýna ferâðý veya mahlul olmasý
(boþalmasý) durumunda izin ve tefviz muameleleri önceleri týmar ve zeamet erbabý tarafýndan idare edilirken, Tanzimat’ýn baþlangýcýnda bu görev mültezim ve
muhassýllara verilmiþ, daha sonra bunlardan da alýnarak bu iþ için tayin edilen
özel memurlar aracýlýðýyla icra edilmeye baþlanmýþtýr74. Ebülûla Mardin’e göre,
tefviz muamelesini Osmanlý Devletinin teþkilinden H.1255 tarihine kadar ashab-ý
týmar ve zeamet; H. 1255-1263 tarihleri arasýnda kýsmen ashab-ý týmar ve zeamet
kýsmen de mültezimler; H.1263-1274 arasý mültezim ve muhassýllar; H.12741290 (Defter-i Hakani75 idaresinin kuruluþ tarihi) tarihleri arasýnda mal memurlarý; H.1290’dan sonra ise Defter-i Hakani yani tapu memurlarý yapmýþlardýr76.
Bu tarihte yayýnlanan bir irade ile de mirî arazinin tefviz ve ihalesinin Padiþahça
tayin edilen kiþinin (sahib-i arzýn) huzurunda yapýlacaðý belirtilmiþtir77. Benzer
74
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Atýf Bey, a.g.e., sh.29; 1858’den önce de tayin edilen arazi memurlarý ve tapu ashabýnýn neleri yapýp yapamayacaðý yayýnlanan iradelerle belirlenmiþtir. Örneðin, arazinin mahlul olmasý halinde tapu ashabýnýn bedel indirimi teklifinde bulunmaya yetkili olmadýðý, boþalan
çiftliklerin hazine tarafýndan müzayede yoluyla verileceði belirtilmiþtir. Buradan anlaþýldýðýna
göre boþalan araziler önce bulunduklarý yerde müzayedeye çýkarýlýyor, daha sonra da hazine
tarafýndan tekrar açýk artýrma yoluyla ihaleye çýkarýlýyordu. Bu bir anlamda merkezin taþrayý
denetimi anlamýna gelmekteydi. Bkz. Külliyat-ı Kavanin, c. 7, no: 4734, t. 1269; Yine 1858’den
önce, taþralarda mal müdürü ve katibi olarak seçilecek kiþilerin hangi esaslara göre belirleneceði ve tayin ve azillerinin nasýl yapýlacaðýna dair emirler de yayýnlanmýþtýr. Bkz. Külliyat-ı Kavanin, c.7, no: 5882, t. 7 Rebiülahir 1267.
Devletin vilayetlerde kurulacak Defter-i Hakânî idareleri hakkýnda sýk sýk irade yayýnladýðý
görülmektedir. Böyle bir iradede, araziye iliþkin meselelere ait esaslarýn Arazi Kanunnâmesinde yer aldýðý, bu esaslarýn icra edilebilmesi ve ahaliye teminat verilebilmesi için gerekli
teþkilatýn kurulmasý lüzumundan bahsedilmiþ ve bu çerçevede her vilayet için gereði kadar
arazi memuru ve kâtibi tayini hususunun þimdiye kadar tam anlamýyla gerçekleþtirilemediði, bunun da hazinenin gelir kaybetmesine yol açtýðý, bunun önüne geçilebilmesi amacýyla
Yanya, Aydýn, Selanik Diyarbekir, Erzurum ve Hüdavendigâr vilayetlerine defter-i hakani müdür, memur ve kâtipleri tayin edilip bunlar için gerekli tahsisatlarýn ödenmesi karar altýna
alýnmýþtýr. Bkz. Külliyat-ı Kavanin, c. 16, no: 4687, t. 1287, belge “Bazı Vilayatta İcra Kılınacak Defter-i Hakani İdareleri Teşkilatı Hakkında İrade-i Seniyye” baþlýðýný taþýmaktadýr.
Mardin, Arazi Notları, sh.25-26; Cin, a.g.e., sh.98-99; h.1276 tarihli bir belgeden anlaþýldýðýna
göre bu tarihlerde Arazi memurlarýnýn bulunmadýðý durumlarda kendilerine tapu kâtiplerinin vekâlet etmeleri ve bunlara yapýlacak ödemelere iliþkin esaslar da belirlenmiþtir. Bkz.
Külliyat-ý Kavanin, c.9, no:3572, t.5 Rebiülahir 1276.
“Arazi-i Emiriye Davalarında Defter-i Hakani Memurlarının ve Bulunmadıkları Halde Vekillerinin Huzuru
Hakkında İrade-i Seniyye” baþlýklý bir belgede, mirî arazinin tefviz ve ihalesinin padiþahca ta-

yin edilen bir kiþinin (sahib-i arz) huzurunda yapýlacaðý belirtilmiþtir. Mirî araziye iliþkin davalarda, (sahib-i arzýn davada bulunmasý gerekli olan hallerde) mahkemelerce verilen ilamlarda, bazý yerlerde vali, mutasarrýf ve kaymakam gibi mülkiye memurlarýnýn, bazý yerlerde
ise defterdar, muhasebeci, mal müdürü ve kâtiplerin, bazý yerlerde ise defter-i hakani memurlarý ile tapu memuru ve kâtiplerinin sahib-i arz kaymakamý olarak gösterilmesinin, uygulamada tereddüt doðurduðu ifade edilmiþtir. Bu nedenle durumun Meclis-i Vükelada görüþülerek mirî araziyle ilgili iþlerin kural olarak tapu memurlarýnca yerine getirilmesi gerektiði, ancak baþta bütün vilayetlere bu tür memurlar gönderilmediðinden onlara ait görevlerin diðer idari görevlilerce yerine getirildiði, halihazýrda ise gerekli yerlere Defterhane-i Hakani nezareti tarafýndan memur ve katipler tayin edilmesiyle önceki durumun ortadan kalktýðý,
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biçimde sahib-i arzýn izni olmaksýzýn ferað edilen mirî araziye iliþkin davanýn
“meclis-i kebir-i eyâlet”te (büyük eyalet meclisinde), valinin de hazýr bulunduðu
duruþmada görüldüðüne dair kayýtlar mevcuttur78.
Mahkeme kayýtlarý, literatürdeki eleþtirilerin aksine, arazi memurunun
önemli bir konuma sahip olduðunu göstermektedir. Sicil kayýtlarýndan arazi memurluðu görevinin kimler tarafýndan yerine getirildiði79, arazinin rýzai taksimlerinin Kanunnâme hükümleri çerçevesinde sahib-i arzýn huzurunda yapýldýðý80,
tasarruf hakký sahiplerinin bazen arazi memurlarýna karþý dava açtýðý81, sahib-i
arzýn izni olmaksýzýn yapýlan feraðýn geçersiz olduðuna iliþkin iddialarýn iþlemin
iptali için haklý bir sebep olarak kabul edildiði82, mirî araziye iliþkin davalarda
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bundan sonra miri araziye ait davalarda defterhane memurlarýnýn bizatihi bulunacaklarý, bizzat bulunamadýklarý takdirde vekilleri makamýnda olan tapu kâtiplerinin ve henüz tapu usulü tesis olunamayan yerlerde ise teþkilat tamamlanýncaya kadar geçici olarak mutasarrýf, defterdar, kaymakam ve mal memurlarýnýn sahib-i arz olarak kabulü karara baðlanmýþtýr. Bkz.
