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SUNUŞ

Tarih boyunca, insan unsurunun bulunduğu tüm coğrafyalarda, sahip olunan taşınır 
ve taşınmaz mallara ait hakların güvence altına alınması fikri, farklı şekillerde kendisini gös-
termiş ve bu hakkın muhafazası meselesi her çağda ve her bölgede farklı şekillerde zuhur et-
miştir.

Günümüzde en temel insanî ve hukukî haklardan birisi olarak tüm dünyada ka-
bul gören mülkiyet hakkı, ülkemizde de Anayasa ve Medenî Kanun ile diğer ilgili kanun-
lar çerçevesinde sınırları çizilerek güvence altına alınmıştır. Güvence altına alınan bu hakkın 
tescil edilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilerek vatandaşların haklarının korunması göre-
vi, Cumhuriyet’in ilanından bu yana Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütül-
mektedir.

Kökenleri Osmanlı Devleti’nde Defterhâne adı ile Orhan Bey Devri’ne kadar daya-
nan ve altı yüz yıllık bir geçmişe sahip olan, mülkiyet hakkının muhafazası gibi önemli bir va-
zifeyi, bugünkü unvanı ile Cumhuriyet’in ilanından bu yana sürdürmekte olan Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü’nün tarihçesinin akademik bir disiplin içerisinde tespit edilerek or-
taya konulması, hem ilim camiasına önemli bir katkı sağlamış hem de tarihçesini ilk defa ve-
ya yeniden ele alacak olan özel ve kamu kurumlarına emsal teşkil etmiş olacaktır.

Hazırlanan eserin milletimize ve ilgililere faydalı olmasını temenni eder, eserin hazır-
lanmasında emeği geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelini tebrik ederim.

Mustafa DEMİR
Bayındırlık ve İskân Bakanı
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ÖNSÖZ
En genel ifadesiyle  “üzerinde tasarruf hakkı bulunan ve gelir ge-

tiren taşınmaz mallar üzerindeki sahiplik” manasına gelen mülkiyet kav-
ramı, dilimizde olduğu gibi bir çok dilde de hâkimiyet (egemenlik) mana-
sını ihtiva edecek şekilde kullanılmaktadır.

Mülkiyet hakkının sınırlarının ne şekilde belirleneceği, bu hakkın kim tarafından ve 
nasıl kullanılacağı meselesi, insanoğlunun bulunduğu her coğrafyada ve her çağda en ö-
nemli toplumsal konularından birisi olduğu gibi siyasî, iktisadî, hukukî ve felsefî ekollerin 
de en önemli tartışma konuları arasında yer almıştır. İslam-Türk mülkiyet telakkisinde ise, bu 
hakkın kullanılışı ve sınırlandırılışı farklı coğrafyalarda da olsa aşağı yukarı birbirine benzer 
şekillerde uygulanmaya devam edilmiştir.

Özel mülkiyetin yanı sıra, diğer medeniyetlerden farklı olarak, vakıf mülkiyeti uygu-
lamasını da ihtiva eden ve mülkiyet telakkisi büyük oranda devlet (kamu) mülkiyeti şeklinde 
ortaya çıkan İslam mülkiyet anlayışının yansımasını en tafsilatlı ve gelişmiş hâliyle Osmanlı 
Devleti’nde görmekteyiz.

Osmanlı Devleti’nde gerek kişilerin, gerek vakıfların ve gerekse devletin sahip oldu-
ğu alanlara ait kayıtların tutulması ve bunların muhafaza edilmesi görevi Defterhâne teşkila-
tı tarafından yürütülmüştür. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından (Orhan Bey’den) itibaren 
mülkiyete ilişkin kayıtlar Defterhâne’de tutulmakla birlikte, devlet arazileri üzerinde mülki-
yete ait senetleri düzenleme vazifesi sahib-i arz sıfatıyla sipahiler, vakıf arazileri üzerinde va-
kıf mütevellileri ve sonraki dönemlerde mültezimler ve muhassıllar tarafından yürütülmüş-
tür. Birlikten yoksun ve suiistimale açık olan bu uygulamaya son vermek ve mülkiyet gibi mü-
him bir hakka ait senetleri düzenlemek vazifesinin merkezî bir teşkilat tarafından yürütülerek 
kontrol atına alınması fikrinden hareketle, mülkiyetle ilgili kayıtları tutmak ve senetleri dü-
zenlemek üzere, 7 Cemaziye’l-Evvel 1263 (23 Nisan 1847) tarihinden itibaren Defterhâne gö-
revlendirilmiştir.

Modern anlamda tapu teşkilatının kuruluşu olarak kabul edilebilecek olan bu tarih-
ten itibaren, öncelikle mültezim ve muhassılların yetkilerine son verilmiş, sonraki dönemler-
de bu hususta ikilik oluşturabilecek tüm uygulamalar ortadan kaldırılarak, Defterhâne mül-
kiyet hakkının tescil edildiği ve kayıtlarının muhafaza altına alındığı tek yetkili kurum hâline 
getirilmiştir.

Millî kurtuluş mücadelesi döneminde saltanatın kaldırılmasının hemen akabinde, 
Defterhâne’nin lağvedilmesi üzerine, Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyet-i Umûmîyesi adıyla yeni-
den düzenlenen tapu teşkilatı, Cumhuriyet’in ilanından sonra Tapu Umûm Müdürlüğü unva-
nını almış, sonrasında kadastro biriminin de ilave edilmesiyle bugünkü unvanına kavuşmuş-
tur.

Kökenleri Osmanlı Devleti’nde Defterhâne’ye dayanan ve altı yüz yıllık bir geçmişe 
sahip olan Kurumumuzun tarihçesi ile ilgili bilgilerin arşiv belgeleri ve kaynak eserler ışığın-
da yeniden ele alınarak olabildiğince eksiksiz ve net bir şekilde ortaya konulması hususun-
da büyük önem arz eden bu eserin hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve bu ça-
lışmalara destek veren, isimleri teşekkür sayfasında ayrıca zikredilmiş, tüm kişi ve kurumla-
ra teşekkür eder, eserin kurumumuz, milletimiz ve tüm ilgililer açısından faydalı olmasını te-
menni ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro  Genel Müdürü
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TEŞEKKÜR
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Sıra 
no Unvânı Fotoğraf Adı ve Soyadı Göreve Başlama 

Tarihi
Görev Süresi Önceki GöreviYıl Ay Gün

1
Umûr-ı 

Tasarrufiye 
Müdürü

Cemal Beyefendi 28 T.Sani 1338 1 4 27 Defterhâne 
Müdürü

2 Tapu Müdür-i 
Umûmî Vekili Cemal Beyefendi 24 Nisan 1340 - 4 15

Umûr-ı 
Tasarrufiye 

Müdürü

3 Tapu Müdür-i 
Umûmîsi Ziya Âkif Beyefendi 20 Mayıs 1340 1 2 9 1. Sınıf Maliye 

Müfettişi

4 Tapu Müdür-i 
Umûmîsi Salâhaddin Beyefendi 28 Temmuz 1341 - 1 6

Tapu Müdürü 
Umûmîsi 
Muavini

5

Tapu ve 
Kadastro 
Müdür-i 
Umûmîsi

M. Atıf Beyefendi
(BAYINDIR) 14 Temmuz 1927 3 11 -

Sâbık 
Kastamonu 

Valisi

6

Tapu ve 
Kadastro 
Müdür-i 
Umûmîsi

M. Cemal Beyefendi
(ARUN) 11 T.Sani 1931 7 8 7 Şûra-yı Devlet 

Âzâsı

7

Tapu ve 
Kadastro 
Müdür-i 
Umûmîsi 

Vekili

Kâzım GÖRKAY 14 Eylül 1938 - 3 29 İstanbul 
Defterdârı

8

Tapu ve 
Kadastro 
Müdür-i 
Umûmîsi 

Vekili

M. Esat TEKELİ 9 Ocak 1939 - 5 12 Maliye Tetkik 
Heyeti Reisi

9

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürü

Halid Ziya TÜRKKAN 31 Temmuz 1939 6 5 -

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürlüğü 
Fen Müşaviri

10

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürü

Mümtaz TARHAN 25 Şubat 1946 5 9 11

Maliye 
Bakanlığı 
Vasıtasız 
Vergiler 
Umûm 

Müdürü

11

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürü

İsmail İzzet BELTAN 14 Ocak 1952 6 3 22

Tapu ve 
Kadastro 

Umûm Müdür 
Muavini

12

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürü

Fuat ADALI

16 Nisan 1958
(Vekâleten)

21 Temmuz 1958
(Asâleten)

- 9 15 Orman Umûm 
Müdürü

13

Tapu ve 
Kadastro 
Umûm 

Müdürü

Enis KANSU 31 Ocak 1959 1 4 19

Haydarpaşa 
Liman 

Müdürlüğü 
Teknik 

Müşavirliği
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Sıra 
no Unvânı Fotoğraf Adı ve Soyadı Göreve Başlama 

Tarihi
Görev Süresi Önceki GöreviYıl Ay Gün

15

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

Galip ESMER 9 Şubat 1967 11 3 - Genel Müdür 
Yardımcılığı

16

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

Halim ÇORBALI 21 Mayıs 1978 13 3 10 Genel Müdür 
Yardımcılığı

17

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

A. Yüksel AKIN 24 Ekim 1991 5 11 15 Genel Müdür 
Yardımcılığı

18

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

Talat ERDOĞAN 10 Ekim 1997 2 3 14 Genel Müdür 
Yardımcılığı

19

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

Necdet POYRAZ 1 Mart 2000 4 - 8 Genel Müdür 
Yardımcılığı

20

Tapu ve 
Kadastro  

Genel 
Müdürü

Mehmet Zeki ADLI 21 Ekim 2003 GÖREVDE



TAPU VE KADASTRO  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KRONOLOJİSİ

Defterhâne’nin kuruluşu………………………………...………………………….. Orhan Gazi Dönemi
Defterhâne adının ilk kez kullanılması…………………Fatih Sultan Mehmed’in Teşkilat Kanunnamesi
Bilinen ilk Defter Emini………..………………………….……….…Ali Çelebi  (Safer 905-Zilka’de 906)
                                                                                                                               (Ekim 1499-Haziran 1501)
Defterhâne’nin Fazlı Paşa Sarayı’na (Sultanahmet’e) taşınması………..…………….H.1156 (M.1743)
Defterhâne’ye Sultanahmet’te bina inşa olunması…..…………...II.Mahmud Dönemi (H.1236/M.1820)
Defter eminlerine nişancılık (tevki’îlik) görevinin verilmesi………...…….…C.evvel 1250 (Eylül 1834)
Defterhâne’nin Ceride Nezâreti’ne bağlanması………………………..…….Zilka’de 1254 (Şubat 1839)
Defterhâne’nin yeniden ihdas edilmesi……………………….……………..Muharrem 1256 (Mart 1840)
Defterhâne’nin tapu senetlerini düzenlemekle görevlendirilmesi
(Tapu Teşkilatı’nın Kuruluşu)……………………………………….…...7 C.evvel 1263 (23 Nisan 1847)
Tapu teşkilatının ilk Defter Emini……………………………...……El Hac Mehmed Said Muhib Efendi
İlk Tapu Nizamnâmesinin ilanı…………………………………….………....C.Evvel 1263 (Mayıs 1847)
Arazi Kanunnâmesi’nin ilanı………………………………………..….23 Şevval 1274 (6 Haziran 1858)
Yeni Tapu Nizamnâmesi’nin ilanı……………………………………………..C.ahir 1274 (Ocak 1859)
Tapu Senedâtı Hakkında Talimat’ın ilanı………………………………..28 Recep 1276(20 Şubat 1860)
Tapu Senedâtı Hakkında Tarifnâme’nin ilanı…………………………...28 Recep 1276(20 Şubat 1860)
İlk Kadastro (arazi tahrir) Nizamnâmesi’nin ilanı………………………...……..……1277 (1860/1861)
Defterhâne’ye Tahrîr-i Emlâk, Tadîl-i Vergi ve
Cerîde Kalemlerinin eklenmesi……..…………………………...…19 Muharrem 1277 (7 Ağustos 1860)
Defterhâne taşra teşkilatı’nın kurulması
Vilayet Tapu Mesâlihi Hakkında Talimat………………….…………..18 Safer 1284 (21 Haziran 1867)
Defter-i Hâkanî Nezâretinin kurulması…………………..…………10 Ramazan 1288 (23 Kasım 1871)
İlk Defter-i Hâkanî Nâzırı…………………………………………………………………….....Kani Paşa
Son Defter-i Hâkanî Nâzırı………………………………………………..………...Mahmud Esad Efendi
Defterhâne binasının kargir hale dönüştürülmesi……………………..H.1297 (M. Kasım-Aralık 1880)
Defterhâne’ye Vergi Emâneti’nin eklenmesi…………………………..…2 Şaban 1304 (26 Nisan 1887)
Defter-i Hâkanî Nezâreti Teşkilat Nizamnâmesi’nin ilanı…......……19 C.ahir 1325 (30 Temmuz 1907)
Yeni Defterhâne binasının yapılışı…………………………………………………H.1326 (M.1908/1909)
Kadastro Mektebi’nin Kurulması…………………………………………………….…H.1329 (M.1911)
Defterhâne’nin Emânete dönüştürülmesi
Defterhâne’nin Maliye Nezâreti’ne bağlanması……………………..……18 R.ahir 1330 (6 Nisan 1912)
İlk Kadastro Kanunu’nun ilanı
Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kanunu…………..………11 R.evvel 1331 (18 Şubat 1913) 
Defter Emâneti Nizamnâmesi’nin ilanı……………………….………..16 Recep 1331(21 Haziran 1913)
Defterhâne Fen Heyeti’nin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun………..…3 Eylül 1338 (3 Eylül 1922)
Defterhâne’nin lağvedilmesi…………………………………………..……5 T.sani 1338 (5 Kasım 1922)
Son Defter Emini……………………………………………………………….………....Cemal Beyefendi
Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyeti’nin ihdas edilmesi…………………..28 T.Sani 1338 ( 28 Kasım 1922)
Tapu Müdüriyet-i Umûmîyesi’nin kurulması…………………………………………………….…1924
İlk Tapu Umûm Müdürü…………………………………………………... Cemal Beyefendi (Vekâleten)
                                                                                                                        Ziya Akif Beyefendi (Asâleten)
Tapu Umûm Müdürlüğü’ne kadastro teşkilatının eklenmesi…………………………..….2 Mayıs 1925
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İlk Tapu ve Kadastro Umûm Müdürü…………………..……………...M. Atıf Beyefendi (BAYINDIR)
Cumhuriyet Döneminin İlk Tapu Sicil Nizamnâmesi…………………………………….8 Ekim 1930
Cumhuriyet Dönemi’nde Taşra Teşkilatlanmasına Yönelik İlk Kanun.............………………………
……………………………………………………..……….25 Haziran 1932 tarihli ve 2015 sayılı Kanun
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İlk Teşkilat Yasası………………………………………….
………………………………………………………….……. 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanun 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
Adalet Bakanlığı’na bağlanması …………………………..7 Temmuz 1939 tarihli ve 3707 sayılı Kanun
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
Başbakanlığa bağlanması…………………………………10 Ağustos 1951 tarihli ve 5840 sayılı Kanun
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlanması………22 Kasın 2002 tarihli ve 19937 sayılı resmi işlem
                                                                                    (27 Kasım 2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürürlükte olan Teşkilat Yasası……………………………
………………………………………………………………….26 Eylül 1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun
Yürürlükte olan Kadastro Kanunu…………………….…21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 sayılı Kanun
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Tarih Boyunca Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Toprak Düzeni

A. “MÜLKİYET” KAVRAMI VE MÜLKİYET HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Sözlük tanımı en genel ifadesiyle “sahiplik ve mülk sahipliği” olarak yapılan “mülki-
yet” sözcüğü, Arapça bir isim olan “mülk” kökünden türetilmiş bir isimdir.  “Mülk” ise alınıp sa-
tılabilen, üzerinde tasarruf hakkı bulunan ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz ve gelir getiren mal 
anlamına gelmektedir.1

Mülk kelimesi Arapça “m-l-k” kökünden türetilen melik, malik, meleke kelimeleri gi-
bi güç, kuvvet, iktidar, hâkimiyet anlamlarını da ihtiva etmektedir. Dolayısıyla mülkiyet ile 
hâkimiyet (egemenlik) kavramları arasında sıkı bir ilişki olduğu göze çarpmaktadır. Bu ilişki-
nin bir benzeri de Yunanca’da mülkiyet anlamına gelen “kyriotés” kelimesi ile; efendi, hâkim, 
sahip manasına gelen “kyrios” kelimesi arasında görülmektedir. Yine Latince de ev, yuva, 
memleket anlamındaki “domus” sözcüğü ile; efendi, sahip, yöneten anlamındaki “dominus” 
ve yönetmek, hükümdarlık etmek manasına gelen “dominari” sözcükleri arasında da aynı i-
lişki görülmektedir.2  Kısacası, mülkiyet ve hâkimiyet sözcükleri arasında bulunan bu yakın i-
lişki, mülkiyet kavramının muhtevasının daha iyi anlaşılabilmesinde ve mülkiyet fikrinin kö-
kenlerinin ortaya konulabilmesinde önem arz etmektedir.

İnsanoğlunun yaşamını devam ettire-
bilmesi, en başta temel besin maddelerini el-
de edebilmesine bağlıdır. Bu bağımlılık insanın 
belirli alanlar üzerinde üretim-tüketim gibi ey-
lemlerini zorunlu kılar. Aynı şekilde ağaç dalla-
rından yapılmış ilkel bir çadır, tabiî olarak mey-
dana gelmiş bir mağara ya da emekle oluştu-
rulmuş herhangi bir sığınak da olsa, kendisini 
beşerî veya tabiî tehlikelerden koruyabilecek 
kişiye özgü bir barınağa sahip olmak insanın 
en temel ihtiyaçlarından birisidir. Yalnız barın-
ma değil, insanın üretim- tüketim ilişkisini sür-
dürebileceği kendisine mahsus belirli alanlara 
sahip olması da temel ihtiyaçlarındandır. İnsa-
nın bu en temel ihtiyaçları incelendiğinde, ken-
disine özgü alanlara sahip olma gereksinimi-
nin, yani mülkiyet fikrinin insanın yaratılışı ile 
birlikte var olduğu ortaya çıkmaktadır.

