T.C.
BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý
Yayýn No:1

OSMANLIDAN
GÜNÜMÜZE

Geniþletilmiþ ve Gözden Geçirilmiþ
2. Baský
ANKARA, 2009

OSMANLIDAN
GÜNÜMÜZE

Proje Yöneticisi
MEHMET ZEKÝ ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Proje Sorumlularý
ÖMER AlÝ ANBAR
Genel Müdür Yardýmcýsý
Dr. Bekir Tarýk YÝÐÝT
Tapu Arþiv Dairesi Baþkan V.
HAYRULLAH AKDEMÝR
Döner Sermaye Ýþletme Müdürü
Koordinatör
NURETTÝN ÖYMEZ
Þube Müdürü
Proje Danýþmaný
Yrd. Doc. Dr. MUSTAFA ALKAN
Gazi Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Öðr. Üyesi
Yayýn Kurulu
EROL ALABUÐA
ADNAN TORUN
HAYRETTÝN GÜLTEKÝN
BAYRAM ÜNAL
ÜMÝT TOPRAK
Hazýrlayanlar
MEHMET YILDIRIR
SONGÜL KADIOÐLU
AYÞE DALKIRAN
FATMA MERCAN
Ýletiþim
Yukarý Dikmen Mahallesi 648. Cadde No: 53/C Çankaya  ANKARA
(0.312) 463 18 23
ISBN: 978  975  490  004  0
Grafik Tasarým
RAMAZAN TÜRKMEN
www.ramazanturkmen.net
Baský
SEMÝH OFSET MATBAACILIK
Büyük San. 1. Cad. No: 74/1-2-3-4 06060 Ýskitler-ANKARA
Tel: (0.312) 341 40 75 (4 hat) Faks: (0.312) 341 98 98
AR-GE çalýþmasýdýr
2

ÖNSÖZ

Ý

nsanlýk tarihinin baþlangýcýndan günümüze kadar insanoðlu yaþamýný devam
ettirebilmek için topraða baðýmlý olmuþtur. Sosyal bir varlýk olan insanýn,
toplu yaþama ve topraða baðýmlýlýk mefhumlarý, insanýn sahip olduðu alanlara ait haklarýný
güvence altýna almasýný gerektirmiþtir. Ýnsanlarýn sahip olduklarý özel alanlar üzerindeki
haklarýný saðlam temellere baðlama ihtiyacý, beraberinde mülkiyet ve mülkiyet haklarýnýn
hukukî olarak korunmasý fikrini ortaya çýkarmýþtýr.
Mülkiyet kavramý gibi, arþiv fikri de insanlýðýn tarihi kadar eski dönemlere gider.
Ýnsanoðlu tecrübelerini, yaþantýlarýný, bilgi ve birikimlerini belgeleyerek saklama gereksinimi duymuþ ve daha ilk çaðlarda maðara duvarlarýna yaptýðý resimlerle bu gereksinimini
karþýlama yoluna gitmiþtir. Sümerler tarafýndan yazýnýn icat edilmesinde de insanlarýn
bilgi ve birikimlerini belgeleme ihtiyacý etkili olmuþtur. Yazýnýn icadýndan sonra ise,
bilgileri kaydetme ve kaydedilen belgeleri muhafaza etme ihtiyacý öncelikle devlet eliyle
yürütülerek geliþmiþtir.
Arþiv belgeleri, bünyelerinde barýndýrdýklarý bilgi ve birikimleri ile geçmiþi anlamamýzý
saðlayan, devletin ve milletin en önemli hafýza merkezleridir. Bugün hem devletler arasý
iliþkilerde, hem de fertlerin birbirleriyle ve devletle olan iliþkilerinde meydana gelebilecek
ihtilâflarda, gerçeði olduðu gibi ve objektif bir biçimde ortaya koyan arþiv belgeleri vazgeçilemez hukukî delillerdir. Arþiv belgeleri yalnýz ihtilaflarý çözen hukukî deliller olmayýp, geçmiþi bugüne taþýyan kültür hazineleri olarak; iktisadî, idarî, askerî, sosyal, kültürel
vb. tüm ilmî araþtýrmalarýn da en önemli baþvuru kaynaklarýdýr.
Tarih boyunca köklü ve büyük devletler kuran milletimizce, bir devlet geleneði olarak evraka ve arþive gereken önemin verildiðini görmekteyiz. Bilhassa, Osmanlý Devleti
zamanýnda kâðýdýn ve yazýlý evrakýn kutsiyetine inanýlmýþ ve evraklarýn muhafaza edildiði
arþivler devlet hazinesi olarak görülmüþtür. Ecdadýmýzýn bu anlayýþý, Osmanlýdan günümüze, milyonlarca belgeden müteþekkil zengin arþiv hazinelerinin ulaþmasýný saðlamýþtýr.
Ülkemizin en kýymetli tarihî ve kültürel mirasý olan arþiv hazinelerinden önemli bir kýsmý da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Arþivi bünyesinde muhafaza edilmektedir.
Bu millî kültür hazineleri, hem ilmî/akademik araþtýrmalar için baþvuru kaynaklarý olarak
kullanýlmakta, hem de mülkiyet hakkýnýn ispat vesikalarý olarak devletin ve milletin hizmetinde deðerlendirilmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Arþivinde mevcut belge, defter vb. tüm arþiv
dokümanlarýnýn milletimizce daha iyi anlaþýlabilmesi ve ilgililere tanýtýmlarýnýn yapýlabilmesi amacýyla kaleme alýnan bu eserin, millî kültür hazinelerimizin tanýtýmý hususunda
duyulan ihtiyacýn karþýlanmasýnda önemli katkýsý olacaðýný düþünmekteyim.
Eserin hazýrlanmasýnda emeði geçen TKGM personelini tebrik eder, kurumumuz
ve tüm ilgililer açýsýndan faydalý olmasýný temenni ederim.
Faruk Nafýz ÖZAK
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný
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SUNUÞ

A

rþivler devletin ve milletin en güçlü hafýza unsurlarýdýr. Yani toplumun, devleti oluþturan bürokratik unsurlarýn, sosyal adalet ilkesine
dayanan devletin ve daha da genelde hukukun gücüne dayanan uluslararasý iliþkilerin varlýðý arþivlerin varlýðýndan ayrý düþünülemez.
Hafýza-i beþer nisyan ile maluldür (insan aklý unutma ile özürlüdür) sözüne
dayanarak denilebilir ki, arþivler bir millet için idarî ve içtimaî kurumlar kadar
elzemdir. Hak ve sorumluluklarýn belgelenmesi ve bu belgelerin bir sistem dâhilinde bir arada tutularak korunmasý düþüncesinden doðan arþiv kurumuna, devletin
ve devleti oluþturan bütün birimlerin gereken önemi ve özeni göstermeleri varlýklarýnýn bir zorunluluðudur. Hem Dünya Tarihi hem de Türk Tarihi incelendiðinde
açýkça görüleceði üzere, arþivlere gereken önemin verilmesi ve arþivlerin belli
bir sistem ve düzen içinde aktivitesini koruyarak varlýðýný muhafaza etmesi, büyük devlet olma anlayýþýnýn bir gereðidir. Bu anlayýþa sahip olan Osmanlý Devleti,
millî kültür hazinelerimiz olarak gördüðümüz zengin arþiv malzemelerinin günümüze ulaþmasýný saðlamýþtýr. Osmanlýdan intikal eden bu arþiv mirasý, bugün
yalnýz ülkemiz için deðil, üç kýtada yirmiden fazla ülke için büyük önem arz eden
kültür hazineleridirler. Genel Müdürlüðümüz elinde bulunan dokümanlarýn, arþivlerimiz açýsýndan birer kültür hazinesi olmasý yanýnda, bu dokümanlarý özel kýlan
bir diðer sebep ise, mülkiyet hakkýnýn tescilinde ve bu hakkýn hukuken ispatýnda
kullanýlan deliller olan belge ve defterlere de sahip olmasýdýr.
Osmanlý Devletinde de mülkiyet kavramý daha ilk zamanlardan itibaren var
olmakla birlikte, topraklarýn çok büyük bir kýsmý devlet arazisi olarak kullanýlmýþtýr.
Osmanlýnýn toprak rejimine göre arazilerin mülkiyeti devlete ait olup, bu arazileri
kullanma ve onlar üzerinde tasarrufta bulunma hakký ise reayaya verilmekte idi.
Mirî arazi denilen bu arazi çeþidinde halk vergisini ödediði arazi üzerinde tasarruf hakkýna sahip olup, yükümlülüklerini yerine getirdiði sürece bu tasarruf hakkýný evlatlarýna miras olarak býrakabilmekteydi. Sonuç itibarýyla, bu araziler devletin malý olarak kabul edilmekteydi ve kullananlarýn þahsî mülkleri deðildi. Bununla birlikte Osmanlý Devletinde mülk araziler de bulunmaktaydý ve bunlar küçük bir yekûn tutmaktaydý. Modern anlamda özel mülkiyetten bahsedilemeyeceðinden, Osmanlý Devletinde bir tapu teþkilatýna gerek duyulmamýþtýr.
Osmanlý Devletinde, modern anlamda bir tapu teþkilatý bulunmamakla beraber, sahip olunan tüm arazilere ait tahrirler yapýlmýþ ve bunlar Tapu Tahrir Defterleri denilen defterlerde kayda geçirilmiþtir. Bunlar tapu mahiyetinde olmayýp,
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daha ziyade idarî, askerî ve iktisadî amaçlarla tutulmuþ defterlerdir. Bugün bu
defterlerin önemli bir kýsmý Kurumumuz arþivinde muhafaza edilmektedir.
Osmanlýlarda, bugünkü anlamda mülkiyet kavramýndan ilk defa Tanzimat
Fermanýnda bahsedilmiþtir. Bu tarihten sonra mülkiyet hakký fikrinin geliþimine
paralel olarak bu ihtiyacý karþýlamak üzere Defterhâne-i Âmire Kalemi oluþturulmuþ ve 1847 yýlýnda Tapu Hakkýnda Ýcra Olunacak Nizamat ilan edilmiþtir.
Bu geliþmeler bugünkü tapu sicilinin temellerini atmýþtýr.
Tapu Nizamnamesinin ilan edildiði bu tarihten itibaren tutulan tüm belge ve
defterler, bugün hâlâ hukukî olarak geçerliliði devam eden arþiv dokümanlarý
olarak Kurumumuz arþivinde muhafaza edilmektedirler.
Kurumumuz, arþivsiz bir milletin istikbale devredebileceði köklü ve saðlam
bir mirasýnýn olamayacaðýnýn bilinci içerisinde, Osmanlý Devletinden günümüze
ulaþan bu hazinelerin korunmasý, tasnif edilip düzenlenmesi ve istikbale hazýrlanmasý
hususunda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirme çabasý içerisindedir. Bu
baðlamda, arþivlerimizin devletin, milletin ve ilmin hizmetinde kullanýlabilmesi
amacýyla, Genel Müdürlüðümüz Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda çaðýn þartlarýna
uygun olarak çalýþmalara devam edilmektedir.
Kurumumuz arþivi, bünyesinde barýndýrdýðý gerek tapu tahrir defterleri gerek
mülkiyete esas teþkil eden kayýtlar ve gerekse müzelik arþiv dokümanlarýndan
oluþan zengin kültür hazineleri ile ülkemiz arþivciliði açýsýndan önemli bir yerde
bulunmaktadýr.
Hazýrlamýþ olduðumuz bu eser, arþivcilik hususunda temel bilgileri vermeyi
ve görselliði ön plana çýkararak, arþivimizde bulunan bu dokümanlarýn tanýtýmlarýný
yapmayý amaçlamaktadýr. Eserde, Osmanlý Devletinin arþiv dokümanlarýna yansýyan sanat anlayýþýna da yer verilmiþtir. Ayrýca, Kurumumuz koruma yükümlülüðü
çerçevesinde üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmek üzere bazý projeleri hayata geçirmiþtir. Þöyle ki; arþiv dokümanlarý umumiyetle yazýlý belge ve defterlerden oluþmakta olup, geçen zaman içerisinde çeþitli faktörlerin etkisiyle bu dökümanlarda yýpranma, yýrtýlma, kâðýt yanmasý, mantar oluþumu gibi tahribatlarýn
oluþmasý kaçýnýlmazdýr. Bu dokümanlardan bakým ve onarýma ihtiyaç duyulanlarýn
ele alýnmasý için Restorasyon Ünitesi kurulmuþtur. Yine bu dokümanlarýn daha
uzun yýllar kullanýlmasý ve gelecek nesillere ulaþtýrýlabilmesi için TARBÝS Projesi
hayata geçirilmiþtir. Ayrýca günümüze ulaþan tarihî eserlerimizin gün ýþýðýna çýkarýlarak ilgililerin müþahadesine sunulmasý amacýyla sergi salonumuz açýlmýþtýr. Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda yürütülen bu projelere de eserimizde yer verilmiþtir.
Eserin hazýrlanmasýnda emeði geçen Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý personeline
teþekkür eder, Kurumumuz ve tüm ilgililer açýsýndan faydalar saðlamasýný temenni
ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
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Arþiv ve Arþivcilik Hakkýnda Temel Bilgiler
Arþiv kelimesi kökü itibariyle, Eski Yunancada
arkheion kelimesinin Latinceye geçmiþ hâli olan
archivum kelimesine dayanmaktadýr. Archivum:
resmî daire, belediye sarayý, resmî iþlerde kullanýlan
kâðýt anlamlarýna gelmektedir. Uluslararasý alanda
da kabul görmüþ olan ortak tarife göre arþiv:
Kurumlarýn, gerçek veya tüzel kiþilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve belirli amaçlarla
saklanan yazýlý, görsel ve elektronik dokümanlar;
bu dokümanlarý toplayan, koruyan, tasnif edip deðerlendiren ve istifadeye sunan kurum veya kuruluþ; bu dokümanlarýn barýndýrýldýðý yerlerdir.
Arþivci veya arþivist ise; arþivlerin kuruluþu
ve organizasyonu, belgelerin toplanmasý, korunmasý, deðerlendirilmesi ve kullanýma sunulmasý
ile ilgili iþlemler ve uygulamalarýn dayandýðý temel
H. 889 tarihli
Sarý Ahmed
Paþa Vakfiyesi
107x33 cm.

ilmî düþünceleri ve kurallarý konu edinen bilim
dalý olan arþivcilik konusunda özel eðitim görmüþ,
arþivlerle ilgili görevleri yürüten ve bu iþleri yöneten
kiþidir.
Arþiv malzemesi denilince akla kamu kurum
ve kuruluþlarý ile büyük müesseselerin günlük
iþleyiþleri sýrasýnda ortaya çýkan yazýþmalar gelmektedir. Arþivleri oluþturan bu malzemeler kesinliði ve geçerliliði olan malzemeler olduðu için,
tüm zamanlar için yaþayan delil olma özelliðini
devam ettirmektedirler. 3473 sayýlý Muhafazasýna
Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin
Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ve Devlet
Arþiv Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelik arþiv
malzemesi ile arþivlik malzemeyi kapsamlý bir
þekilde tanýmlamýþtýr.
Bu tanýmlamalara göre arþiv malzemesi: Türk
Devlet ve millet hayatýný ilgilendiren ve en son iþlem tarihî üzerinden otuz yýl geçmiþ veya üzerinden
on beþ yýl geçtikten sonra kesin sonuca baðlanmýþ
olup, kurum ve kuruluþlarýn iþlemleri sonucunda
teþekkül eden ve onlar tarafýndan muhafazasý gereken, Türk milletinin geleceðine tarihî, siyasî, sosyal,
hukukî ve teknik deðer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve devlet haklarý ile milletlerarasý
haklarý belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili iþlem ve münasebetler bakýmýndan tarihî, hukukî,
idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik,
kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi
bir konuyu aydýnlatmaya, düzenlemeye, tespite
yarayan, ayrýca ait olduðu devrin ahlak, örf ve
adetlerini veya çeþitli sosyal özelliklerini belirten
her türlü yazýlý evrak, defter, resim, plan, harita,
proje, mühür, damga, fotoðraf, film, ses ve görüntü
bandý, baský ve benzeri belgeleri ve malzemeyi
ifade eder.
Tarih boyunca büyük devlet olma anlayýþýnýn
bir gereði olarak arþivlere önem verilmîþ ve papirüs,
parþömen, kil tabletler gibi yazýlý malzemeler arþiv
malzemeleri olarak muhafaza edilmîþtir. Deðiþen
zaman ve teknolojik geliþimlerin yansýmasý arþivlerde de kendisini göstermiþ ve yukarýdaki tanýmda
da görüleceði üzere, artýk yazýlý malzemelerin dý-
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Evrenos Bey Mülknâmesi
(H. 6, Cemaziyel Ula 1012)
107x33 cm.

þýnda sesli ve görüntülü malzemeler ile elektronik
belgeler de arþivlerin kapsamý içerisine dâhil olmuþtur.
Bununla birlikte tanýmdan da anlaþýlacaðý gibi
kurum ve kuruluþlarda üretilen her belge de arþiv
belgesi hüviyetine sahip deðildir. Bir belgenin ya
da dokümanýn arþiv malzemesi olabilmesi için,
devlet ve millet hayatýný ilgilendirmesi ve çeþitli
haklarý koruma ya da belgeleme amaçlarýyla geleceðe intikal ettirilmesinin gerekliliði, o belge ya
da dokümaný arþiv malzemesi sýnýfýna sokmaktadýr.
Arþivlik malzeme ise; Arþiv malzemesi tanýmýnda sayýlan her türlü belge ve malzemeden zaman bakýmýndan henüz arþiv malzemesi vasfýný
kazanmayanlarla, son iþlem tarihî üzerinden yüz
bir yýl geçmemiþ memuriyet sicil dosyalarý, devletin
gerçek ve tüzel kiþilerle veya yabancý devlet ve

milletlerarasý kuruluþlarla akdettiði ikili ve çok
taraflý milletlerarasý anlaþmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayýtlarý, ayný özellikteki
vakfiyelerden ait olduklarý kamu kurum ve kuruluþlarý ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sýnýr kâðýtlarý gibi belgeleri ifade eder.
Yukarýdaki tanýmlardan da anlaþýlacaðý gibi,
arþiv malzemesi ile arþivlik malzeme arasýndaki
en önemli belirleyici zaman dýr. Ayrýca ilerleyen
bölümlerde teferruatýyla tanýtýmlarý yapýlacak olan,
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda muhafaza edilen
tapu tahrir defterleri, tapu kayýtlarý ve köy sýnýr
belgeleri gibi hukukî olarak geçerliliðini devam
ettiren dökümanlar, arþivlik malzeme sýnýfýnda ele
alýnmaktadýr. Arþiv malzemesi olma özelliðine
sahip bu belgeler ile nüfus kayýtlarý ve milletlerarasý
anlaþmalar gibi dokümanlarýn arþivlik malzeme
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sýnýfýnda ele alýnmasýnda, bu dökümanlarýn ilgili
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn gündelik iþleyiþinde
aktif olarak kullanýlmaya devam etmesi belirleyici olmuþtur.
Arþiv dokümanlarý kiþilerin, kurumlarýn ve
devletlerin birbirleriyle olan iliþkileri sonucunda
ortaya çýkan ve haklarýn ispatýna yarayan bilgi ve
belgelerden meydana gelir. Bu belgeler ayný zamanda geçmiþteki ve günümüzdeki devletlerin;
tarihî, kültürel ve sosyal yapýlarýyla, sanatsal ve
bilimsel birikimlerini depolayan ve gelecek nesillere ulaþmasýný saðlayan belgelerdir. Bu belgeleri
bünyesinde barýndýran arþivler ise, söz konusu
kültür ve bilgi hazinelerinin merkezidirler. Arþivciliðin, profesyonel anlamda olmasa da insanlýðýn
baþlangýcýndan beri var olduðu kabul edilen bir
gerçektir. Yazýnýn icat edilmesinden önceki çaðlarda
da insanlar duygu ve düþüncelerini ve günlük faaliyetlerini resimlerle ve çeþitli þekillerle ifade etme
yoluna gitmiþlerdir. Ancak bilinçli olarak arþivcilik
fikrinin uygulanmasý yazýnýn icadý ile baþlamýþtýr.
Bilgi ve birikimlerini kaydetme ve gelecek nesillere
aktarma düþüncesi ile hareket eden insanoðlu, her
türlü faaliyetlerine ait kayýtlarý tutabilmek için
yazýyý icat etmiþtir. Yazýnýn icadý kadar, yazýlý malzemenin toplanýp muhafaza edilerek gelecek kuþaklara aktarýlmasý da önemlidir.
Ýnsanoðlunun ilk çaðlarda maðara duvarlarýna
resimler yaparak, yazýnýn icadýndan sonra taþ ve
kil tabletlere ve akabinde parþömen ve papirüslere
bilgiler kaydederek, matbaanýn icadýndan sonra
bilgileri kâðýt üzerinde seri olarak çoðaltarak ve
en son olarak da, bilim ve teknolojideki geliþmelere
baðlý olarak elektronik ortamda bilgi ve belge oluþturduðu görülmektedir. Bu süreç dikkatle incelenecek olursa, insanlýk tarihî boyunca yaþanýlan koþullara ve deðiþen teknolojik geliþmelere baðlý olarak,
sürekli bir deðiþim ve geliþim hâlinde arþiv fikrinin
ve uygulamalarýnýn her zaman var olduðu görülecektir.
Arþiv denilince akla yalnýzca geçmiþe ait arþiv
dökümanlarý gelmemelidir. Bugün gündelik bürokratik iþleyiþ içinde oluþan dökümanlarýn da büyük
çoðunluðunun gelecekte arþiv dökümanlarý içinde
yer alacaðý akýlda tutulmalýdýr. Bu baðlamda, arþiv
malzemelerini tespit edip, bunlarý kayba uðratma-
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dan gerekli þartlar altýnda muhafaza etmek, bu
belgeleri devletin, milletin ve ilmin hizmetinde
deðerlendirmek nasýl arþiv hizmeti ise, oluþum
hâlindeki malzemenin bir kontrol ve düzen içerisinde tutulmasý da arþivlerden beklenen hizmetlerden birisidir. Bu nedenle, modern ve profesyonel bir arþivde, her döküman belli bir düzen
içinde tasnif edilerek muhafaza edilmeli ve gerektiðinde kolay ulaþýlabilir ve kullanýlabilir bir sistem
dâhilinde idare edilmelidir.
Milletlerin kendilerine özgü olduðu kadar, diðer toplumlarýn da ortak mirasý olan bilgi ve belgeleri koruyup organize ederek istifadeye sunan arþivler, küreselleþen dünyada en önemli bilgi bankalarý durumundadýrlar.
Sonuç olarak denilebilir ki; arþivleri oluþturan
belgeler, haklarýn koruyucu ispat vesikalarý olmakla
birlikte, insanlýða hizmet edecek ilmî çalýþmalarýn
da ilk elden kaynaklarýdýr. Bundan dolayý, deðiþen
ve geliþen teknolojik þartlara ve yeni ilmî metotlara
uygun olarak arþivlere gereken özen gösterilmeli
ve bu dökümanlarýn kültür hazinelerimiz olduðu
bilinci içerisinde arþivlere ve arþivciliðe layýk olduðu önem muhakkak verilmelidir.