Külliyat-ı Kavanin, c. 19, no: 3598, t. 1290. Tapu Nizamnâmesine göre, taþralarda mirî arazinin
tefviz ve ihalesine mal memurlarý, yani defterdarlar, mal müdürleri ve kaza müdürleri yetkili kýlýnmýþ ve bunlar sahib-i arz hükmüne geçmiþtir. 26 Zilhicce 1290 tarihli bir tezkireye göre tapu usulü tesis edilemeyen yerlerde muvakkaten mutasarrýf, kaymakam ve mal müdürleri; tapu usulü tesis olunan yerlerde ise defter-i hakani memurlarý ve þayet bizzat bulunmazlarsa vekilleri konumundaki tapu kâtiplerinin sahib-i arz makamýnda olacaðý kabul edilmiþtir. Bkz. Atýf Bey, a.g.e., sh.29; Külliyat-ý Kavanin, c.6, no:1766.
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 277, Hüküm no: 53, t. 13 Zilkade 1282, sh. 30.
1278 tarihli bir sicil kaydýna göre, Ankara’nýn mal kâtibi, þehirdeki bütün mirî arazinin sahib-i arzý hükmündedir, bkz. Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 270, Hüküm no: 109, t. 11 Receb 1278, sh. 59; Konyada arazi memuru olarak görev yapan kiþilerin sürekli deðiþtiði, arazi
kâtipleri yanýnda askerlerin de arazi memuru olarak görev yaptýðý görülmektedir. Bkz. Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 92, t. 20 Þevval 1283, sh.10. Örneðin bir hükümde ihtilaf konusu bir mera ile ilgili bir davada, sahib-i arz vekâleti uhdesinde bulunan Konya valisinin
gönderdiði vekil olarak bir asâkir-i zabtiye yüzbaþýsý ile Konya sancaðý evkaf müdürünün
gönderdiði vekili olan asakir-i zabtiye süvari neferlerinden birisinin, arazi memuru olarak istihdam edildiði görülmektedir. Bkz. Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 91, t. 15 Zilkade 1282,
sh. 45. Yine bir kadýn ile vekilinin açtýðý bir davada Konya valisi olup sahib-i arz vekâleti de
uhdesinde bulunan Ýzzet Paþanýn kendi vekili olarak gönderdiði Konya tapu kâtibi hazýr olduðu halde 9 dönüm tarlaya el koyan þahsýn duruþmasý yapýlmýþtýr. Bkz. Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 91, t. 25 Þevval 1282, sh.31.
Sivas Þer’iyye Sicili, Defter no: 33, Hüküm no: yok, t. 21 Safer 1278, sh. 21.
Mardin’de bir arazi mutasarrýfý Mardin meclisinde teþkil olunan mahkemede 230 kile Mardinî tohum istiâb eder arazide on seneden fazla bir zamandan beri ihtilafsýz olarak araziyi
ekip biçtiðini ve hakk-ý kararýnýn sabit olduðunu, bu nedenle arazi memurlarýnýn bu araziyi
baþkalarýna tefviz etmelerinin mümkün olamayacaðýný iddia etmiþ ve mahkemece bu iddia
kabul edilerek arazinin davacý elinde býrakýlmasýna karar verilmiþtir. Bkz. Mardin Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 194, Hüküm no: yok, t. 1280, sh. 28.
Sivas Þer’iyye sicillerine ait bir kayýtta ihtilaf konusu tarlanýn yirmi ölçek tohum istiab eder
bir kýt’a tarla olduðu ve hudutlarý belirtilen tarlayý, davacý olan kiþinin sahib-i arzýn izni olmaksýzýn ferað ettiði anlaþýlmýþtýr. Sonradan davacýnýn yaptýðý feraðdan piþman olarak izinsiz feraðýn geçersiz olduðunu ileri sürüp tarlasýný geri almak istemesi üzerine, davalý da durumun ifade edildiði gibi olduðunu kabul etmiþ, verdiði parayý geri alýp araziyi iade etmiþtir. Bkz. Sivas Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 30, Hüküm no: yok, t. 23 Receb 1274, sh. 10; Üç
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sahib-i arz olan kiþilerin veya vekillerinin hazýr bulunduðu ve izninin gerektiði83,
bu uygulamalarýn istikrarlý bir seyir takip ettiði görülmektedir.

Arazi Tahrirlerinin Kanunnâmenin Uygulanmasýndaki Önemi
Daha önce de ifade edildiði üzere, Osmanlý Devleti, 17. ve 18. yüzyýllarda mirî
araziler üzerindeki kontrolünü kaybetmiþ ve ayânlar büyük toprak parçalarý üzerinde hakimiyet tesis ederek, arazileri kendi mülkleri gibi kullanmaya baþlamýþlardýr. Merkezin bu topraklar üzerinde yeniden hakimiyet tesis etmesi ancak 19.
yüzyýlda mümkün olabilmiþtir. Arazi Kanunnâmesinin neþrinden önce, 19. yüzyýlýn baþlarýnda, devlet mirî topraklarý yeniden kayýt ve hakimiyeti altýna almýþtýr.
Genel olarak literatürde Osmanlý arazi tahrirlerinin baþarýlý olmadýðý, izlenen
politikanýn iþe yaramadýðý, arazilerin gerçek kullanýcýlarý adýna deðil, büyük arazi mutasarrýflarý adýna kaydedildiði ileri sürülmüþtür. Osmanlý arazi tahrirlerinin
baþarýlý olup olmamasý çýkarýlan kanunlarýn uygulamaya aktarýlabilmesi açýsýndan ayrý bir öneme sahip olduðundan devletin bu alanda aldýðý tedbirlere de kýsaca bakmak gerekir.
Osmanlý Devleti sadece 1858 Arazi Kanunnâmesini yayýnlamakla kalmamýþ, bu
kanunun uygulanabilmesi için gerekli altyapýyý hazýrlamaya da gayret etmiþtir84.
Büyük dalgalanmalardan sonra siyasî otoritesini yeniden tesis eden Osmanlý
Devletinin büyük arazilere el koyarak 19. yüzyýlda yeniden kadastro araþtýrmalarý
ve arazi ve emlak tahrirleri yaptýrarak kayýtsýz arazi býrakmamasýya çalýþtýðý görülmektedir. Nitekim bu çerçevede hükümet 1838 ve 1856 yýllarýnda kadastro çalýþmalarý yaptýrmýþtýr85. Arazi Kanunnâmesinin neþriyle birlikte arazi tahrir iþlemlerine
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dönümlük bir arazi bile olsa sahib-i arzýn izninin olmadýðý iþlemlerin muteber kabul edilmediði anlaþýlmaktadýr. Bkz. Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 755, t. 1278, sh. 55; Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 759, t. 1284, sh. 4.
Konya Þer’iyye Sicilleri, Defter no: 90, t. 15 Zilkade 1281, sh. 108; Konya Þer’iyye Sicilleri,
Defter no: 90, t.1282, sh. 173; Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 753, t. 29 C 1277, sh. 76; Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 761, t. 1290, sh. 50; Balýkesir Þer’iyye Sicilleri no: 763, t. 1292, sh. 47.