1 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1997; D.Mehmet Doğan,  
Büyük Türkçe Sözlük,  İstanbul 1996

 2 Adnan Güriz,  Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara 1969, s.XI-XII

Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait tapu senedi örneği
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İnsanda fıtrî olarak var olan sahip, malik olma düşüncesi beraberinde yaşamı için ge-
rekli olan ve sahip olduğu eşya üzerindeki hâkimiyetini koruma, yani mülkiyet hakkının mu-
hafaza edilmesi durumunu da ortaya çıkarmaktadır. Sosyal bir varlık olarak, gerek diğer in-
sanlarla olan ilişkileri ve gerekse tabiatla olan yaşam mücadelesi içerisinde, insanın yaşamını 
sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu ve emek vererek elde ettiği eşyayı sosyal bir teşkilatlan-
ma (devlet gibi) ve bu teşkilatlanma içerisinde temel hakları koruyan toplumsal sözleşmeler 
(kanun gibi) olmadan muhafaza edilmesi hayli çaba sarf etmesini gerektirecektir. Yapılan a-
raştırmaların ortaya koyduğu üzere, kimi canlıların sınırlarını belirledikleri kendilerine ait ya-
şam alanlarına sahip olma ve bu alanları güce dayalı olarak koruma içgüdüsüne sahip olma-
ları gibi, insanın da kendisine ait alanları kuvvete dayalı olarak muhafaza altında tutması dü-
şünülemez. Kaba kuvvete dayalı sosyal ilişkiler beraberinde çatışma, kargaşa ve anarşiyi ge-
tirecek, dolayısıyla toplumsal düzenin bozulmasına neden olacaktır.

Bununla birlikte, ilkel insanlar arasındaki mülkiyet anlayışının, hayvanlarda olduğu 
gibi, sahip olunan eşyadan faydalanma miktarı ve süresi ile sınırlı olduğu da söylenmiştir. İl-
kel insanların sahip olma güdüsü ile yaklaştıkları eşya ve tüketim nesnelerinden ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra uzaklaştıkları ve onları tekrar sahiplenme eğiliminde olmadıkları da iddia 
edilmiştir. Buna göre ilkel insanlar, hukukî kurallara ve düzenlemelere ihtiyaç duymadan ken-
dilerine ait eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkını bir işaret koyarak belirler, başkaları da onun 
hakkına saygı gösterir ve ihmal etmezdi.3  Öte yandan, İslâm’ın mülkiyet anlayışı incelendi-
ğinde bu hakkın en tabiî haklardan birisi olduğu ve bunun ilahî kaynak tarafından da koru-
ma altına alındığı görülecektir. İslâmî anlayışa göre, ilk insandan itibaren sürekli olarak yara-
tıcı ile iletişim hâlinde olan insan, sosyal yaşama ilişkin diğer hususlarda olduğu üzere mülki-
yet ve mülkiyet hakkının muhafazası hususunda da başıboş bırakılmış değildir. Bu hak, vahiy 
yoluyla gelen ilahî emirler ve bu emirleri topluma aktaran öğretmen (resul) aracılığı ile sınır-
ları çizilmiş olarak, güvence altına alınmıştır.

Bu nedenle mülkiyet hakkı konusu en eski çağlardan itibaren üzerinde önemle du-
rulan konulardan bir tanesi olmuş; sosyoloji, iktisat, felsefe, dinler tarihi gibi bir çok alana ait 
bilim adamları ve düşünürlerce mülkiyet hakkının kime ait olacağı ve nasıl korunacağı husu-
sunda farklı görüşler ortaya atılmıştır.

Mülkiyet hakkının kime ait olacağı ve meşruluğu meselesini tartışan düşünürlerin 
üç ayrı grupta toplandıkları görülmektedir. Bunlardan birinci grup, özel mülkiyet hakkının in-
san tabiatına uygunluğunu, kişi ve toplum açısından yararını ve meşruluğunu savunurken, 
ikinci grup, özel mülkiyetin toplumda kötülük ve çatışmalara neden olacağını iddia etmek-
tedir. Bu iki görüşün arasındaki diğer görüş ise uzlaşmacı bir çaba sergilemektedir. Üçüncü 
grup, özel mülkiyetin sınırlandırılarak korunması tezini benimsemektedir. Özel mülkiyet hak-
kının, gittikçe genişleyen ve yaygınlaşan biçimde, mutlak bir hak olduğu, dokunulmaz ve 
vazgeçilmez sayıldığı Roma Hukukunda bile, özel mülkiyetin sınırlı bir biçimde uygulandı-
ğı bilinmektedir. Özel mülkiyetin tartışmasız kabul edildiği dönemlerde bile aslında nispî bir 
hak olmaktan başka bir anlam taşımadığı da kabul edilmektedir.4

3 Mahmud Talegani,  İslâm ve Mülkiyet, İstanbul 1989, s.28
4 Güriz, a.g.e., s.XIII-XV
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Mülkiyetin tarihsel gelişimi konusunda sosyolojik ve antropolojik tarihî deliller kesin 
olarak ortaya konulamadığından kesin bir yargıya varılamamıştır. Ancak, günümüz modern 
hayatından uzak kalmış Avustralya, Amerika ve Afrika gibi bölgelerdeki yerli halkların sosyal 
yaşamları üzerinde yapılan tetkiklerle mülkiyet anlayışının ilk insanlardaki tezahürleri ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. İptidai ya da ilkel cemiyetler adı verilen topluluklar üzerinde ya-
pılan araştırmalar sonunda mülkiyet düşüncesinin kişisel mülkiyet anlayışı şeklinde değil or-
tak mülkiyet şeklinde olduğu ortaya konulmuştur. Klan, boy, kabile mülkiyeti şeklinde orta-
ya çıkan bu mülkiyet anlayışı zamanla değişim göstererek belli bir grubun yani geniş ailenin 
ortak mülkiyeti düşüncesine dönüşmektedir. Aile komünizmi adı verilen bu anlayış zamanla 
ferdî mülkiyet düşüncesine dönüşmektedir.5 

İptidai ya da ilkel mülkiyet anlayışının ortak mülkiyet şeklinde olmasının en tabiî 
ve doğru mülkiyet anlayışı olduğu sosyalistlerce savunulmaktadır.6  Ortak mülkiyetin top-
lum huzuru açısından en doğru yöntem olduğunu savunan komünist düşünce, bu durumun 
sonraki süreçte şiddetle değiştirildiğini ileri sürmektedir. Hegel, Karl Marks ve Lenin gibi dü-
şünürlerce savunulan komünizme göre ferdî mülkiyet, yaşayış nizamını tahrip eden en kuv-
vetli amil olduğundan bunun ortadan kaldırılması gerekir.7  Toplum düzeninin ferdî mülki-
yetten uzak bir şekilde tesis edilmesini gerekli gören komünizm, ilkel toplumlardaki ortak-
çı mülkiyet (tamamen devlet mülkiyeti) anlayışının savunusunu yapar ve bunun gerekliliği ü-
zerinde durur. İlkel cemiyetlerdeki ortak mülkiyet fikrini reddeden liberal düşünürler, zama-
nımızdaki geri kalmış toplumlar üzerinde yapılan araştırmalardan genellemeye vararak eski 
zamanların da aynı değerleri taşıyabileceği tezini reddederek, özel mülkiyetin mutlak bir de-
ğer olduğunu ve tarih boyunca tek mülkiyet tipi özelliğini taşıdığını iddia ederler. Mülkiyet 
ortaklığı fikrini reddeden liberal görüşün savunucularından Futsal de Coulanges, Yunanistan 
ve İtalya’da yaşayan toplumlarda en eski çağlardan beri özel mülkiyet fikrinin bulunduğunu, 
toprakta özel mülkiyeti kabul etmeyen topluluklarda bile hiç olmasa elde edilen ürünler ü-
zerinde özel mülkiyet tanındığını öne sürmektedir. 8

İlkel cemiyetlerdeki mülkiyet anlayışıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları bize 
birçok alanda ( toprak da dâhil ) ortak bir mülkiyet düşüncesinin var olduğunu, bunun yanı 
sıra kullanılan aletler ve ürünler üzerinde ise özel mülkiyetin kabul edildiğini ortaya koymak-
tadır. Ancak, bu araştırmaların temel problemi ilkel toplumlara ait kural ve değerlerin bugü-
nün ekonomik ve siyasal şartlarında açıklanmaya çalışılması ve “Komünizim” ile “Kapitalizm” 
gibi fikir akımlarının öğretileri ile desteklenerek bu akımlara tarihî dayanak oluşturma mü-
cadelesidir. Gerçek anlamda, en eski toplumlarda mülkiyet fikrinin nasıl tezahür ettiği ise ke-
sin deliller ortaya çıkmadıkça genel geçer kanunlarla açıklanamayacaktır. Ortaya atılan iddi-
alar ise, birbiriyle mücadele eden siyasî, iktisadî, felsefî akımların ispatlanamayan tezlerinden 
ibaret kalacaktır.

5 Felicien Challaye, Mülkiyetin Tarihi, Çev.Turgut Aytuğ, Ankara 1944, s.11-18; Güriz, a.g.e., s.2
6 Güriz, a.g.e., s.2
7 Menna’el Kattan, İslâm’da Mülkiyet Nizamı, Çev.Mustafa Varlı, Ankara 1967, s.13
8 Güriz, a.g.e., s.5-6
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1. ESKİ YUNAN’DA MÜLKİYET 

Eski Yunan’da hem taşınır hem de taşınmaz mallar üzerinde dinî öğretilere derinden 
bağlı bir aile mülkiyeti anlayışı göze çarpmaktadır. Aile mülkiyeti, ailenin yaşayan üyeleriy-
le birlikte doğacak olanlarını da kapsayan bir nitelik taşımakta olup, Yunan’daki mülkiyet fik-
ri taşınır ve taşınmaz mallarla birlikte eşya olarak kabul edilen köle insanları9 da kapsamına 
alan bir mahiyettedir. 

M.Ö. VI. yüzyıllarda dinî değerlerle birlikte aile mefhumunun da yavaş yavaş önemi-
ni kaybetmesi, ticaretin ön plana çıkarak toprak mülkiyeti hakkındaki düşüncenin sarsılmaya 
başlamasıyla birlikte aile mülkiyetinin aleyhine olarak, önce menkul eşyalarda başlayan ferdî 
mülkiyetin yükselişi zamanla toprağı da içerecek şekilde genişlemiştir. Yunanistan’da kısa za-
manda aile mülkiyetinden ferdî mülkiyete geçilmiş olmakla birlikte, ticarî inkişâf ve özel mül-
kiyetin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan zenginler sınıfı ile fakirler sınıfı arasında meydana 
gelen iç çatışmalar ve karışıklıklar yeniden ortak mülkiyete dönüş eğilimlerinin görülmesine 
ve ferdî mülkiyete devletin zaman zaman müdahale etmesine neden olmuştur. 

Mülkiyet düzeninde görülen bu karasızlıklar dönemin düşünürlerinden Eflatun ve 
Aristo’nun bu sorunla ilgili teoriler geliştirmelerine de sebep olmuştur.10  Yunan filozofların-
dan Eflatun (M.Ö.427-384) mülkiyet konusundaki ilk sosyalist tenkidi yapan düşünürdür. Ef-
latun “ideal devlet” ütopyasında taşınır ve taşınmaz mallarla birlikte kadınlar, çocuklar ve kö-
lelerin de müşterek olduğu bir mülkiyet anlayışını ortaya koymaktadır.11  Komünizmin öğre-
tilerini en ileri düzeyde ortaya koyan Eflatun, ferdî mülkiyetin ve sahiplenme düşüncesinin 
çatışmaya neden olacağını ve devletin huzur ve birliğini sarsacağını savunduğu için müşte-
rek mülkiyetin önemi üzerinde durmaktadır. İleri sürdüğü tezin hayal olmaktan öte olmadı-
ğını bilen Eflatun son dönemlerinde kaleme aldığı ”Kanunlar” isimli eserinde ise ferdî mülki-
yetin önemi üzerinde durmaktadır. Eflatun’un talebesi olan Aristo (MÖ.383-322) ise, “Politika” 
adlı eserinde “ideal devlet”i anlatırken, kölelerin de mülkleştirilmesinin, devlet topraklarının 
yarısının vatandaşların ortaklaşa mülkü olmasının ve kalan yarısının ise vatandaşlara dağıtıl-
masının önemi üzerinde durur. Hocası Eflatun’un ortakçı komünist mülkiyet anlayışına karşı 
Aristo, özel mülkiyetin önemi ve gerekliliği üzerinde durmaktadır.

Özetle anlatılan bu görüşler sonraki asırlarda mülkiyet konusunda yapılan tartışma-
lar üzerinde etkili olmuş, Eflatun ve Aristo’nun görüşleri birçok filozof ve düşünüre ilham kay-
nağı olmuştur.

2. ROMA’DA MÜLKİYET

Roma’da başlangıçta, kendilerine ait ev, tarla ve sairesi bulunan ailelerin ortak mül-
kiyeti anlayışı hakim iken, zamanla kalabalıklaşan aileden ferdî mülkiyete doğru kayma mey-

9 Challaye. a.g.e., s.21
10  Challaye, a.g.e., s.22-23; Güriz, a.g.e., s.13-14
11 Challaye, a.g.e., s.26-27; Güriz, a.g.e., s.16-17; Talegani, a.g.e., s.33-34
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dana gelmiştir. Roma Devleti arazilerinin giderek büyümesine rağmen, büyük malikâne sa-
hiplerinin güçlerini kullanarak zayıfların ellerindeki arazileri almaları, Yunanistan’da meyda-
na gelen sınıflar arası mücadelelerin benzerinin yaşanmasına ve bu mücadelelerin sonun-
da M.Ö. 450 yıllarında ortaya çıkarılan 12 Levha Kanunları ile Roma’da ferdî mülkiyet güven-
ce altına alınmıştır. Roma’da cumhuriyet döneminde toprak iki kısma ayrılmıştı: “ager priva-
tus” denilen kısmı, sahiplerinin mülkiyet hakkından tam olarak faydalandığı ve vergi ödeme-
dikleri bölümünü, “Ager publicus” denilen kısmı ise, çıplak mülkiyeti devlete ait olup kişilerin 
sadece kullanma ve yararlanma hakkına sahip oldukları bölümünü oluşturuyordu.12 Ancak 
Roma’nın siyasal gelişim sürecinde zamanla şartlar değişmiş, Roma egemenliğindeki vatan-
daşların farksız şekilde mülk edinebilecekleri kabul edilerek tek bir mülkiyet sistemine geçil-
miştir. Roma hukukunda mülkiyet üç vasfı taşımaktadır: Kullanma “usus”, yararlanma “fruc-
tus” ve mutlak mülkiyet hakkı “abusus”dır. 

Bugünkü modern Avrupa Hukuku’nun büyük oranda Roma Hukuku’ndan esinleni-
lerek oluştuğu dikkate alındığında Roma Hukuku’ndaki mutlak mülkiyet düşüncesinin Roma 
sınırlarını aşarak uluslararası bir hüviyet kazandığı ve asırlar boyunca dünyada ortaya çıkan 
mülkiyet fikirlerini etkilediği görülecektir.

3. ORTAÇAĞ’DA MÜLKİYET

Ortaçağda mülkiyet denilince ilk akla gelen feodal toprak mülkiyeti anlayışı ve dola-
yısıyla Ortaçağ Avrupa’sının mülkiyet telakkisidir. 

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve ilkel Cermen kabilelerinin Avrupa’nın iç-
lerine yönelen güçleri, sonunda, Avrupa’da ortaya çıkan karışıklılıklar içinde kendisini hima-
ye edecek bir güç arayışına giren fertler daha güçlü ve nüfuslu olan senyörlere sığınmışlar-
dır. Bu fertler ellerindeki arazileri senyörlere terk ediyor, senyör ise toprağın işlenmesi göre-
vini o ferde veriyordu. Bu şekilde verilen mülkiyete “benefice” yani lütuf ve hediye deniliyor-
du. Zaman zaman senyörler güçlerini kullanarak zayıfları kendi nüfusları altına almak baha-
nesiyle mallarına da el koyabiliyorlardı. Başlangıçta bağlılık senyörün yaşamı ile sınırlı iken 
zaman ile senyörlük veraset ile intikal etmeye başladı. Bundan sonra bu haklara fiefs (Latince 
“feodalite”) adı verilmeye başlandı. Feodalizmin en gelişmiş şeklinin başlıca özellikleri vasal-
lık ve fief kurumlarıdır. Frank ve Lombarda dönemlerinde çeşitli tabakalara mensup hür in-
sanlar kendilerinden daha güçlü olan birisinin himayesini sağlamak ve hizmetlerini o kişiye 
vermek suretiyle kendisini güvenceye almak yolunu araştırıyordu. Senyörler ise kendilerine 
sağlam şekilde bağlı sadık fertlere ihtiyaç duyuyordu. Bu karşılıklı durum feodal sistemin en 
önemli özelliği olan tâbîlik anlaşmasını ortaya çıkarıyordu. Kendi toprağını senyöre vererek 
sadakat yemini eden vasal senyörün himayesi karşılığında bağlılık mukavelesini tamamlıyor-
du. Kendisine ait olan toprağa ise fief şeklinde geri alıyordu. Senyör ile vasalı arasında çeşit-

12   Güriz, a.g.e., s.26-27; Challaye, a.g.e., s.32: “ager publicus”, İslâm toprak hukukundaki ikta’ ve Osmanlı toprak düzenindeki dirlik 
sisteminin tatbik edildiği “mîrî” arazinin bir benzeridir.
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li hak ve ödevler vardı. Vasal gerektiğinde askerî yardım ve sadakatle bağlı olacak senyör ise 
vasalı mahkeme karşısında savunup ölümü hâlinde geride kalan çocuklarını yetiştirip onlara 
toprak sağlayacak ve himayesi altında tutacaktır.13 

         Feodal rejimde mülkiyet hakkı senyörlere aitti ve senyör hükümdarların sahip 
olabileceği toprak vermek, vergi toplamak, adalet dağıtmak gibi hakları kendi bünyesinde 
toplamaktaydı. Asiller arasında senyör adı yalnızca fief sahibi olanlara verilebilirdi ve “toprak-
sız senyör yoktur” anlayışı hâkimdi. Zamanla senyörler arasında da basit derebeyinden krala 
uzanan bir bağlılık ve yardım zinciri meydana geldi.14 Feodal toprak mülkiyetinin en önemli 
vasıflarından birisi de aynı toprağın birbirine bağlı ve birbiri üzerinde hakkı olan muhtelif sa-
hipleri olmasıdır. Yani senyörden fief elde eden vasal kendi fiefi üzerinde başka birisini fief ta-
nıyabiliyor ve aynı toprak muhtelif fieflere bağlanabiliyordu.15

         Feodalizmde senyörler ve vasalların ve ikinci derecedeki vasalların yanında top-
rak sahibi olmayıp en alt kademede yer alan, fakat toprakta çalışıp üretim işini gerçekleşti-
ren ve toprak el değiştirdiğinde toprakla beraber sahip değiştiren “servage” adı verilen köle-
ler bulunuyordu.16 Toprağı işleyen ve serf denilen bu insanlar prensip olarak hürdüler fakat 
eski devirlerdeki serflik köleliğin bir devamından başka bir şey değildi. 