Arþivin Tarihçesi
Arþivin tarihi, insanlýðýn tarihî kadar eski dönemlere dayanmaktadýr. Çeþitli bölgelerde yapýlan
arkeolojik kazýlar yazýnýn icadýndan hemen sonra
arþivciliðin de geliþmiþ olduðunu ortaya koymaktadýr.
M.Ö. 2000li yýllarda Mezopotamyada devlet
ve tapýnak arþivlerinin varlýðý ortaya çýkarýlmýþtýr.
Anadolu coðrafyasýnda, Hattuþaþ Boðazköyde
yapýlan kazýlarda, M.Ö. 2000-1800 yýllarýna ait,
Hitit Medeniyeti zamanýnda meydana getirilmiþ
büyük bir devlet arþivinin varlýðý tespit edilmiþtir.
Mýsýrda El-Amarnada, M.Ö. IV. yüzyýldan kalma,
devrin diplomasi dili olan Akkadca ile yazýlmýþ
belgelerin saklandýðý bir devlet arþivi bulunmuþtur.
Atinada M.Ö. IV. yüzyýla tarihlenen bir devlet
arþivi bulunduðu, Romada ise M.Ö. 83 yýlýnda
Aerarium diye anýlan bir devlet arþiv binasýnýn
inþa edildiði yapýlan araþtýrmalar neticesinde tespit
edilmiþtir.

Mevcut bilgiler incelendiðinde, Milattan önceki dönemlere ait olarak, tarihte iz býrakmýþ büyük
medeniyetlerin, baskýn teokratik yapýlarýna uygun
olarak genellikle tapýnaklar merkez olmak üzere
devlet arþivleri oluþturduklarý görülür.
Orta Çað Avrupasý incelendiðinde, Papalýk
Sa-rayý ile Yunan ve Ýtalyan Piskoposluk merkezleri
ve manastýrlarda arþivler kurulduðu görülür. Avrupada arþivlerin öncelikle kiliselerde kurulmuþ olmasýnda, hem kâðýdýn kolay bulunmamasý hem
de Hýristiyan din adamlarýnýn devletler üzerinde
hâkim bir konumda olmalarý rol oynamýþtýr. Avrupa
ülkelerinde XIV. yüzyýldan itibaren düzenli arþivler
kurulmaya baþlamýþ, XVI. yüzyýldan itibaren feodal
rejimin etkisi ile önemi artmýþtýr. Bunda, krallýk
rejimine karþý feodal beylerin, arþivleri haklarý ispat eden hukukî deliller olarak görmeleri önemli
rol oynamýþtýr.
Modern anlamda arþivlerin oluþturulmasýna
1789 Fransýz Ýhtilâli ile baþlanmýþtýr. Arþivcilik
konusuna önem vererek ilk adýmý atan Fransýzlar
olmuþtur. Ýdarî ve hukukî anlamda arþivlerin

önemini kavrayan Fransýzlarýn devlet arþivlerini
oluþturmalarýndan sonra, Avrupada birçok devlet
baðýmsýzlýðýný kazandýkça kendi millî arþivlerini
meydana getirmiþlerdir. Amerika Birleþik Devletlerinde de arþivcilik düþüncesinin ortaya çýkýþý
baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý ile baþlamýþ olup, arþiv
kurumlarýnýn çoðu XX. yüzyýl içerisinde Amerikan
Tarih Kurumunun çalýþmalarý sonucunda teþekkül
etmiþtir. Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde de, ancak XX. yüzyýl içerisinde, özellikle II.
Dünya Savaþýnýn ardýndan arþivlerin kurulmasý
mümkün olmuþtur.
Dünyanýn farklý coðrafyalarýnda arþivlerin
kurulmasý ile ilgili süreç izlendiðinde görülecektir
ki, baðýmsýzlýðýný saðlayan ve devlet olma þuuruna
ulaþan milletler, en kýsa süre içinde millî arþivlerini
meydana getirmiþlerdir. Yani, arþivler adeta baðýmsýz bir devlet olmanýn sembolü hâline gelmiþtir.
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Türklerde Arþivcilik
Türklerin idarî ve kültürel hayatýnda arþivlerin
büyük önemi vardýr ve arþivlerin temeli Orta Asya
Türklüðüne kadar uzanmaktadýr.
Baþlangýçta göçebe bir hayat sürmekte olan
Türklerde bugünkü anlamda bir arþiv anlayýþý geliþmediðinden bir devlet arþivinden söz etmek
mümkün deðildir. Bununla birlikte, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere ulaþtýrmak isteyen Göktürk Devletinin yöneticilerince VIII. yüzyýlda
Orhun Abideleri dikilmiþtir. Yazýtlar Türk dili, tarihi, edebiyatý, sanatý, töresi hakkýnda önemli bilgiler vermektedirler. Bu açýdan bakýldýðýnda, modern anlamda olmasa da, bir arþiv fikrinin var olduðunu söylemek mümkündür.
Türklerde bugünkü anlamda ilk arþivlerin,
Orta Çaðýn en medenî milletlerinden olan Uygurlar tarafýndan oluþturulduðu ve Uygurlarýn zengin
kütüphaneler ile resmî yazýþmalarýný sakladýklarý
arþivlere sahip olduklarý bilinmektedir.
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Örgütlenmiþ bürokratik yapýlarýn vazgeçilmezi
olan arþivler Müslüman Türk devletlerinde de iyi
organize edilmiþtir. Bilhassa, Anadolu Selçuklularýnda kütüphaneciliðin hayli geliþmiþ olduðu ve
zengin arþivlerin bulunduðu yapýlan araþtýrmalar
sonucunda ortaya çýkarýlmýþtýr.
Türk devletleri içerisinde, döneminde yapýlan
uygulamalar ve günümüze intikal eden dökümanlar
açýsýndan arþivciliðin altýn çaðý, Osmanlý Devleti
zamanýnda yaþanmýþtýr. Orta Asya ve Orta Doðunun tecrübe birikimi, Anadolunun ve fethedilen
bölgelerin mahallî gelenekleri Ýslam çerçevesinde
asýrlarca elekten geçirilerek ve birbirine eklenerek
özgün bir sistem haline gelmiþ ve Osmanlýnýn
nevi þahsýna münhasýr bir devlet sistemi oluþturmasýný saðlamýþtýr. Osmanlýnýn idarî, iktisadî ve
sosyal sistemi, ilkelerle hareket eden nizam fikrinden kaynaklanmýþtýr. Saðlýklý devlet idaresinin
saðlýklý bir hafýzaya sahip olmaktan geçtiðini ve
bu hafýzanýn ise yazýlý evrakýn muhafazasýna baðlý
olduðunu idrak etmiþ olan Osmanlý, köklü gelenek-

Osmanlý Döneminde Defterhane
binasý iken bugünkü Tapu ve
Kadastro Ýstanbul Bölge Müdürlüðünün hizmet binasý olarak kullanýlan yapýnýn arka bahçesinde, 1748
tarihli mezarýn baþ tarafýndaki
kitabede Ser verip sýr vermeyen
Server Dede'nin davasýna ve sýrrýna
sahip çýkýp, bu uðurda öldüðü ve bu
yüzden Defter-i Hakani binasýnýn
avlusuna gömüldüðü yazýlýdýr.
(D.?-Ö.1748)

lerinin de etkisiyle zengin bir arþiv hazinesinin
oluþmasýný ve bugünlere intikal etmesini saðlamýþtýr.
Üç kýtada altý yüzyýlý aþkýn bir süre hüküm
sürmüþ ve bünyesinde onlarca milleti barýndýrmýþ
olan Osmanlý Devleti, büyük devlet olma anlayýþýna sahip olarak, devlet teþkilatýnýn bürokratik
yapýsýný oluþturan kurumlarýn nizam ve intizam
içinde tutulmasýna ve tebaasýnýn haklarý ile milletlerarasý alanda devlet haklarýnýn korunmasýna büyük önem vermiþ, tüm faaliyetlerini yazýlý hâle
getirip, bunlarý muhafaza ederek arþivcilik hususundaki hassasiyetini ortaya koymuþtur.
Osmanlýnýn hükmettiði büyük coðrafyadan
bugün onlarca devlet çýkmýþ olduðu düþünülürse,
arþivlerimizin ulusal ve uluslararasý alanda ne kadar vazgeçilmez bir öneme sahip olduðu daha iyi
anlaþýlacaktýr. Günümüze ulaþmýþ olan bu belgeler,
hem uluslararasý siyasî ve sosyal meselelerin çözüm
dayanaklarý olarak, hem ilmî araþtýrmalar için baþvuru kaynaklarý olarak, hem de geçmiþin daha iyi
anlaþýlabilmesi için faydalanýlan kültür hazineleri
olarak müstesna bir yere sahiptir.
Osmanlýnýn yönetim zihniyetinde devlet sýrlarýnýn saklanmasý, arþiv malzemesinin muhafazasý,
kaide-i kadime üzere hareket edilmesi ve devlet
iþlerinin yürütülmesinde ciddi önlemler alýnmýþtýr.
Osmanlýnýn bürokratik yapýsýnda hiyerarþik olarak
herkesin bu iþin ehemmiyetini idrak etmiþ olduðu
görülmektedir.

Kaide-i kadime üzere hareket etmeyi düstur
edinmiþ olan Server Dedenin hikâyesi, arþivcilik
hususundaki devlet zihniyetinin yansýmasýný bir
memurun þahsýnda bizlere göstermektedir.
Kaynaklarda Server Efendinin Defter Emini olduðu belirtilmektedir. Görevine çok baðlý
bir memur olan Server Efendi, kaide-i kadime
üzere hareket ederek, kayýtlarýn muhafazasýna
önem verir ve herhangi bir suistimale meydan vermemek için defterlerin dýþarý çýkarýlmasýna izin
vermezdi. Meydana gelen bir ihtilaf üzerine dönemin padiþahý I. Mahmud (1730-1754) arazilerle
ilgili defterleri istemiþ, ancak Server Efendi, Fatih
Sultan Mehmet Hazretlerinin Kanunnamesine
göre, Defterhaneden gece vakti defter çýkarýlmasý
men edilmiþtir. Sultanýmýz af buyursunlar, defterleri
çýkartamam þeklinde bir cevapla bu isteði reddetmiþti.
Server Efendinin cevabý kendisine ulaþtýðýnda
gazaba gelen Sultan, bu memurun idamýný ferman
buyurmuþtu. Sabah olduðunda huzura kabul edilen
Sadrazamýn, Server Efendinin davranýþýnda haklý
olduðunu Sultana arz etmesi üzerine Sultan, yeni
bir ferman çýkararak idam kararýnýn uygulanmamasýný emretmiþ, ancak iþ iþten geçmiþ ve Server
Efendi idam edilmiþti. Görevi uðruna canýndan
olan bu memura yaptýðýndan piþman olan I. Mahmud, Defter Emininin defterhane binasýnýn bahçesine gömülmesini emretti.
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Ser verip, sýr vermeyen Server Efendinin
türbesi kutsal bir yer olarak kabul edildi ve Server
Dede memurlarýn evliyasý olarak efsaneleþti.
Osmanlý Devletinde kâðýt, yazý yazma ve
yazýlý vesikaya saygý gösterme gelenek ve anlayýþýnýn sonucu olarak, her türlü belge çeþitli muhafazalar içinde saklanarak çok zengin bir arþiv malzemesi ortaya çýkmýþtýr.
Osmanlýnýn yazýlý evraka ve bu evraklarýn
muhafazasýna, yani arþive verdiði deðeri ve önemi
kullanýlan malzemelerde de görmek mümkündür.
Osmanlý bürokrasisi, yüzyýllar boyunca malzemelerin en iyisini ve kalitelisini kullanmýþtýr. Her cins
kâðýdýn en güzelini ve en dayanýklýsýný, mürekkebin
ve yazý malzemelerinin en kalitelisini, arþiv malzemelerini muhafaza etmek üzere torba, atlas kese,
sandýk vb. koruyucu malzemelerin de en kaliteli
ve en dayanýklý olanlarýný kullanmýþ, bu amaç için
yapýlan harcamalarda devlet bütçesinde kýsýtlamaya
gitmemiþtir.
Osmanlý Devleti kullandýðý malzemenin en
kalitelisini ve dayanýklýsýný kullanmakla kalmamýþ,
bu malzemelere sanatsal bakýþýný da yansýtmýþtýr.
Yazýlý evrakýn kutsiyetine yönelik geleneksel
bakýþ açýsý ve bu evraklarýn muhafazasý hususunda
gösterilen özen, sonuçta bizlere dünyada emsali

az bulunan zengin kültür hazinelerinin ulaþmasýný
saðlamýþtýr. Bu büyük mirasýn içerisinde, yalnýz
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý elinde bulunan
kýsmý bile, ülkemiz ve yirmiden fazla devlet için
siyasî, iktisadî, idarî, hukukî, kültürel vb. alanlar
için büyük bir öneme sahiptir.
Arþivimizde, gerek Osmanlý Devletinden günümüze ulaþan, gerekse Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasýndan bu
yana oluþumu hâlâ devam etmekte olan
arþiv dokümanlarýnýn, hiçbir tesir altýnda kalmamýþ birinci elden kaynaklar
olduðu bilinci içerisinde, teknolojik
geliþmeler de dikkate alýnarak modern
anlamda arþivcilik faaliyetleri sürdürülmektedir.
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Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin
Ayasofya Camii'ne ait ceylan derisine yazýlmýþ vakfiyesi.
(M. 1460). 65,30 m.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün Tarihçesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün tarihî temeli, Osmanlý Devletinde, Defterhaneye
dayanmaktadýr.
Osmanlý Devletinin yükselme döneminde
kurulan ilk arþiv olan Defterhane, Divan-ý Hümayun toplantý günlerinde açýlan ve her divandan
sonra Sadaret mührüyle mühürlenen üç hazineden
birisi idi.
Osmanlý Devletinin duraklamasýna ve akabinde gerilemesine paralel olarak, Divan toplantýlarýnýn da aksamaya baþlamasý ile birlikte Topkapý Sarayý içerisinde yer alan Defterhane, XVIII.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda bugünkü Tapu ve Kadastro
Ýstanbul Bölge Müdürlüðünün bulunduðu binaya
nakledilmiþtir.
Devletin duraklama ve gerileme sürecine
girmesi üzerine, Devleti eski gücüne kavuþturmak
için ýslahatlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bilhassa
Tanzimat dönemi, her alanda batýlýlaþma, yenilik
ve ýslahat giriþimlerinin hýzlandýðý bir dönem
olmuþtur. Özellikle merkez teþkilatýnýn bürokratik
yapýsýnda köklü deðiþiklik ve yenilikler yapýlmýþtýr. Bürokratik yapýnýn ayrýlmaz parçalarýndan
birisi olan Defterhane de bu yenileþme hareketlerinden etkilenmiþ ve yapýsýnda yeni düzenlemelere gidilmiþtir. Osmanlý Devletinde ýslahat
ve yenilik hareketleri ortaya çýkan ihtiyaçlara gö-

Günümüzde Tapu ve Kadastro Ýstanbul 2. Bölge Müdürlüðü
olan Defter-i Hakani binasý.

re þekillenmiþ, Batýdaki örnekleri incelenerek
gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý yoluna gidilmiþtir. Tanzimat Fermanýnda bugünkü anlamda mülkiyet kavramýnýn ilk kez dile getirilmesi ile birlikte
ortaya çýkan ihtiyaca istinaden, Defterhane-i Hakani bünyesinde Defterhane-i Amire Kalemi
kurulmuþtur. Tapu iþlemlerinin bir düzene sokulmasý ve belli kurallar çerçevesinde iþlerin yürütülmesi amacýyla da 21 Mayýs 1847 yýlýnda Tapu
Hakkýnda Ýcra Olunacak Nizamname ilan edilmiþtir. Nizamnamenin ilan edildiði 21 Mayýs

21 Mayýs 1847 tarihli
Tapu Hakkýnda Ýcra
Olunacak Nizamname
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23 Þevval 1274 (M.1858) tarihli Arazi Kanunname-i Hümayunu

1847 tarihi bugünkü Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüðünün kuruluþ yýl dönümü olarak kabul
edilmiþtir.
1847 tarihlî Nizamnameye göre mirî araziye
iliþkin her türlü tasarruf iþlemlerinin yapýlmasý,
defterlerin tutulmasý iþleri ile Defterhane-i Hakanî
Eminliðinde oluþturulan Defterhane-i Amire Kalemi yetkili kýlýnmýþtýr. Nizamnameye göre mahallinde tutulan kayýtlara ait defterlerin bir örneðinin merkeze gönderilmesi ve Defterhane-i Hakani Eminliði tarafýndan muhafaza edilen bu defterlere göre tuðralý tapu senetlerinin düzenlenerek
mahalline gönderilip, mal sahiplerine verilmesi
usulü uygulanmaya baþlanmýþtýr.
Tapu Hakkýnda Ýcra Olunacak Nizamnamenin uygulanmaya baþlanmasýndan sonra, 23
Þevval 1274 (M.1858) tarihinde ilan edilen ve
132 maddeden oluþan Arazi Kanunname-i

Hümayunu ile birlikte arazi ve mülkiyete iliþkin
iþlemler hukuki düzenlemeleri yapýlarak daha
saðlam temeller üzerinde yeniden inþa edilmiþtir.
1858 tarihli Arazi Kanunu ile araziler mülk,
mirî, vakýf, metruk ve mevat olmak üzere beþ
bölümde ele alýnmýþtýr. Ýslam Hukukuna aykýrý
düþmemek amacýyla devrin þeyhülislamý ile de
istiþare edilerek, tüm arazi iþlerine þamil olmak
üzere oluþturulan bu Kanunname ile birliktelik
saðlanmýþtýr.
1839 Tanzimat Fermaný ile hýz kazanan yenileþme hareketleri sürecinde, mülkiyet ile ilgili
hususlarda ardý ardýna pek çok düzenlemeler yapýlmaya Cumhuriyet Dönemine kadar devam
edilmiþtir. Bütün bu yapýlan düzenlemeler modern
tapu teþkilatýnýn oluþum basamaklarýný teþkil
etmiþtir.

Osmanlýdan Günümüze
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Ülkemizde kadastro çalýþmalarý ise tapuya
göre daha yakýn bir dönemde baþlamýþtýr. 1911
yýlýnda Defterhane-i Hakani Nezareti Nazýrlýðýna
atanan Mahmut Esat Efendinin çalýþmalarý sonunda 5 Þubat 1912 tarihinde ilan edilen 1384
Sayýlý Emvali-Gayrimenkullerin Tahdit ve Tespiti
Hakkýndaki Kanunu Muvakkat ile kadastro çalýþmalarý baþlamýþtýr.
Ülkemizde ilk kez Konyanýn Çumra ilçesinde kadastro çalýþmalarýna baþlanmýþ olmakla
birlikte, Balkan Savaþlarý ve akabinde Birinci
Dünya Savaþýnm etkisi altýnda çalýþmalara devam
edilememiþ ve bu Yasa tam olarak uygulanamamýþtýr. Bununla birlikte Türkiyede kadastro çalýþmalarýný ilk kez Defter-i Hakani Nazýrý Mahmut
Esat Efendi baþlatmýþ olduðundan, Türkiyede
kadastronun kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Defterhane-i Hakani Nezareti bugünkü anlamda bakanlýk düzeyinde bir daire iken 1329
(M. 1913 yýlýnda Defter-i Hakani Emaneti adý ile
Maliye Nezaretine baðlanmýþtýr. 28 Teþrin-i Sani
1338 (M. 1922) tarihinde ise Umur-i Tasarrufiye
Müdüriyeti Umumiyesi adý ile yeniden örgütlenmiþtir.
Cumhuriyetin kurulmasýný takiben 1924
senesinde Tapu Umum Müdürlüðü adýný alan
teþkilatýmýza, 22 Nisan 1342 (M.1925) tarihli ve
658 sayýlý Yasa ile kadastro birimi eklenmiþtir.
1927 yýlýnda ise Muvazene-i Umumiye Kanununda Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi olarak zikredilen teþkilatýmýz bugünkü
adýný almýþtýr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün
bugünkü kuruluþu, görev ve yetkileri 29 Mayýs
1936 tarihli ve 2997 sayýlý Tapu ve Kadastro

Mahmud Esad Efendi
(1857 - 1918)
Türkiye'de kadastronun temellerini atan
yazar, hukukçu, öðretmen ve devlet adamýdýr.
Seydiþehirli Kadý Mehmed Emin Efendi'nin oðlu olan Mahmud Esad Efendi Sandýklý'da doðmuþtur.
1911 yýlýnda Defterhane-i Hakani Nazýrý
iken kadastronun temellerini atmýþtýr. Hukukî
iþlemleri bilen ve kadastro iþlerini yürütecek
personel yetiþtirilmesi amacýyla açýlan Kadastro Mekteb-i Âlisinin kurulmasýna da
öncülük etmiþtir. Bu okul 1936 yýlýnda Ankara'ya taþýnmýþ ve 1946da Mümtaz Turhan
tarafýndan düzenlenerek bugünkü Kadastro
Meslek Lisesini oluþturmuþtur.
Çeþitli okullarda dersler de veren Mahmud
Esad Efendi, Telhis-i Usul-u Fýkýh, Din-i
Ýslam Tarihi, Devletler Hukuku ve Ýktisad isimli eserleri kaleme almýþtýr.
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Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýnda Kanunun çýkarýlmasý ile belirlenmiþ ve
bu Kanuna göre Kurumumuz Maliye Bakanlýðýna
baðlý bir Genel Müdürlük olarak teþkil edilmiþtir.
Mülkiyete esas iþlemlerin hukuksal bir kapsama sahip olduðu yönünde maddeler içeren Türk
Medenî Kanununa istinaden, hukukî denetiminin
lüzumu gerekçesiyle 7 Temmuz 1939 tarihli ve
3707 sayýlý kanun ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüðü Adalet Bakanlýðýna baðlanmýþtýr.
Sosyal ve ekonomik amaçlý iþlemler yapan
Kurumun, birden fazla bakanlýkla ve diðer kurum
ve kuruluþlarla olan ilgisine istinaden, tüm ilgili
olduðu kurumlardan baðýmsýz olmasý gerekliliði
göz önünde bulundurularak ve mülkiyete yönelik
iþlemlerle uðraþan Kurumun önemine dayanýlarak,
bu kez 18 Aðustos 1951 tarihli ve 5840 sayýlý Kanun ile baðýmsýz bütçeli bir kurum olarak Baþbakanlýða baðlanmýþtýr.
Taþýnmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil,
kadastro ve tapulama iþlemlerini mevzuatýna göre
yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik
haritalarý düzenlemek, uygulamak ve yenilemek
için Baþbakanlýða baðlý genel bütçe içinde ayrý
bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün
kurulmasýna, teþkilat ve görevlerine dair esaslarý
belirlemek amacýyla 26 Eylül 1984 tarihli ve
3045 sayýlý Kanun kabul edilmiþtir. Hâlen geçerliliðini devam ettiren 3045 sayýlý Kanun ile Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüðü teþkilatý yeniden
yapýlandýrýlmýþ ve bugünkü þeklini almýþtýr.