Külliyat-ý Kavanin, c. 10, no: 3587, t. 25 Þaban 1277.
Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi (19.yy), 1.bs., Ýstanbul, 1993., sh. 48; Arazi
kayýtlarýnýn nasýl tutulduðunu gösteren belgelerde arazinin hangi liva, kaza, kasaba veya
köyde yer aldýðý, arazinin dört bir tarafýndan sýnýrlarý, dönüm veya tohum ölçüsü, arazinin
vergi itibarýyla çeþidi (öþürlü, bedel-i öþürlü, resimli olduðu), cihet-i itasý, mutasarrýf olacak
kimse, arazinin nasýl tefevvüz edildiði yani hangi yolla ele geçirildiði (ferað, intikal, hakk-ý
tapu, mahlul sýrf), ferað bedeli, tahmini kýymeti (kýymet-i muhammene), harc-ý mutad ve
kâðýt baha, muaccele: “bedel-i miri” ve “bedel-i müzayede” ifadeleri yer almakta, belgenin
en altýnda da kâtip, sandýk emini, kaimmakâm ve hakim için ayrýlmýþ imza yerleri bulunmaktadýr. Ayrýca belgelerde “hiçbir vakitte bundan ziyade bir şey alınmayacaktır” ifadesi yer almakta
olup belgede sayýlanlarýn dýþýnda hiçkimse tarafýndan baþka bir adla vergi alýnamayacaðý
belirtilmektedir. Bkz. BOA Makedonya Arþivinden Ýntikal Eden Evrak, Dosya no:18, Gömlek
sýra no:1 (1-2), t. 1285.S.14/1288. L.15, Defter no:163.
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ayrý bir önem verildiði de dikkat çekmektedir. Bu dönemde çýkarýlan tapu iþlemlerine iliþkin talimatlarda, arazi hakkýndaki iþlemlerin H.1274 tarihli Arazi Kanunnâmesine göre yürütüleceði, iþlemlerde takip edilecek usul ve tahrirlerin ise
H.1275 ve 1276 tarihli nizamnâme ve tarifnâmelere göre yapýlacaðý ifade edilmiþtir. Bu talimatlarda yer alan arazi tahririne iliþkin hükümlere göre, kâtipler
bizzat köylere giderek ihtiyar meclislerini toplayacak ve onlarýn yanýnda herkesin elinde bulunan tapu senedlerine müracaat edecek, bu senetlerle araziyi karþýlaþtýrarak yeniden senet verilmesi gerekenleri veya satýlmasý gereken arazi varsa onlarý tesbit edecektir; birkaç yüz dönümden fazla olan yerler ise mutlaka
sancak merkezindeki mecliste yapýlacak müzayede ile isteyenlere verilecektir86.
Bu düzenleme ile büyük ölçekli arazilerin tefvizinde suistimalleri önleme gayesi
güdülmüþtür.
Tahrir usullerinin zaman içinde ýslahýna çalýþýldýðý görülmektedir. Hicri 1277
tarihli “Tahrir-i Nüfus ve Emlak Nizamnâmesi”nde nüfus ve emlâkin nasýl tahrir edileceði, arazinin kýymet takdirinin nasýl yapýlacaðý belirtilmiþtir. Nizamnâmede o
ana kadar uygulanan tahrir usulünün yetersiz olduðundan bahsedilerek, âyân ve
eþrâfýn daha az vergi vermek için emlâklerini ketmettikleri (gizledikleri), bu yola
teþebbüs edenlerin hukukî iþlemlerinin yapýlmayacaðý tasrih edilmiþtir. Yazýcýlarýn, tahrir edecekleri emlâk ve arazinin senetlerini inceleyerek intikal iþlemleri
yapýlmamýþ emlâk senetlerini yenilemeleri için tayin edilen arazi memurlarýna
havale edecekleri, mülk sahiplerinden intikal harcý vermeye muktedir olmayanlarýn senetlerinin ise ücretsiz olarak tahrir edileceði karara baðlanmýþtýr.87
Devlet bu yolla toprak mutasarrýflarýný kolayca takip edebilmektedir. Gerber’in de belirttiði gibi Osmanlý hükümetinin kayýt politikasýnýn boþa çýktýðý ve
kayýtlý topraklarýn büyük toprak sahiplerine gittiði yolundaki iddialar doðru deðildir; abartýlýdýr. Kudüs arþivlerinde yer alan yüzlerce kayda göre Kudüs kazasýndaki birçok köyden kayýt talepleri gelmiþtir. Bu talepler köy muhtarlarýna ve kayýtla görevli ihtiyar heyetlerine yapýlýyordu. Öte yandan arazi ile ilgili ihtilaflar
da heyetce araþtýrýlýyor, arazilerin usulsüz bir biçimde ele geçirilip geçirilmediði
tetkik ediliyordu. Meclis kayýtlarý arazilerin kadastro haritalarýna göre düzenlen86
87

Düstur, birinci tertip, c. 2, sh. 61-69, t. 1276.
Emlâk tahririnde takip edilecek usul de Nizamnâmede açýklanmýþtýr. Buna göre hâne, han,
dükkân ve benzeri emlâk, çiftlik, deðirmen, fabrika ve diðer akarât ile üzerinde bina olmayan
arsa, bað ve bahçeler ile her tür arazinin mevki ve kýymetlerine göre gerçek deðeri, nizamnâmedeki usule göre tesbit edilerek sahiplerinin tasarruf biçimlerinin (mülkiyet, icâre,
tapu ile tasarruf v.s.) belirtilmesi istenmiþtir. Bkz. Düstur, tertib-i sani, c. 1, sh. 889-902, t. 14
Ca 1277; Külliyat-ı Kavanin, c. 10, no: 2181, t. 1277. Yine Düstûrlarda yeralan bir talimatta Kosova vilayetinde icra edilmekte olan tahrir muamelelerinin ýslahý hakkýnda bazý düzenlemelere rastlanmaktadýr. Bkz. Düstur, tertib-i sani, c. 3, sh. 733, no: 198, t. 10 Ramazan 1329 / 21
Aðustos 1327.