         Özetle, feodal mülkiyet sistemi çiftçinin kendi toprağında zorunlu çalıştırıldığı, 
çeşitli hak ve ödevlerle baskı altına alındığı bir istismar rejiminden başka anlam taşımamak-
tadır.

4. XVI.- XVIII. YÜZYILLARDA MÜLKİYET

Ortaçağ Avrupa’sının feodal beylikler içinde gelişen ticaret anlayışı zamanla değiş-
meye, coğrafî keşiflerin yapılmasıyla birlikte Avrupa’ya bol miktarda değerli madenler gel-
mesi ve yeni sömürgeler elde etmesi ekonomik yaşamı tamamen değiştirdi. Ticaretteki bu 
gelişmeye karşın çiftçi sınıfının durumu XVI. yüzyıldan itibaren kötüleşmeye başladı. Yine 
bu dönemdeki kilise-devlet mücadelesi beraberinde dinde reform hareketini başlatmış, ki-
lise ve servet aristokrasisi dışında kalan tüm sınıflar reforma destek olmuşlardır. Kilisenin üs-
tünlüğüne ve sınıflar arasındaki ekonomik uçuruma karşı çıkan hareketin öncüsü Luther ö-
zel mülkiyetin gerek aile hayatı gerekse toplum düzeni açısından vazgeçilmez gerekli ve üs-
tün bir hak olduğunu iddia ediyordu. Reform döneminde özel mülkiyetin korunması, teba-
anın ise krala vergi vermekle yükümlü olması prensip olarak benimsenmiştir. Bu dönemde-
ki özel mülkiyet sınırsız ve mutlak mülkiyet anlayışı değildir. Bugünkü kapitalist mülkiyet an-
layışından ayrılan tarafı, reformculara göre mülkiyet yalnızca kullanma ve yaralanma hakkın-
dan ibaret olmasıdır.17

XVI. yüzyılda kullanma ve yaralanma hakkından ibaret de olsa özel mülkiyet fikri-
nin savunulması yanında Eflatun’un öğretilerini takip eden ütopyacılar da çıkmıştır. Bunlar-

13   Güriz, a.g.e., s.72-73; Challaye, a.g.e., s.51-53
14   Challaye, a.g.e., s.52
15   Güriz, a.g.e., s.73
16   Challaye, a.g.e., s.52-53; Güriz, a.g.e., s.73
17 Güriz, a.g.e., s.79-96
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dan Thomas More 1516’da yazdığı “Ütopi Adası” adlı eserinde, Thomas Camparella 1623’te 
neşredilen “Güneş Beldesi” isimli eserinde özel mülkiyetin olmadığı toprak, kadınlar, çocuk-
lar ve evler ve eşyalara varıncaya dek her şeyin müşterek olduğu ütopik bir dünya hayallerini 
ortaya koymuşlardır.18  Eflatun’dan başlayıp ütopyacılarla devam eden ve Lenin’e kadar uza-
nan bu düşünürlerin öğretileri sonuçta müşterek mülkiyeti esas alan komünist felsefeyi or-
taya koymuşlardır.

Bununla birlikte, dinde reform hareketinin  öncülerinin (Protestanların) ortaya koy-
duğu fikirler modern kapitalist mülkiyet anlayışının temellerini atmıştır. Nitekim Max We-
ber XX. yüzyılın başlarında kaleme aldığı fikirleriyle kapitalizmin doğuşunda ve gelişme-
sinde Protestanlığın etkili bir rol oynadığını ortaya koymuştur.19  XVII ve XVIII. yüzyıllarda 
Avrupa’da meydana gelen hızlı değişimlere ve reformlara rağmen ortaçağın feodal toprak 
mülkiyeti anlayışı önemli bir değişim olmaksızın devam etmiştir.

18 Challaye, a.g.e., s.65-66
19 Güriz, a.g.e., s.97

Cumhuriyet Dönemi’ne ait tapu senedi örneği
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XVIII. yüzyılın sonlarında mülkiyet fikrindeki en önemli değişiklik Fransa’da ortaya 
çıkmıştır. Asillerden ve senyör hâline gelen burjuvalardan şikâyet eden köylü ve işçi sınıfının 
mücadelesi 1789 Fransız İhtilali ile sonuçlanmıştır. Fransız İhtilali mülkiyetin, kralın bir bağışı 
değil özgürlük ve eşitlik gibi kişilerin doğal bir hakkı olduğu görüşünü benimseyerek mülki-
yet hakkını somutlaştırdı. İhtilali takip eden 1791 tarihli fermanda “arazi de dâhil her türlü ta-
şınır ve taşınmaz mallar üzerinde kişilerin mülkiyet hakkına sahip olabilmelerinin doğal, doku-
nulmaz ve kutsal bir hak olduğu” 20 kabul edildi. Bu hakkın ancak karşılığı ödenmek şartıyla 
kamu yararına sınırlandırılabileceği belirtildi.

Fransız İhtilali, ortaya attığı görüşlerden milliyetçilik ile imparatorlukların parçala-
narak millî devletlerin ortaya çıkmasına tesir ettiği gibi, mülkiyet hususundaki anlayış ile de 
modern mülkiyet düşüncesinin önce tüm Avrupa’da sonrasında ise dünyada kabul edilme-
sine etki etmiştir.

5. XIX VE XX. YÜZYILLARDA MÜLKİYET

Bu yüzyıllarda mülkiyet fikrinin gelişmesinde başta Fransız İhtilali olmak üzere,       
XVIII. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi’nin bu dönemde süratle genişlemesi ve kapitalizm 
fikrinin hemen tüm dünyayı sarması başlıca amiller olmuştur. Bilhassa XX. yüzyılda kapita-
lizm kendisini daha ziyade ticarî hayatta göstermiş, arazi dolaylı olarak sanayiye bağlı olarak 
bu akımdan etkilenmiştir. Bu yüzyılda bilhassa menkul eşyalar daha fazla ön plana çıkmış, 
yüzyılın sonlarına doğru menkul ve gayrimenkul yanında fikrî mülkiyet de en önemli mülki-
yet alanlarından birisi hâline gelmiştir. XIX. yüzyılda malikine sınırsız yetkiler tanıyan bir hak 
olarak mülkiyet anlayışı, XX. yüzyıldan itibaren daha belirgin bir biçimde yerini malikine çe-
şitli ödevler yükleyen ve kamu yararına sınırlandırılabilen bir anlayışa bırakmıştır. 

Sonuç olarak, mülkiyet fikri insanın var oluşuyla birlikte ortaya çıkmış fıtrî bir hak o-
larak, çağının ve yeşerdiği coğrafyanın şartlarına göre farklı farklı telakki edilerek çeşitli şe-
killerde tezahür etmiştir. Günümüzde ise, toplum yararına aykırı kullanılmamak şartıyla, ma-
likine dilediği gibi faydalanma, kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren mülkiyet hak-
kı, gerektiğinde toplum yararına kanunla sınırlandırılabilen ve sahibine çeşitli hak ve ödevler 
yükleyen bir anlayışa dönüşmüştür.

20 Halil Cin, “Arazi”, DİA, C.III, s.343
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A. İSLÂM’DA MÜLKİYET HAKKI VE TOPRAK DÜZENİ

Çalışmamızın asıl konusu, Osmanlı Devleti’nin toprak düzeni ve bu düzen içerisinde 
araziye taalluk eden bütün muamelele-
re ait işlemlerin yapıldığı Defterhâne teş-
kilatının yapısı, işleyişi ve gelişimi oldu-
ğundan, öncelikle Osmanlı Devleti’nin 
mülkiyet anlayışının ve toprak düzeni-
nin kökenlerini genel hatlarıyla ortaya 
koymak gerekecektir. Osmanlı’da mülki-
yet anlayışı ve toprakların yönetimi her 
şeyden önce İslâm mülkiyet anlayışı ile 
toprak idaresine yönelik temel prensip-
lerden beslenmektedir. Yine bazı istisna-
ları olmakla birlikte İslâm anlayışına ay-
kırı olmamak kaydıyla örfî hukuk da bu 
hususta belirleyici rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, İslâm’ın mülkiyet nizamına yö-
nelik telakkisini anlamak, Osmanlı top-
rak düzenini daha iyi ortaya koyabilmek 
açısından önem arz etmektedir. 

İslâm’da mülkiyet nazariyesi fer-
din ve toplumun faydalanması için ferdî 
mülkiyetin meşru yollarla serbest oldu-
ğu ve onun korunması gerektiği esasına 
dayanır. İslâm fıtrat dinidir ve beşerin ya-
pısında “sahip, malik olma” hissi taşıdığı-
nı, bunun doğuştan var olduğunu kabul 
ederek bu hissi tatmin etmeye çalışarak 
ferdî mülkiyeti helal kılar. 21 

İslâm’ın mülkiyet telakkisi temelde Kur’an-ı Kerim22  ve sünnete23  dayanmakla bir-
likte sonradan gelenlerin bu ikisine muhalif olmayan içtihatlarıyla şekillenmiştir. Mülkiyet 
hususunda içtihatlarda bulunan İslâm hukukçuları arazinin hem özel hem de kamu mülkiye-
tinin konusu olabileceği noktasında ittifak etmişlerdir.24  Kur’an’a göre “mülkün tek ve hakikî 
sahibi yalnızca Allah’tır.” 25 Yerlerde ve göklerde olan mülkün tek hakiminin Allah olduğu ha-

21  Menna’el Kattan, a.g.e., s.21-22
22  Bu bölümde yer alan ayetlerin açıklamaları için bkz: Muhammed Esed,  Kur’an Mesajı, İstanbul 2000
23  Bu bölümde yer alan hadislerin açıklamaları için bkz: Sahih- Buhari, Sahih-i Müslim, Haz. Abdullah Feyzi Kocaer, Konya 2008
24  Halil Cin, “Arazi”, DİA, C.III, s.343
25  Şûrâ Sûresi-49

Osmanlı Dönemi’ne ait tapu senedi örneği
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disler ile de tekrar edilmiştir.  “Allah hâkimiyeti altında bulunan mülkü ancak insanlar kullan-
sınlar ve onlardan faydalansınlar diye yaratmıştır.” 26 İnsanlar, Allah’ın kendi tasarruflarına ver-
diği “mülk üzerinde ancak nöbetleşe bekçilik yapan geçici sahipleri olduğunu ve mülkün bir e-
manet olarak  kendilerine verildiğini” 27  unutmamalıdırlar. Böylece Allah, mülkiyeti kendisine 
ait olan malların kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkının bir emanet olarak insanoğluna 
bağışlamaktadır. Allah, “kişilere mülkiyet sahibi olma hakkını verirken yarattığı insanların hepsi-
ni müsavi tutmayıp” 28, kiminin kiminden daha fazla mülk sahibi olacağını belirtmektedir. An-
cak emaneten sahip olunan bu mülklerin meşru yollardan elde edilmesini emredip, mülk sa-
hibi olanlara da çeşitli sorumluluk ve görevler yüklemektedir. Allah’ın insanlara yüklediği so-
rumlulukların başında dünya hayatının ve dünyada elde edilen mülkün geçici olduğunu u-
nutmamaları ve Allah’ın “kendilerine verdiği nimetlerden muhtaç olan diğer insanlara infak et-
meleridir.” 29  İnsan, zekât ve sadaka vermek yoluyla Allah’ın kendisine verdiği mülkün hakkı-
nı ödemiş ve malını temiz ve meşru olarak muhafaza etmiş olur. 

İslâm’da mülkiyet sahibi olmanın meşru yolları belirlenmiştir. Mülk sahibi olabilme-
nin başlıca yolu emek ve çalışma ile elde edilmesidir. Allah, “kişinin kendi rızkını helal yoldan 
kazanmak için çalışmasını cihat etmekle bir tutmuş”  30, Peygamber ise, “sizden birinizin eline i-
pini alıp sırtında odun taşıması, birisine varıp dilenmesinden çok daha iyidir.” 31 diyerek, müslü-
manın çalışıp kazanmasının fazileti üzerinde durmuştur. Mülkiyet sahibi olmanın meşru yol-
larından diğeri, ölü arazinin ihya edilmesidir. “Kim sahipsiz bir araziyi diriltip imar ederse, bura-
ya sahip olmaya en müstahak olan odur.” 32 hadisi ile Peygamber Allah’ın yeryüzündeki rızk-
larından faydalanmanın meşru olduğunu ortaya koymaktadır. Biz bu meşruiyetin arazi tür-
lerinden olan mevât (ölü) arazi türünde Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde uygulandığı-
nı ileriki bölümlerde göreceğiz. Mülk edinmenin meşru yollarından bir diğeri, idareci tarafın-
dan kendisine toprak ayrılmasıdır. Hz. Peygamber birçok sahabeye ölü araziden veya devlet 
arazisinden yer ayırmıştır. Bundan maksat, ölü ya da boş kalan arazilerin şenlendirilerek yine 
devlete gelir olarak dönmesini sağlamaktı. 33 Biz bu usulün benzerlerini Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş dönemlerinden itibaren görmekteyiz. Osmanlılarda da özellikle savaşlarda yararlık 
gösteren komutan ve askerler ile işlerinde başarılı olanlara arazi temlik edilmekteydi. Müslü-
manların savaşlarda ganimet elde etmek suretiyle mülkiyet sahibi olmaları da meşru yollar-
dan diğeridir. “Elde edilen ganimetlerin beşte biri devletin payı olarak kabul edilip, geri kalan kıs-
mının askerlere verilmesi” 34  kesin bir hüküm olarak belirlenmiştir. 35  Mülkiyet sahibi olmanın 
yolları arasında bağış (hediye), vasiyet, miras ve ticaret de sayılabilir. Özellikle miras hukuku 
ile ilgili uygulamalar Tanzimat’tan sonra belli bir gelişme göstererek Osmanlı Devleti’ndeki 
mirî arazi üzerinde dahi uygulanan bir duruma gelecektir. 
26  Mülk Sûresi-15
27  Hadîd Sûresi-7 ve 10; Ayrıca yorum için bkz: Menna’el Kattan, a.g.e., s.36
28  Sebe’ Sûresi-36
29  Ankebut Sûresi-64; Zâriyât Sûresi-19; Tevbe Sûresi-103: Bu hususu tekrar eden çok sayıda ayet bulunduğu gibi, Hadis-i Şerifler ile de 
desteklenmektedir. Örnek Hadis-i Şerifler için bkz.: Sahih-i Buhari, Hadis No: 8, 43, 702, 725 vs.; Sahih-i Müslim, Hadis No: 11, 15, 56, 993, 
1029, 1052 vs.
30  Müzemmil Sûresi-20; Ayrıca Hadis-i Şerif için bkz.: Sahih-i Buhari, Hadis no: 988
31  Sahih-i Buhari, Hadis no:748-749, s.27; Ayrıca bkz: Menna’el Kattan, a.g.e., s.23
32  Sahih-i Buhari, Hadis no:1082, s.377
33  Menna’el Kattan, a.g.e., s.25-26
34  Enfâl Sûresi-41
35  Fahri Demir, İslâm Hukuku’nda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı, Ankara 1988, s.130
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İslâm’ın toprak düzeni bu temel esaslar çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. İslâm hu-
kukunda toprak genel itibarıyla üç kısma ayrılmaktadır: 36

1. Arazi-i Öşriyye: Fetihlerde ele geçirilen topraklardan Müslümanların kullanı-
mına bırakılan ve öşür vergisine tabi olan arazilerdir.

2. Arazi-i Haraciyye: Fethedilen topraklardan Müslüman olmayan halka bırakı-
lan ve haraç adı altında vergi toplanan arazilerdir.

3. Arazi-i Memleket (Arazi-i Emiriyye): Fetihler sonucu ele geçirilip hiç kimse-
ye dağıtılmayıp mülkiyeti devlete bırakılan arazilerdir. 