Türkiye Cumhuriyeti Ýstanbul
Umur-ý Tasarrufiye Müdüriyeti

Ancak, Baþbakanlýðýn 22 Kasým 2002 tarihli
ve 19937 sayýlý Baþbakanlýða baðlý ve ilgili bazý
kuruluþlarýn ilgisi bulunan bakanlýklara baðlanmasý veya ilgilendirilmesine dair iþleminin 26 kasýmda Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan onaylanmasý,
27 Kasým 2002 tarihli ve 24949 sayýlý Resmî
Gazetede yayýmlanmasý ile birlikte teþkilatýmýz
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýna baðlanmýþtýr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, hâlen
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýna baðlý ve 3045
sayýlý Kanunda teþkilat yapýsý belirlenmiþ olarak
çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Osmanlýdan Günümüze
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Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnýn Tarihçesi
Osmanlý Devletinin ilk zamanlarýndan itibaren yazýlý evraka saygý gösterme geleneðinin sonucu olarak zengin arþiv malzemeleri oluþmuþ
olmakla birlikte, baðýmsýz bir arþiv teþkilatýndan
söz edilemez. Bunun nedeni, bürokratik iþleyiþ
ile arþiv denilen birimin birbirinden ayrýlmaz bir
bütün olarak görülmesidir.
Arþivcilik tarihimiz açýsýndan en önemli adým
þüphesiz, 1846 yýlýnda Hazine-i Evrakýn kurulmasý
ile atýlmýþ olmakla birlikte, Defterhane-i Hakani
Eminliðinden Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüðüne kadar çeþitli adlar altýnda varlýðýný devam
ettiren teþkilatýmýzda, bürokratik iþlemler ile arþivin bir bütün olarak görülmesinin sonucu olarak
ayrý bir arþiv birimine gerek duyulmamýþtýr. Týpký
Defterhane-i Amirede olduðu gibi Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüðünde de arþiv ile bürokratik yapý iç içe geçmiþ hâlde tek bir yapý da temsil olunmuþtur.
Cumhuriyetin ilanýndan sonra meydana gelen
yapýsal deðiþikliklerin ve ortaya çýkan ihtiyacýn
bir sonucu olarak, 29 Mayýs 1936 tarihli ve 2997
Sayýlý Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýndaki Kanun içerisinde
Tapu Sicilleri Müdürlüðü adý ile ilk kez baðýmsýz bir arþiv birimi oluþturulmuþtur. 29 Aralýk
1953 tarihli ve 6204 sayýlý Kanunla Tapu Arþiv
Müdürlüðü adýný alan birim, 19 Kasým 1971 tarihli ve 7/3434 sayýlý Kararname ile Tapu Arþiv
Dairesi Baþkanlýðý adýný almýþtýr,
Baþkanlýðýmýz, 3045 sayýlý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kuruluþu ve Görevleri
Hakkýnda Kanunda da Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý olarak yapýlandýrýlarak teþkilat içerisindeki
yeri belirlenmiþtir.
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3045 Sayýlý Kanunun Ana Hizmet Birimleri
Baþlýklý Ýkinci Bölümünün 13. maddesinde Tapu
Arþiv Dairesi Baþkânlýðýnýn görevleri þu þekilde
sýralanmýþtýr:
 Yurt içi ve yurt dýþýnda tesis edilmiþ tapu
kayýt ve belgeleri ile ilgili merkezî ve taþra arþivleme hizmetlerini düzenlemek, kayýt ve belgeleri deðerlendirmek,
 Tarihî deðeri olan eski yazýlý tapu kayýt ve
belgelerini yurt içi ve yurt dýþýndan gelen uzmanlarýn çalýþmalarýna hazýrlamak ve yardýmcý olmak,
sonuçlarýný deðerlendirmek,
 Modern arþivleme usul ve metodlarý hakkýnda araþtýrmalar yaparak sonuçlarýna göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarýný saðlamak,
 Tapu ve kadastro birimlerinin, mahkemelerin, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve ilgililerin isteði üzerine tapu kayýtlarýnýn kopyalarýný
çýkarmak ve vermek,
 Eski yazýlý tapu kayýtlarýný gerektiðinde
yeni yazýya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve
uygulamayý saðlamak,
 Genel Müdürlükçe verilebilecek benzeri
görevleri yapmakla görevlendirilmiþtir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý, 3045 sayýlý
kanunda belirtilen görevlerinin bilincinde ve Baþkanlýðýmýzda bulunan millî kültür hazinelerinin
kendisine yüklediði maddî ve manevî sorumluluk
ile arþivin geçmiþ ile gelecek arasýnda köprü olma
konumunun farkýnda olarak, Genel Müdürlüðümüz teþkilatý içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ve Türk milletinin hizmetinde çalýþmalarýný devam ettirmektedir.

Tapu Arþiv
Dairesi Baþkanlýðý

Arþiv

Dokümanlarý

Osmanlýdan Günümüze
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Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda mevcut arþiv dokümanlarýnýn büyük bir kýsmýný Osmanlýdan
günümüze intikal eden zengin kültür hazineleri oluþturmaktadýr. Bununla birlikte Cumhuriyetin kurulmasýndan itibaren oluþumu günümüze kadar devam etmekte olan, mülkiyete iliþkin kayýtlarý ihtiva
eden defter ve belgeler de Baþkanlýðýmýz arþivinde muhafaza edilmektedir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý arþivinde muhafaza edilen ve ilerleyen bölümlerde tanýtýmlarý yapýlacak dokümanlar, ülkemiz arþivciliði için büyük bir öneme sahip olup, ayrýca bu dokümanlarýn
birçoðunun mülkiyet hakký ile ilgili defter ve belgelerden oluþmasý arþivimizi daha da önemli kýlmaktadýr.
TAPU ARÞÝV DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDA BULUNAN DEFTER ve BELGELER
TÜRÜ

DÖNEMÝ

ADEDÝ

XV. ila XVII. Yüzyýllar

2.334 (Cilt)

Zabýt Kayýt Defterleri (Millî Sýnýrlar Ýçinde)

1847 - 1934

14.023 (Cilt)

Zabýt Kayýt Defterleri (Millî Sýnýrlar Dýþýnda)

1847 - 1917

8.227 (Cilt)

Hasýlat Kayýtlarý

1872 - 1909

270.000 (Fasikül)

2. Nüsha Tapu Senetleri

1932 - 2001

307.341 (Cilt)

2. Nüsha Tapu Kütükleri

-

364.664 (Cilt)

1925 - 1967

31.695 (Belge)

-

1.004 (Cilt)

Tapu Tahrir Defterleri

Köy Sýnýr Kayýtlarý ve Mera Tahsis Kararlarý
Tablo Mahzen Defterleri

En temel medenî haklardan birisi olan mülkiyet hakkýnýn hukukî ispat vesikalarý olan bu defter
ve belgeler, bugün ülkemiz için olduðu kadar yirmiden fazla ülke için de büyük önem arz etmektedir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý, Dünyada ve Türkiyede önemi giderek artan arþivcilik konusundaki
ilmi geliþmelerin ve teknolojik yeniliklerin ýþýðýnda, modern arþivcilik uygulamalarý ile ülkemiz arþivciliðine katký saðlamak, sahip olduðu zengin kültür hazinelerini daha uzun yýllar kullanýlmak üzere
gelecek nesillere aktarabilmek ve bu hazineler ýþýðýnda devlet ve millet hayatýnýn hafýzasý olma niteliðini devam ettirebilmek misyonu ile vizyonunu yenileme ve geliþtirme çalýþmalarýný sürdürmektedir.
TAPU ARÞÝV DAÝRESÝ BAÞKANLIGINDA KAYITLARI BULUNAN DEVLETLER
AVRUPA
Arnavutluk
Bosna Hersek

AFRÝKA

Filistin

Libya

Gürcistan

Bulgaristan

Irak

Hýrvatistan

Ýsrail

Kýbrýs Rum Kesimi

Lübnan

Kosova

Suriye

KKTC

Suudi Arabistan

Macaristan
Makedonya
Romanya
Sýrbistan - Karadað
Türkiye
Yunanistan
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ASYA

Ürdün

Tapu Tahrir Defterleri
Tahrir, sözlük anlamý itibarýyla yazma,
kaydetme, deftere geçirme, sayým anlamlarýna
gelmektedir. Osmanlý Devletinde topraðýn mülkiyet ve tasarruf hukukunun, reayanýn yükümlülüklerinin, vergi cins ve miktarlarýnýn belli usul
ve kaidelere göre tespit edilip kaydedilmesidir.
Bu kayýtlarýn yapýldýðý defterlere ise tapu tahrir
defterleri, özgün adý ile Defter-i Hakani denilir.

Arazi tahriri için, doðruluðuna ve bu iþi
baþarabileceðine itimat edilen ve kendilerine
emin ve muharrir-i memleket denilen memurlar görevlendirilirdi. Bu iþe Defterhane kâtipleri ile Divan-ý Hümayundan memurlar görevlendirildiði gibi sancak beyleri, kadýlar, müderrisler gibi iþin ehemmiyetine göre iffet ve doðruluðuna inanýlan kimseler de tayin olunurdu.

Arazi tahrirleri Osmanlýlardan önceki TürkÝslam devletlerinde de yapýlmýþ olmakla birlikte,
Osmanlý Devleti tahrir denilen kayýt tutma þeklini
mükemmel bir hâle getirmiþ, bugün yirmiden
fazla devleti içine alan geniþ
bir arazi üzerinde uygulayarak devletin iktisadî, idarî
ve askerî sisteminin esasý
hâline getirmiþtir.

Ýki nüsha olarak düzenlenen tapu tahrir
defterlerinin birer nüshasý ait olduklarý eyaletlere
gönderilir, eyaletlerde defterlere bakan defter
kethüdasý ile timarlara bakan timar defterdarý bu
defterler ile iþ görürlerdi.

Osmanlý Devletinin ilk dönemlerinden itibaren arazinin tasarruf þeklini
ve gelirlerini açýklayan kayýt ve
defterler tutulmuþtur. Kuyud-ý
Hakani defterlerinde sözü geçen bu en eski defterlere
defter-i köhne denilmektedir. Bugün elde mevcut en eski tahrir defteri 835
(1431-1432) tarihini taþýmaktadýr. Arnavid Sancaðýna ait olan bu defter Prof. Dr. Halil Ýnalcýk tarafýndan yayýmlanarak ilim dünyasýna kazandýrýlmýþtýr. Fatih Sultan Mehmed ile birlikte yükselme
döneminde de arazi iþlerine yönelik defterler tutulmuþ olmakla birlikte en kapsamlý tahrîrât çalýþmasý Kanunî Sultan Süleyman Döneminde yapýlmýþtýr. H.950 (M.1534) yýlýndan baþlayarak, H.
1050 (M.1634) yýlýna kadar; malî imkânlarýn tespiti, idarî taksimata göre her tür vergi ve gelirlerin
tahakkuk ve tahsilleri için arazi tahrirleri yapýlmýþtýr. Bu tahrirlerin sonuçlarý Kuyud-ý Kadime
veya Kuyud-ý Hakani denilen tahrir defterlerine
kaydedilmiþtir.

Osmanlýda otuz senede bir
tahrir yapýlmak kanundu. Her
padiþah deðiþtikçe gerek dirlik
sahibi olan has, zeamet ve
timarlarla kale mustahfýzlýklarý, imam, hatip ve sairenin beratlarý deðiþip yeni
padiþah adýna beratlarýný yenilemeleri
kanun ise de mutlak surette umumî
bir tahrir yapmak
kanun deðildi. Fethedilerek Osmanlý idaresi altýna giren bölgeler timar sisteminin gereði olarak, gelir kaynaklarýnýn tespiti maksadýyla tahrire tabi tutulurdu. Bundan baþka
yeni bir padiþahýn tahta çýkmasý, vergi gelirlerindeki artýþ-düþüþ þeklindeki deðiþiklikler, kayýt
harici kalan yerlerin kayda geçirilmesi veya umumî olarak meydana gelen deðiþiklikler hâlinde
de tahrirler yenilenirdi.
Osmanlýlarda arazi ve timar kayýtlarý ile ilgili
defterlerin tutulduðu ve saklandýðý daire Defterhane idi. Defterhane, Osmanlý Devleti zamanýnda Divan-ý Hümayunda, her divandan sonra
padiþahýn vezir-i azamdaki mührüyle mühürlenen
ve içtima günlerinde açýlan üç hazineden birisiydi.
Defterhaneye bu kadar ehemmiyet verilmesinin
sebebi, devletin en önemli unsurlarýndan olan
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H. 1121 tarihli
Valide Sultan Vakfiyesi.
Der Týrnori ve Gayruhu.
48x19.5 cm.

toprak iþlerini, reaya (halk) hukukunu muhafaza
etmek ve timarlý asker teþkilatýný ve toprak hizmet
erbabýný sýký kontrol altýnda tutmak içindi.

maktaydý. Tahrir defterleri, Osmanlý Devleti zamanýndaki toprak teþkilatýnýn ne kadar saðlam
esaslara istinad ettirildiðini göstermektedir.

Defterhane; icmal, mufassal ve ruznamçe
olarak üç kalemden oluþmuþ bir daire halinde organize edilmiþti. Burada iþleri idare eden müdüre
Defter Emini denilirdi. Defter Emini, Fatihin
Kanunnamesinde defterdar namzedi olarak gösterilmektedir.

Defterhane defterleri bayrak gibi istiklal
alameti sayýlýr, mukaddes ve muhterem tutulurdu.
Askerî harekâtlar ve savaþlar esnasýnda tahrir
defterleri ile kâtipler de orduyla birlikte sefere
götürülürdü. Bürokratik tüm iþlemler seri þekilde
devam eder, devlet iþleri cephede de aksamadan
yürütülürdü. Herhangi bir güvenlik endiþesinde
defterler orduya yakýn müstahkem kalelerde muhafaza altýnda tutulurdu.

Defterhanede arazi iþlerine ait olarak çeþitli
tahrir defterleri vardý. Bütün toprak iþleri, has,
zeamet, timar, mirî veya mukataat, vakýf, mülk
kayýtlarý, kýsacasý araziyi ilgilendiren bütün iþlemleri ve kayýtlarý ihtiva eden defterler burada bulun-
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Tahrir defterleri, XV.- XVII. yüzyýllar arasýnda siyakat adý verilen yazý türü ile tutulmuþ olup,

XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar olan Osmanlý toprak idaresini yansýtan el yazmasý defterlerdir.
Ýdarî, malî ve askerî amaçlarla hazýrlanmýþ olan;
nüfus, arazi ve gelirlerin tespit ve sayýmý esasýna
dayanan tapu tahrir defterleri, Osmanlý Devletinin
sýnýrlarý içinde bulunmuþ tüm yerleþim yerleri
için sosyal ve iktisadi
tarih açýsýndan benzeri bulunmaz kaynaklardýr. Defterlerin
birçoðunda yer alan
kanunnameler bugün Osmanlý malî
hukuku ve toprak
hukukunun da en
önemli kaynaðýný teþkil ederler. Bu kaynaklar bugün yalnýz ülkemiz
için deðil, üç kýtada yirmiden fazla ülke
için emsalsiz baþvuru kaynaklarýndandýr.
Tapu tahrir defterlerinin 2334 adedi Ankarada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü bünyesinde Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý Kuyud-ý
Kadime Arþivinde bulunmaktadýr.
Kurumumuz, Kuyud-ý Kadime Arþivinde
muhafaza edilen tapu tahrir defterlerinin sayýlarý
aþaðýda verilmiþtir:

Tapu tahrir defterleri taþýnmazlardan yararlanan kimseleri açýklamadýðý için, bunlardan mülkiyet belirlemesi yapmak imkânsýzdýr. Bu özelliði
ile Kuyud-ý Hakani kayýtlarý tapu kaydý mahiyetinde deðillerdir. Söz konusu defterlerden mer'a,
yaylak, kýþlak ve sýnýr ihtilaflarý, köylerin kadimlik- muhdeslik durumlarý ile vakýf kayýtlarý
konularýnda faydalanýlmakta; mahkemelerin, kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn ve
þahýslarýn talepleri
doðrultusunda kayýt örnekleri çýkarýlarak ilgililere verilmektedir. Ayrýca, tapu tahrir defterleri üzerinde çalýþma yapmak isteyen yerli ve yabancý araþtýrmacýlarýn talepleri deðerlendirilmekte ve uygun çalýþma ortamlarý hazýrlanmaktadýr. Bununla birlikte, yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen ziyaretçilere bireysel veya toplu olarak arþivimizde bulunan
dokümanlar hakkýnda tanýtýmlar da yapýlmaktadýr.

TAPU TAHRÝR DEFTERLERÝ
TÜRÜ

ADEDÝ

Mufassal Defterleri

203

Ýcmâl Defterleri

162

Ruznamçe Defterleri

1.364

Cebe Defterleri

88

Kala ve Mustahfazat Defterleri

80

Derdest Defterleri

169

Evkâf Defterleri

51

Vakf-ý Cedid Defterleri

214

Anadolu ve Rumeli Yoklama Defterleri
TOPLAM

3
2.334

Osmanlýdan Günümüze
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Mufassal Defterler
Defterhanede en mühim defter arazi tahririne
ait olan mufassal adý verilen defterlerdir. Her
sancak veya vilayete ait kanunname o vilayetin
tahrir defterinin baþ tarafýna konulurdu. Defterlerin
önemini ve resmiyetini göstermek üzere baþ tarafýnda hükümdarýn tuðrasý bulunurdu.
Mufassal tahrir defterlerinde, her bir sancakta
bulunan vergi nüfusu ve vergiler kazalara göre
mahalle mahalle, köy köy yazýlmýþtýr. Yani, kasaba
ve köylerdeki vergi ile mükellef halk ile vergiden
muaf olanlarýn isimleri, köyün arazisinin kimin
dirliði veya mülkü, kimin mukataatý veya vakfý
olduðu ve senevî hâsýlatýnýn neler olup, her bir
birimden nelerin yetiþtiði, ne kadar vergi alýndýðý,
kasaba ve þehirlerdeki ihtisap, gümrük, bac, transit
vergileri, kýsacasý hiçbir þey hariç kalmamak
üzere, vergiler bu muaffel deftere yazýlýrdý. Eðer
herhangi bir köy kýsmen veya tamamen vergiden

muaf ise bunun nedeni, vakýf ise nerenin vakfý
veya mülk ise kimin mülkü olduðu gösterilirdi.
Mufassal defterlerin ikinci nüshalarý da ait
olduðu eyaletlerde bulunurdu. Bu defterler, vassala adý verilen ek belgeler ve derkenarlar ile
devletin yýkýlýþýna kadar kullanýlmaya devam
edilmiþtir.

Karesi Mufassal
Defterinde bulunan
Kanunname-i Liva-i
Karesi

26

Karesi Mufassal Defteri
(H. 981)
41x15 cm.
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Ýcmal Defterleri
Mufassal defterlerin defter-i icmal veya
defter-i mücmel denilen kýsaltýlmýþ çeþididir.
Ýcmâl defterleri mufassal defterlere dayanýlarak
hazýrlanmýþtýr.
Ýcmâl defterlerinde, köylerdeki mükellef

reaya ile mükellef kasaba ve þehir halký isimleriyle
kalem kalem gösterilmeyerek, her eyalet veya
sancaðýn yine köy ve kasaba üzerine verecekleri
vergi miktarýyla, bu devlet gelirlerinin kimler
tarafýndan tasarruf edildiði beyan edilmektedir.

Kars Ýcmâl Defteri
(H. 991)
38,5x14 cm
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Menteþe Ýcmâl Defteri
(H. 991)
38,5x14 cm

Osmanlýdan Günümüze
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Rûznâmçe Defterleri
Tahrir defterlerinin bir diðer türü de, her gün
tevcih edilen has, zeamet ve timarlarýn yazýldýðý
berat kayýtlarýna ait rûznâmçe denilen defterlerdir. Defterhânenin günlük muamelatýyla ilgili
tutulan bu defterler, timar sisteminin en önemli
kaynaklarýdýr.
Has hükümdar, vezir, beylerbeyi gibi
yüksek dereceli devlet adamlarýna; zeamet orta
dereceli memurlara; timar ise sipahilere verilen

dirliklerdir. Bu tevcihâta ait kayýtlar, rûznâmçe
defterlerine yazýlmýþtýr.
Rûznâmçe defterlerinde kendilerine köy ve
nahiyeler tevcih edilen timar ve zeâmet sahiplerinin adý, baba adý ve gelir tutarlarý yazýlýdýr.
Ayrýca o dönemde fotoðraf bulunmadýðý için, timar ve zeamet sahiplerinin tanýnmasýný kolaylaþtýracak þekilde fiziksel özellikleri de belirtilmiþtir.

Þam-ý Þerif Rûznâmçe Defteri
(H. 1120)
32x11 cm.
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Pençe: Sadrazamýn, vezirlerin, eyaletlerdeki beylerbeyi ve
sancakbeylerinin çýkardýklarý resmî belgelere imza yerine
koyduklarý iþaret.

Kudüs-i Þerif Rûznâmçe Defteri
(H. 1120)
32x11 cm.

Osmanlýdan Günümüze

31

Cebe Defterleri
Osmanlý ordusunun zýrhlý askerî sýnýfýna cebeci adý verilir.
Cebe defterleri de, bu sýnýfa ait askerlerle ilgili bilgileri ihtiva etmektedir.
Savaþ anýnda orduya dâhil olacak cebecilerin isimleri ve bunlarýn
gelir kalemleri yazýlmýþtýr.

Halep Cebe Defteri
Tarihsiz
34x11 cm.
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Kala ve Mustahfazat Defterleri
Kala defterleri de denilen bu defterlerde, ait olduklarý sancaktaki
kalelerin muhafýzlarýnýn isimleri ile gelir kalemleri kaydedilmiþtir.

Eyalet-i Cezayir
Mustahfýz ve Kala Defteri
(H. 1182-7)
34x13 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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Derdest Defterleri
Derdest defterleri, yine timarlarla ilgili olarak
tutulan bir defter türüdür. Sancak, nahiye, köy
ve mezralarda bulunan Timarlarýn, timar sahiplerine göre tutulduðu defterlerdir.

Timarlarýn çekirdeðini oluþturan yerlerin listesinin bulunduðu derdest defterlerinde, her timarýn uðradýðý deðiþiklikler; gelirleri, kimden kime
intikal ettiði ve intikal tarihi gibi bilgiler yer almaktadýr.

Selanik Derdest Defteri
Tarihsiz
41,5x15,5 cm.
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Anadolu ve Rumeli Yoklama Defterleri
Timarlý sipahiler, tasarruf ettikleri timar karþýlýðýnda çaðýrýldýklarý seferlere
katýlmakla mükellef idiler. Timarlý sipahilerin seferlere katýlýp katýlmadýðý, sefer
sýrasýnda yapýlan yoklama ile tespit edilirdi. Birkaç varaktan oluþan bu defterlerin
baþýnda defterin hazýrlanýþ sebebi ve þekli izah edilmekte, sonunda ise yoklamayý
yapan kiþinin mührü bulunmaktadýr.