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diðini göstermektedir. Bu haritalar araþtýrma komitesince sürekli kontrol ediliyordu. Ýhtilaflarda son karar belgelere göre veriliyordu. Kudüs’te 1868, 1886 ve
1907’de esas yoklamalar yapýlmýþtý88. Tahrir iþlemlerinin daha sonraki tarihlerde
farklý bölgelerde (mesela Kosova ve Havran gibi farklý coðrafyalarda) devam ettiði görülmektedir.89
1864’te çýkarýlan Vilayet Kanunu da bu uygulamalarý kolaylaþtýrmýþtýr. Kanun
idari yapýyý yeniden þekillendirmiþ ve iktidarý valiler ve ayan arasýnda bölüþtürmüþtür90. 1864’ten itibaren arazi ihtilaflarý konusunda vilayet, liva ve kaza idare
meclislerinin devreye girdiði görülür. Vilayet merkezinde valinin baþkanlýðýnda
hakim, mektubçu, defterdar, hariciye memuru ve halk tarafýndan seçilen ikisi
müslüman ikisi gayrýmüslim dört üye bulunuyordu. Livalarda bir liva idare meclisi, kazalarda da kaza idare meclisleri vardý. Ortaylý’ya göre kuruluþundaki baþlýca amaç arazi anlaþmazlýklarýnýn çözümlenmesi olan bu meclisler, vergi, tarým
v.b. hususlarý ele almaya yetkili olmakla birlikte, merkezi hükümetin onayý olmadan hiçbir tedbirin uygulanmasý mümkün olmadýðýndan danýþma niteliði aðýr
basan bir kurumdu91. Ortaylý bir baþka eserinde, vilayet idare meclislerinin mülkî,
malî, ticarî ve ziraî konularý görüþüp hukukî sorunlara karýþmadýðýný ifade etmektedir92. Ortaylý’nýn bu görüþlerinde ifade ettiði “meclislerin hukuki konulara karýþmadýðý” ifadesini ihtiyatla karþýlamak gerekir. Çünkü kadýlar araziye iliþkin davalarý bu
meclislerin toplantýlarýnda çözmüþlerdir. Gerber de 1890-1914 yýllarýný kapsayan
incelemesinde, Ýdare Meclisi’nin gücünü Vilayet Kanunundan aldýðýný; vergi toplama, tapu kaydý ve diðer bölgesel meselelerin idare meclisinde görüldüðünü ve
tapu belgesi vermede son sözü söyleme hakkýnýn meclise ait olduðunu ifade etmektedir93. Nitekim þer’iyye sicillerinde, araziyle ilgili ihtilaflarýn kanuni düzenlemelere uygun olarak, þehir meclisine mahsus odalarda teþkil edilen meclislerde
ele alýndýðý ve haksýz olarak yapýlan müdahalenin önlenmesine dair taleplerin
burada incelendiði görülmektedir.94 Bu teþkilat liva ve kazalara kadar götürülmüþtür. Ancak kaza merkezlerine uzak yerlerde ve köylerde böyle bir teþkilat kurulamadýðýndan ahalinin ferað ve intikal iþlemleri için kaza merkezine müracaat
etmeyerek kendi aralarýnda arazi feraðlarýný gerçekleþtirdikleri anlaþýlmaktadýr.
88
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Haim Gerber, Ottoman Rule in Jerusalem 1890-1914, Berlin, 1985, sh. 201-219.
Bkz. Düstur, tertib-i sani, c. 3, sh. 6-7, no: 4, t. 28 Zilkade 1328 / 17 Teþrinisani 1326. Bu iradede 28 Cemaziyelula 1328 (7 Haziran 1910) tarihli Kosova vilayetine mahsus tahrir talimatýnýn Havran sancaðýnda da uygulanmasýna karar verilmiþtir.
Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, sh. 47-48.
Ortaylý, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 3.bs., Ýstanbul 1995, sh. 145; A. Palmer, Osmanlı İmparatorluğu, Son Üçyüz yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi, çev. B. Ç. Diþbudak, 5.bs., Ýstanbul, 1995 ,
sh.151; R. H Davison, a.g.e., c.1, sh. 171.
Ýlber Ortaylý, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil yay., Ýstanbul, 1985, sh. 60.
Gerber, a.g.e., sh.122-126.
Ankara Þer’iyye Sicili, Defter no: 270, Hüküm no: 109, t. 11 Receb 1278, sh. 59.
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Hem kayýt iþlemlerinin ihlaline hem de tapu hasýlatýnýn azalmasýna yol açacaðý
görülen bu durumun önüne geçebilmek için bazý tedbirler düþünülmüþtür. Buna göre, defter-i hakani memurlarý ile kâtipler, mahlul olan veya kaydettirilmeyip gizlenen arazileri tesbit için dolaþtýklarý esnada, köylerdeki ihtiyar meclislerinde köylüler tarafýndan gizlice yapýlmýþ ferað muamelelerini de kaydedip liva
ve kaza meclislerinin onayýna sunduktan sonra iþlemlerin kayýt altýna alýnmasýný
temin etmektedirler95.

IV. KANUNNÂME HAKKINDA LÝTERATÜRDE YER ALAN GÖRÜÞLER
Arazi Kanunnâmesine iliþkin olarak literatürde bir çok yazar tarafýndan deðiþik açýlardan deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Kanunnâme hakkýnda literatürde yer
alan görüþler genellikle olumsuzdur. Birçok yazar Kanunnâmenin önemli olduðunu ve bir dönüm noktasýný temsil ettiðini söylemekle beraber uygulamada
amacýna ulaþamadýðýný belirtmektedirler. Örneðin Karpat, Arazi Kanunnâmesinin hem hükümetin maliye politikasý ile olan iliþkileri, hem de uzun dönemde,
sosyal yapýya etkisi açýsýndan Ortadoðunun sosyal tarihinde bir dönüm noktasý
olsa da, uzun dönemde ulaþmayý amaçladýðý hedefler açýsýndan baþarýsýz olduðunu söylemektedir96.
Kanunnâmeye iliþkin literatürdeki eleþtirileri baþlýca iki kategoriye ayýrarak
deðerlendirmek mümkündür. Literatürde anahatlarýyla bir yandan Kanunnâmenin zararlý etkileri olduðundan, yetersizliðinden ve bazý hususlarý düzenlemeyip
görmezden geldiðinden söz edilmekte, öte yandan Kanunnâmenin mirî arazileri
mülk araziye dönüþtürdüðü genel bir kanaat olarak zikredilmektedir. Literatürde
genel olarak yazarlarýn birbirlerinden nakil suretiyle bu olumsuz kanaatleri tekrar edip durduðu görülmektedir. Bernard Lewis, Kanunnâme hakkýnda menfi bir
kanaat belirtmekte ve zararlý etkilerinin, sadece uygulanma yetersizliðiyle azaldýðýný ifade etmektedir97. Ancak bu söylediklerini teyid edici ciddi veriler ortaya
koyamamakta, Kanunnâmenin ne gibi zararlý etkilerinin olacaðýna dair bir izahatta bulunmamaktadýr. Bu nedenle üstünkörü yapýlmýþ bu eleþtirileri makul
karþýlamak mümkün deðildir. Kanunnâmeyi Tanzimâtýn vucuda getirebildiði en
muvaffak ve halis bir eser olarak niteleyen Barkan’a göre, Arazi Kanunnâmesi çiftliklerdeki topraklar üzerinde çalýþan köylünün toprak sahibi ile olan münasebetlerinden bahsetmemektedir98. Barkan’a göre, “orijinal bir hukuk sitemine dayanan
95
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Ýrade-i Meclis-i Mahsus, no: 2813, t. 1295.
H. Kemal Karpat, “The Land Regime, Social Structure and Modernization in the Ottoman
Empire”, Beginnings of Modernization in the Middle East the Nineteenth Century, ed. W. R. Polk – R.
L. Chembers, Chicago, 1968, sh.86.
Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, T.T.K.yay., 6.bs., Ankara, 1996, sh. 118-119.
Barkan, a.g.m., sh. 323.