Bunların dışında arazi-i memlûke, arazi-i mevât ve arazi-i fey adı verilen araziler de 
bulunmaktaydı. Memlûke mülk araziler olup, mevât işlenmemiş, sahipsiz araziler için kulla-
nılan tabirdir. Arazi-i fey ise, ganimet şeklinde elde edilen arazilerdir. Ayrıca, İslâm toprakla-
rında bir de vakıf arazi türü bulunmaktadır. İslâm hükümlerince de teşvik edilen bu uygula-
ma bir gayrimenkulun gelirinin hayır işlerinde ve toplumun genel menfaati için kullanılma-
sını amaçlamaktadır. Vakıf arazi uygulamasının Hz. Ali ile başladığı tahmin edilmektedir. 37

İslâm Devleti’nde arazi-i memleket iki kısımdan oluşmaktadır. Bir kısmı “hima” ola-
rak adlandırılır ki halkın ortak kullanımına ait arazilerdir. Diğer kısmı ise “ikta” adı verilen ara-
zilerdir ki beytülmâlden hak kazanmış kimselere kira karşılığında verilmişlerdir. İkta’ sistemi, 
Osmanlı Devleti’nde dirlik sisteminin anlatıldığı kısımda ve diğer toprak türleri de yine Os-
manlı Toprak Düzeni başlıklı kısımda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Buraya kadar anlatılan İslâm mülkiyet anlayışı ve toprak nizamı gerek Hulefâ-yı 
Râşidîn ve gerekse sonraki İslâm Devletleri ile Türk-İslâm Devletleri’nin toprak düzenlerinin 
temelini oluşturmuştur. 

İslâm’ın iktisadî ve sosyal yaşama yönelik pratik çözümleri ve insan fıtratına uygun 
uygulamalarından ilham alan kimi düşünürler İslâm’ın sosyal adalet anlayışından sosyalizme 
yönelik benzetmeler yapmışlardır. Bununla birlikte, İslâm’ın ferdî mülkiyeti tabiî bir hak say-
masından hareketle ise liberal bir yapıya sahip olduğu yönünde fikirler öne sürmüşlerdir. Oy-
saki İslâm’ın mülkiyet nizamı ne sosyalizmin ne liberalizmin öğretilerini destekler mahiyette-
dir. Tamamıyla kendine mahsus sosyal ve iktisadî bir yaklaşımı olan İslâm’ın mülkiyet anlayışı 
incelendiğinde, bu hakkın insanoğlunun en tabiî haklarından birisi olduğu ve bu hakkın ilahî 
kaynaktan gelen vahiyler ve bu vahiylerin gönderildiği elçinin söz ve uygulamaları ile sınırla-
rı çizilerek güvence altına alındığı görülecektir. Mülkiyet hakkı kamu düzeni ve yararının ko-
runması amacıyla çeşitli sınırlamalar ve ödevleri de kişiye yükleyen ve meşru yollardan elde 
edilmesi şartına bağlı olan bir haktır.

36  Coşkun Can Aktan, “İkta Sistemi: İslâm Devletleri’nde ve Selçuklu İmparatorluğu’ndaki Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
S.44, Ekim 1986, s.167-168
37  Talegani, a.g.e., s.137-138
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Kısacası, İslâm’ın mülkiyet nizamı anlayışı, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu 
ve mülkü insanlara faydalanmak ve tasarrufta bulunmak üzere emaneten verdiği temeli ü-
zerinde kuruludur. Bu anlayış tüm insanların eşit olamayacağı ve fertlerin mülk edinmeleri-
nin fıtrî bir istek olduğunu kabul ederek sosyalist yaklaşımdan ayrılırken, mülkün meşru yol-
lardan elde edilmesini ve elde edilen mülk üzerinde ihtiyaç sahibi diğer toplum bireylerinin 
haklarının ödenmesi gerektiğini vurgulayarak da liberal yaklaşımdan ayrılarak nevi şahsına 
münhasır bir mülkiyet nizamı ortaya koymaktadır.

B. OSMANLI’DA MÜLKİYET TELAKKİSİ VE TOPRAK DÜZENİ 

1. OSMANLI TOPRAK DÜZENİNİN MENŞEİ 

Medeniyetler tabiatı gereği çağdaşı ya da selefi diğer medeniyetlerden, özel şartla-
rına bağlı olarak, ihtiyaç duydukları noktalarda etkilenmeye müsaittirler. Osmanlı Devleti’nin 
bütün müesseselerinin kökenlerini İslâm Öncesi Türk Tarihinde aramak ya da tüm mües-
seseleri şer’î bir temele oturtup İslâm medeniyetinde aramak ne kadar hissi bir çaba ise, 
Osmanlı’yı tamamen Bizans müesseselerinin tesirinde şekillenmiş bir “model devlet” olarak 
görmek de, o kadar hissî ve yanlı bir çabadır. Mısır’daki Türk Hanedanlığı defter tutma, muha-
sebe ve vergi toplama işlerini Mısır’ın yerli halkı olan Kıptîlerden seçerlerdi. Zira onlar bu ko-
nuda daha mütehassıs idiler.38  Nasıl ki Mısır’ın Türk Hanedanlığının birtakım müesseselerin-
de yerli medeniyetten etkilenmemiş olduğunu iddia edemezsek, Osmanlı’nın da toprak yö-
netimi konusunda en azından belirli bölgelerde Bizans’ın praktikasından etkilenmediğini ve 
Bizans praktikasının da Osmanlı toprak sisteminden etkilenmediğini iddia edemeyiz.39  Bu 
nedenle, Osmanlı müesseselerinin ve toprak sisteminin kökenlerini daha geniş bir zaman di-
limi ve coğrafyada aramak icap eder. 

Türklerde, bilhassa Selçuklularda İslâmiyet öncesi döneme ait kalıntılar tabiî olarak 
yaşamıştır. Bunlar bazen İslâmî bir ciladan geçip değişime uğramış, bazen de yeni bir ma-
hiyet kazanmaya başlamışlardır.40  Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi’ndeki “…mülk ve raiyyet 
hep sultanındır...” 41  ifadesinin eski Türk devlet telakkisindeki mülkün hükümdara ait oldu-
ğu görüşünün bir devamı olduğu söylenmektedir. Osman Turan, Bizans ve İslâm Devletle-
rindeki ikta’nın belirli alanlarla sınırlı olduğunu, Selçuklulardaki gibi bütün ülkeye şamil ola-
cak şekilde uygulanmadığını, Selçuklulardaki uygulamanın, Türklerdeki “mülkün hükümdara 
ait olduğu” görüşüne dayandığını ve ikta’ sisteminin İslâm öncesi Türk Devletlerinde de uy-
gulandığını ifade etmektedir. 42  Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve diğer müessese-
lerinde İslâmiyet öncesi Türk Devletlerine ait kalıntılar bulunması muhtemel olmakla birlik-
te, Osmanlı’nın bir İslâm Devleti olduğu gerçeğini akılda tutarak, diğer Anadolu Beylikleriyle 
beraber Anadolu Selçuklu Tarihinin bir devamı şeklinde değerlendirirsek bütün sosyal mües-
seselerin anlaşılması kolaylaşacaktır. Anadolu Selçuklularının birçok müessesesinin Sâmânî 
38  İbn-i Haldun, Mukaddime, Haz. Süleyman Uludağ, İstanbul 1988, C.I, s.635
39  Yılmaz Kurt, “Osmanlı Toprak Yönetimi”, Osmanlı, C. III, s.59
40  M. Fuat Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara 2004, s.45; Abdülkadir İlgen, “Osmanlı Toprak Mülkiyeti 
Anlayışının Teşekkülü ve Bunun Sosyal Tabakalaşma Üzerindeki Etkileri”, ankara.edu.tr, s.3
41  Nizâmülmülk, Siyasetnâme, Haz. M.Altay Köymen, Ankara 1999, s.23
42  Osman Turan, “Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku”, Türkler, C.VII, s.189-190
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ve Abbasîlerin müesseselerinin tesirinde kalmış olduğu, Abbasîlerin ise hukukî müessese-
ler ve bilhassa devlet teşkilatında İslâm tesirinden başka, kısmen doğrudan doğruya almış, 
kısmen de Emevîler’den intikal eden Bizans ve bilhassa Sâsânî tesirinde kaldığı bilinmekte-
dir. Osmanlı müesseselerinde bunlardan başka en etkili ve kalıcı tesirlerden birisi de Moğol-
lar Devrine dayanmaktadır. Bilhassa İslâmiyeti kabul ettikten sonra, bir dereceye kadar İslâm 
tesirinde kalmakla birlikte, İlhanlı müesseselerinin, Türk Tarihinde ve Osmanlılarda kalıcı iz-
ler bıraktığı bir gerçektir. 43

Buraya kadar sözünü ettiğimiz devletlerin ve bilhassa İlhanlı müesseselerinin Os-
manlı üzerindeki tesirlerine dair birçok misal gösterilebileceği malum olmakla birlikte, konu-
muzu direkt ilgilendiren Defterhâne örneği üzerinde durabiliriz. 

Aslı Grekçe olup, sonradan Arapça ve Farsça aracılığı ile Osmanlı Türkçesine geçen 
defter kelimesi,44  “deb” kökünden gelmektedir. Defter tutma işinin Hz. Ömer zamanından i-
tibaren uygulanmaya başlandığı ve tüm İslâm devletlerinde de devam ettiği bilinmektedir.  
45  İslâm’ın ilk dönemlerinde okur yazar olmayan ve hesap işlerini iyi bilmeyen Araplar defter 
tutma işini Yahudî ve Hıristiyanlara bırakmışlardı. Ancak mülkün büyümesi ve bu işlerin öne-
minin artması üzerine Abbasîler devrinde bu işleri kontrolünde tutan bir vezirlik makamı teş-
kil edildi. Öncelikle Endülüs Emevîleri bu işi daha iyi örgütlenmiş olarak tesis etmişler ve def-
ter tutma ve maliye işleri için bir vezir tayin etmişlerdir. 46

İslâm aleminde merkezî idarede kullanılan defter türleri hakkında bilgi veren ilk e-
ser, Mahmud b. Ahmed el-Harizmî’nin X.yüzyıl’da kaleme alınan, Mefâtihü’l-‘ulûm adlı an-
siklopedik kitabıdır. Harizmî, Sâsânîlerde mâlî ve askerî alana ilişkin defterleri de anlattıktan 
sonra, arazi ölçümlerine ait kayıtların tutulduğu “dürûzen” adını taşıyan defterlerden bahset-
mektedir. Yine, Ebu’l-Kâsım İbnü’s-Sayrafî Mısır’da Fâtimîler zamanında idarî muamelatta kul-
lanılan defterlerden bahsetmektedir. Bu iki müellifin sözünü ettiği defterlerden bazılarının 
Abbasîler zamanında da kullanıldığı ve diğer İslâm devletlerine de örnek teşkil ettiği, aynı şe-
kilde Anadolu Selçuklularında fethedilen yerlerde arazi tahriri yapılarak bunlara ait defterler 
düzenlendiği bilinmektedir. 47 

Eyyûbîlerde ve Memlûklarda ikta’ların dağıtımı ve kontrolünden sorumlu olan 
Dîvânü’l-Ceyş’de ikta’larla ilgili bilgilerin kayıtlı olduğu cerîdeler (defterler) tutulduğu, yi-
ne Büyük Selçuklularda Dîvân-ı Arz ve Anadolu Selçukluları’nda ise Pervâne’nin idaresin-
de Dîvân-ı Pervânegî adında divanlar bulunup, bunların toprakla ilgili hususlarla ve bilhassa 
ikta’lar ile uğraştıkları ve bunlara ait kayıtları defterlere geçirdikleri bilinmektedir. 48

Bütün bunların yanında özellikle İlhanlılarda defter tutma usulünün daha sistemli 
uygulandığını ve Defterhâne adında bir teşkilata sahip olduklarını görmekteyiz. XIV. yüzyıl-
dan kalma eserler ışığında İlhanlılarda kullanılan defter türleri hakkında tafsilatlı bilgi edinil-

43  Köprülü, a.g.e., s.45-47
44  M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1979, s.103
45  Abdulaziz Ed-Dûrî, “Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler, Abbasîler ve Fatımîler’de Divan”, DİA, C. IX, s. 384-385
46  İbn-i Haldun, a.g.e., C.II, s.627-630, 636
47  Nejat Göyünç, “Defter”, DİA, C.IX, s.88-90
48  Ramazan Şeşen, “Eyyûbilerde Divan”,  Kazım Yaşar Kopraman, “Memlûklarda Divan”, Aydın Taneri, “Büyük Selçuklularda, Anadolu 
Selçuklularında ve İlhanlılarda Divan”, DİA, C.IX, s.381-385
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mektedir. Bunlardan örneğin rûznâmçe, avarece, kânûn gibi defterlerin aynı ya da farklı bir 
adla Osmanlılarda da karşılığının bulunduğunu görmekteyiz. Malî teşkilatı başlangıçta İlhan-
lı tesirinde gelişen Osmanlı Devleti’nde de sistemli bir şekilde defter tutma usulünün mevcu-
diyeti malumdur. Nitekim ilk dönemlerden itibaren defter tutulduğu ve bunların muhafaza-
sına büyük ehemmiyet verildiği de bilinmektedir. Özellikle İlhanlılardaki “Kanun” 49 adı veri-
len defterler ile Osmanlıdaki “Tahrir Defterleri” nde vilayet veya liva kanunnamelerinin bulun-
ması, bunların ilk defterlerine atıf yapılırken defter-i köhne, sonrakiler için defter-i atik ve son 
defterler için de defter-i cedîd tabirlerinin kullanılması ve Fatih Devri’ne ait defterlerin giri-
şinde “ta’dil-i kanun-ı çifthâ ve bennakân…” ibaresinin yer alması 50  dikkat çekicidir. Aynı şe-
kilde İlhanlılarda Defterdâr-ı Memâlik adı verilen görevlinin kontrolünde bir Defterhâne teş-
kilatı bulunması , 51 tıpkı defter türlerinde olduğu gibi defterlerin muhafazası hususundaki 
teşkilatlanmada da İlhanlıların Osmanlıya tesirlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Birbirinden farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda kurulan devletlerdeki müesse-
seler, defter usulleri ve bunların isimleri değerlendirildiğinde, bütün bu müesseselerin  aynı 
kültür temelinden ortaya çıktıklarını açık bir şekilde göstermektedir. Dolayısıyla, mülkiyet te-
lakkisi ve toprak düzeni değerlendirilirken, öz itibarıyla İslâm’ın mülkiyet telakkisinden farklı 
olmayan Osmanlı Devleti toprak düzeninin İslâm hukukundan beslendiğini ve tarihsel süreç 
içerisinde kurulmuş olan birçok devletten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş olduğu-
nu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bununla birlikte Osmanlı Devletinde gerek 
diğer müesseseleri gerek toprak düzeni devletin coğrafî büyümesine, siyasî gücüne ve aka-
binde gerilemesine paralel olarak yeniden düzenlenmiş, ihtiyaçlara göre şekillenmiş ve ne-
vi şahsına münhasır bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan kendine has bu yapı ise, büyük o-
randa toprak ekonomisine dayanıyordu. Osmanlı Devletinde toprak düzeninin sıkı bir şekil-
de kontrol altında tutulduğu dönemler aynı zamanda devletin de en güçlü olduğu dönem-
ler olup, toprak düzeninin bozulması ise devletin çözülmeye ve güçsüzleşmeye başladığı dö-
nemler birbirine paralel olarak ilerlemiştir. Zira Osmanlının askerî, idarî, sosyal  ve iktisadî dü-
zeni neredeyse bütünüyle bu sisteme bağlıydı .

49  Göyünç, a.g.m., s.90
50  Mehmet Öz, XV.-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara 1995, s.
51  Köprülü, a.g.e., s.75; Taneri, a.g.m., s.385
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2. OSMANLI TOPRAK DÜZENİ 

İslâm Hukuku’nun mülkiyet telakkisi Osmanlı Hukuku’nda da hemen hemen aynı 
şekilde kabul edilip, tatbik edilmiştir.52  Bu hukuku benimseyen diğer İslâm Devletleri ile Os-
manlı Devleti’nde arazi genel olarak üç kısma ayrılmaktadır.53  Osmanlı kanunnâmelerine 
göre bunlar;

1. Öşrî arazidir ki, fetih sırasında Müslümanlara temlik olunmuş yahut fetihten 
önce İslâm’a girenlerin yerleri ellerinde mülk olarak bırakılmıştır. Öşrî toprak, sahiplerinin 
mülküdür ve diğer mallar gibi istedikleri şekilde tasarruf edebilirler. Müslümanlar bu top-
rakları eker biçerler ve elde edilen gelirden öşür öderlerdi. Öşür ise fakirlere ve Müslümanla-
ra verilirdi. Askerlere ve başka bir kişiye verilmesi helal değildi. Arz-ı Hicaz ve Basra öşrî ara-
zilerdendi.

2. Harâcî arazidir ki, fetih sırasında gayrimüslimlerin ellerinde bırakılıp kendileri-
ne temlik kılınmıştır. Bunlara toprağın durumuna göre miktarı değişebilen harâc-ı mukâsime 
adında bir vergi öderlerdi. Ayrıca yılda bir miktar akçe de harâc-ı muvazza’a adında bir ver-
gi daha öderlerdi. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, alım, satım ve diğer tasarruf hakları-
na sahiptiler. Satın alanlar da Müslüman bile olsa harâc-ı mukâsimesini ve de harâc-ı muvaz-
za’asını ödeyip sahip olabilirlerdi. Bu arazi de mâlikin ölümü hâlinde diğer malları gibi varis-
lerine intikal ederdi. Sevâd-ı Irak arazisi bu tür arazidendi.
52  Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara 1978, s.6
53  Ömer Avni, Kanun-ı Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hakani, sene 1051, vrk.10-13, Süleymaniye Ktp. Yahya Tevfik Katalogu, no: 278; Ayrıca, 
Ebuussuud Efendi’nin Üsküp Mufassal Tahrir Defterinin (TKGM.KK. TTd. No:160) baş tarafına yazdığı ve muhtelif toprak türlerini izah ettiği 
mukaddimesi için bkz: Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları: Kanunlar, İstanbul 1943, C.I, 
s.298-299

Ömer Avni’nin Hicri 1051 Tarihli “Kanun-ı Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hakani” adlı eserinden
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3.  Arz-ı memleket derler ki,  ne öşrîdir ne de harâcîyedir. Ancak aslı harâcîyedir. 
Bu arazide toprağın rakabesi (yani kuru mülkiyeti) beytü’l-mâl-i müslimînin yani devletindir. 
Reâya bu topraklar üzerinde kiracı gibidir. Ve kendisine verilen arazide ziraatini yapıp, bağ, 
bahçe ve bostan hâlinde kullanabilir. İşlediği bu toprakların gelirinden “öşür” adında harâc-ı 
mukâsimesini ve “çift akçası” adıyla da harâc-ı muvazza’ını verir. Reayanın bu araziyi mülk gibi 
alıp satmaları ve vakfetmeleri söz konusu değildir. Reaya araziyi işleyip vergisini ödediği sü-
rece elinden alınmaz ve öldüğünde de oğulları onun adına tasarruf etmeye devam ederler. 
Oğulları kalmayıp kızları ve kardeşleri kalsa tapu ile onlara da verilebilir. Reaya tasarrufunda 
olan araziyi üç yıl işlemezse elinden alınıp bir başkasına verilir. Bu arazi türüne arz-ı mîrî de 
denilir ki, Rumeli ve Anadolu’nun tümü bu usûl üzere arz-ı mîrîdir.