Rumeli Yoklama Defteri
41x15 cm.
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Evkâf Defterleri
Vakýf arazilerinin kayýtlarýný, çeþitlerini,
mütevelli heyetlerini ve görevlilerin maaþ durumlarýný gösteren defterlerdir. Evkaf defterlerinde,
ait olduklarý sancaktaki her türlü mülk ve vakýf
kayýtlarý yer almaktadýr. Sancakta sosyal hizmetlere vakfedilen han, hamam, cami, medrese, ima-

rethane, çeþme, köprü ve benzeri kurumlar ile
buralarda görevli memurlarýn maaþlarýna ait
kayýtlar tutulmuþtur. Sosyal ve kültürel kurumlara
vakfedilen han, hamam, dükkân, tarla, bostan ve
benzerinin gelirleri ile bu vakýflara ait eþyalarýn
cins ve adetlerine ait bilgileri içermektedir.

Menteþe Evkâf Defteri
(H. 991)
38,5x13,5 cm.
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Vakf-ý Cedid Defter ve Belgeleri
Sultanlar, þehzadeler, valide sultanlar, sadrazam ve vezirler, paþalar ve ilmiye sýnýfýna mensup üst düzey devlet görevlileri tarafýndan
kurulmuþ vakýflara ait vakýfname, mülkname, hududname vb. kayýtlarý
ihtiva eden deðiþik türlerde defter veya belgelerdir.

Bez

Osmanlýdan Günümüze
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Bezm-i Alem Valide Sultan
Evkaf Defteri
(H. 1257)
43x19 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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Mülknâme
Osmanlý sultanlarý tarafýndan çeþitli sebeplerle bir yerin mülk
olarak bir kimseye ya da vakfa temlik edildiðine dair verilen belgedir.
Mülknâme, sultan tarafýndan onanýrdý ve geçerliliðini göstermek üzere
baþ tarafýna tuðra çekilirdi.

Mülkname-i Hümayun mucibince amel
olunmasý belirtilip, Þeyh Mahmud Efendi
tasarrufuna verildiði yazýlmýþtýr.
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Midilli Mufassal
Defterinde bulunan
H.1121 (M. 1709)
Tarihli Mülknâme

Osmanlýdan Günümüze
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Ebul-Feth Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Vize ve Tevabii Sancaklarý
dâhilinde olan karyelerin hududnamesi
(Min Þuhur-i Hace 807) 30,5x22 cm.

Merhum Sultan Süleyman Hazretlerinin
Evkâfý Hududnâme Defteri
(H. 976) 34,5x22 cm.
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Sabýka Galata
Sarayý Hekimbaþýsý
Mehmed Arif
Efendi Vakfiyesi
(Muharrem 1195)
30,5x17,5 cm.

Muhaddisin Mevlana Vani Mehmed Efendi Vakfiyesi
(Rebîûl-evvel 1088) 30x19,5 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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Mülkiyete Esas Teþkil Eden Defter ve Belgeler
Zabýt Kayýt Defterleri
Defterhane-i Amire Kaleminin kurulduðu
ve arazi üzerindeki tasarruflarýn kayýt altýna alýnmaya baþlandýðý 1847 yýlýndan itibaren, tasarruf
hakký verilen kiþilere ait taþýnmazlarýn kayýtlarýnýn
tutulduðu defterlerdir.
Bu kayýtlarýn tutulmaya baþlanmasý ile bugünkü tapu sicilinin temeli atýlmýþtýr. Bu tarihten
itibaren kaza meclisleri ve sancak meclisleri tarafýndan tapu ile ilgili iþlemlere ait kayýtlar tutulup
tutanaklarý ile Defterhaneye gönderilen bu defterlerin ikinci nüshalarý 1934 yýlýna kadar merkezde arþivlenmeye devam etmiþtir.
Bu kayýtlarla ilgili olarak mahallinde alým,
satým, ferað, intikal vb. deðiþiklikler olursa bunlarla ilgili olarak tutanaklar düzenlenir ve Defterhaneye gönderilerek buradaki kayýtlara iþlenirdi.

Tutulan kayýtlar 1929 yýlýna kadar Arap harfleri
ile yani Osmanlýca olarak tutulmuþ olup, 1928
Harf Ýnkýlâbýný takiben 1929 yýlýndan itibaren
yeni Türk harfleri ile tutulmaya baþlanmýþtýr.
Ýkili senet uygulamasýna geçirdikten sonra
zabýt kayýt defterinin ikinci nüshalarýnýn Merkezde
arþivlenmesi son bulmuþ olsa da, Tapu Sicil Tüzüðünün geçici 1. maddesi gereðince; Mahallinde
kadastro görmeyen yerler için tapu kütüðü yerine,
zabýt defteri ve kat mülkiyeti zabýt defteri tutulmaya devam etmektedir.
Taþýnmaz mal mülkiyeti hususunda hukukî
delil olma özelliði kanunen tartýþmasýz olan bu
kayýtlarla ilgili olarak; baþta yargý organlarý olmak
üzere, kayýtlarla ilgisini ispat edebilen kiþiler ile
kurum ve kuruluþlarýnýn talepleri üzerine örnekler
çýkarýlmaktadýr.

Eðrigöz Kazasý Arazi-i Atik Defteri
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Zabýt kayýt defterleri için il ve ilçe esasýna
göre düzenlenmiþ olan Arama defterleri (fihristler)
yardýmýyla, istenilen kaydýn tapu tesis tarihi ve
sýra numarasýnýn belirtilmesi hâlinde kayýtlara
ulaþýlabilmekte ve kayýtlarýn ilk tesis tarihinden
itibaren tedavülleri yürütülebilmektedir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda bugüne
kadar muhafaza edilmiþ olan, millî sýnýrlar dâhi-

linde kalan alanlarýna iliþkin 14023 cilt, millî
sýnýrlarýmýz dýþýnda kalmýþ olan yerlere ait ise,
8227 cilt Zabýt kayýt defterleri mevcuttur.
Zabýt kayýt defterlerinde yer alan tapu
kayýtlarý bugün için yalnýz mülkiyet hakkýnýn
ispat vesikalarý olarak kullanýlmakta ise de gelecekte bu belgeler coðrafî, beþerî, sosyolojik ve
ekonomik alanda birçok bilimsel/akademik çalýþmanýn temelini oluþturacaðý açýktýr.

Bolu Ýli Kýbrýscýk Kazasý Zabýt Kayýt Defteri

Zabýt Kayýt Defterlerinde, taþýnmaz mallarýn
sýra numaralarý belirtildikten sonra, baðlý
bulunduðu kaza/nahiye, mahalle/köy, mevkii
ve cins bilgileri gösterilmektedir. Ayrýca taþýnmazýn hudutlarý ile miktarý gösterildikten
sonra taþýnmazýn maliki ve taþýnmazý edinme sebebi de belirtilmektedir. Yine taþýnmazlarla ilgili
ferað, intikal, satýþ vb. deðiþiklikler
olmuþsa, bu taþýnmazýn geldi-gitti
sütunlarýndaki bilgilerinden ilk tesis
kayýtlarýna ya da tedavüllerine ulaþýlabilmektedir.

Ýzmir Ýli Urla Kazasý
Yeni Harfli Zabýt Kayýt Defteri

Osmanlýdan Günümüze
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Hâsýlat Kayýtlarý
1288 (M.1872) yýlýna kadar arazi ile ilgili
iþlemler ve tapu düzenlemesi iþlemleri halkýn
baþvurmasý üzerine yapýlmaktaydý. Bu uygulamanýn yetersiz olduðu görülünce, bu iþlemleri yapmakla görevli memurlar ile köy ihtiyar heyetlerinin beraberce taþýmaz mallarýn baþýnda inceleme
yapmalarý ve kayýtlarý deftere geçirmeleri þeklinde
uygulama baþlatýlmýþtýr. Bu uygulamaya yoklama
usulü defter tutma iþlemi denir; Kayýtlar araziden
faydalanan kiþinin adýna yapýlýr ve arazi ile ilgili
bilgiler deftere aktarýlýrdý.
Mahallinde tutulan bu yoklama defterleri
idare meclislerince onaylandýktan sonra mülkiyet
sahibi olarak kaydedilen þahýs eðer gerekli olan
harçlarý yatýrýrsa bu kayýtlar hâsýlat defteri denilen defterlere aktarýlýr, mal sahibine ise geçici ol-

mak üzere bir tasarruf ilmühaberi verilirdi. Daha
sonra bu defterler merkeze yollanýr, burada kiþiler
adýna tuðralý tapu senetleri düzenlenerek ilgilisine
verilmek üzere mahalline gönderilirdi.
Hâsýlat kayýtlarý 1288-1325 (M.1872-M.1909)
yýllarý arasýnda tutulmuþ olup, zabýt kayýtlarýnýn
dayanaðý olan tapu kayýtlarýdýr. 1909 yýlýndan
sonra ayrý defter tutma uygulamasýna son verilmiþ
olup, tutulan kayýtlara ait defterlerin tamamý
hâsýlat kaydý hükmündedir.
Merkez ile mahallî kayýtlar arasýnda oluþabilecek herhangi bir ihtilaf hâlinde veya zabýt
kayýtlarýnda zamanla oluþmuþ silinme, yýrtýklýk
vb. okunamayacak durumda olmasý gibi hâllerde
hâsýlat kayýtlarý baþvuru kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr.

Hâsýlat Defterlerine Dair Tarifat.
Hâsýlat defterlerinin büyük bir
kýsmýnýn baþ tarafýnda yer alan tarifat
bölümünde, defterlerin nasýl tutulacaðý
10 madde ve bir de ihtar kýsmý ile
açýklanmýþtýr.

K. Evvel 1322 tarihli
Tire Kazasý Hasýlat Kaydý
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Tapu Senetleri
Tapu, Türkçe bir kelime olan ve itimat, güven anlamlarýný taþýyan tapuk kelimesinden
türetilmiþtir. Tapu, taþýnmaz mallar üzerindeki
daimî ve müstakil haklarýn açýklýðýný saðlamak,
hukukî olarak güvence altýna almak ve bu haklarý
belgelemek maksadýyla verilen belgenin adýdýr.
Osmanlý Devletinde ilk defa uygulanmaya
baþladýðý dönemde bir tasarruf belgesi olarak düzenlenmekte iken, bugün için mülkiyet hakkýný
ispat eden vazgeçilmez hukukî bir delil olarak
kullanýlmaktadýr.
Osmanlý Devletinde 21 Mayýs 1847 tarihinde
çýkarýlan Tapu Hakkýnda Ýcra Olunacak Nizamat
ile mirî araziye iliþkin tasarruf iþlemlerinde verilecek senetlerin kayýtlarýnýn Defterhane-i Hakaný
Eminliðinde oluþturulan Defterhane-i Amire
Kaleminde tutulmasý ve tapu senetlerinin Defterhaneden verilmesi kabul edilmiþti. 1858 Arazi
Kanunnamesi ile tapuyla ilgili iþlemler daha sistemli hâle getirilmiþtir.

Osmanlýdan Günümüze
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Tapu iþlemlerine ait defterler merkeze gönderilerek burada Defterhanece Tuðralý tapu senetleri hazýrlanýr ve mahallinde ilgililerine verilmek
üzere yollanýrdý. Tuðralý Tapu Senetleri yazýlýp
gelinceye kadar tasarruf hakkýna sahip olan kiþilere muvakkat ilmühaber verirdi.

1325 (M.1909) yýlýnda muvakkat ilmühaber
verilmesi ve tapu senetlerinin Defterhanece doldurularak mahalline gönderilmesi iþlemine son
verilmiþ olup, doðrudan doðruya tapu senetlerinin
mahallerindeki tapu idarelerince verilmesine baþlanmýþtýr.

Erzurum Sancaðý Hýnýs Kazasýna ait tapu senedi.
(Ramazan 1281) 31x19 cm.
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Cumhuriyetin ilanýndan sonra 1932 yýlýndan
itibaren ikili tapu senedi düzenlenmesi iþlemine
geçilmiþtir. Bu iþleme göre, tapu müdürlüklerince
tapu senetleri iki nüsha olarak düzenlenmekte, bir
nüshasý ilgilisine verilip, ikinci nüshasý arþivlenmek üzere merkeze gönderilmekteydi. 1932 senesinden itibaren 1 Ocak 2002 tarihine kadar Tapu
Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda 307.341 cilt ikinci
nüsha tapu senedi, ipotek belgesi ve ipotek terkin
belgesi arþivlenmiþtir.

Tapu Sicil Tüzüðünün 103. maddesinin (b)
bendi gereðince, Genel Müdürlük Makamýnýn
06 Aðustos 2001 tarihli Olurlarýyla bölge arþivlerinin kurulmasýný takiben, merkeze gönderilmekte olan ikinci nüsha tapu senetleri, ipotek ve
ipotek terkin belgeleri, 1 Ocak 2002 tarihinden
itibaren tapu sicil müdürlüklerinin baðlý bulunduklarý bölge müdürlüklerinde arþivlenmesine
baþlanmýþtýr.

Defter-i Hakaninin Sultanahmetteki dükkânlarýna ait tapu senedi.
(Aðustos 1313)
40 x 26 cm.
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Mülkiyet hakkýnýn en somut
ve güvenilir ispatý olan tapu senetleri
ile ilgili olarak, herhangi bir ihtilaf
veya talep üzerine, tapu tesis (iþlem)
tarihinin ve sýra/yevmiye numarasýnýn bildirilmesi hâlinde, ilgili kurum
veya kiþilere örnekleri çýkarýlarak
gönderilmektedir.

Biga Ýli Lapseki kazasýna ait
tapu senedi
(Aðustos 1313)
34 x 14 cm.
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Ýpek / Pirane bölgesine ait
tapu senedi
(Mayýs 1326)
28x16 cm.

Biga Ýli Lapseki kazasýna ait
tapu senedi
(Aðustos 1315)
28x16 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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Konya/Merkez
Abdülaziz Mahallesi
Gazi Paþa Sokaðýnda
Atatürk'ün sahibi
olduðu hane ve
bahçeye ait
Eylül 1928 tarihli
tapu senedi.
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Ali kýzý Makbule
(Boysan) Haným
Türkiye Cumhuriyeti
Reis-i Cumhuru
Kemal Atatürkün
10 Teþrin-i Sani 1938
tarihinde ölümü ile
Konyada bulunan evi
ve bahçesinin
kýz kardeþi Makbule
Hanýma kaldýðýna
dair tapu senedi.
(Temmuz 1939)
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Cumhuriyet Dönemi Tapu Senedi Örnekleri

Ýzmir merkeze ait 1 numaralý tapu senedi
(Temmuz 1932)
Baþkanlýðýmýzda arþivlenen yeni harfli ilk tapu senedi.
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Kayseri Pýnarbaþýna ait
16. 01. 1961 tarihli tapu senedi
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Tapu Kütükleri
Kadastro gören yerlerde taþýnmazlarýn hukukî
durumlarýnýn yazýldýðý defterlerdir. 1847 yýlýndan
itibaren kullanýlmaya devam edilen zabýt kayýt
defterlerinin yerine, kadastro gören yerlerde yapýlan iþlemler tapu kütükleri üzerinde yürütülmektedir.
Kadastro çalýþmalarý 3402 sayýlý Kadastro
Kanunu çerçevesinde yapýlýr. Her ilin merkez
ilçesi ve diðer ilçelerinin idarî sýnýrlarý içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teþkil eder. Kadastro bölgeleri içinde yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý; ada/parsel sýrasýna göre her köy ve mahalle için oluþturulan tapu kütüklerine tescilleri
yapýlýr.
Tapu kütükleri biri mahallinde kalacak olan
ve 30 malikin gösterilebileceði büyük ebatlý, diðeri ise 10 malikin gösterilebileceði küçük ebatlý
olacak þekilde iki nüsha olarak hazýrlanýr. Ýkinci
nüsha tapu kütüklerinin 1 Ocak 2002den öncesine
ait olan ciltleri Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda
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arþivlenirken, bu tarihten sonrasýna ait tapu kütükleri her tapu sicil müdürlüðünün baðlý bulunduðu bölge müdürlükleri arþivinde muhafaza
edilmektedir.
Merkezde mevcut ikinci nüsha tapu kütükleri
tapu kütüklerinin kaydýna ait genel fihriste müteselsil cilt numarasý verilerek il/ilçe ve mah./köy
adý belirtilmek suretiyle kaydedilir. Genel fihriste
kaydýndan sonra il/ilçe esasýna göre hazýrlanmýþ
olan fihriste de kaydý yapýlan ikinci nüsha tapu
kütükleri kayýt altýna alýnarak arþivlenir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda Mayýs
2008 tarihi itibarýyla, Türkiye genelinde tesis kadastrosu tamamlanmýþ köy ve mahallelere ait
364.664 cilt tapu kütüðü arþivlenmiþtir.
Tapu kütükleri ile ilgili olarak gelen taleplere
il/ilçe ve mah./ köy adýnýn bildirilmesi ve ada/
parsel numarasýnýn belirtilmesi halinde ulaþýlmakta olup, vatandaþlarýn, adlî yargý mercilerinin ve
ilgili kurumlarýn taleplerine karþýlýk verilmektedir.

Mancýnýk Köyüne ait küçük boy Tapu Kütüðü

Dilek pýnarý Mahallesine ait büyük boy Tapu Kütüðü

Osmanlýdan Günümüze
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Tablo-Mahzen Defterleri
Tablo-mahzen defteri, tapu sicil müdürlüklerinde
tutulan kayýtlara ait defterlerin cins ve adetlerini gösteren defterlerdir. Tapu Sicil Tüzüðünün 94. maddesine göre; Müdürlüklerde bulunan kütük, zabýt defteri, yevmiye defteri ve resmî senet ciltleri ile yardýmcý
siciller tablo-mahzen defterlerine kaydedilir. Tablomahzen defterleri yazýmlarý her yýl sonunda Genel
Müdürlüðe bildirilir.
Tablo-mahzen defterleri tablo, mahzen ve muavin
olmak üzere üç bölümden oluþur:
1- Tablo: Kadastro görmeyen yerler için tutulan
Zabýt Kayýt Defterlerinin muamele görüyor ise, her
yýl ve her ay için ayrýlan bölümlerine, cilt sayfa numaralarý ve muamele adetlerinin yazýldýðý bölümdür.

Çerkezköy Ýlçesine ait tablo mahzen defteri
Tablo bölümü
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Çerkezköy Ýlçesine ait tablo mahzen defteri
Mahzen bölümü

2- Mahzen: (Aslî Siciller) Tapu kütüðü, Zabýt
defteri, Kat Mülkiyeti Kütüðü, Yevmiye Defteri
ve Kamu Orta Mallarý Sicili defterlerinin kayýtlarýnýn tutulduðu bölümdür.
Bu bölüme kayýt edilecek evraklar müteselsilen devam eden umumî numaralarýn dýþýnda,
her defter türü için hususî numarasý da yazýlarak,
nev'i ve muhteviyatý ile birlikte kayýt edilir.
3- Muavin: (Yardýmcý Siciller) Resmî senetler, Geliþ-Gidiþ Defterleri, Hacizler Sicili, Aziller
Sicili, Tashihler Sicili, Demirbaþ Eþya Sicili,
Evrak Zimmet Defteri, Posta Zimmet Defteri,
Bütçe Zimmet Defteri, Arþiv Çýkýþ Defteri, Mal
Sahipleri Sicili, Arama Defterleri vb. gibi defterlerin kaydedildiði bölümdür. Mahzen bölümünde
olduðu gibi kayýtlar umumî ve hususî numaralar
verilerek nevi ve muhteviyatý ile birlikte kaydedilir.

Tapu sicil müdürlüklerince tablo-mahzen
defterleri tutulduktan sonra her yýlýn sonunda bu
defterlerin muhteviyatý tutanakla merkeze gönderilir ve bu tutanaklara göre Tapu Arþiv Dairesinde
bulunan ikinci nüsha tablo mahzen defterlerine
iþlenir.
Tablo-mahzen defterleri her ilin merkez ilçesi
ile diðer ilçeleri için ayrý ayrý tutulduðundan, toplam 1004 birim için ayrý ayrý tablo-mahzen defteri
mevcuttur.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda ikinci nüshasý mevcut tüm belge ve defterlerde olduðu gibi,
tablo-mahzen defterlerinin tutulmasýnda da merkez ile taþra kayýtlarý arasýnda tutarlýlýðýn saðlanmasý ve arþiv hizmetlerinin hýzlý ve düzenli bir
þekilde yürütülmesi amaçlanmaktadýr.

Osmanlýdan Günümüze
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Köy Sýnýr Belgeleri ve Mera Tahsis Kararlarý
Mahallinde, 1925-1967 yýllarý arasýnda, köy
sýnýrlarýna iliþkin olarak belirlenmiþ kayýtlarýn
ikinci nüshalarý ile komisyonlarca mera, yaylak
ve kýþlak olarak tespit edilip köy tüzel kiþiliklerine, halkýn ortak kullanýmýna sunulmak üzere
tahsis edilen alanlara iliþkin tahsis kararlarýnýn
ikinci nüshalarýdýr.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda 31.695
adet köye ait, köy sýnýr belgesi ile Mera tahsis
kararý bulunmaktadýr.
Köy sýnýrlarýna ve ortak kullanýma sunulan
Mera, yaylak ve kýþlak gibi alanlara iliþkin ihtilaflarda bu belgelerden faydalanýlmaktadýr. Ayrýca,
her biri kadastro çalýþma alaný teþkil eden köylerde,
sýnýr tespit çalýþmalarýnda bu belgelerden de yararlanýlmaktadýr.
Arþivimizde Köy Esasýna Göre Düzenlenmiþ Fihristler yardýmýyla kayýtlara kolaylýkla
ulaþýlmakta; mahkemelerden, kamu kurum ve
kuruluþlarýndan ve kurumumuz taþra birimlerinden gelen taleplere göre kayýtlar çýkarýlmaktadýr.

Eski harfli köy sýnýr belgesi

Yeni harfli köy kroki belgesi
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Tapu Arþiv
Dairesi
Baþkanlýðýnda
Bulunan

Diðer

Dokümanlar
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Mühürler
Mühür, bir þahýs ya da müessesenin adý, sýfatý ve alameti hakkedilen, yazý veya evraka basýlan
damgaya veya bu damganýn basýlmýþ þekline verilen addýr.
Osmanlýda imza yerine geçmek
üzere yaygýn bir kullaným alaný
bulunmaktadýr. Mühürler alelade
bir vasýta gibi görülmeyip,
hazýrlanmasý hususunda yine
Osmanlýnýn sanat anlayýþý ön plana
çýkmakta ve özellikle hat sanatýnýn
en güzel örnekleri mühürler
üzerinde görülmektedir.
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Muhtelif dönemlere ait, Defter-i
Hakani ile Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüðü merkez ve
taþra birimlerince kullanýlmýþ
mühürlerden örnekler.