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ve taklit eseri olmayan Arazi Kanunnâmesi, geleneðe sýký sýkýya baðlý, makul bir
tedvin (kanunlaþtýrma) hareketi olarak ortaya çýkmýþ, fakat kýsa zamanda memleket realitesiyle olan alakasýný kaybederek, artan bir süratle ayarsýz bir hukuk
sistemi haline inkilap etmeye baþlamýþtýr. Bozulmayý Arazi Kanunnâmesinin bir
kaç maddesi durduramamýþtýr. Kanunnâmede yapýlan tadiller, Türk köyünde
bünye deðiþikliðini süratlendirmiþ, Kanunnâme ancak birkaç ufak yenilik yapmaða cesaret edebilmiþtir”99. Barkan’ýn Kanunnâmenin toprak sahibi ile köylü
arasýndaki iliþkiyi görmezden geldiði þeklindeki görüþü literatürde yerli ve yabancý bir çok yazar tarafýndan da aþaðý yukarý aynen tekrar edilegelen bir görüþ
olmuþtur. Bunlar arasýnda Ortaylý100, Yerasimos101, Davison102 gibi yazarlar vardýr.
Literatürdeki genel kabule göre Arazi Kanunnâmesi mirî arazileri özel mülk
haline getirmiþ ve topraklarýn tek elde toplanmasýný önleyememiþti.103 Örneðin
99
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Barkan, a.g.m., sh. 413-419; ayrýca bkz. Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden....., sh. 201-202.
Ortaylýya göre Kanunun aksak bir yönü vardý; özel mülkiyet haklarýný kabul ettiði malikâne
sahiplerinin devlet ve köylü ile olan iliþkileri tarif edilmediðinden büyük toprak sahipleri
devleti dolandýran ve köylüyü ezen bir zümre olarak güçlerini sürdürmüþlerdi, bkz. Ýlber Ortaylý, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, sh.162 ve 192-195.
Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Gözlem yay., çev. B. Kuzucu, 3. bs., Ýstanbul, 1980, sh. 384-385. Yerasimos’a göre de Kanunnâme toprakla ilgili olan kiþiler arasýndaki iliþkileri göz ardý etmekteydi. Yerasimos’a göre, “Kanun köylüyle yalnızca bir vergi yükümlüsü
olarak ilgilenir. Ama büyük mülk sahibiyle onun kiracısı durumundaki köylü arasındaki ilişkileri toptan bilmezden gelir. Ortakçılık ve kiracılık konusunda hiç bir düzen getirmez.” Bu görüþe göre, Arazi Kanu-

102

nu toprak mülkiyetinin ve büyük toprak mülkünün, dolayýsýyla da 19.yy.ýn ikinci yarýsýnda
köylerde kapitalist üretimin saðlam temeller üzerinde oturmasýnda kesin bir adým olmuþtur.
Benzer görüþler için bkz. I. Moosa Matti, “The Land Policy of Midhat Pasha in Iraq 18691872”, The Islamic Quarterly, vol:XII, no:3, London, 1968, sh. 151. Doreen Warriner’e göre bunda þaþýrtýcý bir durum yoktu, çünkü kanunun amacý çiftçiye yardým etmek deðil hükümetin
gelirlerini garantiye almaktý. Alwan’a göre ise bu doðru deðildi, hükümetin ilk amacý aþiretleri iskan etmek daha sonra gelirleri artýrmaktý. Mithat Paþanýn arazi politikasý da Irakta 1858
Arazi Kanunnamesi’ni devam ettirmekti, bu görüþler için bkz. I. Moosa Matti, a.g.m., sh.152.
Roderic H Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, c.1, çev. Osman Akýnhay Ýstanbul, 1997,
c.1, sh.115-116.. Davison’a göre “Arazi Kanunu eyaletlerdeki büyük toprak sahiplerinin (aşiret şeyhleri, ayanlar ve geniş mülk sahibi diğer çevreler) nüfuzunu azaltarak merkezi hükümeti güçlendirme yolunda bir çabayı temsil ediyordu. Ama Kanun pratikte amacına ulaşamamıştı. Çünkü Kanun arazi hukukunun bütün yönlerini kapsamıyor ve kollektif mülkiyeti dikkate almıyordu. İmparatorlukta yaygın olan
toprak tasarrufunu kiralama biçimlerine yer vermiyordu. Devlet vergi sorumluluğu getirmesine rağmen
büyük toprak sahiplerinin gücünü azaltmayı başaramamıştı”. Davison 1858 Arazi Kanunnâmesinin
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geleneksel toprak tasarruf biçimlerinin sýnýflandýrýlmasý ve düzenlenmesi, týmar sisteminin
terkedilmesinden beri modasý geçmiþ kurallarýn güncelleþtirilmesi amacýný taþýdýðýný, baþka bir amacýnýn da tapularýn devlet tarafýndan doðrudan sorumlu tutulabilecek kiþiler adýna tescil edilmesi olduðunu ifade etmektedir.
Linda Schilcher, “Geç Osmanlý Suriyesinde Tahýl Ekonomisi ve Büyük Ölçekli Ticarileþme
Sorunu”, Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, ed. Ç. Keyder-F. Tabak, çev.Zeynep Altok,
T.V.Y.Y., Ýstanbul, 1998, sh.188-189. Özel mülkiyete geçiþin kanunnamenin kabulünden daha
geç bir tarihte olduðuna dair bkz. Çaðlar Keyder, “Osmanlý Ýmparatorluðunda Büyük Ölçekli
Ticari Tarým Var mýydý?” Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım”, ed. Ç. Keyder-F. Tabak, çev.
Zeynep Altok, T.V.Y.Y., Ýst.1998, sh. 11.
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Cin’e göre, Arazi Kanununun kabul edildiði H.1274 / M.1858 tarihine kadar olan
devrede, toprak rejiminin bazý esaslarý deðiþtirilmek suretiyle mirî arazi sadece
fiilî durumu itibarýyla deðil, hukukî durumu itibarýyla da mülk araziye yakýnlaþtýrýlmýþtýr. 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi ve onu izleyen deðiþikliklerle de dönüþüm önemli ölçüde tamamlanmýþtýr104. Ortaylý, mirî arazilerin mülke dönüþmesinin Kanunnâmeden önce baþladýðý görüþündedir. Tanzimat’ döneminde
toprak rejiminin ilk defa bütün ülkede uygulanabilir standart hükümlerle düzenlenmek istendiðini ve Tanzimat’’daki deðiþikliklerle toprakta özel mülkiyet rejiminin geliþtirilip, 1858 Arazi Kanunu yürürlüðe girdikten sonra da mirî topraklarýn hýzla el deðiþtirerek önemli bir kýsmýnýn özel mülkiyete geçmiþ olduðunu
söyleyen Ortaylý’ya göre 1858 Arazi Kanunnâmesi, Batý hukukunun mülkiyet
prensipleriyle eski toprak hukukumuzun bazý temel kurumlarýný birleþtirmeye
çalýþmýþtýr. Bu kanun çýkmadan önce toprakta özel mülkiyeti tanýyan bazý hükümler getirilmiþti105. Pamuk’a göre de Kanunnâme, Avrupa devletlerinin baskýsý altýnda çýkarýlmýþ ve bu Kanunnâme ile toprakta özel mülkiyet tanýnmýþ ve yabancý uyruklularýn toprak sahibi olmalarý yasayla kabul edilmiþti106.