Osmanlı Devleti’nde arazi hukuku bazı ufak tefek değişikliklerle kendi döneminde-
ki şartlara göre İslâm Hukuku temelinde şekillenmiştir. Ancak, Osmanlı’da toprağın hukukî 
statüsü ve tasarruf şekli bakımından ülkenin tümüne şamil tek bir sistem uygulanmamıştır.   
54 Nitekim, Atıf Bey Arazi Kanunnamesi’nin neden çıkarıldığını izah ederken: “Öşrî ve haracî 
topraklar sahiplerinin mülkü olup bunlarla ilgili muamelat fıkıh tarafından düzenlenmiştir. Fa-

kat rakabesi beytülmale ait olan arazi-i emirîyyeye 
veya arz-ı memleket veya arz-ı mirî denilen arazinin 
tasarrufu, intikali ve sair muamelatı beytülmalin 
menfaatine olmak üzere padişahın iradesine tabi 
olması ve ülkenin çeşitli yerlerinde ve farklı zaman-
larda ihtiyaca göre uygulandığından bunların belli 
bir düzene sokulması gerekmektedir” 55  demekte-
dir. Ancak, yine de tımar sisteminin uygulandığı 
alanlarda genel olarak benzeri uygulamalar yü-
rürlükte olmuştur. Osmanlı Devletinde arazi hu-
kukundaki bu farklılığın sonucu olarak toprak üç 
farklı şekilde bulunabilir, yani tahsis edilirdi. 

Mülk Arazi: Çıplak mülkiyeti yani ra-
kabesi gerçek şahıslar veya hukukî şahıslar elinde 
bulunan hakikî mülk topraklardır. Fetihler sonu-
cunda devlete yeni katılan yerlerde, eskiden beri 
mülk olarak tasarruf edilen, yukarıda izah edilmiş 
olan öşrî ve haracî topraklar, sahipleri elinde mülk 
olarak bırakılarak veya sultan tarafından mirî ara-
ziden şahıslara temlik edilmek suretiyle meydana 
gelirler. Hicaz, Basra ve Sevâd-ı Irak toprakları bu 
nevi araziler olup, ayrıca sultan tarafından sosyal 
bir amaç için veya komutanları ve yararlılığı görü-

54  Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.117
55  Atıf Bey, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1330, s.1-3

TKGM.TTd.no:2-Midilli Mufassal Defteri’nde yer alan mülkname
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lenlere teşvik ve tatmin amacıyla beytülmalden temlik edilmek suretiyle mülk araziler oluşu-
yordu. 56  Sultan tarafından temlik usulü 57  örfî bir uygulamadan ziyade  “İslâm Mülkiyet Te-
lakkisi” kısmında izah edildiği üzere şer’î bir uygulama idi ve gerek Hz. Peygamberin gerekse 
halifelerin bu husustaki uygulamaları temel teşkil etmektedir.

Bu arazilerin tasarrufu ve kullanım hakkı şahısların veya devletin olabilirdi. Tasarruf 
devlete ait olduğunda mülk sahibi toprağın şer’î vergilerini almakla yetinirdi. 58  Bu arazide 
her türlü tasarruf hakkı mülk sahibinin olduğu için arazisini satabilir, evladına miras bıraka-
bilir veya isterse vakfedebilirdi.  

Vakıf Arazi: Mülk arazi sahibinin veya sultan tarafından mirî araziden bir parça-
sının elde edilen gelirini yol, köprü, cami, medrese, zaviye, kervansaray v.s sosyal amaçlı ha-
yır hizmetlerinde kullanılmak üzere vakfetmesi üzerine ortaya çıkan arazilerdir. Bu nevi arazi 
vakfedildiğinde rakabesi ve tasarruf hakkı vakfına ait olur. 

Vakıf umumiyetle sosyal bir amaca hizmet için ortaya çıkmaktaysa da ailenin sahip 
olduğu mülkleri müsadere gibi taarruzdan muhafaza etmek için kurulan evlatlık vakıflar da 
bulunmaktaydı. 59  Nitekim Fatih bu durumdaki vakıfların birçoğunu fesh ederek arazileri tı-
mara çevirmiş ancak, oğlu II. Bayezid bu arazileri tekrar vakıflarına iade etmiştir. 60

56  Ö.L.Barkan, “Mülk Topraklar ve Sultanların Temlik Hakkı”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, İstanbul 1980, s.231-236; Ünal, a.g.e., 
s.121-122
57  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, Haz. Mithat Sertoğlu, İstanbul 1992, s.49
58  Ünal, a.g.e, s.122
59  Barkan, “Şer’i Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıflar”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, s.209-230; “İmparatorluk Devrinde Toprak 
Mülk ve Vakıfların Hususîyetleri”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, s.249-266
60  Ünal, a.g.e., s.122; Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, Ankara 2006, s.51

Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde yer alan vakıf defterlerinden örnek
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Mirî Arazi: Bu arazi gayrimüslimlerden fetih yoluyla alınıp rakabesi devlete ait 
olmak üzere ayrılan arazidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere bunlara arz-ı memleket, arazi-
i emîrîyye veya arz-i mîrî denilirdi. Reaya mülkiyeti beytülmale ait olan bu toprakları bir ne-
vi icâre-i muaccele (peşin para) olan tapu resmini 61  ödeyerek tasarruf hakkını satın alır, ge-
rekli şartları yerine getirmek üzere bu toprakları dilediği gibi işler ve kendisinden sonra ge-
lenlere de miras olarak bırakır, işlediği topraklardan elde ettiği gelirden öşür ve çift akçesi a-
dıyla resimlerini öder. Bu vergilerin oranları, ürüne ve bölgeye göre değişmekte olup, her vi-
layetin tahrir defterinin baş tarafında yer alan sancak kanunnamelerinde ayrıntılı olarak açık-
lanırlar. Bu toprak türü ile ilgili tafsilatlı bilgi dirlik sistemi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak ve-
rileceğinden burada ayrıca bahsedilmemiştir. 

 Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını mirî arazi oluşturmakta ve bu arazi ü-
zerinde tesis edilen dirlik sistemi de (has, zeamet ve tımarlar) devletin idarî, iktisadî, sosyal ve 
askerî gücünün temelini oluşturmakta idi.

61  Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, Terc.F.Hakan Özcan, Ankara 1999, s.37

Arazi ile ilgili kayıtların tutulduğu Tahrir Defteri Örneği
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3. OSMANLI DİRLİK (TİMAR) SİSTEMİ

Dirlik ve timar terimleri sürekli olarak birbirinin yerine kullanılmakta olup, bu siste-
min en genel adı dirlik sistemidir. 62  Has, zeamet ve timarlardan müteşekkil olan dirlik siste-
minde sayıca en büyük kısmını timarlar oluşturmakta olup, aynı zamanda sistemin en temel 
parçası olduğundan “dirlik sistemi” yerine “timar sistemi” terimi de kullanılır.

Osmanlı Devleti’nde, geçimlerine ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere 
(maaş karşılığı), bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerden kendi nam ve hesapları-
na tahsil edebilme yetkisiyle tahsis edilmiş olan gelir kaynaklarına timar denilir. 63 Bir mem-
leket fethedildiğinde veya umumî değişiklikler veya diğer sebeplerle o bölgenin tahriri ya-
pılarak gelir kaynakları tespit edilir, tespit edilen vergi gelirleri has, zeamet ve timar olarak 
küçük parçalara bölünerek asker ve memurlara çeşitli hizmetler karşılığı olarak tevcih edile-
rek dirlik sistemi  tatbik edilirdi. Timar usulü, muayyen bir arazinin tescili veya araziye ait ba-
zı hakların verilmesinden ziyade, bu araziden elde edilen vergi gelirlerinin havalesinden iba-
rettir. 64 Ayrıca havale edilen vergiler doğrudan toprağa ait vergilerle sınırlı olmayıp, baş ver-
gisi, pazar bacları gibi dolaylı vergileri de ihtiva ederdi. 

Timar sistemi devletin büyük bir kısmında eyalet yönetiminin temelini teşkil etmesi 
bakımından idarî, vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturması bakımından malî, devletin 
en büyük ordusunun (eyalet askerlerinin) dayanağı olması bakımından askerî ve toplumun 
belirli bir düzen içerisinde tutulmasını sağlaması bakımından da içtimaî bir yapı olarak orga-
nize edilmiş olup, Osmanlı Devleti’nin en temel müesseselerinden birisidir.

62  Mustafa Oflaz, “Osmanlı Dirlik Sistemi”, Türkler, C.X, s.695
63  Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, s.805
64  Halil İnalcık, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü”, Osmanlı İmparatorluğu-Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996, s.27
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Osmanlı timar sistemi üzerinde çalışan bilhassa Batılı ilim adamları bu sistemin Bi-
zans proniasının bir kopyası olduğunu ileri sürmüşler ve Grekçe’deki “timarion” kelimesiy-
le bağlantısı üzerinde durmuşlardır. Timarion teriminin İslâm ve Türk devletlerinde kullanı-
lan ikta’ manasında, Batı’da ilk kullanılışının XVI. yüzyıla ait olduğunu, 65 timar kelimesinin 
aslının Pehlevi diline ait olup “acı, endişe, şefkat, dikkat, sadakat, bakım” anlamlarına geldi-
ğini, Grekçe’deki timarion kelimesinin ise Osmanlıca aracılığı ile bu dile geçtiğini 66 gözar-
dı etmişlerdir. Osmanlı timar sisteminin Bizans proniasının aynı olduğunu iddia eden araştır-
macıların en büyük yanılgısı Osmanlı timarının menşeini Selçuklularda ve bilhassa Anadolu 
Selçukluları’nda aramamış olmalarıdır. 67 Yine, daha İslâm devletinin ilk yıllarından itibaren 
uygulanan ikta’ usulünün bilhassa Abbasîler devrinde Osmanlı Devleti’nde uygulandığı şe-
kilde uygulandığını ise göz ardı etmektedirler.

İslâm Devleti’nin ilk yıllarında fetihler sırasında sahipsiz kalan toprakların vergileri-
ni devlete vermek şartıyla kişilere havale edildiği ve böylece ilk ikta’ uygulamasının Hz. Ömer 
zamanında başladığı bilinmektedir. 68  Ancak, İslâm devletindeki bu ilk ikta’ uygulaması, tat-
bikatta biraz farklı uygulanmaktadır. Ebu Yusuf, halifenin devlet arazisinden bir şahsa ikta’da 
bulunduğu zaman, ondan sonra gelecek halifenin verilen o yeri geri alamayacağını veya baş-
kasını veremeyeceğini belirterek; artık, arazinin mülk hâline gelmiş olduğunu kaydetmekte-
dir. 69  Arazinin ikta’en temlikî denen bu uygulamada artık arazi mülke dönüşmekte ve varis-
lerine de intikal etmektedir. Bununla beraber Abbasîler devrinde ikta’ mülk olarak değil, daha 
ziyade Osmanlı’da uygulandığı usulle uygulanmıştır. Yine temlikî ikta’ uygulamasına da yer 
verilmiş olmakla birlikte Abbasîlerdeki “araziyi üç sene boş bırakanın elinden alınması” prensi-
binin 70  Osmanlı arazi kanunlarında da aynen uygulandığı görülmektedir.

İslâm devletlerindeki ikta’ uygulamasının benzeri Osmanlılardan önce Büyük Sel-
çuklular ile  Anadolu Selçuklularında ve Mısır’da Memluklarda da yine İkta’ adı ile uygulan-
maktaydı.   71 Büyük Selçuklularda Abbasîler devrinde uygulanan ikta’ sisteminden farklı ola-
rak, ikta’ sahipleri devlete vergi veriyorlardı. Ancak zamanla bunu aksatmaya ve çiftçiyi daha 
fazla gelir için zorlamaya başlamışlardı. Devlet bu duruma müdahalede başarısız olmuş, dev-
let gelirleri azaldığı gibi çiftçi de kötü bir duruma düşmüştü. Nihayet, Nizâmülmülk devletin 
güçlü olmasında faydalanarak arazi üzerinde yeni bir kanun yapıp arazi hukukunu ıslah etti. 
Nizâmülmülk, askerî hizmet karşılığı olmak üzere ve irsen intikal edebilecek bir yapıda araziyi 
parçalara ayırtıp, bunları askerlere dağıttı. Böylece ikta’ sahibi yaptığı kişileri askerliğe ve ül-
ke savunmasına mecbur etti. 72  Yeni nizama göre, arazi ikta’ edilenler reayadan şahsını, ma-
lını, ailesini sıkıntıya sokmayacak şekilde muayyen bir miktar vergi alabilecek, bundan fazlası 
için reayaya zulmedemeyecekti. Reayanın ise sultan dergâhına gelip şikayet edebilme hak-
kı olacaktı. İkta’ sahipleri “mülkün sultana ait olduğunu” unutur ve farklı davranırlarsa ikta’ları 
65  Barkan, “Timar”, s.805-806
66  Nicoara Beldıcıanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, Ankara 1985, Çev.Mehmet Ali Kılıçbay, s.11
67  Köprülü, a.g.e., s.95
68  Yılmaz Kurt, “Osmanlı Toprak Yönetimi”, Türkler, C.III, s.59
69  Halil Bayrakçı, Osmanlı Toprak Sistemi-Mirî Hukuk, İstanbul 1990, s.21
70  İnalcık, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devri’ndeki Şekillerle Mukayesesi”, s.26
71  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.5
72  İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1988, s.18; Köprülü, a.g.e., s.97



23

Tarih Boyunca Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Toprak Düzeni

ellerinden alınacaktı. Ayrıca, ikta’ sahiplerinin belirli bir bölgede yerleşip toprak ve güç sahi-
bi beyler hâline gelmemeleri için belirli aralıklarla ikta’ların yerlerinin değiştirilmesi de öngö-
rülmüştü. 73 Nizâmülmülk’ün koyduğu bu esaslar ile toprak bir düzene sokulduğu gibi sayı-
ca artmış düzenli bir orduda teşkil edilmiş oluyordu.  

Selçuklukların takip ettikleri bu ikta’ usulü, esas itibarıyla kendilerinden evvelki İslâm 
devletlerinin uyguladıkları sistemin aynıydı. Selçukluların getirdikleri değişiklik, irsî olarak in-
tikal eden, yani babadan oğula kalan askerî mukataalar ihdas etmeleriydi. Selçukluların uy-
guladıkları sistemin en büyük zaafı ise özellikle sınır boylarında hanedan üyelerine ve büyük 
emirlere ikta’ edilen yerlerde güçlü siyasî yapılanmaların ortaya çıkması olmuştur. 74

Büyük Selçuklularda görülen ikta’ sisteminin ona bağlı uç beyliklerinde sonraki yıl-
larda da uygulandığı bilinmektedir. Gerek Anadolu Selçuklularında gerekse sonrasında Os-
manoğulları ve diğer beyliklerde ikta’ sisteminin uygulandığı malumdur. Nitekim Anadolu 
Selçuklularında Pervanecinin riyasetindeki divanda has ve ikta’, yani timarlara ait beratlar ha-
zırlanmaktaydı. Anadolu Beylikleri döneminde ise toprağın önemli bir kısmını ikta’ yani timar 
oluşturmaktaydı. 75

Buraya kadar söz edilen bilgilerden anlaşılacağı üzere, timar sistemi en temelde 
İslâm Devleti’nde uygulanmaya başlanan ikta’ sistemine dayanır. Bu sistem Büyük Selçuk-
lular zamanında geliştirilerek bir düzene sokulmuş, Anadolu Selçukluları ve Beylikler devir-
lerinde devam edildiği gibi, Osmanlıda da bu sistem uygulanmaya devam edilmiştir. Dirlik 
sisteminin parçalarından has önceki devletlerde olduğu gibi yine has olarak, ikta’ ise geliri-
ne göre ikiye bölünerek zeamet ve timar olarak adlandırılmış ve Osmanlı Devletinde bu sis-
tem, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre şekillenerek zamanla, tüm teferruatı ile kemale ermiş ola-
rak uygulanmıştır. Osmanlı timarının kökeni İslâm ve Türk devletlerindeki uygulamaların bir 
devamı olmakla birlikte, zaman içinde doğrudan veya dolaylı olarak Bizans’ın pronia siste-
mi ile karşılıklı etkileşmesi de mümkündür. Pronia sisteminin ise, daha önceleri feodal bir ya-
pıya sahip iken 76 , Abbasîlerdeki ikta’ uygulamasından etkilenerek yaygın olarak bilinen ik-
ta’ ya da timar uygulaması tarzında şekillendiği de unutulmamalıdır. Şunu da unutmamak la-
zımdır ki, timar sisteminin ikta’ın yanında pronia ile veya Batı’daki feodalite ile benzerlikleri-
nin olması modernite öncesi ulaşım ve iletişim şartları, para ekonomisinin sınırları ve benze-
ri faktörlerin benzerliği dolayısıyladır.