Osmanlýdan Günümüze
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Defter-i Hakani Kiðý Kazasý Ýdaresi Çap: 2,2 cm.

Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda mevcut
arþiv dokümanlarý içinde basýlý mühür örneklerine
daha ziyade Defterhane-i Hakani tarafýndan düzenlenmiþ olan tapu senetlerinde rastlamaktayýz.

Defter-i Hakani tarafýndan
düzenlenen tapu senetlerinde görülen
mühür baskýsý.
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Ayrýca kâðýt üzerine basýlmýþ, çevresi altýn yaldýzla süslenmiþ mühür istifleri vardýr. Bu tür istifler
Osmanlýda meþhur hattatlarca hazýrlanýr, sonrasýnda mührü kazýlýrdý.
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Ahþap saplý ve yazýlarý bakýr üzerine hakkedilmiþ mühür örnekleri.
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Defter-i Hakani Memuriyeti Liva-i Girid
2,85x2 cm.

Kaydoluna
1,20x0,90 cm.

Türkiye Cumhuriyeti Ýstanbul Vilayeti Tapu ve Kadastro Müdüriyetine aittir.
14,8 x 2,8 cm.

Türkiye Cumhuriyeti Bilecik Vilayeti Tapu Müdüriyetine aittir.
3x3 cm.
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Hat sanatýnýn ve metal iþlemeciliðinin mühürler üzerinde tatbik edilen örnekleri bizlere Osmanlýnýn
sanatsal bakýþýný güzel bir þekilde yansýtmaktadýr.
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Deftcr-i Hakani Ýdaresi Ayaso Nahiyesi
Çapý: 3 cm.

Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý Kuyud-ý Kadime Arþivinde, ahþap sandýk, deri kýlýf ve bez
torbalar içinde bugüne kadar muhafaza edilmiþ pek çok mühür mevcuttur.
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Sened-i Derdest Sandýðý
yazýlý üç parçalý
mühür örneði
Çap: 2,8 cm.

Defter-i Hakani
Gürün Kazasý Ýdaresi
Çapý: 2,25 cm.

Defter-i Hakani
Emaneti Müfettiþliði
Çapý: 3 cm.
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Kaza-i Bedir
Kitab-ý Tapu Çapý:
2,8 cm.
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Haritalar
Harita, yeryüzünün bir kýsmýnýn veya tamamýnýn belirli ölçekler ve yöntemlerle küçültülerek,
modelinin bir düzlem üzerine çizilmesidir.

olmuþtur. Türk haritacýlýðý, hemen her alanda
modernleþme çalýþmalarýnýn hýz kazandýðý 19.
yüzyýl sonlarýnda geliþmiþtir.

Osmanlý Devletinde haritacýlýk, devletin her
noktada zirveye ulaþtýðý 16. yüzyýlda geliþmeye
baþlamýþtýr. Bu dönemde Piri Reisin haritalarý,
Akdenizde tüm denizciler için temel kaynak

Osmanlýda diðer arþiv dokümanlarý gibi
haritalarýn muhafazasýna da önem verilmiþ, haritalar dayanýklý malzemelerle muhafaza edilerek
günümüze ulaþmýþtýr.

Harita Muhafaza Cildi ve
Atlas Torbasý
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R. 1331 tarihli Adalar Vilayetine ait harita
120x120 cm.

R. 1302 tarihli Kýrcaali kasabasýnýn hududunu gösterir harita
131x78 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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R. 1302 tarihli
Yahya Hayati Paþaya ait Ýzmirdeki
mahallesinin haritasý
62x47 cm.

R. 1300 tarihli Þarki Rumeliye ait harita
131x78cm.
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R.1300 tarihli
Halepde Cebel-i Ýsa Çiftlikat-ý Hümayunu haritasý
125x120 cm.

R.1300 tarihli Rusya Topografya Heyeti tarafýndan
1884 tarihinde yapýlmýþ Bulgaristana ait harita
216x88 cm.

Ülkemizde harita yapan ve kullanan kamu kurumlarý içinde, önemli bir yere sahip olan Kurumumuz,
Osmanlýdan günümüze intikal etmiþ az sayýda haritayý bünyesinde bulundurmaktadýr.
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Kuran-ý Kerim
Osmanlý Devletinde matbaanýn kurulup yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamasýna kadar eserler
tamamen el yazmasý olarak kaleme alýnmaktaydý.
Bu el yazmasý eserlerde, özellikle dinî içerikli kitaplarýn yazýmýnda hat ve tezhip sanatýnýn en güzel örnekleri sergilenmekteydi.
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Matbaanýn kurulup yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamasýndan sonra da bu gelenek Kuran-ý
Kerimlerde ayný þekilde devam ettirilmiþtir.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda Osmanlý
Döneminden günümüze ulaþmýþ el yazmasý ve
matbaa basýmý Kuran-ý Kerimler bulunmaktadýr.

M.1826 tarihinde
Defterhane-i Amire Emini Numan Sabit
Efendi tarafýndan Defterhane-i Hakani
Camiine vakfedilen el yazmasý
Kuran-ý Kerim.

Osmanlýdan Günümüze
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Osmanlý

Sanat
Anlayýþýnýn
Arþiv Belgelerine
Yansýmalarý

Osmanlýdan Günümüze
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Osmanlý Devletinde yazýlý kâðýda ve evraka
büyük önem verildiðinden ve bir devlet geleneði
olarak, her türlü belgenin hassasiyetle muhafaza
edilmiþ olduðundan önceki bölümlerde söz edil-
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miþti. Osmanlý, yazýlý belge ve defterlere verdiði
önemi, bu belgeleri yalnýz birer yazýþma aracý
olarak görmeyip, sanatsal bakýþ açýsý ile süsleyerek
bizlere göstermektedir.

Kökenleri Orta Asyaya dayanan geleneksel
Türk sanatlarý, hükmettiði geniþ coðrafyadaki
farklý kültürlerin katkýlarý ve bilhassa Ýslam medeniyetinin etkileri ile çok farklý alanlarda geliþmiþ
ve birbirinden ihtiþamlý eserler ortaya koymuþtur.

Osmanlý sanatýnda mimari, çini, minyatür, halý
dokuma, deri iþlemesi, cilt, hat, tezhip, ebru vb.
sanat dallarýnda göz zevkini okþayan nadide eserler ortaya konulmuþtur.

Defter-i Evkâf-ý
Çorlulu Ali Paþa
(Safer 1112)
29,5x19 cm.

Osmanlýdan Günümüze
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Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý Kuyud-ý Kadime
arþivinde bulunan defter ve belgeler ile diðer dokümanlarda bu sanat dallarýndan hat, tezhip, ebru, cilt
ve katý sanatýnýn en güzel örneklerini görmek mümkündür.

Osmanlýdan Günümüze
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Cilt Sanatý
Cilt kelimesi Arapça deri anlamýna gelmektedir. Cilt yapan ustalara ise mücellid denmektedir.
Önceleri yazma kitaplarýn korunmasý amacýyla
geliþtirilen ciltçilik, Müslümanlýðýn yaygýnlaþmasý,
dini kitaplara verilen önemin artmasýyla tüm
Ýslam dünyasýnda bir sanat dalý hâline geldi.

Çorlulu Ali Paþa Vakfý
28x17 cm.
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Ýlk Türk ciltlerinin Doðu Türkistandaki Uygur Türklerine ait olduðu bilinmektedir. Ancak
Türklerin Ýslamiyeti kabul etmelerinden sonra
cilt sanatý hýzla geliþerek Ýslamî sanatlar içerisinde
seçkin ve zarif bir yere gelmiþtir.

Klasik cilt sanatýnýn unsurlarýný
barýndýran cilt örneðinde, rumi motiflerle
iþlenmiþ ve iki ucuna salbek eklenmiþ þemse
ile yine rumi motiflerin iþlendiði köþebend
süslemeleri görülmektedir. Ayrýca süslemeler
bordürle de çevrilmiþtir.

Ciltçilik, Orta Asyadan Ýrana,
Arap Yarýmadasýndan Anadoluya
kadar yayýlmýþ, yapýlan ciltler mücellidlerinin yetiþtikleri bölgelerin özelliklerini taþýyan motifler içermiþtir. Hatayi, Memluk, Herat, Rumi, Arabesk,
Selçuklu, Osmanlý, Fas motifleri gibi.
XI. yüzyýl sonlarýnda
Büyük Selçuklulara geçen
Türk-Ýslam cilt sanatý, Selçuklular devrinde geliþmesini sürdürmüþ, özellikle Arabesk desenli ve yuvarlak þemseli ciltler yapýlmýþtýr.
Þemse, Arapça güneþ anlamýna gelen þems kelimesinden
gelmekte olup, güneþ þeklinde süsleme motifidir. Güneþin gökyüzünün
ortasýnda ýþýnlarýyla etrafýný aydýnlatan bir
yýldýz olduðu kabul edilerek, kitap kapaklarýmýzýn
ortalarýnda iþlenmiþtir. Selçuklu ciltlerinde deri
üzerine kabartma süslü þemselerin seçkin örnekleri sergilenmiþtir.
XV. yüzyýl Osmanlý ciltlerinde, Anadolu
Selçuklu cildinden Osmanlý cildine geçilmiþtir.

Fatih devri Türk cildi için bir yükselme çaðýdýr ve ilk ciltçilik teþkilatý
da bu geliþmeye paralel olarak II.
Bayezid zamanýnda kurulmuþtur. II. Bayezid dönemi, ciltçilik
teþkilatýyla birlikte Osmanlý
cilt sanatýnýn klasik dönemi
olmuþtur. Ýlk defa bu dönemde Mücellidler zümresinin
bir mektep teþkil ettiklerini,
Osmanlý Sarayýnda bir topluluk hâlinde göründüklerini, hoca-talebe olarak ikiye
ayrýldýklarýný görmekteyiz.
Klasik dönemde cilt süslemeciliðinde þemseler yuvarlak biçimden oval biçime dönüþmüþ, iki ucuna salbek denilen rumi uzantýlar eklenmiþtir. Arabesk süsleme öðelerinin yerini yaprak,
çiçek, rumi ve hatayi motifler almýþtýr.
Deri üzerine çelik kalýplarla basýlan þemseler,
köþebendler ve zencerekler yer yer renkli boyamalarla bezenmiþtir. Bu devirde çoðunlukla kahverengi tonlarýndaki derilerin yaný sýra kýrmýzý,
viþne çürüðü, mavi, mor, nefti, zeytûni, tahin ve
siyah deriler de kullanýlmýþtýr.
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Çelik Mehmed Paþanýn
Medine-i Güzelhisarda
inþaa buyurduklarý medrese hakkýnda
24,5x16 cm.

Sabýka Galata Sarayý Hekimbaþýsý
Mehmed Arif Efendi Vakfiyesi
30,5x17,5 cm.
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Örnekler

Muhtelif yerlere ait Tahrir Defterlerinin cilt üzerinde
görülen Þemse Örneði.

Sultan Murad Vakfýndan, Der Liva-i Niðde
35x14 cm.
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XVII. yüzyýlda devletin gerilemesine paralel
olarak diðer sanat dallarýyla birlikte cilt sanatýnda
da bir duraklama görülmüþtür. Teknik deðiþiklik
olmamasýna karþýn motiflerin iþlenmesi ve kompozisyonlar açýsýndan bir gerileme görülmektedir.
Kapaklarýn bir kýsmýnda köþebend ve bordürler
kalkmýþ, þemseler dikdörtgen karakterli bir yapýda
kullanýlmýþ, bir kýsým örnekte de oval þemseler
yapýlmýþ, kenarýna bordur yerine kalýnca zencerek
çekilmiþtir.
XVIII. Yüzyýldan itibaren lake, yekþâh, zilbahar süslemeli ve Barok-Rokoko ciltler yapýlmaya baþlanmýþtýr. Stilize motiflerin yaný sýra
rea-list çiçek ve yapraklar da kullanýlmýþtýr.
XIX. Yüzyýlda yekþâh ve Barok-Rokoko
ciltleri kullanýlmýþtýr. XIX. yüzyýl tezhiplerini
yapan mücellitler ayný zamanda sermücellid olarak sarayda çalýþmýþlardýr. Bu sanatçýlar batý sanatýnýn Barok ve Rokoko kývrýmlarýný, içi çiçekle
dolu sepet ve saksýlarýný tezhipteki gibi ciltte de
uygulamýþlardýr. Ayrýca XIX. yüzyýlda kadife
veya baþka kumaþlar üzerine sim ya da sýrmayla
iþlenmiþ ciltler de yapýlmýþtýr.

Klasik üslubun çehresini deðiþtirmeye baþladýðý XVII. yüzyýl cilt süslemesi.
Evkaf-ý Vezir-i Azam Hasan Paþa 28,5x19 cm.
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El yazmasý ciltler dört bölümden oluþmaktadýr. Kitabýn korunmasýný saðlayan alt ve üst kapaklar, alt ve üst kapaðý bir arada tutan sýrt kýsmý,
mikleb adý verilen alt kapaða baðlý genellikle üçgen biçimli olan ayný zamanda sayfalarýn yerini
belirlemede kullanýlan kýsým, son olarak da sertab

Seyyid Mehmed Halil Efendinin
Ýstanbul Yedikule Ýmrahor Mahallesindeki
Evkafýna ait Vakfiye
25x17,5 cm.

adý verilen üst kapak ile alt kapaðý bir arada tutan
kýsýmdan oluþmaktadýr. Ciltçilikte ana malzeme
deri olmakla birlikte lake, ebru ve kumaþa (kadife, ipek) da yer verilmekteydi.
Klasik ciltleri kullanýlan malzemeye ve süsleme tekniklerine göre sýnýflamak mümkündür.
Kullanýlan malzemeye göre ciltler sýrasýyla mukavva ciltler, deri ciltler, lake ciltler, kumaþ ciltler,
ebrulu ciltler, murassa ciltlerdir.

Çiçek desenleri ile stilize
edilmiþ yaprak motifi.
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89

Hat Sanatý
Hat, cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendesedir. cümlesiyle yazý sanatýnýn
en özlü tarifi yapýlmýþtýr ve hat sanatý, bu tarife
uy-gun bir anlayýþ çerçevesinde asýrlardýr süregelmiþtir.
Hat sanatý denilince, Kuran harfleri çevresinde oluþmuþ güzel yazý sanatý akla gelir. Yazý
sanatýnýn ilk biçimi adýný Küfe þehrinden alan
köþeli karakterli kûfî yazýsýdýr. Bu ilk biçimin
ardýndan IX. yüzyýldan sonra aklam-ý sitte (altý
çeþit yazý) kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Fenikelilerden Nebat kavmince kullanýlýrken
Araplara geçen ve basit bir yazý çeþidi iken Ýslamiyet ile birlikte geliþmeye baþlayan bu yazý yazma sanatý vesilesi ile Arap harfleri bir kavim yazýsý olmaktan çýkmýþ, ümmet yazýsý hâline gelmiþtir.
Türklerin Ýslamiyeti kabulü ve buna baðlý
olarak yazýlarýný deðiþtirmeleri sonrasýnda hat
sanatýyla ilgilerini gösterecek eserleri zamanýmýza
kadar gelememiþtir. En eski örneklerle, ancak
Selçuklulardan itibaren karþýlaþýyoruz. Türkler,
hat sanatýyla Anadoluya geldikten sonra ilgilenmeye baþlamýþlar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlýlar zamanýnda yaþamýþlardýr.

Rika yazý türü ile
oluþturulmuþ ZabýtKayýt Defterinden
bir kesit.

90

Muhtelif Tahrir
Defterlerinde
kullanýlan Siyakat yazý
türü.

Ýstanbulun fethinden itibaren Osmanlý devleti yalnýz askerî ve siyasî bakýmdan deðil, kültür
ve sanat cihetinden de yüceliðe eriþmiþti. Nihayet
bu dönemde, Þeyh Hamdullahla (1429-1520)
hat sanatý Osmanlý hâkimiyetine geçmiþ ve daima
geliþip ilerleyerek XX. asrý bulmuþtur. Þeyh Hamdullah hamisi ve talebesi, Sultan II. Bayezidin
teþvik ve tavsiyesi üzerine yeni bir tarz çýkarmayý
baþardý. Kanunî Sultan Süleyman çaðýnda Ahmed
Karahisarýn (?- 1556) yazý anlayýþý kendisinden
sonra unutulmuþ, Þeyh Hamdullah yoluna karþý
duramamýþtýr.
Türk hat sanatýnýn kurucusu olan Þeyh Hamdullah tarzý XVII. yüzyýla kadar sürmüþ, bu tarihten sonra Ýstanbul yeni bir tarz ile karþýlaþmýþtýr.
Hafýz Osman (1652-1698) adýndaki bu hat dehasý,
Þeyh Hamdullahýn yazýsýný bir elemeye tabi tutup, kendine has bir hat ortaya koyarak yazmaya
baþladý. Hafýz Osmandan sonra Rakým Efendi,
Þevki ve Sami Efendiler gibi sanatkârlar elinde
hat sanatý sürekli bir geliþme hâlinde oldu.
Hat sanatýnda kullanýlan yazý çeþitleri kûfî,
sülüs, nesih, muhakkak, rika, tevki ve talik tarzýdýr. Bunlardan baþka birçok yazý çeþidi ortaya
çýkmýþ olmakla birlikte daha çok belli alanlarda
kullanýlmýþlardýr. Örneðin Türkler tarafýndan geliþtirilen divanî yazýsý yalnýz divan-ý hümayun
yazýþmalarýnda, okunmasý özel eðitim gerektiren
siyakat yazýsý ise malî kayýtlarýn tutulmasýnda
kullanýlmýþtýr.

Türkler aklam-ý sitte dýþýnda Ýranlýlarca bulunan talik yazýsýnda da yeni bir üslup ortaya
koydular. TaIik yazý XVIII. yüzyýlda Mehmed
Yesari ile oðlu Yesarizade Mustafa Ýzzetin elinde
yeni bir tarza dönüþtü.

Talik yazý ile
oluþturulmuþ
hat örneði

Osmanlýdan Günümüze
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Hat sanatýyla uðraþan kiþilere hattat denilir.
Hat usta-çýrak iliþkisi içerisinde eðitim verilen
bir sanat dalýdýr. Uzun süren bir eðitimden sonra
hattat adayý üç usta önünde bir çeþit sýnava tabi
tutulur. Hattatlar çýraðýn yazdýðý hattý beðenirlerse

Divanî hattýyla
kaleme alýnan
Midilli Mufassal
Defteri Mülknamesi.
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altýna imzalarýný atarlar. Buna icâzetname denilir.
Ýcâzet alamamýþ bir kiþi yazdýðý yazýlarýn altýna
imzasýný atamaz. Osmanlýda hattatlarýn en kýdemli
ve usta olanýna reisül-hattâtin (hattatlarýn reisi)
denilir.

Birçok sanat dalý batý tesirine uðramasýna
raðmen hat sanatýnda böyle bir tesir söz konusu
olmamýþtýr. Bunun sebebi batýda hat sanatýna tesir
edebilecek benzeri bir sanatýn bulunmayýþý ve
hat sanatýnýn usta ellerde yenilenerek gelecek nesillere aktarýlmasýdýr.
Hüsn-i hat baþlý baþýna bir sanat dalý olmakla

birlikte, tezhip ve ebru ile hattýn bezenmesine
dikkat edilmiþtir. Böylece renklendirilen hat farklý
bir güzelliðe büründürülmüþ olmaktadýr.
Kuran-ý Kerim Hicazda nâzil oldu, Mýsýrda
okundu, Ýstanbulda yazýldý. sözünü doðrular
güzellikte nesih hattý yazýlmýþ ve tezyin edilmiþ
Fatiha suresi.

Osmanlý sultanlarýnýn imzalarý olan tuðralar da hat sanatýnýn en güzel örneklerindendir. Tezyin
edilerek tuðralara sanatsal bir görünüm kazandýrýlmýþtýr.
Tuðralar Türklere özgü bir sanat dalý olmasý ve muhteþem güzelliklerine istinaden ayrý bir bölüm
olarak iþlenmiþtir.
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Tezhib Sanatý
Tezhib, Arapçada Altýnlama, yaldýzlama
anlamýna gelmektedir. Dövülerek ince bir tabaka
haline getirilen altýn varak ve toprak boyalarla,
özellikle yazma kitap sayfalarý ile hat levhalarýnýn
renklendirilmesinde kullanýlan bir süsleme tekniðidir.
Türklerde tezhibin geçmiþi Uygurlara kadar
uzanýr. Uygurlar arasýnda IX. yüzyýlda tezhib
sanatýnýn örnekleri görülmeye baþlanmýþtýr. Ayný
dönemde Ýslam ülkelerinde de tezhib yaygýn bir
sanattý. Ýslam dini ile beraber Türkler arasýnda
tezhib yaygýnlaþmaya baþlamýþ ve bu sanat Türkler elinde zirveye ulaþmýþtýr.
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Tezhib sanatý Anadoluya Selçuklular vasýtasýyla ulaþmýþ ve Osmanlýlar zamanýnda, diðer
sanat dallarý gibi en muhteþem dönemini yaþamýþtýr. Türk Müzehhibleri XV. yüzyýl baþlarýnda
etkinliklerini Osmanlý sultanlarýnýn koruculuðunda
Bursada sürdürmüþtür. Yapýlan tasarýmlarda
fevkalade incelmiþ Rumi ve Hatayi motifleri çok
zengin bir biçimde izlenir. Kompozisyonun geliþme gösterdiði bu yüzyýlda doðu okullarýnýn etkileri
hissedilir. Kompozisyonda simetri hakimiyeti gözü yormayan karakterli ve sistemli bir þekilde
ekolleþmiþtir.

Fatih döneminde tezhib dýþ tesirlerden arýnýp,
Osmanlý tezhibi özelliði kazanmýþtýr. Fatih Sultan
Mehmed bu sanata olan hayranlýðý ile sarayýnda
iki nakýþhane kurdurmuþ ve baþýna Özbek asýllý
Baba Nakkaþý getirmiþtir. Yavuz Sultan Selim
döneminde, 1514-1515 yýllarýnda, Tebrizin alýnmasýndan sonra Ýstanbula gelen Tebriz ve Heratlý

sanatçýlarla Osmanlý süsleme sanatlarý yeni bir
çehre kazanmýþtýr. Kanunî dönemi ise, tezhibin
zirveye ulaþtýðý dönemdir. Artýk eserlerde daha
ince, zarif ve birbiriyle uyumlu motifler kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kara Memi ve Þahkulu bu
döneme damgasýný vuran müzehhibler olmuþlardýr.

Hatayi motiflerinin
ön plana çýktýðý
Mihrabiye Tezhibi.
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Hatayi ve Rumi motiflerinin
ön plana çýktýðý klasik dönem
Mihrabiye Tezhibi.
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Stilize edilmiþ hayvan ve
bitki motifleri ile süslenmiþ
(Rumi ve Hatayi)
Mihrabiye örneði.
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Türk tezhibinde bulut motifleri ilk dönemlerde kullanýlmaya baþlanmýþ, bilhassa 16. yüzyýl
ve sonrasýnda çok tercih edilen bir tarz olmuþtur.