Kanunnâme hakkýnda olumsuz görüþ beyan eden grupta yer alanlar keza yine birbirlerinin görüþlerini tekrarlamaktadýrlar. Örneðin Yerasimos, “Kanunnâme
çeliþkileri içinde taþýmaktadýr. Özel mülkiyeti pekiþtirme eðilimleri, devletin denetimini artýrma yollarýnýn aranmasýyla at baþý gider ve küçük mülk sahiplerine olanak tanýyan maddelerin etkisi, uygulamada, büyük mülk sahipleri elinde bir yoðunlaþmayý getiren diðer maddeler
tarafýndan yok edilir. Yasa koyucu topraðý bir kaç kiþinin elinde yoðunlaþmaktan koruyacak
önlemleri alma yollarý aramaktadýr. Yasa bu topraklarý büyük mülk sahiplerinden korumak isterken gerçekte büyük toprak mülklerinin doðmasýný kolaylaþtýrýr”107 derken, Pamuk da
104
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H. Cin – G. Akyýlmaz, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak feodalite ve Osmanlı Düzeni, Konya
1995, sh.340 ve 365.
Ýlber Ortaylý, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, sh.162 ve 192-195. Ortaylý’ya göre “Klasik dönemde mirî toprağın çıplak mülkiyeti devletin olup onu işleyenin bazı kısıtlı tasarruf hakları varken bu kanunname ile devir, ferağ, rehin ve tapu ile intikal hakları söz konusu olmaktadır... Arazi Kanununa göre mirî
arazinin alım satımı yasak iken, 1860 ve 1861 yıllarında devlet borçlarına ve 1869 da yapılan bazı değişikliklerle adi borçlara karşılık alım ve satımı kabul edilmiştir. Böylece mirî arazi hızla mülkleşmiştir. Liberal bir anlayışın ve tarımda girişimci ruhun yerleşmesi bu kanunla sağlanmak istenmiştir. Klasik dönemdeki bazı zorlamalar kaldırılmış ve kanuna göre köylü toprakta istediği ürünü yetiştirme hakkını elde etmiştir. Fakat köylü araziye boş bırakamaz, izinsiz olarak bağ ve bahçe, kiremit ve tuğla ocağı ve harmanı
olarak kullanamazdı (md. 9, 12, 28). Ancak bu konuda kontrol ve izin işlemini yürütecek memurlar görevlendirilmediği için uygulamada bütün bu işlemler izinsiz ve serbestçe yapılmış ve miri arazinin kullanımı sonuç olarak tamamen liberal bir sistemin işleyişine göre gelişmiştir. Bu arazilerde miras hakkı da kız
ve erkek evlat arasında eşitlenmiş; böylece Arazi Kanunnamesi miras konusunda İslamî hukuktan ayrılmanın başlangıcı olmuştur.”
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Pamuk, a.g.m. sh. 16.
Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Gözlem yay., çev. B. Kuzucu, 3. bs., Ýstanbul, 1980, sh. 377-384; Faruk Tabak, “Bereketli Hilalin Batýsýnda Tarýmsal Dalgalanmalar ve
Emeðin Kontrolü,” Osmanlıda Toprak Mülkiyeti veTicari Tarım, ed. Ç. Keyder-F. Tabak, çev. Zeynep
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benzer þekilde “1858 Arazi Kanunnâmesi fiilen var olan toprak mülkiyetini tanýyýp, aþiret reislerini büyük topraklarýn kanuni sahipleri durumuna getirirken, bu toprak aðalarý da
1858’den sonra geniþ mirî topraklarý ucuz fiyatlarla devletten satýn almaða baþlamýþlardý.
Bu da büyük toprak sahipliðine geçiþi kolaylaþtýrýyordu” ifadelerini kullanmaktadýr108.
Nagata ise 1858 Arazi Kanunnâmesinin kýrsal bölgede “de facto” olan özel mülkiyet durumunu teyid etmekten baþka bir iþe yaramadýðýný söylemektedir109.
Moiseyev de 1858 Arazi Kanunnâmesinin feodal büyük toprak aðalarýnýn sýnýfsal
çýkarlarýna cevap verdiðini ifade etmektedir110.
Literatürdeki bir kýsým görüþlerde, mirî araziyle ilgisi olmayan konularýn sanki
mirî arazilerde geçerli bir uygulama imiþ gibi yansýtýldýðý görülmektedir. Örneðin Kasaba, 19. yüzyýl içinde ayanýn kýrsal mülkünden uzaklaþtýðýný, borçlarý biriktikçe mülklerini elden çýkarmaya baþladýðýný, özellikle 1858 Arazi Kanunundan sonra köylülerle birlikte yerel ayanýn da topraklarýný satmaya baþladýðýný ve
alýcýlarýn genellikle gayrýmüslimler olduðunu söylemektedir. Ona göre müslümanlarýn konumunu toprakla ilgili konularda zayýflatan bir baþka etken de þer’i
yasalarýn katý uygulanýþýydý. Þeriat mahkemeleri sahipleri ölen mülkleri paylaþtýrdýðýnda büyük topraklar küçük topraklar haline geliyordu111. Bu ifadeler hukuki
açýdan birbiriyle ilgili olmayan noktalarýn karýþtýrýldýðýný göstermektedir. Çünkü
mülk arazilerin 1858 Arazi Kanunnâmesi ile hiçbir alakasý olmayýp onun düzenleme alaný dýþýnda kalmaktadýr. Dolayýsýyla þer’i miras kurallarýnýn mirî arazilerde
uygulanmasý söz konusu olmayacaðýndan bu görüþte ileri sürülen sakýncalarýn ortaya çýkmasý söz konusu deðildir. Çünkü mirî arazi Ýslam miras hukuku kurallarýna
göre deðil tamamen örfi düzenlemelere göre intikal etmekteydi.

SONUÇ ve DEÐERLENDÝRME
Buraya kadar anlatýlanlar ýþýðýnda hem literatürdeki görüþleri deðerlendirmek hem de ulaþýlan sonuçlarý anahatlarýyla ortaya koymak açýsýndan aþaðýdaki hususlarýn ifade edilmesi yerinde olacaktýr. Herþeyden önce 1858 Arazi Kanunnâmesinin Osmanlý Devleti için önemli bir kanun olduðunu görmek gerekir.
Çünkü bu kanunla devletin aslî üretim aracý ve vergi kaynaðý olan topraðýn kullanýmý, tasarrufu ve iþletilmesi belirli esaslara baðlanmýþtýr. Osmanlý Devleti’nin
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Altok, T.V.Y.Y., Ýstanbul, 1998, sh. 158; Sevgi Aktüre, “19. yy.da Menteþe Sancaðýnda ToprakÝnsan Ýliþkilerinin Deðiþim Süreci”, Toplum ve Bilim 48/49, 1990.
Pamuk, a.g.m.
Yuzo Nagata, The Iltizam System in Egypt and Turkey” Studies on the Social and Economic History of the Ottoman Empire, Ýzmir, 1995, sh. 139.
Piotr P Moiseyev, “Osmanlý Ýmparatorluðu Tanzimat’ Döneminde Tarýmýn ve Köylülüðün Durumu”, XI. TTK Ankara 5-9 Eylül 1990, TTK yay., c.IV, Ankara, 1994, sh. 1640.
Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, sh.89.