Osmanlı Devleti’nde timar sisteminin Osman Bey’den itibaren uygulandığını Âşık 
Paşazade’nin naklettiği “Osman Gazi Kanunu” hükümlerinden anlamaktayız. Osman Gazi’nin 
kanununda “…ve dahi her kime kim bir timar virdüm anın elinden sebepsiz almayalar ve hem öl-
düğü vaktin oğluna vireler…ve her kim bu kanunu bozarsa Allah ondan razı olmasın...” 77  denil-
mektedir. İlan edilen bu kanun, devletin ilk kuruluş yıllarından itibaren timar sisteminin uy-
gulandığının ve seleflerinin sistemini devam ettirdiklerinin bir göstergesidir. Osman Gazi’nin 

73  Nizâmülmülk, Siyasetnâme, s.23,29 
74  Köprülü, a.g.e., s.103
75  Uzunçarşılı, Medhal, s.95,147
76  George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev.Fikret Işıltan, Ankara 1991, s.343-345
77  Aşık Paşazade, Tevarih-i Âl-i Osman, Haz. Kemal Yavuz, M.A.Yekta Saraç, İstanbul 2007, s.290
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fetihler sonucunda ele geçirilen yerleri önde gelen komutanlara timar olarak bölüştürdüğü 
78 , yine Orhan Gazi Kocaeli’ni Karamürsel’e 79 , Gelibolu’daki fethedilen yerleri ise Yakup Ece 
ve Fazıl Beylere 80  timar olarak verdiğini görmekteyiz. Sultan Murad devrinde Hamit Vilaye-
ti zaptedilince bölgedeki timar erleri yerlerinde bırakılmış, fakat ellerine yeni timar beratları 
verilmiştir. 81  Yine Sultan Yıldırım Bayezid Aydınoğulları, Saruhan ve Menteşe illerini ele geçi-
rince burada umumiyetle mevcut timar erlerini yerinde bırakmıştır .  82  Yine, II. Murad zama-
nında Arnavutluk’ta timar sisteminin yerleştirildiğini tahrir kayıtlarında görmekteyiz. 83  Aynı 
kayıtlarda “Merhum sultan zamanına ait timarlar” dan bahsedilmesi timar sisteminin bu böl-
gede Çelebi Mehmed devrinde de tatbik edildiğini göstermektedir.

Görüleceği üzere, Osman Bey’den itibaren timar sistemi uygulanmakta olup, Orhan 
Bey devrinde fetihler genişleyip Rumeli’ne uzanınca timar sistemi buralarda da hemen tat-
bik edilerek uygulamaya konulmuş ve sonraki sultanlarda sistemi devam ettirmişlerdi. Aynı 
zamanda, Anadolu’da yapılan fetihlerde ise, ele geçirilen beyliklerdeki sisteme çok fazla do-
kunulmamış ve buralarda Selçuklunun bir devamı olarak uygulanan timar sistemi devam et-
tirilmiş, yeni devletin ve sultanın hakimiyetinin bir göstergesi olarak, yalnız ellerine yeni sul-
tanın beratları verilmiştir.

Fetret Devri’nden sonra da muntazam bir 
şekilde devam ettirilen Osmanlı timar sistemi II. 
Mehmed (Fatih) devrine gelinceye kadar tamamıy-
la yerine oturmuştu. Fatih devrinde timar sistemi i-
le ilgili yapılan en önemli değişiklik timar sahipleri-
nin beratlarının bir suretinin deftere yazılması, köy-
ler ve çiftliklerin hudutlarının da belirlenmesi usu-
lünün Ferman-ı Hümayun gereği kanun hâline ge-
tirilmesidir. Başlangıçta timar tevcihleri yapılırken 
hangi timar veya zeametin kime verildiği belirtilir, 
ancak hudut ve miktarları tayin edilmeden berat-
ları verilirdi. Boğdan Seferinde timar ve zeamet iş-
lerindeki karışıklıklar görülmüş ve 1476’dan itiba-
ren timar beratları için özel defterler tanzim edilip, 
hususî beratlar oluşturulmuştur. 84

Fatih’ten itibaren istikrarlı bir şekilde de-
vam eden dirlik sistemi Kanunî devrine gelindi-
ğinde klasik ve ihtişamlı dönemine ulaştı. Kanunî 

78  Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihannüma-Neşri Tarihi, Haz. F.Reşit Unat,M.Altay Köymen, Ankara 1995, s.113,123; Aşık Paşazade Tarihi, s.295
79  Oruç Bey, Tevarih-i Âl-i Osman, Haz.Necdet Öztürk, İstanbul 2008, s.16; Neşri Tarihi, s.153; Aşık Paşazade Tarihi, s.310
80  Neşri Tarihi, s.185
81  Aşık Paşazade Tarihi, s.331
82  Neşri Tarihi, s.313
83  İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arnavid, s.15; İnalcık, “1431 Tarihli Timar Defterine Göre Fatih Devri’nden Önce Timar 
Sistemi”, Toplum ve Ekonomi, s.111
84  Oflaz, a.g.m., s.697

Fatih Devri’ne ait Ayasofya Vakfiyesi
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Devri’nde hemen her alanda olduğu gibi toprak düzeni de yeni kanunlarla yeniden bir niza-
ma sokuldu. Buna göre, mirî topraklarda yaşayanların ellerindeki menkul malları ile ev, bağ 
ve bahçe gibi gayrimenkul malları yine kendilerinde kalacak diledikleri gibi tasarruf edebile-
cek ve temlik hakkına sahip bulunacaklar; rakabesi hazineye ait olan yerlerde ise, ziraat ettik-
leri tarlalar tasarruflarında kalmakla birlikte kendi mülkleri olmayıp arz-ı memleket sayılacak-
tı. 85  Bu içtihatlar sonraki dönemlerde de kabul görüp uygulanmıştı. Bununla birlikte, yeni 
nizamda zaman zaman değişiklik yapılıp bir has zeamete, zeamet timara veya vakfa dönüş-
türülebiliyordu. Ancak bu padişahın iradesi ile bizzat nişancı tarafından yapılabiliyordu. Yani, 
toprak sistemi sıkı kontrol altına alınmış bulunuyordu. Bu dönemde dirlik sisteminde yapılan 
en önemli değişiklik 1531 tarihli ferman ile timarların tezkireli ve tezkiresiz diye ayrılması ve 
kılıç hakkı denilen miktara kadar olan timarların, yani tezkiresiz timarların beylerbeyiler ta-
rafından merkezin izni olmaksızın beylerbeyi beratı ile tevcih edilebileceğinin kanun hâline 
getirmesi olmuştur. Zeametler ise, gelirleri yüksek olduğundan kılıç hakkı da olsa bu yetki-
nin dışındaydı. 86  Tezkireli timarlar ise yine merkezden alınan beratla tevcih edilebilecekti.

Timar sisteminin bozulmaya başlaması, sistemin en ihtişamlı olarak uygulandığı XVI.
yüzyılın ikinci yarısına yani Kanunî Devri’ne rastlamaktadır. Bu dönemde çiftçi sınıfı iktisadî 
darlık içine düşerek ziraattan soğumaya başlamış, bu hâl ise sipahileri (sahib-i arzı) etkilemiş-
tir. Ayrıca, uzun süren ve ardı ardına devam eden savaşlarda timar erbabının artık yorgunluk 
belirtileri gösterdikleri görülmektedir. 87  Ancak, devletin en güçlü olduğu ve kudretli bir hü-
kümdarın yönetiminde bulunduğu bu dönemde, timar sisteminin bozulması yönünde baş 
gösteren alametler hissedilmemiş ve devlette ciddi bir rahatsızlığa neden olmamıştır. Ancak 
Kanunî’den sonra bozulmanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Koçi Bey timar sisteminde-
ki bozulmanın sebeplerini izah ederken, “güçlü devlet adamlarının sisteme müdahale ederek 
bu işi suiistimal ettiklerini ve timarları bir yolunu bulup, kimisi paşmaklık, kimisi arpalık, kimisi 
havass-ı hümayuna ilhak edip ve kimilerine mülk ve vakıf ve bir kısmını da hakkı olmayanlara te-
kaütlük olarak verdiklerini, hakikî timar erbabının ise dirliklerini kaybettiklerini” ve ayrıca “III.Mu-
85  M.Tayyib Gökbilgin, Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul 1992, s.203-204
86  M.Tayyib Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Timar ve Zeamet Tevcihleri ile İlgili Beratları”, İÜ. Ed.Fak. Tarih Dergisi, İstanbul 1967, 
C.XVII, S.22, s.38-39; Pakalın, a.g.e., C.III, s.501
87  Mustafa Akdağ, “Timar Rejiminin Bozuluşu”, AÜ. DTCF Dergisi, C.III, S.4, Ankara 1945, s.422

Kanuni Sultan Süleyman Tuğrası
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rat devrinde iltimasla kendi adamlarına timar tevcih edilme usulünün ilk defa Özdemiroğlu Os-
man Paşa tarafından başlatıldığını” 88 yazmaktadır. Timar sisteminin bozulmasındaki önemli 
bir etken de rüşvetle dirlik verilmesine başlanmasıydı. Bu işi Kanunî Sultan Süleyman zama-
nında Beylerbeylik yapan Hüsrev Paşa’nın başlattığını, boşalan dirlikleri savaşa gücü yeten, 
hizmeti geçip hak sahibi olanlara vermesi gerekirken, bazı çıkarlar karşılığında dirliklerin tev-
cih edildiğini görmekteyiz. Sistemin bozulmasındaki önemli sebeplerden birisi de iltizam u-
sulünün başlamasıydı. Gerek havas-ı hümayun, gerek vezirler ve gerekse emirler has ve zea-
metlerinin gelirlerini eminleri eliyle toplatırken, Vezir Rüstem Paşa hasların iltizama verilmesi 
gibi yıkıcı bir uygulamayı başlatmıştır. Bu şekilde gelirleri iltizama verme işi zamanla vakıf a-
razilere ve hatta timarlara dek uzanmıştır. 89

Timar sisteminin bozulmasındaki bir diğer önemli gelişme de boşalan timar ve ze-
ametlerin kadim kanunların hilafına merkezden verilmeye başlanmasıdır. Timar ve zeamet-
lerin merkezden verilmeye başlanması birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Aynı timara ve zeamete ait farklı kimselerin elinde berat bulunur olup, ortaya çıkan kargaşa-
da ürünler ziyan olduğu gibi, reaya da arada ezilmeye başlamıştı. Evvelce beylerbeyiler eh-
liyetsiz kimselere berat verdiğinde, ehliyetli olanlar divana şikâyet edebilirken, şimdi veziri-
azam olanlar ehliyetsizlere berat verdiğinde hak sahipleri şikâyet edecek merci bulamaz ol-
muşlardı. 90

         Bunların yanı sıra verimli birçok timar ve zeametin boşaldıkça devlet tarafından 
mirî mukataaya sokulması da sistemin bozulmasında mühim rol oynamıştır. Esasen bu tür 
değişiklikler kanun gereği yasak olmasına rağmen, “filanca timar verimsiz olup üzerine almak 
isteyen bulunmadığında mukataaya çevrilip üst düzey devlet görevlilerinden filancaya verilme-
sine” diye emir çıkarılmakta, ya da “dirliklerin mukataaya çevrilmesi silahlı asker sayısının azal-
masına sebep olacağı için sıkı sıkıya yasaklanmış ise de, filanca devlete hizmet edip ödüllendiri-
leceğinden başkalarına örnek olmamak üzere padişahın izniyle mukataaya çevrildi” denilerek 
timar ve zeametler kişilere mülk olarak veya vakıf olarak verilmeye başlanmıştı. Diğer bir o-
lumsuz uygulama da sepet timarı denilen uygulamaydı. Sözde verimsiz ve isteklisi olmayan 
timarların beratları sepete konulmaktaydı ve talibi çıkmadığından bunlar vali ve alaybeyleri-
ne yemlik olarak verilmekteydi. Hatta kimileri adı var kendi yok kişilere verilip beratı bile çı-
karılıyordu. 91  Kısacası, isteklileri olmasına rağmen, timar ve zeametler çeşitli yollarla hak sa-
hibi olmayanlara kimi zaman rüşvetle ve kimi zaman da iltimasla veriliyordu. Böylece timar 
sistemine dayalı olarak ayakta duran ve geçmişte büyük zaferlerin kazanılmasında etkili olan 
nitelikli ve nicelikli eyalet ordusu sayıca azalmış, düzensiz ve disiplinsiz bir hâle gelmişti. 

88  Koçibey Risalesi, Haz. Yılmaz Kurt, Ankara 1998, s.47-48
89  Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-Vukuat, Haz. Neşet Çağatay, Ankara 1992, C.III/IV, s.135-137; Timar sistemindeki usulsüzlükler ve sistemin 
bozulma nedenleri hakkında bilgi için ayrıca bkz.: Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesayihü’l-vüzera ve’l-ümera, (Devlet Adamlarına Öğütler), Haz. 
Hüseyin Ragıp Uğural, Ankara 2000, s.144-152
90  Oflaz, a.g.m., s.698
91  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.124
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Timar sisteminde vergileri aynî olarak toplayan sipahiler bunları nakde dönüştürüp 
devlet adına cebelü besliyorlar ve eyalet ordusunu merkeze yük olmadan ayakta tutabiliyor-
lardı. Timar sisteminin bozulması ise devleti, ordusunu tamamen ulufeli askerlikten teşkil et-
meye zorlamıştır. Bunun yapılması ise vergi teşkilatının tümden değişmesi demekti. Bu du-
rumda çiftçinin sipahiye verdiği rüsumlar ve öşrün toplanması için vergiler mültezimlere sa-
tılmaya başlandı. Taşra teşkilatındaki beyler de birer mültezim gibi iş görmeyi başlamışlardı. 
XVII. yüzyıla gelindiğinde timar sistemi askerî hüviyetini artık nerdeyse kaybetmiş bulunu-
yordu.92 Bundan sonrasında toprak ve vergi sisteminde iltizam sistemi etkin bir rol oynama-
ya başladı. Aslında bu zamanın şartları içinde gerekliydi. Zira değişen askerî teknolojiler, yeni 
taktikler ve ateşli silahlarla donanmış ordular karşısında asıl mesleği çiftçilik olup, profesyo-
nel bir karakter taşımayan, yeterli talimi ve dönemi için modern teçhizatı olmayan timar sis-
temine dayalı eyalet ordusunun, kadim zamanlardaki büyük zaferleri kazanması da beklene-
mezdi. Ordu zamanın şartlarına uygun profesyonel bir yapıya sahip olmalıydı. Yeni teşkil e-
dilen maaşlı asker sınıfının giderleri ise timar sistemine adapte edilemediğinden vergi siste-
minin de değişmesi zorunluluktu. Söz konusu şartlar sonuçta iltizam sisteminin uygulama-
ya geçmesini ve etkin bir hâl almasını beraberinde getirdi. Sonuç olarak timar sistemi artık 
askerî bir hüviyete sahip olmayan yeni bir yapıya kavuştu.

4. DİRLİK ÇEŞİTLERİ

İslâm ve Türk devletlerinde dirlik başlangıçta tek tip olarak, yani ikta’ adı altında bu-
lunmaktayken, sonradan gelirlerin miktarına göre has ve ikta’ olarak iki gruba ayrılmıştır. Os-
manlı Devleti’nde ise dirlik üç ana gruba ayrılmaktadır: Has, zeamet ve timar.