H. 807 (M.1405) tarihli Bedreddin El-Hac Mahmud Çelebi
Ýbn-i El-Gazi El-Merkum Muhiddin Mehmed Hazretleri Vakfiyesi.

Vakfiyede mavi renkte gökyüzü fonu üzerinde daðýnýk þekiller hâlinde bulut motifleri iþlenmiþtir.
Ayrýca Vakfiyenin üst kýsýmda yer alan altýn
varak ile yapýlmýþ tuðranýn Hatayi motiflerle iþlenmiþ olduðu görülmektedir.
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Altýn varakla oluþturulan tuðranýn üst kýsmýnda üçgen formunda yapýlan, Rumi ve Hatayi
motiflerinin kullanýldýðý tezyinatta, sanatýn en
güzel örneklerinden daire ve gül tezhibi ile yaprak
motifleri görülmektedir.
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Türk tezhibi XVIII. yüzyýldan itibaren kendine has inceliðini ve klasik motiflerin özelliðini
yavaþ yavaþ kaybetmeye baþlamýþtýr. Batý sanat
etkisinin kuvvetle hissedildiði XVIII. yüzyýlda
klasik süslemeyle barok, rokoko motiflerinin bir
arada kullanýldýðý tarz dikkat çeker. XVIII. yüzyýl

sonuna doðru tezhibte Türk rokokosu adý verilen
bir bezeme üslubu yaygýnlaþýr. Özellikle natüralist
çiçek buketlerinden oluþan bu teknik,etkisini
XIX. yüzyýl sonuna kadar sürdürmüþtür.

Tezyinatta batý tesirlerini yansýtan, H.1257 (M.1841) Tarihli
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyesinde Türk rokokosunun örneði
görülmektedir.
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Batý tarzý tezyinatýn klasik üslupla
iç içe geçtiði hatayi motifler
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Tezhib tasarýmlarýnda kullanýlan motifler
doðadaki bitki ve hayvan biçimlerinin stilizasyonudur. Bitkisel kökenli olan çiçeklere verilen
isim Hatayi grubu altýnda toplanan, çoðunlukla
hayal mahsulü olan kompozit bir türdür. Hay-
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vansal biçimlerin üsluplaþmasýndan meydana
gelen diðer motif türü ise Rumi adý altýnda günümüze gelmiþtir. Kelime anlamý Anadolu olan Rumi 12. ve 13. yüzyýllarda mimarî süsleme ve tezhib sanatýnda en çok kullanýlan motiftir.

Baþkanlýðýmýz Kuyud-ý
Kâdime Arþivinde mevcut Evkâf Defterlerinin büyük bir
kýsmýnýn baþ taraflarýnda tezhibde en çok kullanýlan motiflerden kubbe biçimine rastlanmaktadýr. Genellikle rûmî ve
hatayi motifleri ile süslenen
bu kýsma mihrâbiye de denilir. Bu kubbe formundan yukarý doðru uzanan elif biçimindeki çizgilere ise týð denilir.

Ayrýca tezyin edilen
bölümler genellikle altýn
varak ile yapýlmýþ çizgilerle çevrilmiþtir ki, bu çizgiler cetvel olarak adlandýrýlýr. Bazý defterlerin tüm
sayfalarý altýn varaktan yapýlmýþ cetvel ile çevrilmiþtir.
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Muhtelif dönemlere ait tezhib örnekleri.
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Ebru Sanatý
Yoðunlaþtýrýlmýþ su üzerine toprak ve toz
boyalarla yapýlan ve kâðýt üzerine geçirilen eski
bir süsleme sanatýdýr. Sözcüðün kökeni bulut
anlamýna gelen Farsça ebr kelimesine dayanmaktadýr. Ebr kelimesinden türetilen ve bulutumsu
anlamýna gelen ebri sözcüðü Türkçeye ebru
olarak geçmiþtir. Baþka bir görüþe göre ise, Farsça
ab-ruy yani yüzsuyu kelimesinden türetildiðidir. Bazý kaynaklara göre de ebru Türkistandaki
Buhara kentinde doðmuþ ve Ýran yoluyla Osmanlýlara geçmiþtir. Batýda ebru, Türk kâðýdý diye
adlandýrýlýr.
Kâðýt bezeme sanatlarýnýn en mühimlerinden
olan ebruculuðun hangi tarihten beri bilindiðini
söylemek imkânsýzdýr. Çok eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kâðýdý olarak ebruyu görmekteyiz.
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Ebru yüzyýllar boyunca hat sanatýnýn önemli bir parçasý olmuþtur. Ciltçilikte kitap kapaklarýnýn
içlerini süslemiþ, zaman zaman da levhalarýn kenarlarýna çevrilmiþtir.
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Ebru sabýr isteyen bir sanattýr. Önce uygun
bir kâðýt seçmek gerekir. Ebru yapmak için genellikle dikdörtgen biçiminde bir tekne gerekir. Geven denilen otun gövdesinden elde edilen ve beyaz renkli bir tür zamk olan kitre, belli bir oranda,
suyla bir kabýn içinde karýþtýrýlýr. Daha sonra küçük fincanlarda ebru için boya hazýrlanýr. Fincanda
su ile iyice karýþtýrýlarak sývýlaþtýrýlan boyalara
ayrýca iki kahve kaþýðý taze sýðýr ödü katýlýr. Bu
iþlemin amacý iyice ezilmiþ boyanýn dibe çökmeden yüzeyde kalmasýný saðlamaktýr. Bu biçimde
hazýrlanan deðiþik renkteki boyalar özel tekneye

108

boþaltýlmýþ olan boza kývamýndaki sývýnýn yüzüne
serpilir. Yüzeyde birikintiler hâlinde kalan bu boyalar daha sonra tahta bir çubukla karýþtýrýldýðýnda
ya da yayýldýðýnda þaþýrtýcý ve ilginç desenler ortaya çýkar. Ayrýca hazýrlayanýn isteðine göre belli
desenler de elde edilebilir. Bu desenlerin üzerine
yatýrýlan özel kâðýt, 5-10 saniye sonra, iki ucundan
tutularak kaydýrmadan ve oynatmadan, kitap sayfasý açar gibi bir yana doðru kaldýrýlýr. Kâðýt, boyalý taran üste gelmek üzere uygun bir yere serilerek kurutulur. Böylece ortaya binlerce ayrýntý
ve renk taþýyan desenler çýkar.

Özellikle belge ve defter süslemede kullanýlan birçok sanat dalýnda olduðu gibi, ebru sanatý
da Osmanlýlar döneminde zirveye ulaþmýþtýr. Diðer sanat dallarýndan farklý olarak ebrucu yaptýðý
esere imzasýný atamadýðýndan eserlerin kim tarafýndan yapýldýðý tespit edilememektedir.
Osmanlý Devleti, bu sanat dalýný da resmî
evrak ve defterlerde kullanarak bizlere sanat zev-

kini yansýtmýþtýr. Bunu Baþkanlýðýmýzda bulunan
defter ve belgelerdeki ebru örneklerinde görmek
mümkündür.
Ebrunun battal, gel-git, þal, bülbülyuvasý,
kumlu, hatip vb. adlarla anýlan türleri vardýr. Bu
türlerden bazýlarýnýn tanýmlarý arþivimizde bulunan örnekleri ile beraber aþaðýda verilmiþtir:
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Battal Ebru: Kitreli su
yüzeyine serpilen boyalarýn
doðal olarak meydana getirdiði
þekillerden oluþan ebrudur.
Tarz-ý Kadim de denir.
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Hatip Ebrusu: Ýlk kez Ayasofya Hatibi Mehmed Efendi tarafýndan yapýldýðý için bu adý almýþtýr. Zemin için önce açýk renk atýlýr. Bunun
üzerine koyu renkler yakýn aralýklarla, kalýn bir
iðne veya çok ince bir cam damlalýkla su yüzeyine
býrakýlýr. Dairesel yayýlan bu renklerin ortalarýna
ayný þekilde baþka renkler býrakýlýr ve bunlar bir
kýl fýrça yardýmýyla çarkýfelek kalp, yýldýz þekline
getirilir.
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Hatip ebrusunun diðer bir þekli olan
Çarkýfelek Ebru örneði.
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Þal Ebru: Serbest ve düzensiz dairelerin oluþturduðu ebru çeþididir.
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Taraklý Ebru: Kitreli suya serpildikten sonra tarak yardýmýyla þekil verilen ebru türü.
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Çiçekli Ebru: Deðiþik türde çiçek motiflerinin iþlendiði ebru türüdür.
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Tuðralar
Tuðra, kelimesinin aslý oðuz lehçesinde tuðrað olup, hükümdarýn basýlmýþ imzasý, alameti
anlamýna gelmektedir. Sultanýn yazýlý alameti ve
niþaný olduðu için tasdik edici ve doðrulayýcý bir
iþaret olarak kabul edilmiþtir. Oðuz hakanlarý,
Selçuklu sultanlarý ve nihayet Osmanlý padiþahlarý
tarafýndan kullanýlmýþtýr.

Tuðra tek baþýna Osmanlý kültür, sanat ve
egemenliðini temsil eder.

Osmanlýda bilinen ilk þekliyle Orhan Bey
tarafýndan kullanýlmýþ olan tuðralar, þekil itibariyle
sürekli geliþim hâlindedir. Bu deðiþimi Orhan
Beyden itibaren çeþitli dönemlere ait tuðralarda
izlemek mümkündür.
Tuðrayý çekenlere tuðrai, tuðrakeþ veya
niþancý denilirdi. Ýlk zamanlarda siyah mürekkep ile çekilen tuðra, Fatih zamanýnda altýn mürekkep ile çekilmeye baþlanmýþ ve II. Bayezid döneminden itibaren beyzeleri tezyin edilmiþtir. Özellikle 16. yüzyýl tuðralarýnda, klasik dönemin bütün ihtiþamýný görmek mümkündür.

Sultan I. Ahmed Tuðrasý
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Tuðranýn bölümleri aþaðýda gösterilmiþtir:
Tuðlar

Ýç Beyze
Dýþ Beyze
Zülfe (Zülüf)

Hançere (Kollar)

Kürsi (Sere)

1. Kürsi (Sere): Tuðranýn alt kýsmýnda,
metnin içinde bulunduðu kýsýmdýr.
2. Beyzeler: Tuðranýn sol tarafýndaki kavisli
biçimlere verilen addýr. Ýç beyzenin içinde daima kelimesi monogram þeklinde yer almaktadýr.

4. Hançere (Kollar): Ýç ve dýþ beyzenin devamý olarak, önce kavisli sonra kýsmen ufki bir
yönde düzleþen iki vurgudur. Bitiþ kýsmý hafifçe
aþaðý eðimli olarak sona erer.

3. Tuðlar: Tuðranýn üst bölümünde yer alan
dikey, birbirine paralel üç adet elifin oluþturduðu
bölümdür. Tuðlara sol taraftan baðlý üç adet s
þeklinde olan simgeler ise zülüf ya da zülfe
olarak adlandýrýlýr.
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Sultan III. Ahmed
Tuðrasý

Tuðra bir güç ve egemenlik simgesi olduðu
için metnin baþýnda yer alýr.

ona ilahî bir anlam kazandýrýr. Elif sembolü adalet,
egemenlik, ilim ve ilahî aþka dem vurur.

Tuðranýn her bölümü kendi içinde bir anlam
ifade etmektedir. Þöyle ki:

Tuðlara baðlý olan zülfelerin at kuyruðundan
yapýldýðýný biliyoruz. At simgesi öz kültürümüzde
önemli bir yere sahiptir.

Kürsinin sözlük anlamý zengindir; oturulacak
yüksek yer, taht, makam, merkez, hitabet yeri
anlamlarýný ihtiva eder. Kürsi padiþahýn ve babasýnýn adlarý ile han ve el-muzaffer kelimelerinden
oluþmaktadýr.
Tuðralarda gücü en güzel þekilde tuðlar sembolize eder. Tuðlar kürsi ile baðlantýlýdýr. Kürsiye
baðlanan ve oradan yukarý yükselen tuðlar göðe
de iþaret ederler ve hükümdarlýðýn yaratýcý ile
iliþkisine gönderme yaparlar. Aslýnda tuðlarýn
kökeni Orta Asyaya kadar uzanýr. Tuð, hükümdarýn elinde tuttuðu bayrak olarak da yorumlanýr.
Tuðlarý oluþturan elif hat sanatýnda önemli bir
yere sahiptir. Allah adýnýn ilk harfini teþkil etmesi,
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Tuðradaki hançerenin kýlýca benzetilmesi
adaletin kýlýcýna iþaret ve ima etmektedir. Hançerenin aþaðý doðru meyille sona ermesi ise tevazuu,
topraðý ve ölümü simgelemektedir.
Beyzelerin sola kavisle açýlmasý ise rüzgârýn
doðudan batýya doðru estiðini simgelemektedir.
Kimi yorumlarda beyzelerin dünya ve ahiret hayatýný sembolize ettiði, dýþ beyzenin ahireti sembolize ederek, ona dünya hayatýndan biraz daha
fazla önem verilmesi gerektiði þeklinde de yorumlanmaktadýr.

Tuðralarýn her bölümü kendi içinde bir anlam ifade ettiði gibi, bir bütün olarak, devletin ve
hükümdarýn gücünü ve egemenliðini temsil etmektedir.

Sultan III. Mehmed
Tuðrasý

Kürside oturan ve daima galip bir komutan olan hükümdar, adaletin kýlýcý ile hükmetmekte
ve yetkisini Allahtan, ilimden, adalet ve doðruluktan almaktadýr.

Sultan II. Bayezid Tuðrasý
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Padiþah imzalarý olan tuðralar arma olarak kullanýldýðý gibi berat, ferman, vakfiye, mülkname
vb. resmî evrakta, posta pullarýnda, sikkelerde, zamanla resmî abidelerde, altýn ve gümüþten yapýlan
çeþitli eþyalarda ve bina yapýlarýnda kullanýlmak suretiyle yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.

Kanuni Sultan Süleyman Tuðrasý
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Sultan III. Murad Han
Tuðrasý

Sultan I. Mahmud Tuðrasý
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Osmanlý tuðralarý kaligrafik zenginlik, biçim
ve tasarým açýlarýndan da Osmanlý sanatýnýn en
güzel örneklerindendir. Tuðralarýn özellikleri incelendiðinde özellikle nokta, çizgi, espas, leke,
renk, biçim, doku gibi tasarým elemanlarýnýn sanatsal bir hayal gücü ile bir araya getirilmesi ile
meydana geldiði görülür.

Sultan III. Murad
Tuðrasý
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Sonuç olarak tuðralarýn iki önemli
özelliði dikkati çekmektedir:
Tuðralar tarihî, siyasî, dinî, kültürel
mesajlar ve anlamlar ihtiva eden Türklere özgü tarihî belgelerdir.

Ýkinci özelliði ise, baþka hiçbir sanat dalýna benzemeyen estetik nitelikleri ve ihtiva ettiði tasarým
zenginliðidir.

Kanuni Sultan Süleyman Tuðrasý
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Projelerimiz
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Belge Tamir ve Bakýmý (Restorasyon)
Arþiv terminolojisinde restorasyon; biyolojik,
fizikî, kimyevî, mekanik ve diðer tahrip unsurlarýndan biri veya birkaçý sebebiyle tahribe uðramýþ arþiv malzemelerine aslýna uygun bir þekilde
korumak maksadýyla yapýlan tamirattýr.

mak ve geliþmeleri yakýndan takip ederek çaða

Arþivimizde bulunan tarihe tanýklýk yapmýþ
belgelerin, defterlerin ve çeþitli dokümanlarýn,
uzun yýllar boyunca içeriðinin ve fiziksel durumunun bozulmadan korunarak, gelecek nesillere aktarýlmasý büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle,
saklanmasý tarihî, hukukÎ, idarî ve çeþitli bakýmlardan lüzumlu olan, herhangi bir konuyu aydýnlatmaya, bir takým haklarý belgelemeye ve korumaya yarayan Osmanlý Devletinin mirasý olan
bu belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

ortama aktarabilmek için belgelerin hazýrlanmasýný

Restorasyon ünitesi; Arþivler bir milletin
hafýzasýdýr. düþüncesi ile arþivleri geleceðe taþý-

runmasý ve onarýlmasý iþlemleri Restorasyon

ayak uydurmak, zamanýn tozlu raflarýnda kalmýþ
tarihî eser niteliðindeki belgelerin uzun yýllar boyunca kullanýmýný saðlamak, daha fazla yýpranmasýný engellemek, saðlamlaþtýrmak ve dijital
amaçlamýþtýr. Üniteye gelen belgenin orijinal
özellikleri göz önünde bulundurularak, aslýna zarar vermeden onarýmýnýn yapýlmasý esastýr. Belgelerdeki kýrýlma, kopma, kavrulma ve parçalanma
gibi sorunlar ortadan kaldýrýlarak, belgelerin dijital
ortama aktarýlmasý da kolaylaþtýrýlmýþ olmaktadýr.
Sorumluluk bilincine sahip bir kurum olarak
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda, arþivciliðin
gereklerinden biri olan mevcut materyallerin koÜnitesi bünyesinde yapýlmaktadýr.

Geçmiþi kurtarma düþüncesinden yola çýkýlarak kurulan ünitede þu an itibariyle dört personel görev yapmaktadýr.
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Restorasyon, arþiv belgelerini kâðýt ve yapýþtýrýcý malzemeler kullanmak suretiyle kabaca saðlamlaþtýrmak deðildir. Hasta durumdaki belgenin
yapýsýna uygun olmayan, sorununa çözüm olamayacak þekilde yapýlan müdahaleler belgenin kaybedilmesine bile yol açabileceðinden restorasyon
yapýlýrken uygulanan yöntemler ve kullanýlan
malzemeler oldukça önemlidir.
Restorasyon ünitemizde kullanýlan malzemelerimiz asitsiz olup büyük bir kýsmý yurt dýþýndan
ithal edilmektedir. Bu malzemeler belgeye zarar
vermeden uzun yýllar koruyabilecek niteliktedir.
Belgelerin ana malzemesi olan kâðýtlar ilk dönemlerde sýnýrlý sayýda, oldukça kaliteli malzemelerden ve uzun
bir süreç içinde üretiliyordu. Fakat artan
kâðýt ihtiyacý ile birlikte ortaya çýkan
kâðýt kalitesindeki düþüþ, belgeleri
koruma altýna alabilmek için etkili
çözümler bulma gereðini beraberinde
getirmiþtir. Böylece, tarihsel ve sanatsal deðeri olan eserlerin restorasyon
çalýþmalarýyla koruma altýna alýnmasý gündeme gelmiþtir.

Uzun seneler boyunca arþivimizde muhafaza
edilen belgeler, zaman içerisinde çeþitli faktörlerin
etkisiyle tahrip olmaktadýr.
Bu etkenler arasýnda mantarlar, bakteriler,
böcekler, kemirgenler, toz, ýsý, nem, ýþýk ve kirlenme gibi unsurlar sayýlabilir. Ayrýca belgelerin
depolandýðý yerlerin bir arþivde bulunmasý gereken özelliklere sahip olmamasý, belgelerin özensiz
ve yoðun olarak kullanýmý ve belgelere daha önce
uygulanmýþ kaba tamiratlar da tahribat nedenlerindendir.

Restorasyon tekniklerine aykýrý olarak tamirat görmüþ
defterden bir görünüm.

Osmanlýdan Günümüze
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Nemlenme sonucunda oluþan mantarlar, kâðýtta renk deðiþikliðine yol açarak genellikle sarý,
kahverengi veya siyah lekeler oluþtururlar.

Mantar kâðýdýn ana maddesi olan selüloz liflerini parçalayarak kâðýdý yumuþatýr ve sonunda
kâðýt lapa hâline gelir. Bu bakýmdan mantar oluþumunu engellemek için depolardaki sýcaklýðýn,
nemin ve ýþýðýn kontrol altýnda tutulmasý gerekmektedir.
Neme maruz kalarak
mantarlaþmýþ bir defterin
iç ve dýþ görünüþü.
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Arþivimizdeki belgelerde tahribata neden olan diðer bir faktör de böcek ve kemiricilerdir.
Böceklerin en sýk görünenleri kâðýt güveleri, hamam böcekleri, kitap kurtlarý, kitap bitleri ve termitlerdir.

Böcek ve kemiricilerin
tahrib ettiði tezhibli
defter sayfasý.

Belgelerin bir kýsmý da asit tahribatýna uðrayarak renkleri deðiþmiþ ve kýrýlgan bir özelliðe sahip
olmuþlardýr. Dolayýsýyla bu belgelerin kullanýmý sýnýrlanmýþtýr.

Asit tahribatýna uðramýþ bir belgeden görünüm.

Osmanlýdan Günümüze
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Kâðýdýn bozulmasýnýn diðer sebepleri de asidik gazlar, atmosferdeki duman, tozlar, belge
üzerindeki mürekkebin niteliði ve kâðýdýn imalatýnda kullanýlan kimyasal maddelerdir.
Tüm bu faktörlerin etkisini yok etmek ya da
en aza indirmek için arþiv depolarýnýn düzenli
aralýklarla ve uygun dezenfekte ürünleriyle temizlenmesi ve ilaçlanmasý gerekmektedir. Belgeler
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güneþ ýþýðýna maruz býrakýlmadan, penceresiz
depolarda ve yeteri kadar aydýnlatýlarak muhafaza
edilmelidir Arþivlerde uygun þartlarý saðlayarak
belgelerde zaman içerisinde oluþabilecek çeþitli
zararlarý en aza indirmek mümkündür.
Çeþitli etkenler sebebiyle tahrip olan belgeler
restorasyon ünitesine gönderilir.

Restorasyon ünitesine gelen belgenin kayýt
altýna alýnmasý amacýyla; belgeyi tanýmlayan bilgiyi, belgenin restorasyon görmeden önceki durumunu, onarým öncesi yapýlan iþlemleri, belgeye
uygulanan iþlem ve teknikleri, kullanýlan malzemeleri, restorasyonu yapan personelin kimliðini
ve iþlem tarihini içeren bir rapor hazýrlanýr.
Rapor aþamasýndan sonra dokümandaki tahribatýn cinsi ve belgenin özellikleri tespit edilerek

durum analizi yapýlýr. Bu kriterler göz önünde
tutularak tedavi yöntemleri belirlenir. Buna belgenin ilk muayenesi denir. Tedavi sýrasýnda izlenecek yol belirlenirken belgedeki tahribat derecesine, kaðýdýn cinsine, kullanýlan mürekkebin
çeþidine, mürekkebin akýp akmadýðýna dikkat etmek gerekmektedir. Arþivimizdeki belgelerde
kullanýlan mürekkepler genel itibariyle suya dayanýklý ve oldukça kaliteli yapýdadýr.