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bu husustaki düzenlemeleri deðerlendirilirken devletin siyasî ve sosyal problemler karþýsýndaki davranýþlarýnda tercihlerini yönlendiren temel saiklerin dikkate
alýnmasý kaçýnýlmazdýr. Genç’in bu konuda geliþtirdiði model Osmanlý bürokrasisinin arazi ile ilgili yaklaþýmýný açýklamada oldukça elveriþli bir modeldir112. Buna
göre, devlet arazi ile ilgili düzenlemelerinde anahatlarýyla orta büyüklükte aile iþletmesini dikkate almakta, bu iþletmelerin parçalanmasý veya büyük çiftliklere dönüþmesini önleme amacý gütmekte, sosyal ve iktisadi iliþkilerde var olan dengelerin deðiþmesini istememekte, bu yüzden de topraðýn kontrolünü elinde tutmaktadýr. Bu amaçlarýn Arazi Kanunnâmesinde de aynen varolduðu ve düzenlemelerin bu amaçlarý saðlamaya müteveccih olduðu yukarýda yer verdiðimiz uygulama
örnekleri karþýsýnda rahatlýkla ifade edilebilir. Týmar sisteminin fonksiyonunu
kaybetmesiyle devlet, 19. yüzyýlýn ilk çeyreðinden sonra haksýz þekilde iktisap
edilen büyük mülkleri müsadere etmiþ ve 1858 Arazi Kanunnâmesi ile kurduðu
sistem çerçevesinde toprakta küçük köylü statüsünü hakim kýlan tedbirleri ciddiyetle uygulamaya çalýþmýþtýr. Bütün bu söylenenler ýþýðýnda Kanunnâmenin
kendisinden beklenen fonksiyonu büyük ölçüde ifa ettiði kabul edilmelidir.
1858 Arazi Kanunnâmesi Osmanlý Ýmparatorluðu için önem taþýyan kanunlarýn
baþýnda gelmektedir. Kanunnâme tercüme bir kanun deðildir. Tamamen orijinal
bir kanun olup hukuk tekniði açýsýndan baþarýlý bir kanunnâmedir. Kanunnâmenin amacý esasen mirî arazinin statüsünü düzenlemektir. Özellikle askeri niteliði
ortadan kalktýktan sonra mirî arazinin verimli bir þekilde kullanýlabilmesi ve iþletilebilmesi açýsýndan kanunnâme getirdiði düzenleme biçimi ile önemli bir iþlev
görmüþtür. Kanunnâme toplumsal tabakalar arasýnda dengeyi gözetici bir özelliðe
sahip olup küçük köylüyü koruyan bir mekanizma getirmiþtir. Kanunnâmenin eksik
olduðu, bir kýsým hususlarý görmezden geldiði gibi görüþlerin hukuki mesnedi
yoktur. Kanunnâme mirî araziye iliþkin her konuyu ele almýþtýr. Önemli olan, Kanunnâmenin zihinsel bir dönüþümü baþlatmýþ olmasý ve toprak mutasarrýflarýna
bir teminat vermiþ olmasý, onlarý büyük ve güçlü toprak sahiplerine karþý koruyucu
112

Bu modele göre, “Osmanlý elitinin iktisadî hayata bakýþýnýn dayanaðýný oluþturan zihnî çerçeve içerisinde yer alan “provizyonizm” ilkesi, ziraî alanda mümkün olan en yüksek düzeyde
üretimi gerçekleþtireceði düþünülen iþletme tipi olarak, orta büyüklükte aile iþletmesini
esas almaktadýr. Aile iþletmelerinin parçalanarak küçülmesini veya yeni arazi ikamesi ile büyük çiftliklere dönüþmesini önlemek üzere devlet, ziraî topraklarýn mülkiyet hakkýný fertlere
býrakmayarak kendi elinde muhafaza etmekte, çiftçilerin ziraî üretimi düþürmeye sebep olacak þekilde topraðý terkederek baþka bölgelere göç etmelerine izin vermemektedir. Tradisyonalizm (gelenekçilik) ilkesi ise sosyal ve iktisadi iliþkilerde varolan dengeleri muhafaza etme ve deðiþme eðilimlerini engellemeyi hedef aldýðýndan, ziraî iþletme büyüklüðünün belli bir düzeyde tutulmasý buna yönelik düzenlemeler olup, Osmanlý Devleti toprak, emek ve
sermaye üzerinde açýk ve net bir kontrolü elinde bulundurmaða büyük bir ýsrarla baðlý kalmýþtýr”, bkz. Mehmet Genç, “Osmanlý Ýmparatorluðunda Devlet ve Ekonomi”, V.Milletlerarası
Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler, M.Ü.Türkiyat Araþtýrma ve Uygulama Merkezi,
Ýstanbul 21-25 Aðustos 1989, Ankara-1990, sh. 19-22.
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bir yapýyý kurmuþ olmasýdýr. Mahkeme kararlarý kanunnâmenin uygulandýðýný
göstermekte ve aksine iddialarý desteklememektedir. Yukarýda da yer verdiðimiz
gibi Kanunnâmenin büyük bir ciddiyetle uygulandýðýný gösteren veriler vardýr. Tarihçilerin bu konudaki olumsuz görüþleri hukuk tekniði ve hukukun iþleyiþ mekanizmasýna olan yabancýlýktan kaynaklanmaktadýr. Örneðin kiracýlýk münasebetleri
ve kira akitleri özel hukuk konusu olup bu alana iliþkin hukuki metinlerde (Mecelle)
teferruatlý olarak ele alýnmýþtýr. Ayný hükümlere bir de Arazi Kanunnâmesinde yer
vermek hukuk tekniði açýsýndan uygun bir metot deðildir. Hukuk uygulayýcýlarý bu
gibi ihtilaflarda hangi hukuk kurallarýný uygulayacaklarýný bildiklerinden herhangi
bir problemin doðmasý da söz konusu olmamaktadýr. Kanunnâmenin, toprakla ilgili olan kiþi ve gruplar arasýndaki iliþkileri düzenlemediði veya görmezden geldiði
þeklindeki görüþleri ihtiyatla karþýlamak gerekir. Hiçbir kanun metnini ait olduðu
topluma iliþkin diðer hukuki mevzuattan ayrý olarak düþünmek mümkün deðildir.