1. HAS
Dirlik sistemi içerisinde en büyük gelir grubu olup, 100 bin akçeden yüksek gelirli 

dirlikler için kullanılan tabirdir. Haslar içinde en önemli yeri padişah hasları almaktaydı. Bun-
ların gelirlerinin bir kısmı maliye hazinesine, bir kısmı ise padişahın kendisine ait olan iç hazi-
neye aktarılırdı. 93  Fatih Kanunnamesi’nde “bana yarar has defterdarlarım her kimde bulsalar 
ellerinden alıp yerine benim haslarımdan bi-hasıl olanları vireler” 94 kaidesinin getirilmesi ile, 
“hass-ı atik” ve “hass-ı cedid” tabirleri ortaya çıkmış olup, cedid hasların gelirleri pek çok yer-
de atik hasların üç katı civarındaydı. 95  Padişah haslarından başka, haslar genellikle sancak-
beyi, beylerbeyi, vezirler, hükümdarın annesi, eşleri ve kız kardeşlerine mahsustu. 96  1528 
yılı kayıtlarına göre gelirlerin % 51’ini padişah haslarına, % 37’sini ulema ve vüzera hasları ile 
zeamet ve timarlara, %12’sinin ise vakıflara ayrıldığı görülmektedir. 97  Padişah hasları dışın-
da en büyük gelir 1.200 bin akçe hasla veziriazamlara ayrılmıştı ve bu has bir makam maaşı 

92  Akdağ, a.g.m., s.426-427
93  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.3
94  “Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi”, s.47
95  Oflaz, a.g.m., s.701
96  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.3
97  Barkan, “ H.933-934 (M.1527-1528) Malî Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İÜ. İletişim Fak. Dergisi, s.277
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olarak verilmekte olup, görevi bitince halefine intikal ederdi. 98  Erzurum ve Diyarbakır gibi 
sınır eyaletlerinde beylerbeyi hasları 1 milyon 200 bin akça civarında olmasına rağmen, ge-
nelde beylerbeyi hasları 650 bin-1 milyon akça arasında değişmekteydi. Görev karşılığı veri-
len bu haslar dışında ilmiye sınıfından bazı kişilere verilen “arpalık” ile saray kadınlarına ve-
rilen “paşmaklık” adında haslar da mevcut olmakla birlikte, bunların belli bir ölçüsü ve kura-
lı bulunmamaktaydı . 99

2. ZEAMET

Geliri 20 bin akçe ile 99.999 akça arasında olan dirlik grubuna verilen isimdir. Bunla-
ra sahip olanlara ise zaim veya erbab-ı zeamet denilir. Zeamet alay beyi, timar defterdarı, ti-
mar kethüdası, divan kâtip ve çavuşlarıyla müteferrikaları, defter emini ve bazı Defterhâne 
çalışanları gibi orta dereceli devlet memurları, yörük beyleri, müsellem beyleri ile beylerbe-
yi ve sancak beyi oğullarına tevcih edilirdi. Zeamet tevcihleri merkezden yapılırdı. Zeamet 
sahibi timarlı sipahi gibi sefere çağrıldığında cebelüsü ile katılmak zorundaydı. 100  Timar-
da kılıç hakkı olan 3 bin akçenin üzerindeki her 3 bin akçe için bir cebelü bulundurmak zo-
runlu iken, zeamet sahibinin kılıç hakkı 5 bin akçe olup, bunun üzerindeki her 5 bin akçe için 
bir cebelü getirmekle sorumlu idi101. Zeametlerin kılıç adı verilen esas bölümü 20 bin akçe i-
di ve zeamet mahlul olduğunda bir başkasına bu miktardan aşağı tevcih edilmezdi. Buna  
“icmâllü kılıç zeamet” adı verilir. Normal zeametler ise, timar olarak verilip sonrasında terakki-
lerle 20 bin akçeyi geçtiğinden zeamet diye anılır, fakat mahlul olduğunda bozulup parçala-
ra ayrılabilirdi. 102

Zeametler de tıpkı timarlar gibi, erbab-ı seyf denilen askerî sınıfa hizmetlerine karşı-
lık tevcih edilmiş bir geçim kaynağıydı ve zaimler de timarlı sipahiler gibi dirlik bölgesinde i-
kamet etmek zorundaydılar. Zeametler serbest timar statüsünde olduğu için zaimlerin, böl-
gelerindeki bad-i hava vergilerinin tamamını tasarruf etme yetkileri vardı. Sefere gitmedikle-
ri taktirde dirliği elinden alınmaz ancak, bir yıllık geliri müsadere edilirdi. 103

3. TİMAR 

Osmanlı dirlik sisteminin esasını, ekonomik ve askerî yapısının temelini ve dirlik sis-
temi içerisinde sayı olarak da ana grubunu timar oluşturmaktadır. Yıllık geliri 19.999 akçeye 
kadar olan dirliklere verilen addır. 104  Timar tasarruf edenlere “erbab-ı timar” veya “timarlı si-
pahi” denilmektedir. Bölgesine göre değişmekle birlikte timarın 2 ila 6 bin arasındaki çekir-

98  Ünal, a.g.e., s.176
99  Kurt, a.g.m., s.60-61
100  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.132-133; Oflaz, a.g.m., s.702; Kurt, a.g.m., s.61; Ünal, a.g.e., s.177
101  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.5-6
102  Ayn-ı Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Malî Güçleri, Çev.Hadiye Tuncer, Ankara 
1964, s.37; Ayn-ı Ali Efendi, Kanunname-i Al-i Osman, Çev.Hadiye Tuncer, Ankara 1962, s.25
103  Kurt, a.g.m., s.61; ÜNAL, a.g.e., s.177
104  Ayn-ı Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Malî Güçleri, s.38; Ayn-ı Ali Efendi, Kanun-
name-i Al-i Osman, s.25
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dek veya kadro kısmına “kılıç timar” adı verilir ve kılıç timar, timarın parçalanamayan en kü-
çük parçasıdır. Timar terakki, zam veya hisselerle  daha büyük bir miktara ulaşmış olsa da, 
mahlul olduğunda, kılıç hakkının üst tarafı bölünerek başkalarına verilebilirdi, ancak kılıç kıs-
mı bölünmeden tevcih edilirdi ve bölünmesi de caiz kabul edilmezdi 105 . Bir sipahiye birden 

fazla kılıç verilmemesi, verilmiş ise diğerinin alınarak müstahak olan bir başkasına tevcih e-
dilmesi 106  timar sisteminin en önemli hususlarından birisini teşkil etmekte olup, kadim ka-
nunlara riayet edilerek muamelelerin yürütülmesi hususunda nişancı, reis ve defter eminle-
ri uyarılıp, iki kılıç timarın bir kişiye verilmemesine çok dikkat etmeleri için tembih edilirlerdi. 
107  Timarın ilk tevcihinde verilen en az miktarına “iptida” adı verilir. Rumeli Eyaleti’nde iptida 
en çok 6 bin akçe olup, bunun 3 bini kılıç ve diğer 3 bini hisse kabul edilirdi. Bu miktar diğer 
eyaletlerde 3 ila 5 bin akçe arasındaydı . 108

105  Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar: Hırzü’l-Mülûk, Ankara 1988, s.158
106  BOA.Mühimme Defterleri, C.VII, K.I, s.90, hüküm 91
107  Selanikî Mustafa Efendi, Selanikî Tarihi, Haz.Mehmed İpşirli, Ankara 1999, C.II, s.636
108  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.4

Timar Sisteminin ana kütükleri olan tahrir defterlerinden örnek
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Timarlar veriliş şekline göre “tezkireli timar” ve “tezkiresiz timar” olarak ikiye ayrılır. 
Geliri düşük olup, beylerbeyi beratıyla verilen timarlara tezkiresiz timar, geliri yüksek olup, 
beylerbeyi tezkeresiyle gönderilip, tayini Divan-ı Hümayun tarafından gerçekleştirilen timar-
lara tezkireli timar denilirdi . 109

Timarlar idarî ve malî muhtariyeti bakımından “serbest timar” ve “serbest olmayan ti-
mar” şeklinde de iki gruba ayrılmaktadır. Padişah hasları, yüksek dereceli devlet görevlileri i-
le memur ve askerlerin has ve zeametleri, idarî ve malî bakımdan bazı imtiyazlara sahip ser-
best timarlar olarak kabul edilirdir. Bu timarda “resm-i serbestiye” denilen “niyabet” ve “bad-ı 
heva” isimleri altında kaydedilmiş olan vergileri almak hakkı bulunuyordu. Resm-i arus (ger-
dek resmi), tapu resmi, adet-i destbani (koruculuk hakkı), koyun, tütün, otlak ve kışlak resim-
leri ile cürüm ve cinayet resmi serbest timarların aldıkları vergilerdendir. 110   Serbest olma-
yan timar sahipleri ise bu vergileri alıp, bağlı bulunduğu sancakbeyi veya subaşı ile bölüş-
mek zorundaydı 111  ve hatta bazı yerlerde hiç alamazlardı. 112

Timarlar, sahibinin yaptığı görevlere göre de üçe ayrılmaktadır. Bunlar: eşkinci, mus-
tahfız ve hademe timarlarıdır. 113  Eşkinci timarı tasarruf edenler, sefer vuku bulduğunda 
kendileri ve varsa yetiştirdikleri cebelileri ile bağlı oldukları alay beyinin bayrağı altında se-

fere giderlerdi. Osmanlı eyalet 
ordusu açısından en önemli o-
lan ve sayıca en fazla olan timar 
bunlardı. Mustahfız timarı, kale 
muhafazasında görevli olanlara 
verilen timardır. Hisârî de deni-
len bu görevlilere tayin olunan 
icmâllü timarlara “gedik timar” 
da denilir. Hizmetlerine devam 
ettikleri müddetçe ellerinden 
sebepsiz alınmazdı. Hizmet (ha-
deme) timarı ise, bazı sınırlarda 
bulunan cami imam ve hatiple-
rine, saray-ı hümayun hizmetli-
lerine verilen timardı. Hatta sa-
raya yılda 30 bin sünbül soğanı 
göndermek, şahin ve çakır de-
nen kuşları bulup getirmek gibi 

109  Kurt, a.g.m., s.62; Ayn-ı Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Malî Güçleri, s.38; İ.Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1998, C.II, s.566-567
110  Ünal, a.g.e., s.179-181
111  TKGM.TTd. no:49, vrk.7a; TTd.no:174, vrk.3b; TTd. no:117, vrk.7b
112  TKGM.TTd. no:9, vrk.3a
113  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.134-135

Timar Sisteminin ana kütükleri olan tahrir defterlerinden örnek
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özel görevliler için de hizmet timarı verilirdi. 114  Bunların dışında münavebe timarı, mülk ti-
marı, mensuhat timarı, sepet timarı gibi başka timar çeşitleri de bulunmaktadır. 115 

Timar  tasarruf eden dirlik sahiplerine sahib-i arz veya timarlı sipahi adı verilir. Sahib-
i arz, rakabesi devlete ait olan toprakların kendisini değil, onların üzerinden alınan gelirleri 
tasarruf ederdi. 116  Topladığı bu vergiler vazifesi karşılığı idi ve tasarruf ettiği arazinin geli-
rinden yetiştirdiği cebelileri ile birlikte savaşlara iştirak etmek zorundaydı. Savaş dışındaki za-
manlarda, gelirini tasarruf ettiği arazi üzerinde geniş hak ve yetkileri de vardı. Bu yetkiler ti-
mar sistemi içinde kanunlarla belirlenirdi ve sipahiler Batı’daki feodal beyler gibi değillerdi. 
Feodal sistemde arazi ve reaya feodal beyin mülkü idi ve almak-satmak gibi yetkileri (hakla-
rı) vardı. Feodal beyler aynı zamanda siyasî otoriteydi ve bunların yargılama hakları da var-
dı.   117 En temel fark, sipahiler arazinin maliki değillerdir. Belirlenmiş görevler karşılığında 
yalnız vergileri toplama hakkı kendilerine havale edilmiştir. Görev ve sorumluluklarını yeri-
ne getirmedikleri takdirde bu yetki alınıp bir başkasına havale edilebilirdi. Devlet adına rea-
yadan toplayacağı vergi de sipahinin keyfine bırakılmamış olup, kanunla belirlenmiş miktara 
göre idi. Ve hatta bazı bölgelerde sipahi tarafından vergilerin toplanma tarihi de belirlenmiş 
ve her yıl Mart ayında toplanması kanun olmuştu. 118 Sipahi aynî olarak topladığı vergi gelir-
lerini satarak nakde dönüştürürdü. Köylülerden belirlenen miktarın üzerinde vergi toplaya-
maz, “akçesiz nesne alamaz”, köylüleri sorumlulukları dışındaki işlere zorlayamazdı. 119  Böyle 
bir durumda reayanın divana şikâyet etme hakkı bulunur, cezası da divan tarafından verilirdi. 
Sipahinin başlıca görevlerinden birisi arazinin boş kalmasına engel olup, üretimin devamlılı-
ğını sağlamaktı. Sipahinin timar üzerindeki en önemli sorumluluğu cebelilerinin at, silah ve 
teçhizatlarını belirlenmiş usullere uygun ve tam olarak temin etmesi ve seferdeki yoklamada 
eksiksiz olarak hazır bulunmasıydı.120 Sipahi vefat ettiğinde tasarrufundaki timar oğluna in-
tikal ederdi. Eğer sipahinin timar geliri zam ve terakkilerle çoğalmış ise, intikal hâlinde bun-
lar alınıp bir başkasına tevcih edilir, sipahinin kılıç hakkı oğluna devredilirdi. 121  Eğer evladı 
küçük ise hizmet edecek yaşa gelene kadar cebeli göndermek şartıyla yine de verilirdi. Sipa-
hi çocuğu olmaksızın ölürse ve “sipahinin varisi olmadığı kadı tarafından yapılan teftiş ile sa-
bit olursa”  122 timarı müstehak olan bir başkasına verilirdi. 123 Seferde şehit düşen sipahi ile 
yatağında ölen sipahiden oğluna intikal eden timarın geliri de değişmekte idi.124

114  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.69
115  Timar türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Beldiceanu, a.g.e., s.27-47
116  Osmanlı Devleti’nde topraktan alınan vergilerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.9-14; Abdurrahman Vefik, 
Tekalif Kavaidi, Terc.F.Hakan Özcan,Ankara 1999; Süleyman Sûdi, Defter-i Muktesid (Osmanlı Vergi Düzeni), Haz.Mehmet Ali Ünal, Isparta 
1996; Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler”, AÜ.DTCF. Dergisi, C.V, S.5, s.483-511, Ankara 1947; 
Cevdet Türkay, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Vergi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.40, s.54-67, Mayıs 2000 
117  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.5
118  TKGM.TTd. no:161, vrk.2b
119  Reayanın sipahisine karşı sorumluluklarının başlıcaları olarak; “köyde ambar bulmak veya yoksa yaptırmak, sipahisine vergi karşılığı olmak 
üzere vereceği ürünleri sipahinin kendisine veya bir günlük mesafeyi geçmemek üzere pazara ulaştırmak, senede üç gün sipahisine ırgad olarak 
hizmet etmek ya da karşılığını ırgadiye akçası olarak ödemek” sayılabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: TKGM.TTd. no:142, vrk.4a; TTd.no:117, vrk.7a
120  Barkan, “Timar”, s.
121  Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, s.95
122  Robert Anhegger, Halil İnalcık, Kanunname-i Sultanî Ber Muceb-i Örf-i Osmanî, Ankara 2000, s.70
123  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.134; Hırzü’l-Mülûk, s.158
124  Ünal, a.g.e., s.184
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Osmanlı Devleti’ndeki mirî topraklar küçük bir ziraî işletme teşkil edecek büyüklükte 
parçalara bölünüp resm-i tapu ile (peşin kira ile) reaya çiftlikleri hâlinde dağıtılırdı. Bunun ya-
nında, timar sahiplerinin kendi nam ve hesaplarına ziraat işiyle meşgul olmalarına imkân ve-
ren “hassa çiftlik ve çayırları” da vardı. Hatta bazı yerlerde hassa bağ, bahçe ve değirmenler de 
vardı. “Sipahinin çifti yürüyen” tabiriyle anılan bu araziyi sipahi doğrudan kendisi işletebilece-
ği gibi, şekil ve şartları kanunla belirlenmeyen bir usulle kiraya verebilir ve bir başkasına işle-
tebilirdi. “Çiftlik” bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki araziye verilen isim olup, yarısına 
da “öküzlük” ya da “nim çift” denilir. Bunların yanı sıra 1/4 oranındaki çiftlik için “rub’ çift” 125 
uygulamasına da rastlanmaktadır. Bunların dönüm karşılığı, toprağın verimine göre, 60 ila 
150 dönüm arasında değişebilmektedir. Örneğin, Diyarbakır’da âlâ yerden 80 dönüm bir çift 
ederken, vasat yerden 100 dönüm ve ednâ yerden 150 dönüm bir çift etmektedir. Dönümün 
ve çiftliğin belirlenmesinde esas olan o bölgedeki arazinin sulu olup olmaması ve her yıl eki-
lip ekilememesidir.126  Arazilerden alınacak vergi miktarları da bölgeden bölgeye değişmek-
te olup, kanunnamelerde kesin olarak belirtilmiştir. Örneğin, kimi yerlerde çift 33, nim çift 17 
ve rub’ çift 8 akça iken127 ; kimi yerlerde çift 50, nim çift 25 akça128 gibi bölgeden bölgeye a-
razinin verimine göre değişen ölçülerde vergilendirilmiştir. Bununla birlikte çift yazılabilecek 
düzgün ve verimli arazisi bulunmadığından hiç çift yazılamayan yerlerde vardır. Bu gibi yer-
lerde ise dönüm uygulaması olup, bunlardan çift resmi yerine resm-i zemin alınmaktadır.129   
Kendisine verilen çiftliği işlemeyen reayanın elinden bu arazi alınıp bir başkasına verildiği gi-
bi, ayrıca bunlardan “çift bozan” veya “leventlik akçesi” adıyla bir tazminat da alınırdı.130

5. TİMAR TEVCİHLERİ VE TİMARLARLA İLGİLİ MUAMELELER

Osmanlı Devleti’nde timar sistemi ve bu sistemle ilgili bürokratik muamelat zaman 
içerisinde şekillenmiş olup, kendine özgü bir yapıya sahiptir. XVI. yüzyıl sonlarına ait kayıtlar-
da, sadrazamın timar verilmesi için buyruldusu arzı müteakip yazılmakta olup, tetkik ve tah-
kik için beylerbeyi gönderilmekte ve onun tezkiresi üzerine merkezden berat verilmekte i-
ken; XVIII. yüzyıla ait kayıtlara göre, arzı müteakip Defterhânedeki kütükler tetkik edilmekte, 
birçok işlemden sonra sadrazamın buyruldusu ile tevcih muamelesi tamamlanmaktadır. 131

Timar sistemine ait bürokratik muamelat zaman içinde belirlenmiş olmakla birlikte, 
genel olarak timar tayin ve tevcihleri bir arz ile başlar. Arzın gayesi dirliğin boş olup olamadı-
ğını ve namzedin bu tayin için uygun olup olmadığını araştırıp tespit etmektir. Timar arzları-
nı kural olarak sancağın alaybeyi yapar. Doğrudan doğruya ilgilinin kendisi de arz-ı hal suna-
bilir, ancak bu durumda veziriazam alaybeyinden sorulmasını emreder. İptida, yani ilk kez ti-
mar alacaklar için, talip olan namzedin amirî timar için arzda bulunabilir. 132 Bunların yanı sı-

125  TKGM.TTd. no:49, vrk.7a
126  TKGM.TTd. no:97, vrk.1a
127  TKGM.TTd. no:49, vrk.7a
128  TKGM.TTd. no:117, vrk.7b
129  TKGM.TTd. no:126, vrk.1b
130  Barkan, “Timar”, s.831-832; Barkan, “Çiftlik”, s.789-792
131  Nejat Göyünç, “Timar Tevcihleri Hakkında”, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, İstanbul 1995, s.74
132  Halil İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Otoman Studies), İstanbul 1980, s.1-2
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ra, beylerbeyi ve kadının müşterek arzı ile hassa çakırcıbaşı, dizdar ve cebecibaşı arzları veya 
ağa tezkeresi ile timar tercih olunduğuna da tesadüf edilmektedir.133 Timar tevcihlerinde ö-
zellikle beylerbeyilerin büyük salahiyetleri olup, tezkiresiz timarları kendileri doğrudan vere-
biliyorlardı. Tezkireli timarların tevcihinde ise önemli bir role sahiptiler. Çünkü tezkireler bey-
lerbeyi tarafından sipahiye verilmekteydi. 