Osmanlýda Mürekkep Ýmalatý
Osmanlý Devleti döneminde bu kaliteye ulaþmak için çeþitli yöntemler kullanýlmýþtýr. Bu yöntemlerden birisi de isten mürekkep imalidir. Bu amaçla
Süleymaniye Camiinde camiyi ýsýtmak ve aydýnlatmak için yakýlan kandillerden
çýkan islerin, hava akýmý sayesinde kubbe çevresinde inþa edilen is odacýklarýnda
birikmesi saðlanmýþtý. Buralarda toplanan isler çuvallar içerisinde ticaret kervanlarýndaki develerin sýrtlarýna ve sýk sýk açýlýp kapanmasýndan dolayý hamam kapýlarýna asýlarak belli bir kývama gelmesi saðlanýrdý.
Elde edilen bu mürekkep öyle bir özellik taþýrdý ki; bu mürekkeple yazýlan
belgelere fare ve haþereler yaklaþamazlardý. Bu da Osmanlýnýn evraka verdiði
önemin ve mürekkep yapýmýnda gösterilen titizliðin en güzel göstergesidir.

Tedavi þekli belli olduktan sonra belgeler
ciltli ise formalarýna, formalar sayfalarýna ayrýlýr.
Yeni sayfa numarasý verildikten sonra sayfalar
tek tek ele alýnýp temizlik iþlemine baþlanýr.

Temizlik iþlemi pamuk, kuru
temizleme bezi, elektrikli silgi ve
toz alma fýrçasý ile yapýlýr.
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Belge akmayan bir mürekkebe sahip ise temizlik iþlemi esnasýnda su veya alkol+su kullanýlabilir.
Mantar, asit ve bunlara benzer tahribat unsurlarý, belgelerde ufalanma ve parçalanmaya yol
açtýðýndan temizlik yapýlýrken oluþabilecek yýrtýlma ve kopma riskine karþý çok titiz çalýþýlmalýdýr.

Mürekkep kontrolü yapýlan belgeler bir fýrça
yardýmýyla ya da püskürtme yolu ile nemlendirilir.
Ardýndan daha önce tamirat amacýyla kimyasal
içerikli yapýþtýrýcýlarla yapýþtýrýlmýþ asitli kâðýt
ve bantlar gibi yamalar varsa, su veya çözücü
malzemelerle çýkartýlýr. Her ne kadar belge, bunlardan temizlense de söz konusu yamalarýn ardýnda býraktýðý lekelerin tamamen yok edilmesi neredeyse imkansýzdýr.

Nemlendirilen ve yamalarýndan arýndýrýlan
belgeler kývrýlmýþ ve kýrýþmýþ yerlerinin açýlmasý,
düzleþmesi amacýyla pres makinesine konulur.
Presten çýkarýlan belgelerin pürüzlü kýsýmlarý
bisturi ile alýnarak yapýþtýrmaya hazýrlanýr.
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Belgede zaman içinde farklý nedenlerle oluþmuþ boþluklar, belgeye en uygun kalýnlýktaki asitsiz Japon kaðýdýyla, metil selüloz (glutolin) kullanýlarak yapýþtýrýlmak suretiyle tamamlanýr, doldurulur. Doldurulan yerlerin kýrýþarak kurumasýný
engellemek amacýyla, yapýþmazlýk özelliði olan
özel kâðýt tabakalar arasýnda tekrar preslenir.

Presten çýkarýlan belgedeki kâðýt fazlalýklarý
boþluðun þekline uygun olarak belgenin üzerine
yaklaþýk 1 mm. taþacak þekilde liflendirilerek
ýþýklý masada kazýnýr.

Kazýma nedeniyle belge üzerinde oluþan pürüzler, yeniden metil selüloz sürülerek kemik veya teflon ýstaka yardýmýyla giderilir. Bu iþlemle
yapýþtýrýlan Japon kâðýdýnýn belgeye uyumu saðlanýr. Böylece belge, estetik bir görünüm kazanmýþ
olur.
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Belgenin hasar durumuna göre müdahale
yapýldýðýndan, uygulanan tekniklerde deðiþiklikler
olabilmektedir. Hiç dokunulmayacak kadar yýpranmýþ, kavrulmuþ ve parçalarý kopmuþ belgelerin,
önce kopan kýsýmlarý asitsiz bantlarla yerlerine
yerleþtirilip sabitlenir.

Ardýndan, boþluklar doldurulur ve yazýnýn
okunmasýna engel olmayan incelikteki Japon kaðýdýyla belgenin iki yüzeyi de tamamen kaplanýr.
Bu yöntemle PVC özelliði kazanan belgenin ömrü daha da uzatýlmýþ olur.
Asitsiz kâðýtlarla eksik yerleri tamamlanan
belge orijinal boyutlarýna uygun olarak kesilir ve
son iþlem olan cilt aþamasýna geçilir.
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Restorasyon ünitesinde bakým ve onarýmlarý
tamamlanan sayfalar, ciltlenerek defter hâline
getirilmek üzere mücellide teslim edilir.
Cildinden veya fasiküllerinden ayrýlan sayfalar kontrol edilerek formalar yeniden oluþturularak uygun renkteki cilt bezi veya deri ile kaplanýr.

19. yüzyýlýn sonlarýnda
Borla Biraderler ve Þürekâsý
tarafýndan Leibzigde
üretilmiþ olan ve ciltleme
aþamasýnda kullanýlan
giyotin.

Dýþ kapak deðiþik motiflerdeki metal kalýp
ve altýn varak ile sýcak pres ya da simli kalem
kullanýlarak süslemesi yapýlýr.
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Restorasyon iþlemleri bittikten sonra saðlamlaþtýrýlan belgelerin kullaným ömrü uzatýlmýþ
olur. Kullanýlan malzemeler su ile çözülebildiðinden günün imkân ve þartlarýna göre restore edilmiþ
bir belge, geliþen teknikler ve malzemelerle yeniden restore edilebilir.
Belgenin zaman içinde gördüðü zararlarýn
geriye döndürülmesi, parçalanan belgenin yeniden
oluþturulmasý mümkün deðildir. Bu nedenle hiçbir
restoratör belgeyi ilk yazýldýðý hâle getiremez.
Ancak, sahip olduðumuz bu belgeler hem tarihî
eser olduðundan hem de sanatsal deðer ihtiva

ettiðinden belgeleri kendi hâllerinde depolarda
çürümeye býrakmamak, zamanýn izlerini biraz
olsun azaltmak görevi bizim için bu tarihî mirasa
karþý ödenmesi gereken bir borçtur. Yok olanlarýn
yerine yenilerini getirmemiz mümkün olmasa da
mevcut olaný korumak ve kurtarmayý baþarabilmek geçmiþten geleceðe uzanan sorumluluk duygusunun bir gereðidir. Ýþte, bizim de örnek aldýðýmýz, Osmanlýdan bize yadigâr kalan bu sorumluluk duygusu bir yapý restorasyonu çalýþmasý sýrasýnda karþýmýza çýkýyor:

Þehzadebaþý Camiinin restorasyonu için 1990lý yýllarda hummalý bir çalýþma
yürütülüyor. Caminin kemerlerini oluþturan taþlardaki çürümeler onarýlmaya çalýþýlýyor.
Fakat taþ kemer inþasý hakkýnda bilgi sahibi olmayan mimarlar çözüm yolunu kilit taþýný
söküp yapým tekniðinden faydalanmakta buluyorlar. Taþýn çýkarýldýðý boþlukta bulduklarý
Mimar Sinan tarafýndan kaleme alýnmýþ cam þiþe içerisindeki bir not ekibi hayrete
düþürüyor. Notta þunlar yazýyor:
Bu kemeri oluþturan taþlarýn ömrü yaklaþýk 400 senedir. Bu müddet zarfýnda bu
taþlar çürümüþ olacaðýndan siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle
yapý teknikleri de deðiþeceðinden bu kemeri nasýl yeniden inþa edeceðinizi bilemeyeceksiniz. Ýþte bu mektubu ben size bu kemeri nasýl inþa edeceðinizi anlatmak için yazýyorum
Mektubun devamýnda o kemeri inþa ettikleri taþlarý Anadolunun neresinden getirttiklerine kadar ayrýntýlý bir biçimde kemerin inþasýný anlatýyordu.

Sadece günü kurtaran deðil, 400 sene sonraya bile çözüm üreten, yaptýðý iþin kalýcý olmasý için
insanüstü bir çaba gösteren atalarýmýzdan miras kalan bu sorumluluk bilinciyle, Restorasyon Ünitesi
olarak Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðýnda bulunan tarihî mirasýmýzýn gelecek nesillere aktarýlýp, kalýcý
olmasýna bir nebze de olsa katkýda bulunmak bizler için manevî bir borçtur.
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TARBÝS (Tapu Arþiv Bilgi Sistemi)
Baþkanlýðýmýzca; Kurumumuzdaki Osmanlýca arþiv belgelerinin korunmasýna ve daha uzun
yýllar yaþatýlabilmesine yönelik Tapu Arþiv Otomasyonu Projesi olarak da adlandýrýlan TARBÝS
çalýþmalarýna, 28.11.2005 tarihli Sözleþme imzalanarak baþlanmýþtýr.

Proje ile; kurumdaki mevcut Osmanlýca arþiv belgelerinin, en son teknoloji kullanýlarak taranmasý,
mikrofilmlerinin alýnmasý, transkriptinin yapýlarak dijital ortama aktarýlmasý, arþiv otomasyonu
yazýlým ve alt yapýsýnýn kurulmasý suretiyle arþiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiþ kiþilerin güvenlik
çerçevesinde kolayca ulaþmasýnýn saðlanmasý amaçlanmýþtýr.
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Projenin Yararlarý
 Proje ile birlikte zamandan büyük ölçüde
tasarruf saðlanacaktýr.
 Belge tarihlerinin (hicrî, miladî ve rumî)
dönüþümleri yapýlabilecektir.
 Çoðunluðu, birinci derecede korunmasý
gerekli taþýnabilir kültür varlýðý niteliðinde olan
söz konusu belgelerin, asýllarý yerine dijital kopyalarý veya mikrofilmler üzerinde çalýþmalarýn
yürütülmesi suretiyle, belge asýllarýnýn yýpranmasý
önlenecektir.
 Tarihî deðere haiz bu belgelerin tamamýnýn
mikrofilm arþivi oluþturularak asýrlarca yaþatýlabilmesi saðlanacaktýr.
 Arþivde bulunan mevcut belgelerin giriþçýkýþ trafiðinin takibi, miktarý, arþiv malzemesinin
kimlere ne zaman ve ne amaçla verildiði vb. gibi
kayýtlarýn girilmesi ve depo yerleþim bilgilerinin
tutulmasý saðlanacaktýr.
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 Yerli ve yabancý bilim adamlarýnca 15. ila
19. yüzyýllarda Osmanlý Devleti ve toplum yapýsý
konularýndaki bilimsel araþtýrmalarda kullanýlmakta olan Tapu Tahrir Defterlerindeki, araþtýrma
ve araþtýrmacý bilgileri, araþtýrmacý sayýlarý, konularý, talep ettikleri belge sayýlarý vb. araþtýrma istatistikleri takip edilebilecektir.
 Belgelere ait her türlü rapor ve istatistiki
bilgilerin alýnmasý mümkün olabilecektir.
 Ýstenildiðinde belgelerin dijital kopyalarýna
filigranlý yazý veya logo yapýþtýrýlmasý saðlanabilecektir.
 Çalýþmalar sayýsal ortamdaki veriler üzerinden yürütüleceðinden, personel ortam koþullarýnda bulunan toz, mantar vb. olumsuzluklardan
etkilenmeyecektir.
 Diðer kurum ve kuruluþlara sayýsal ortamda
bilgi ve belge desteði saðlanacaktýr.

Server Efendi*
Sergi Salonu
Kurum arþivleri kendine özgü deðerler taþýyan ve toplumda belli amaçlarý gerçekleþtirmek
üzere çalýþmalarýný yürüten arþivler olmasý sebebiyle kendi alanlarýnda tektirler. Tek olmalarý
sebebiyle kendi bünyelerindeki materyali insanlara
en iyi metodlarla ulaþtýrmak durumundadýrlar.
Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý, arþivcilik konusundaki ilmi geliþmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, çoðunluðu Osmanlýdan günümüze ulaþmýþ olan arþiv dokümanlarýnýn daha
uzun yýllar korunmasý ve geleceðe intikal ettirebilmesi için bazý projeleri hayata geçirmiþtir.
Kurumumuz, geçmiþten günümüze ulaþan
bu materyallerden zamanla yýpranmýþ olanlarýn
kurtarýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlabilmesi
için, Belge Tamir ve Bakým Atölyesini faaliyete
geçirmiþtir. Ayrýca, materyallerin aktif kullanýmla
daha fazla yýpranmasýnýn önlenmesi ve teknolojiden yararlanarak, bilimsel ve bürokratik iþlemlerin
hýzlandýrýlmasý gibi amaçlarla TARBÝS (Tapu
Arþiv Bilgi Sistemi) hayata geçirilmiþtir. Hayata
geçirilen projelerin yaný sýra, kurumsal tanýtým
ve toplumsal biçimlenmenin önemini istinaden,
sahip olduðu arþiv dokümanlarýnýn tarihi ve kültürel deðerlerinin bilincinde olan kurumumuz
söz konusu materyallerin gün ýþýðýna çýkarak,
toplumsal eðitime katký saðlamak amacýyla Server
Efendi Sergi Salonunu açmýþtýr.
Arþivler, tarihi hüviyete sahip materyallerin
koruma altýna alýndýðý ve bu materyaller üzerinde
çeþitli amaçlar için araþtýrmalar yapýlan kurumlardýr. Sergi Salonlarý ise, tarihi ve kültürel deðerlere
haiz materyallerin tanýtýldýðý, toplumun ilgisinin,
sanat zevkinin ve hayal gücünün yükseltildiði,
geleneksel kültürün teþhir edildiði alanlardýr.
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Müze ve sergi salonlarý gibi alanlarýn gezilmesinde kiþisel merak ve öðrenme arzusunun
öne çýktýðý göz önünde bulundurulursa, ayrýntýlý
bir bilgilendirmenin yapýlacaðý, rehber eþliðindeki
sergi gezisinin katýlýmcý ve kalýcý öðrenmeye katký saðlayacaðý aþikardýr.
Kurumumuz arþivinin tarihi süreci sergi salonunun açýlmasýyla daha da netlik kazanacaktýr.
Çünkü Kurum Arþivi o kurumu tarihi belgelerle
göz önüne serer. Tapu ve Kadastro Kurumuna
eldeki verilerle baktýðýmýzda, gerek sanatsal bakýþ
açýsý gerekse dokümanlarda kullanýlan kaliteli
malzeme, Osmanlý Devletinin kuruluþundan itibaren arþiv belgelerine ne derece önem verdiðini
göstermektedir.
Yüzyýllar boyunca muhafaza edilerek günümüze ulaþan tarihi eserlerimizin gün ýþýðýna çýkarýlarak sergilenmesi, sanatla birleþen bir kültürün
nasýl ayakta kalabildiðini gözler önüne sermekte
ve toplumun geleneksel kültürü tanýmasýna imkan
saðlamaktadýr.
* Server Efendi (D.?-Ö.1748) Defterhane Emini
Detaylý bilgi için bkz.: s. 13
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Osmanlýca
Tapu Terimleri
Sözlüðü
Þube Müdürü Hayrettin Gültekin
tarafýndan derlenmiþtir.
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Ahkâm
Ahz u kabz
Ahz u itâ
Akâr
Akârât
Akârât-ý Vakfiyye
Akçe
Akid
Âmm
Âmme emlaký
Âmm ve þâmil
Amme arâzisi
Arâzi-i mirîye
Arâzi-i mahmiyye
Arâzi-i mukâtaa

Arâzi-i mahlûle
Arâzi-i mektûme
Arâzi-i mezrûa
Arâzi-i selîha
Arazi-i seniyye
Arz
Arzen
Asabe-i nesebiyye
Asiyâb
Aslah (eslah)
Atîk
Bâ
Bâ-temessük
Bâ-hüccet
Bâ-tapu
Bade
Bademâ
Bâc
Bâd-i hevâ
Bâb
Bâni
Bedel-i ferâð
Bedel-i misl
Bedel-i müsemmâ
Benûn
Ber-mûceb-i âtî
Ber-mutâd
Berîüz-zimme
Bey-i bil-istiglâl
Bey-i bil-vefâ
Bey-i biþ-þart
Bey u þirâ
Beyninde
Bidâyet
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: Hükümler
: Her iki sözcük, almak anlamýna gelir.
: Alýþ veriþ
: Gayrimenkullerden kirâ yoluyla saðlanan gelir, para getiren mülk
: Gelir saðlayan gayrimenkuller
: Vakýf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunlarýn getirdiði gelir
: Osmanlý döneminde gümüþ para cinsi ve birimi
: Sözleþme, bir sözleþmede taraf olan kiþi
: Genel, umumi, herkese ait
: Kamu taþýnmaz mallarý
: Umumi ve kapsamlý
: Kamu topraðý
: Mirî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye
: Geliri (rakabesi) hazineye ait bulunan araziden koru, mera, yol, pazar yerleri gibi
halkýn gereksinimlerine ayrýlmýþ yerler.
: Maktû (götürü) bir vergiye baðlanmýþ arazi, kesime verilmiþ topraklar; devlete
hizmeti geçen önemli kiþilere bizzat devlet tarafýndan geliri veya vergisi terk edilen
topraklar
: Tasarruf sahibinin intikal sahibi býrakmaksýzýn ölümü ile hazineye dönen miri arazidir.
: Devlete ait olduðu halde, devletin hakký çiðnenerek haksýz ve fuzulen iþgal edilen
arazi
: Ekilen arazi
: Çýplak arazi
: Saltanat makamýný iþgal edenlere ait toprak
: Toprak; sunma, bildirme
: Geniþlik, en
: Kan ve soy yoluyla akraba
: Deðirmen
: En uygun (Vakfiyelerde en uygun oðul diye geçer)
: Eski
: Farsça ile, -li, lu eki
: Temessük ile (tasarruf olunan toprak)
: Hüccet ile (tasarruf olunan toprak)
: Tapu ile (tasarruf olunan toprak)
: Sonra
: Bundan böyle
: Örfî vergi
: Kayýt dýþý, önceden belirlenenin dýþýnda gelen gelir; Bedava, parasýz
: Bölüm, kapý
: Kuran, yapan, bina eden
: Mirî arazi ve çifte kiralý (icareteynli) vakýf taþýnmazlarýnýn tasarruf haklarýnýn
devredilmesi karþýlýðý alýnan paradýr.
: Arazi hukukunda tasarruf hakký karþýlýðý emsaline uygun ödenen para
: Akitte tayin olunan bedel
: Üç veya daha ziyade çocuklar
: Aþaðýda geleceði gibi, aþaðýda ifade olunacaðý üzere
: Alýþýlageldiði üzere, devamlý yapýlagelen usule göre
: Zimmetten veya borçlardan kurtulmuþ, temize çýkmýþ
: Satýþ ve kiralamanýn ayný anda yapýldýðý satýþ, malý satýp ayný anda gelir ve menfaatýný
elinde tutma
: Medeni Kanunun yürürlüðe girmesinden evvel yapýlmýþ gayri menkul rehni, vefaen
satýþ, satýlanýn ileride satan tarafýndan geri satýn alýnmasý þartýyla yapýlan satýþ
: Þartla satým, þartlý satým
: Alýþ-veriþ, alým-satým.
: Arasýnda, aralarýnda
: Baþlangýç

Bin
Bint
Bilâ
Bilâ-zevc
Bilâ-zevce
Bilâ-veled
Bilâ-ebeveyn
Bu dahi
Câr
Câri
Cânib
Cânib-i yemîn
Cânib-i yesâr
Cebel
Cenâh
Cenâb
Cenûb
Cedîd
Cihet-i itâ-yý senet
Dâyin
Dâimi kayýtlar
Deyn
Defter-i Hâkânî
Defter-i Hâkânî Ýdaresi
Defter-i Hâkânî Nâzýrý
Der-Saâdet
Derûn
Devir ve temlîk
Eb
Eben an cedd
Ebnâ
Ebnâ-yý ebnâ
Ebeveyn
Ebvâb
Ekber
El-yevm
Emâkin
Esbâb
Esâmi
Eþcâr
Eþcâr-ý müsmire
Eþcâr-ý gayr-i müsmire
Eþ
Eþhâs
Erbaa
Erbâb
Etrâf-ý erbaasý
Evkâf
Evkâf-ý Hümâyûn
Evlâd-ý sulbiyye
Evlâd-ý ümm
Evrâk-ý müsbite
Evlâd-ý inâs
Evlâd-ý yol

: Oðul
: Kýz
: -sýz ekinin görevinde olmak üzere Arapça sözcüklerin baþýna getirilerek sýfat yapar
ve bileþik yazýlýr.
: Kocasýz, kocasý sað olmadýðý halde
: Karýsýz, karýsý sað olmadýðý halde
: Çocuksuz, çocuðu olmayan
: Anasý ve babasý olmayan
: Bu da bir öncesi gibi, yukarýda geçenin aynýsý
: Komþu
: Uygulanan
:Taraf, cihet, yön
: Sað taraf
: Sol taraf
: Dað
: Yan taraf
: Evin yan tarafý, avlu (hürmet bildirilen sýfat olarak da kullanýlýr)
: Güney
: Yeni
: Senetin veriliþ sebebi, (iktisâb)
: Alacaklý
: Tapu Ýdarelerinde iþ sahiplerinin müracaatý üzerine tutulan kayýtlar
: Borç
: Eskiden taþýnmazlar hakkýndaki kayýt ve tescillerin iþlendiði defterin adý. Bugünkü
tapu sicilinin karþýlýðýdýr.
: Þimdiki tapu dairelerinin eski adý.
: Osmanlý Devletinde tapu ve kadastro iþlerine bakan nâzýr, bakan
: Osmanlý Döneminde Ýstanbula verilen ad
: Ýçinde
: Bir hakkýn bir kimseden baþka bir kimseye geçmesi
: Baba, ata
: Babadan oðla (Ebâ an cedd)
: Oðullar
: Kýz ve erkek çocuklarý ile kýz ve erkek torunlarý ifade eder.
: Ana, baba
: Kapýlar
: Daha (en, pek büyük), vakfiyelerde geçer.
: Halen, bugün
: Mahaller, mekanlar, mevkiler, yerler
: Sebepler
: Ýsimler
: Aðaçlar
: Meyveli aðaçlar
: Meyvesiz aðaçlar
: Onun
: Þahýslar
: Dört
: Sahipler, malikler
: Dört tarafý
: Vakýflar
: Padiþahlarýn ve padiþahlara mensup olanlarýn vakýflarý
: Vakýfta bir kimsenin çocuklarýný anlatan terimdir. Bir adamýn torunlarý onun evlâd-ý sulbiyyesidir.
: Ölenin ana bir oðlan ve kýz kardeþleri
: Tapu sicilini tamamlayan belgeler
: Kýz çocuklarý (vakfiyelerde geçer)
: Çoluk çocuk (vakfiyelerde)
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Ferâð
Fevk
Fevkânî
Fevkânî tahtânî
Fevt
Garb
Gars
Gayr-i menkûl
Gayr-i musakka
Hafîd
Hakk-ý karâr
Hakk-ý þurb
Hâne
Hatt
Hâvî
Hums
Hüccet
Hüccet-i þeriyye
Ýbn
Ýbniyye
Ýbnân
Îcâr
Ýcâre
Ýfrâz
Ýhyâ
Ýhyâen
Ýhyâ-yý mevât
Ýntikâl
Ýntifâ
Ýrs
Kuyûd
Kuyûd-ý kadîme
Kadîm
Kal
Kâin
Kânûn-ý Evvel
Kânûn-ý Sânî
Karye
Kebîr
Kurâ
Kürûm
Köm
Lâ-bî-þartýn
Leb-i derya
Li-ebb
Li-ümm
Livâ