Arazi Kanunnâmesini de bu baðlamda ele almak gerekir. 1858 Arazi Kanunnâmesi
özel hukuk münasebetlerini (ortakçýlýk, kiracýlýk, v.s) deðil, kamu hukuku ile ilgili
münasebetleri ele almak suretiyle, mülkiyeti devlete ait olan topraðýn kullaným
biçimini düzenlemektedir. Yani Kanunnâmenin amacý devlet ile onu kullanacak
kiþiler arasýndaki iliþkileri tanzim etmektir. Bunun dýþýndaki ortakçýlýk, kiracýlýk gibi
hususlar özel hukuk münasebetleri olup özel hukuk mevzuatý çerçevesinde (fýkýh
kurallarý / Mecelle) deðerlendirilecek hususlardýr. Mecelle’nin getirdiði düzenlemeler Kanunnâme açýsýndan da uygulanacak hükümlerdir. Nitekim Arazi Kanunnâmesi hakkýnda yazýlan þerhlere bakýlacak olursa Mecelle ile baðlantýlý hususlarýn
geniþçe ele alýndýðý ve Mecelleye atýflar yapýldýðý görülecektir113. Kanunnâmenin
üzerinde durduðu esas nokta mirî arazinin mülkiyeti, intikali ve tasarruf usulleridir. Bu açýdan bir kýsým yazarlarýn sözünü ettiði hususlarý haklý eleþtiriler olarak
kabul etmek mümkün deðildir. Devletin aldýðý tedbirlerin kesin iyileþtirme saðladýðýný söylemek mümkün olmasa bile bu konularda önemli tedbirlerin alýndýðý
aþikârdýr. Arazi Kanunnâmesi çýkarýldýktan sonra da zaman içinde ortaya çýkan hususlarla ilgili gerekli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Mesela, tasarruf ve intikal hakký sahiplerinin zaman içerisinde geniþlemesi ve yabancýlara emlak tasarrufu hakkýnýn
verilmesi yeni þartlarla uyumu saðlama anlamýna gelmektedir. Öte yandan sosyal
yapýda da önemli deðiþiklikler söz konusudur. Özellikle iskân ve yerleþik hayata geçiþ konusunda devletin çabalarý önemlidir. Kanunnâme yüzde yüz bir iyileþtirme
saðlamasa bile sosyolojik ve zihinsel bir dönüþümü gerçekleþtirmiþtir. Bu dönüþüm toplumsal ve siyasal açýdan önemli bir altyapý oluþturmuþtur.
1858 Arazi Kanunnâmesinin özel mülkü yaygýnlaþtýrdýðý görüþü de isabetli
deðildir. Nitekim 1877 yýlýnda Meclis-i Mebusan görüþmeleri esnasýnda yapýlan
113
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H. M. Ziyaüddin, a.g.e., sh. 63-65. Örneðin bu þerhde mirî arazinin icare (kira) ve iaresi (ariyet) ile ilgili olarak Mecelle hükümlerinin uygulanacaðýna dair atýflar yapýldýðý görülmektedir. Benzer hususlara diðer þerhlerde de yer verilmiþtir.
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tartýþmalarda vergilerin artýrýlmasýnýn vahim sonuçlar doðuracak oluþu yanýnda,
mirî arazinin iliþkisi olan ahaliye satýlmasý halinde mülkün bayýndýrlaþacaðý yönünde görüþler ileri sürülmüþ, köy ve çiftliklerden toplanan aþârýn maktu olarak
ihale olunup emânet usulü ile idare olunmalarýndan dolayý devlet hazinesinin
zarar gördüðü belirtilmiþtir114. Bu ifadeler de göstermektedir ki 1858 Arazi Kanunnâmesinin çýkarýlmasýndan sonra özel mülke geçiþ diye bir durum söz konusu
olmamýþtýr. Çünkü özel mülke geçilmiþ olsa veya Arazi Kanunnâmesi böyle bir
þeyi öngörmüþ olsa, mirî arazinin iliþkisi olan ahaliye satýlmasý diye bir husus
gündeme gelmezdi. Doktrinde sýkça karþýlaþýlan “1858 Arazi Kanunnâmesinin
fiilen var olan mülkiyeti tanýyýp aðalarýn mirî topraklarý ucuz fiyatla devletten satýn
aldýklarý” 115 þeklindeki yorum, satýn alma kavramýnýn olduðundan farklý anlaþýldýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Öyle anlaþýlmaktadýr ki satýn alma kavramý doktrinde birçok yazar tarafýndan mirî topraklarýn mülkiyetini satýn alma
olarak yorumlanmaktadýr. Halbuki burada kullanýlan satýn alma kavramý devletten mülkiyeti satýn alma deðil, tasarruf hakkýný satýn almadýr. Topraðýn mülkiyeti
her halükârda devlete aittir116. Doktrindeki mirî topraklarýn özel mülke dönüþtüðünü ifade eden yorumlar büyük ölçüde bu tür yanlýþ anlamalardan kaynaklanmaktadýr. Mirî arazide satýþa çýkarýlan topraklar mülkiyeti satýlan topraklar deðil,
tasarruf hakkýnýn satýldýðý topraklardýr. Bu nedenle sözü edilen yerlerde özel
mülkiyetin yaygýnlaþtýðý þeklindeki ifadeler isabetli sayýlmaz. Çünkü burada özel
mülk söz konusu olmadýðý gibi, “arazinin borca mukabil satýþý” da herhangi bir þekilde devlet mülkiyetinin ortadan kalkmasý anlamýný taþýmaz. Aksine mülkiyet
devlette kalmaya devam etmekte, alacaklý sadece tasarruf hakký üzerinde söz sahibi olmaktadýr. Yoksa mirî arazinin mülkiyetini elde edememektedir.
Literatürde ifade edilen arazilerin baþkalarý adýna kaydettirilmesi meselesi
de genelleþtirilemeyecek bir uygulama olsa gerektir. Çünkü aksi takdirde çok büyük arazi sahiplerinin ortaya çýkmasý gerekirdi. Halbuki elimizdeki veriler böyle
bir yapýyý gösterecek nitelikte deðildir. Hem mahkeme kayýtlarý hem de o dönemdeki konsolosluk raporlarý Osmanlý Devleti’nde hakim toprak büyüklüðünün küçük
köylü yapýsýný desteklediðini göstermektedir. Kanunnâmenin köylülerin mülkiyet
haklarýný yasallaþtýrmasý diye bir durum söz konusu deðildir. Kanunnâme sadece
köylünün tasarruf hakkýný ve usulünü düzenlemektedir. Topraklarýn mülkiyetini ise
114
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Necdet Öklem, 1877 Meclis-i Mebusanı Bütçe, İller Kanunu, İçtüzük Üzerinde Tartışmalar, Ege Ünv.
Rektörlüðü, yay. no:2, Ýzmir, 1982.
Pamuk, a.g.m., sh. 34-35.
Belgelerde Osmanlý ülkesindeki arazinin türlerinin farklýlýðýna iþaret edilerek, bu arazilerin
herbirinin alýnýp satýlmasýnda, ait olduklarý türe uygun kanun ve nizamnâme hükümlerinin
uygulanmasý gerektiðine iþaret eden kararlarda, mirî araziye ait iþlemlerin de Arazi Kanunnâmesi ahkâmýna uygun olarak yürütülmesi gerektiði ifade edilmiþtir. Bkz. Ýrade-i Meclis-i Mahsus, no: 936 t. 1277.
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kesin olarak devlete vermektedir. Köylüye, ödediði bedele karþýlýk tapu verilmesi
onun topraðýn mülkiyetini kazanmasý anlamýna gelmemektedir. Sadece topraðý
tasarruf etme hakkýna sahip olduðunu gösteren bir uygulamadýr. Ancak öyle anlaþýlýyor ki devletin köylüye veya mirî arazi mutasarrýflarýna tapu adýyla bir belge vermesi bugünkü anlamda mülkiyet hakkýný gösteren bir belge verdiði þeklinde yorumlanmaktadýr ki bu anlayýþ isabetli deðildir. Cin’in de ifade ettiði gibi
Arazi Kanunu toprak reformu ile saðlanmak istenen gayeyi 1858’de gerçekleþtirmiþ modern bir zihniyeti temsil etmektedir117.
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