Li-eclil imâr
Maâdîn
Maan
Mâbeyn
Mâbeyn senedi
Mâfevk
Maðrib
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: Satýþ. Bir mülkün tasarruf, sahip olma hakkýný baþkasýna terk etme, Arazi Kanununda
miri veya vakýf arazinin yararlanma hakkýnýn satýþý.
: Üst
: Binanýn üst kýsmý, binanýn üst katý
: Altlý üstlü
: Ölüm
: Batý
: Aðaç, fidan dikmek
: Taþýnmaz mal
: Susuz
: Torun
: Arazi Kanunun 78 nci maddesinde belirtilen nizasýz 10 yýllýk zilyetlik
: Su hakký
: Ev
: Çizgi, sýnýr çizgisi
: Ýçine alan, ihtiva eden
: 1/5
: Delil
: Þeriyye mahkemelerinden sýrf mülk taþýnmazlar için verilen belge
: Oðul, erkek çocuk
: Ölenin oðlunun kýzý veya oðlunun oðlunun kýzýdýr.
: Ýki çocuk
: Kiraya verme
: Kira, gelir
: Parçalara ayýrma
: Diriltme, canlandýrma, tazelik verme
: (Ham arazinin) ýslahýyle iktisap
: Ýþlenmemiþ topraðý ekime elveriþli bir hale getirme, iþleme
: Geçirim; geçme,
: Yararlanma, kullanma
: Veraset, soya çekim
: Kayýtlar
: Eski Kayýtlar
: Eski
: Sökme, çýkarma (aðaç)
: Bulunan, mevcut olan
: Aralýk
: Ocak
: Köy
: Yaþça büyük, kebîre: büyük kýz evlat (vakfiyede geçer)
: Köyler
: Bað çubuðu
: 1- Küme, yýðýn 2- Küçük aðýl
: Þarta dayanmaksýzýn
: Deniz kenarý, sahil
: Baba bir kardeþ
: Ana bir kardeþ
: Sancak; Osmanlý döneminde sancak olarak tanýmlanan idari birim. Baþýnda sancakbeyi
bulunurdu. Tanzimat sonrasý dönemde livânýn baþýnda bulunan görevliye mutasarrýf da denilmiþtir.
: Ýmar edilmek üzere
: Madenler
: Beraber, birlikte
: Ara
: Ara senedi
: Üst mahal
: Garp, batý, batýda bulunan

Mahal
Mahdûm
Mâ-i câri
Mâ-i lezîz
Mahdum
Mâlik
Marûf
Matûh(e)
Matûk
Mazbata
Mazbut vakýflar

Mebâni
Mebde
Meccânen
Meclis-i idâre
Mecmûan
Mecmûu
Mecûr
Mecelle

Menzil
Mesâha
Mesken
Mezkûr
Mýntýka
Merbût
Merhûn
Meriyyet
Memât
Memlûk
Menâfi
Metrûk
Mevrûs mal
Mikyas
Minel-kadîm
Mîrî arâzi
Muaccele
Muaddel
Mubâdil
Mueccel
Muharrer
Muhtevi
Mukâtaa

Mukayyed
Munkalib
Musakkâ

: Yer
: Oðul, evlat
: Akarsu
: Ýçilecek su, lezzetli su, memba suyu
: Oðul, evlat
: Mülk arazinin sahibi
: Herkesçe bilinen
: Bunamýþ, bunak; sakat, kötürüm, amelmânde
: Azat olunmuþ, azatlý
: Tutanak
: Yönetimi devlet tarafýndan ele alýnmýþ vakýflar; bir vakýf iki þekilde mazbut vakýf
olur: ya bütün yöneticileri ölmüþtür veya vakfeden kiþi yönetici göstermemiþtir. Bu
durumda bu vakýflarýn yönetimi devlet tarafýndan ele alýnýr; Vakýflar Genel Müdürlüðü
eli ile yönetilir.
: Binalar, yapýlar
: Baþlangýç
: Ücretsiz, parasýz, karþýlýksýz
: Ýdare meclisi, yönetim kurulu
: Toplu olarak, toptan
: Tümü, tamamý
: Kiraya verilen þey, kiralanan
: Osmanlý Ýmparatorluðunda Tanzimattan sonra yapýlan kanunlaþtýrma hareketleri
sýrasýnda, Ahmet Cevdet Paþanýn baþkanlýðý altýndaki bir bilim kurulu tarafýndan
hazýrlanan, dayanaðý Ýslam dini olan, daha çok borçlar hukukunu ve kýsmen de eþya
hukuku ile yargýlama hukukunu içine alýp, aile ve miras hukukunu kapsayan, kazuist
metoda göre hazýrlanmýþ 1851 maddelik bir yasa.
: Mesafe, yollardaki konak yeri, bir günlük yol, ayrýca ev anlamýnda da kullanýlýr.
: Ölçme, ölçümleme, yüz ölçümü
: Kiþinin fiilen oturduðu yer, konut
: Zikredilen, sözü edilen
: Bölge, yer, mahal
: Baðlý
: Rehnedilen mal
: Yürürlük
: Ölüm
: Birinin malý olan
: Menfaatler
: Terk edilmiþ
: Miras yolu ile edinilen mal
: (Ölçek) Kýyas edecek alet, uzunluk ölçüsü
: Oluþunu, kimsenin bilemeyeceði kadar eski olan bir zamaný ifade eder
: Çýplak mülkiyeti devlete, sadece tasarruf hakký þahsa ait olan taþýnmaz
: Önden alýnan. Vakýf kiralarýn ya da mâlikâne usulü ile iþletilen mukataalardan peþin
alýnan kýsmýna da denir.
: Deðiþtirilmiþ, tadil edilmiþ
: Baþkasýnýn yerine getirilmiþ, bir þeye bedel tutulmuþ
: Tecil edilmiþ, mühletli, sonraya býrakýlan, peþin olmayan
: Yazýlý
: Ýçinde bulunan, ihtiva eden
: Arapça, bir bütünün kýsýmlara ayrýlmasý ve kesim olarak belirlenmesi. Osmanlý
toprak sisteminde veya devlete ait gelir kalemlerinin belirli kýsýmlara ayrýlmasý
anlamýnda kullanýlmýþtýr. Daha sonra bu kýsýmlar belli bir ücret karþýlýðýnda kiraya
verilir. Bað, bahçe, arsa durumuna getirilen ekim topraðý için verilen vergi için de
kullanýlýr.
: Kaydedilmiþ
: Deðiþen
: Sulu (suyu olan) tarla, gayr-i musakkâ: susuz tarla
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Musakkaf
Musakkafât
Mutasarrýf
Muteber
Müceddeden
Mülâhazat
Mülhak Vakýflar
Mülk arâzi
Mültekâ-yý nesâb
Münâkale(tedavül)
Münhedim
Müseccel
Müstakilen
Müstegallât
Müþtemilât
Müteâkib
Mütesâviyen
Müteselsil
Müteveccihan
Müteveffâ
Müteveffiye
Mütevelli
Neslen bade neslin
Nýsýf
Peder
Pedereþ
Ra
Rab
Rabbul-mâl
Rabbe
Râbi
Râbian
Rakabe
Rekabe etmek
Rub
Saðîr
Saðire
Sâlis
Sâlisen
Satýh
Sehim, sehm
Semen
Subu
Sübût-ý-þeri
Südüs
Süknâ
Sülüs
Sülüsan (sülsan)
Sümün
Þimâl
Þark
Tahcîr
Tahtânî
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: Üstü damla örtülü (bina), gayrimenkul kiralarýna iliþkin
: Ev, han ve dükkan gibi üstü dam ile örtülü yerler
: Tasarruf hakký ve salahiyeti olan kiþi. Bir malýn sahibi. Eskiden vilâyetten küçük
olan sancak ya da diðer adý ile livânýn yöneticisi.
: Ýtibar edilen, kabul gören
: Yeniden, zilyetlikten, yeni olarak.
: Açýklamalar
: Vakfýn vakfiyesindeki þartlara göre vakfýn iþlerini gören (mütevellileri) tarafýndan
idare olunan vakýflardýr.
: Hem tasarruf hakký, hem de geliri kiþilere ait olan her nevi emlak
: Ýki veya daha çok kimsenin neseplerinin birleþtiði þahýstýr.
: Bir taþýnmazla ilgili yeni kayýtla eski kayýt arasýnda baðlantý kurma.
: Yýkýlan, çöken (binalar için), yýkýk
: Tescil edilen
: Yalnýz, kendine ait
: Vakfa gelir getirmesi için tavanlý, damlý ve damsýz vakfedilmiþ olan mallar anlamýna
gelen müstegal kelimesinin çoðuludur. Çatýsý bulunmayan arsa bað bahçe gibi yerler
: Taþýnmazýn kullanýlmasýný kolaylaþtýran ek tesis
: Sýra ile, birbirinin arkasýna gelen
: Eþit olarak
: Ardarda
: Dönülerek
: Vefat etmiþ (erkek)
: Vefat etmiþ (kadýn)
: Bir vakfýn idaresine memur edilen kimse
: Nesilden nesile
: 1/2, yarýsý
: Baba
: (Onun) babasý
: Rebiül-âhir ayýnýn kýsaltma iþarettir
: Vasat, orta boylu. Avlulu ev
: Mal sahibi, Ýslam Hukukunda mâlik anlamýnda kullanýlýr.
: Üvey ana
: Dördüncü
: Dördüncü olarak
: Kuru mülkiyet, çýplak mülkiyet, Bir arazinin asýl mülkiyeti.
: Vakfýn gelirini aslýna ilave etmek
: 1/4
: Küçük yaþta erkek
: Küçük yaþta kadýn
: Üçüncü
: Üçüncü olarak
: Yüzey, bir þeyin dýþ yüzü
: Hisse, pay.
: Satýþlarda verilen para, deðer, tutar
: 1/7
: Þeri esaslara göre sabit olan haklar
: 1/6
: Oturma (oturulacak yer)
: 1/3ü
: 2/3ü
: 1/8
: Kuzey
: Doðu
: Arazinin çevresinde baþkalarý tarafýndan el konulmamasý için taþ ve benzeri þeyler
koymak
: Binanýn alt kýsmý

Tahtel-arz
: Yer altý
Tahvîl
: Deðiþtirme
Tahrîr
: Yazma
Tapu Temessükü
: Tapu memurlarý tarafýndan eski tarihlerde verilen senet
Tarîk
: Yol
Tarîk-i âmm
: Geniþ yol, cadde, genel yol, kamuya ait yol.
Tarîk-i hâs
: Bir veya birkaç eve mahsus çýkmaz sokak, özel yol
Tarafeyn
: Taraflar, iki tarafý
Tasdikli Yoklama Defteri : Yoklama memurlarý, ihtiyar heyetleri ve idare kurullarýnca tasdik edilmiþ defter.
Tasdiksiz yoklama Defteri : Ýl ve ilçe idare heyetlerinin tasdikinden geçmemiþ, tahakkuk ettirilen tapu harçlarý
tahsil yönüne gidilmemiþ ve Defterhaneye gönderilmemiþ yoklama defterleridir.
Hukuki kýymeti yoktur. Ancak ispat vesikasý mahiyetindedir.
Tebâdül
: Deðiþme
Tehcîr
: Göç ettirmek
Temâdi
: Birbirinin devamý, devam etmek.
Temlîk
: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karþýlýðýnda baþka birine nakletmek
Temellük
: Mülk edinmek
Temessük
: 1- Eski hukukta borç senedi 2- Has, timar ve zeamet sahipleri ile mütevelliler
tarafýndan verilen, miri ve vakýf arazide tasarruf yetkisini bildiren belge
Terkîn
: Silme (kayýttan düþürme)
Teselsül
: Zincirleme
Tevliyet
: Vakýf mallarý üzerinde kullanma yetkisi, vakýf iþine bakma görevi. Bu görev sahiplerine
mütevelli denir.
Tezyîd
: Artýrma
Tefvîz
: Para mukabilinde hükümet tarafýndan verilen veya satýlan bir hak mukabilinde
hükümet tarafýndan verilen
Takdîr-i bedel
: Bir gayrimenkul malýn emsaline göre bedelini takdir etme
Tashîh
: Düzeltmek
Tûl
: Uzunluk
Tûlen
: Uzunluðu
Tedâvül
: Tapu kayýtlarý tesis edildikten sonra alým, satým, ifraz, intikal gibi sebeplerden dolayý
þahýslar arasýnda gelen deðiþiklikler.
Tevsîk
: Vesikalandýrma, saðlamlaþtýrma, yazýlý hale getirme
Teba-i Devlet-i Aliye
: Osmanlý Devletine baðlý, tabi
Tekye
: Ýbadet ve ders için toplanýlan yer, tekke.
Teþrin-i Evvel
: Ekim
Teþrin-i Sânî
: Kasým
Tüs
: 1/9
Uhde
: Bir kimsenin üzerinde olan iþ, sorumluluk
Vakýf Temessükü
: Vakýf memurlarý tarafýndan eski tarihlerde verilen senet
Vakf-ý müstesnâ
: Vakýflar idaresinin müdahale ve mürakabesi olmaksýzýn, doðrudan doðruya mütevellileri
tarafýndan idare olunan vakýflar
Veled
: Oðul (gayri müslimler için)
Vefâen ferâð
: Taþýnmaz mal rehni
Veledân
: Çocuklar (Gayri Müslimler için)
Yoklama Kayýtlarý
: Rumi 12881325 (M.18641909) tarihleri arasýnda miri arazinin, yetkili memurlar
tarafýndan mahalline gidilerek, yerinde incelenerek tutulan kayýtlar.
Yemîn
: Sað
Yemîni
: Sað taraf
Yesâri
: Sol taraf
Yemîn ü yesâr
: Sað ve sol
Zabýt Kayýtlarý
: Kadastro (tapulama) görmeden önce taþýnmazlarla ilgili tutulan tapu kayýtlarý.
Zâde
: Oðul, evlat
Zâviye
: Ýbadet ve ders için toplanýlan yer, tekke.
Zahri
: Arkasý, arkaya ait.
Zevc
: Koca
Zevce
: Karý
Zýmn
: Ýç taraf

Osmanlýdan Günümüze

149

Kaynakça
AFYONCU, Erhan, Defterhane Maddesi, DÝA, Ýstanbul 1994,
AFYONCU, Erhan, Osmanlý Devlet Teþkilatýnda Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. Yüzyýllar), MÜ Türkiyat
Araþtýrmalarý Enstitüsü, Ýstanbul 1997
AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlý Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, Cilt1, OSAV, Ýstanbul 1991
AKYILDIZ, Ali, Osmanlý Merkez Teþkilatýnda Reform, Eren Yayýncýlýk, Ýstanbul 1993
ALPARSLAN, Ali, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul 1999
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatý, Remzi Kitabevi, Ýstanbul 2007
BARUTCUGÝL, Hikmet, Suyun Rüyasý Ebru: Yaþayan Gelenek, Ebristan Yayýnlarý, Ýstanbul 2005
BAYOÐLU, Servet, Taþýnabilir Kültür Varlýklarýnýn Korunmasý ve Gelecek Kuþaklara Aktarýlmasý, 21.
Yüzyýla Doðru Türk Kütüphaneciliði, 35. Kütüphane Haftasý Bildirileri, TKD, Ankara 1999
BÝLÝCÝ, Faruk, Arþivcilik Öðretimi ve Türkiyede Baþlatýlan Uygulama, Türklük Araþtýrmalarý Dergisi,
MÜ-FEF Yayýný, Ýstanbul 1990
BÝNARK, Ýsmet, Arþiv ve Arþivcilik Bibliyografyasý, Cumhuriyet Arþivi Dairesi Baþkanlýðý Yayýný, Ankara
1978
BOYDAÞ, Nihat, Osmanlý Tuðralarýna Eleþtiri Açýsýndan Bir Bakýþ, (Makale: yayým.meb.gov.tr/dergiler)
CLEMENTS, D.W.G.- THOMAS D.L., Arþiv Belgelerinin Korunmasý Konusunda Temel Bilgiler (Bir Ramp
Çalýþmasý) , Cumhuriyet Arþivi Dairesi Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1994
ÇETÝN, Atilla, Türkiyede Arþivciliðin Tarihî Geliþimi, 17-19 Kasým 2005 Uluslar arasý Türk Arþivleri
Sempozyumu, Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2006
DAVUTOÐLU, Ahmet, Devlet Maddesi, DÝA, Ýstanbul 1994
DEARSTYNE, Bruce W., Arþivsel Giriþim: Modern Arþivcilik Ýlkeleri, Uygulamalarý ve Teknikleri, Çev.
Mustafa Akbulut- A. O. Ýçimsoy, Ýstanbul, 2001.
DERMAN, M. Uður, Türk Sanatýnda Ebru, Akbank Yayýnlarý, Ýstanbul 1977
DEVELLÝOÐLU, Ferit, Osmanlýca-Türkçe Lügat, Aydýn Kitabevi, Ankara 1997
DOÐAN, D.Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ýz Yayýncýlýk, Ýstanbul 1996
ESMER, Galip, Mevzuatýmýzda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Olgaç Matbaasý, Ankara 1976
ÝLDEN, Serkan, Türkiyede Kitap Konservasyonu Çalýþmalarý ve Bir Kâðýt Restorasyonu Kurma Projesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi G.S.E., Geleneksel Türk El Sanatlarý, Yüksek Lisans Tezi, Ýzmir 2006.
ÝNALCIK, Halil, Osmanlý Ýmparatorluðu(Toplum ve Ekonomi), Eren Yayýncýlýk, Ýstanbul 1996
KARAKURT, Sevgi, Defter Emanetinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne, Basýlmamýþ Lisans Tezi,
Ankara 2001
KATHPALÝA, Yash Pal, Arþiv Malzemesinin Korunmasý ve Restorasyonu, Çev. Dr. Nihal Somer, Cumhuriyet
Arþivi Dairesi Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1990
KILIÇKAN, Hüseyin, Tarih Boyunca Bezeme Sanatý ve Örnekleri, Ýnkýlâp Kitabevi, Ýstanbul 2002
KOMÝSYON, Belgelerle Arþivcilik Tarihimiz, Cilt1, BOA Yayýnlarý, Ankara 2000
KOMÝSYON, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB Yayýnlarý, Ýstanbul 2000
KOMÝSYON, Geleneksel Türk Sanatlarý, Kültür ve Turizm Bak. Yayýnlarý, Ankara 1995
KOMÝSYON, Vakfiye Tuðralarý, Vakýflar Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, Ankara 2004
KORAY, Enver, Türkiyenin Çaðdaþlaþma Sürecinde Tanzimat, MÜ-FEF Yayýný, Ýstanbul 1991

150

KÖKTÜRK, Erol, Taþýnmaz Mülkiyetinin Evinde Yaþam(TKGM 19602000), TMMOB Yayýný, Ankara 2004
KÜTÜKOÐLU, Mübahat S., Tarih Araþtýrmalarýnda Usul, Kubbealtý Neþriyat, Ýstanbul 1995
MEHMEDOV, Hüsamettin, Defter-i Mufassal Eyalet-i Genceye Göre Osmanlýlarýn Sosyal ve Ekonomik
Politikasý, V.Milletlerarasý Türkiye Sosyal ve Ýktisat Tarihi Kongresi, TTK Yayýnlarý, Ankara 1990
ÖZDEMÝR, Hikmet, Uluslar arasý ihtilaflarýn Çözümünde Arþivlerin Rolü, 17-19 Kasým 2005 Uluslar arasý
Türk Arþivleri Sempozyumu, Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2006
ÖZDEMÝRCÝ, Fahrettin, Arþivciliðe Felsefi Yaklaþým, 2021 Nisan 1998 I.Milli Arþiv Þurasý Bildirileri,
Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara 1998
ÖZEL, Oktay, Osmanlý Demografi Tarihi ve Osmanlý Arþivleri, 1719 Kasým 2005 Uluslar arasý Türk
Arþivleri Sempozyumu, Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara 2006
ÖZEN, Mine E. , Türk Cilt Sanatý, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ankara 1998
ÖZPARLAK, Fahri, Konya ve Anadoluda Katý Sanatý, Ýpekyol Dergisi, Nisan 2005
PULAHA, Selami, 15.-16. Yüzyýllarda Arnavut Topraklarýnda Arazi-i Miriyyenin Hukuk, Vergi Statüsü
Üzerine, V.Milletlerarasý Türkiye Sosyal ve Ýktisat Tarihi Kongresi, TTK Yayýnlarý, Ankara 1990
ROPER, Michael, Koruma ve konservasyon servisinin planlanmasý, techizatlanmasý ve personel istihdamý
(Bir Ramp Çalýþmasý), Cumhuriyet Arþivi Daire Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1994.
SAMÝ, Þemseddin, Kâmûs-ý Türkî, Enderun Kitapevi, Ýstanbul 1989
SCHELLENBERG, T.R., Arþiv Ýdaresi, Cumhuriyet Arþivi Dairesi Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1993
SERÝN Mustafa, Arþivlerde Biraz da Personele Yatýrým Yapýlsýn. Arþiv Dünyasý Dergisi, sayý: 8, Haziran
2006
SERÝN, Muhiddin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, Kubbealtý Neþriyat, Ýstanbul 2003
SOYSAL, Ahmet, Hüsnühat, Norgunk Yayýnlarý, Ýstanbul 2004
ÞAHÝN Hacý Haldun, Arþiv kanunu Rafa mý Kaldýrýldý? Milli Davamýz; Arþivlerimiz, Arþiv Dünyasý Dergisi,
, sayý: 8, Haziran 2006
TABAKOÐLU, Ahmet, Türk Ýktisat Tarihi, Dergâh Yayýnlarý, Ýstanbul 1994
TEPEDELENLÝOÐLU, Selahattin, Gayrimenkul Mevzuatý Ýle Ýlgili Külliyat, (Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý
Kütüphanesi), Derleme, Ankara 1997
TOKTAÞ, Pýnar, Cilt Sanatý, Ýpekyol Dergisi, Nisan 2007
TORUN, Adnan, Osmanlýdan Günümüze Tapu-Kadastro Arþivi ve Tapu Arþiv Otomasyon Projesi (TARBÝS),
Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Yayýný, Ýstanbul 2006
TÜRKOÐLU, Selim, Ruhi Hendese: Hüsn-i Hat Sanatý, Ýstanbul 2006
UMUR, Süha, Osmanlý Padiþah Tuðralarý, Cem Yayýnevi, Ýstanbul 1981
UZUNÇARÞILI, Ý.Hakký, Osmanlý Devletinin Merkez ve Bahriye Teþkilatý, TTK Yayýnlarý, Ankara 1988

Osmanlýdan Günümüze

151

152