 Arzlar, “ibtidan tayin”, “terakki veya zam”, “mübadele” (ulufesi bedeli timar talebi), 
“kasr-ı yed” (timardan başkası adına vazgeçme) gibi sebeplerle yapılırdı.134  Arzda özellikle ri-
ca edilen şeyin ne olduğu açıkça belirtilmeli ve timarın merkezdeki defterlerde bulunabilme-
si için tüm bilgiler eksiksiz olarak belirtilmelidir. Arzlar merkeze geldikten sonra üç türlü işlem 
uygulanmaktadır: 1. “Mahalli görüle” 2. “Der-kenar” ve 3. “tevcih buyruldusu”135

Mahalli görüle denildiğinde, arzda belirtilen bilgilerin Defterhânedeki mufassal, 
icmâl, derdest veya rûznamçe defterlerinden araştırılıp belirlenmesi kastedilir. Bu defterler 
kontrol edilmeden hiçbir işlem yapılmaz. Bu defterler, defterlere eklenmiş olan kâğıtlarla (va-
sale), XX.yüzyıl başına kadar Osmanlı bürolarında ana kütükler olarak kullanılmıştır. Defter 

133  Göyünç, a.g.m., s.69
134  Göyünç, a.g.m., s.69; İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, s.2 
135  İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, s.5

Timar Rûznamçe  defterlerinden örnek
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kayıtlarının incelenmesinden sonra arz üzerine suretlerinin, yani kopyalarına geçirilmesi iş-
lemi bizzat nişancı tarafından yapılır. Fakat, defter eminin de bu işleri yaptığı kayıtlar vardır. 
Çıkarılan surete, örneğin “İcmâlde vech-i meşrûh üzere mukayeddir” gibi bir not düşülür. Ma-
halli görülen arza bundan sonra der-kenar konulur. Der- kenar, yeni işlemin deftere geçirildi-
ğini göstermek için konulan bir kayıttır ve “der-kenar şod” ifadesi ile tarih ve imzadan oluşur. 
Deftere yapılan der-kenar durumu kesin olarak değiştirdiğinden bu işleme “kaydın bozulma-
sı” denir. Bundan sonra dilekçe kâğıdının üst yanına veziriazamın “buyrulduları” yazılır. Buy-
ruldunun üzerine veziriazamın “sahh”, yani “doğrudur” anlamında işareti konulur. Veziriazam 
buyruldusundan sonra, timarın tevcih edildiğine dair hükm-i şerif verilir ve hükme göre ti-
marla ilgili bilgi deftere geçirilerek bağlanırdı.136 

Sancakbeyi arzı ile timar tevcihine örnek:
“Diyarbakır beylerbeyisine hüküm ki, Ruha sancak beyi Budak mühürlü teksire gönde-

rüp darende Kasım içün yarar olup Arashan muharebesinde gereği gibi yoldaşlık etmiştir deyü 
arz etmeyin mezid-i inayetinden ibtidaden beş bin akçe timar verilmek emir edüp buyurdum ki, 
mezbura fermanı şerifim üzere düşenden beş bin akçe bir timar tevcih edesin”

Kendi arzı üzerine timar tevcihine örnek:
“Rum Beylerbeyisine hüküm ki, darende Abdi südde-i saadetime gelüb yarar olup Şir-

van muhafazasına kalmak şartıyla timar rica etmeğin mezidi inayetinden ibtidaen beş bin akçe 
timar verilmesini emr edup buyurdum ki, mezbura şart-ı mezkûr üzere düşenden beş bin akçe ti-
mar tevcih eyleyesin” 137

Osmanlı bürokrasisinde timar tevcihlerinin merkezî bir kayıt sistemi içerisinde kont-
rol edilmesi XV. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiş ve II. Bayezid döneminden itibaren bu 
amaçla “timar rûznamçe defterleri”138  tutulmaya başlanmıştır. Bu defterlerde bütün dirlik-
lerin ayrıntılı dökümü ve timar tasarruf eden bütün devlet görevlilerinin isimlerini bulmak 
mümkündür. Bundan başka timar tevcihlerini kontrol altında bulundurmak amacıyla tahvil 
hükümlerinin kaydedildiği “tahvil ahkâm defterleri” tutulmuştur. Timar tevcihlerinde merkezî 
kontrol için tutulan üçüncü defter türü de, timar arzları üzerine yazılan tevcih buyrulduları-
nın kaydedildiği “ruus defterleri” 139 olmuştur.140  Bu üçlü defter tutma uygulaması ile devlet, 
sisteme ait kayıtları sıkı bir kontrol altında tutmaya çalışmıştır.

136  İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, s.12-13; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 
Ankara 1988, s.43-44, 83-84
137  Göyünç, a.g.m., s.70
138  Rûznamçe defterlerinin birkaç değişik çeşidi vardır. Bunlardan birisi de ibtidadan timar verme, terfi, nakil, becayiş gibi sebeplerle timar 
kayıtlarının günü gününe tutulduğu timar rûznamçe defterleridir. Rûznamçe defterleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Halil Sahillioğlu, “Rûz-
namçe”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, s.113-139
139  Ruus Defterleri, Divan-ı Hümayun kalemlerinden olan Ruus Kalemi tarafından tutulan defterler olup, bu defterlerin muhtevalarından birisi 
de, timar tevcih, terakki vs. işlemlere ait buyruldu kayıtlarıdır. Ruus defterleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Nejat Göyünç, “XVI. Yüzyılda 
Ruûs ve Önemi”, İÜ. Ed.Fak. Tarih Dergisi, C.XVII, S.22, Mart 1967, s.17-33
140  Bilgin Aydın, “XVI.Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisinde Timar Tevcih Sistemi”, Osmanlı Araştırmaları, C.XXIV, İstanbul 2004, s.30-31
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141  Arazi ile ilgili türlü ihtilafların çözümünde Defterhâne defterlerine müracaat edilmesi ile ilgili örnekler için bkz.: BOA.Mühimme Defterleri, 
C.III, s.311, hüküm 688; C.V, s.234, hüküm 1456; C.VI, s.346, hüküm 634; Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavanîn-i Âl-i Osman, 
Haz.Sevim İlgürel, Ankara 1998, s.6
142  Eyyûbî Efendi Kanunnâmesi, Haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul 1994, s.28-29; Abdülkadir Özcan, “Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi ve Nizam-ı 
Alem için Kardeş Katli Meselesi”, İÜ Ed.Fak.Tarih Dergisi, S.33 (Mart 1980-81), s.46; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve 
Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s.95
143  Bu defter ve belgelerin önemi ile bunların tür ve muhtevaları hakkında ayrıntılı bilgi için: “Defterhâne’de Muhafaza Edilen Defter ve Bel-
geler” başlıklı kısım, s.75-116

A. DEFTERHÂNE-İ HÂKANÎ TEŞKİLATI’NIN KURULUŞU 
VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tarihsel kökenlerinin dayandığı Defterhâne-
i Hâkanî, Osmanlı Devleti’nde arazi ile ilgili tasarruf muamelelerinin yapıldığı ve bu muame-
lelere ait her türlü defter ve belgenin muhafaza edildiği dairedir. Kanun gereğince yeni fet-
hedilen yerler ile yeniden tahriri yapılan memleketlere ait tahrir defterleri; has, zeamet, timar, 
mülk ve vakıf kayıtları ile sınır belgelerinin muhafaza edildiği Defterhâne, araziyle ilgili ihtilaf-
ların141  da çözüm yeri idi. Defterhâne kaynaklarda Defterhâne-i Hâkanî, Defterhâne-i Âmire, 
Defter-i Dergâh-ı Âli gibi adlarla da anılmaktadır.

Defterhâne, padişahın Veziriazamda bulunan mühr-i şerifi ile divan toplantıları ön-
cesinde ilgililerin huzurunda merasimle açılıp, toplantı bitiminde yine mühr-i şerif ile mühür-
lenerek kapatılan devletin üç hazinesinden birisi idi.142  Defterhâne’ye bu kadar ehemmi-
yet verilmesi, Osmanlı Devleti’nin iktisadî, idarî, sosyal, siyasal ve askerî yapısını ortaya koyan 
ve bu yapının bir düzen içinde yürütülmesi için elzem olan bilgilerin kayıtlı olduğu defter ve 
belgelerin burada muhafaza edilmesinden kaynaklanmaktadır.143 
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144  Ayrıntılı bilgi için: Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Amire (XVI-XVIII.Yüzyıllar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul 1997, s.4-5
145  Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihannüma, Yay.Faik Reşit Unat, Ankara 1995,s.111-185; Aşıkpaşazade, Tevarih-i Al-i Osman, Haz. Kemal Yavuz, 
M.AYekta Saraç,  İstanbul 2007, s. 290,295,310; Oruç Bey, Tevarih-i Al-i Osman, Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 2008, s.16; Anonim Tevarih-i Al-i 
Osman, Haz. Nihat Azamat, İstanbul 1992, s.16; Nicoara Beldiceanu, XIV.yüzyıldan XVI.yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, Çev. Mehmet Ali 
Kılıçbay, Ankara 1995, s.18
146  İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Sarayları, İstanbul 1942, s.289: Müellif eserinde, Sarıcapaşa Oğlu Umur Bey tarafından tahriri yapılan I 
Numaralı Avlonya Sancağı Defterinden söz etmektedir.
147  Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arnavid, Ankara 1987, s.XVIII
148  Feridun Emecen, “Sefere Götürülen Defterlerin Defteri”, Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s.243; Afyoncu, aynı tez, s.5  
149  Özcan, a.g.m., s.7-51

Defterhâne’nin teşkilatlanmış, müstakil bir daire olarak hangi tarihten itibaren va-
rolduğu konusu henüz kesin olarak belirlenememiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yılla-
rından itibaren varolduğu görüşünün yanı sıra, Fatih Devrinde teşkilatlandırıldığı veya II. Ba-
yezid Devrinde ilk kez ihdas edilip, Kanunî Devri’nde müstakil bir daire hâline geldiği yö-
nünde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Douglas HOWARD, “The Otoman Timar System and 
Its Transformation”  adlı doktora tezinde, BARKAN tarafından da bazı kısımları yayınlanan bir 
rûznâmçe defterindeki bilgilere dayanarak Defterhâne’nin II. Bayezid Devrinde ihdas edil-
diğini, defterhâne’nin müdürü olan defter emininin ise Hazine-i Âmire şakirdleri arasında 
bulunduğunu ve Defterhâne’nin ancak 1540’lı yıllarda Kanunî Devri’nde müstakil bir daire 
hâline geldiğini ileri sürmektedir. Oysaki söz konusu rûznâmçe defterinde defter emini ola-
rak gösterilen Piri Bey’in şakirdinden ve defterin başka bir kısmında Defterhâne kâtiplerinden 
bahsedilmesi Defterhâne’nin bu dönemde bir teşkilat olarak varolduğunun ve defter emin-
liğinin şakirdlik düzeyinde bir memuriyet olmadığının göstergesidir.144  Howard’ın bu görü-
şü ileri sürmesi, timar sisteminin ve tahrir usulünün umûmî manada sistemli ve düzenli ola-
rak Kanunî Devri’nde yapılması ile ilgili geleneksel anlayıştan ileri geliyor olabilir. Hâlbuki ya-
pılan araştırmalar ve tespit edilen kaynaklara göre Osmanlı Devleti’nde timar sisteminin var-
lığı Orhan Bey Devri’nde kesin olarak bilinmekle birlikte Osman Bey Devri’ne kadar götürü-
lebilmektedir.145  Ayrıca, ilk defa İbrahim Hakkı KONYALI tarafından söz edilen 146  ve Halil İ-
NALCIK tarafından yayınlanan Hicrî 835 (M.1432) tarihli Arnavid Sancağı Defteri’nde 147  de 
ortaya konulduğu üzere, daha kuruluş yıllarında tahrir sistemi klasik usulüyle uygulanmakta 
olup, Anadolu ve Rumeli’yi kapsayan ilk umumî tahririn ise henüz Fatih Devri’nde yapıldığını 
görmekteyiz.  Yine, II. Bayezid’in 1499 Yılındaki İnebahtı Seferi ile Yavuz Sultan Selim’in 1514 
Yılındaki Çaldıran Seferinde Defterhâne ile birlikte Defter Emini’nin ve kâtiplerin hazır bulun-
maları müstakil bir teşkilat olarak Defterhâne’nin bu tarihlerdeki varlığını ispatlamaktadır.148 

Bu delillerin yanı sıra, Defterhâne’nin varlığına kaynak olarak ilk defa Fatih’in meş-
hur Teşkilat Kanunnâmesi’nde rastlamaktayız.149 Bu Kanunnâme’de Defterhâne’nin mü-
dürü olan defter emini’nin mertebesinden defterdarlığa çıkılan üç payeden bir tanesi o-
larak bahsedilmekte olup, defter emininin şehremini, reisülküttap ve bölük ağalarına ta-
saddur edip payede defterdara yakın olduğunu belirtmekte, teşrifatla ilgili beyanda ise, 
Defterhâne kâtiplerinin kâtip olduklarında ve bayramlarda el öpmelerinin kanun olmadı-
ğını belirtmektedir. Yine aynı Kanunnâme’de “Ve mühr-i şerifim Veziriazamda dursun. Hazi-
nem ve Defterhânem mühürlenmek ve açılmak lazım gelse, defterdarlarım huzurunda açılsın 
ve kapansın” denilmektedir. Kanunnâme’nin elkablar ile ilgili bölümünde ise defter emini i-
le kâtiplerin resmî yazışmalardaki lakapları da tayin edilmiştir. Bütün bu bilgiler göstermek-
tedir ki, Fatih Devri’nde Defterhâne müstakil bir teşkilat olarak önemli bir konumda bulun-
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150  Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, Terc. F.Hakan Özkan, Ankara 1999, s.169 
151  Hadidi, Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523), Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991, s.88
152  Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, C.1, s.525
153  Nejat Göyünç, “Defter”, DİA, C.IX, s. 89-90; Abdülaziz Ed-Duri, “Hulefa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Fatımiler’de Divan”, DİA, C.IX, 
s. 378-381; Kazım Yaşar Kopraman, “Memlükler’de Divan”, DİA, C.IX, s. 383; Aydın Taneri, “Büyük Selçuklular’da, Anadolu Selçukluları’nda, 
İlhanlılar’da Divan”, DİA, C.IX, s. 383-385; A.S.Bazmee Ansarı, “Gazneliler ve Hindistan’daki Diğer Müslüman Devletleri’nde Divan”, DİA, 
C.IX, s. 385-386; Mehmet Özdemir,”Endülüs Emevileri ile Endülüsteki Diğer Müslüman Devletlerde Divan”, DİA, C.IX, s.386
154  Fuat Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara 2004, s.174

maktadır. Söz konusu Kanunnâme’nin baş tarafında bulunan “atam ve dedem kanunudur. Be-
nim dahi kanunumdur…” ifadesi, bu Kanunnâme’de yer alan hükümlerin, aslında, Osman-
lı Devleti’nin kuruluşundan itibaren uygulanmakta olan kanun metinlerinin bir araya getiril-
mesi ile oluştuğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar gerek Fatih tarafından gerekse sonra-
ki dönemlerde bu Kanunlara çeşitli ilaveler yapılmışsa da bunun cüzi miktarda olduğu bilin-
mektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, Defterhâne teşkilatı Fatih’ten önceki dönemlerde 
de Osmanlı müesseseleri içerisinde yer almaktadır. Zaten Abdurrahman Vefik Bey de eserin-
de150  kaynak göstermeksizin, defter eminliğinin Osmanlı’da ilk memuriyetlerden olduğu-
nu ve Orhan Bey Devri’nde ihdas edildiğini ifade etmektedir. Hadidi’nin Tarihi’nde151 Sultan 
I. Murad Devri’nde Gelibolu’nun fethedilmesinin akabinde liyakatli bir kişinin defterleri yaz-
mak üzere “emin” olarak bırakıldığını görmekteyiz. Bu kişinin defter emini olduğunu kesin o-
larak ifade edemesek de emin unvanının kuruluş yıllarındaki memuriyetlerde kullanıldığı-
nı söyleyebiliriz. Emin, “hıyanetten vareste ve şayan-ı itimat olan, güvenilir adam” manasında 
Osmanlı Devleti’nde çeşitli devlet hizmetlerini yürüten memurlara verilen bir unvandır.152  
Defterhâne’nin araziye müteallik işlerle meşgul olup, devletin malî ve askerî gücünü ihtiva e-
den bilgileri içeren defterlerin muhafaza edildiği daire olduğu düşünülürse, bu teşkilatın çok 
daha önceki tarihlere götürülmesi gereklidir. Osmanlı Devleti’nin bu kadar önemli bir işi sı-
radan bir kâtip eliyle yürüttüğünü kabul etmek ise olanaksızdır. Kuruluş yıllarının Divan-ı Hü-
mayun’unda idarî bir bölünme bulunmadığı tahmin edilmekle birlikte, nişancılık adı verilen 
memuriyetin Orhan Gazi Devri’nden itibaren bulunduğu ve bu görevlinin Divan-ı Hümayun 
kâtiplerinin başı olduğu bilinmektedir. Bu dönemde muhtemelen defter emini de yardım-
cısı birkaç kâtiple birlikte nişancının maiyetinde yine aynı adla bu görevi yapmakta olabilir. 

Osmanlı Devleti’nin devlet teşkilatının büyük oranda kendisinden önceki İslâm 
ve Türk devletlerinden etkilenerek oluştuğu, Divan teşkilatı gibi malî, askerî ve idarî amaç-
lar için farklı adlarla defter tutma usulünün ve bu işlerle ilgilenen bir görevlinin Hz.Ömer 
Devri’nden itibaren hemen tüm İslâm devletlerinde ve sonraki Türk devletlerinde bulundu-
ğu bilinmektedir.153  Fuat KÖPRÜLÜ de Osmanlı müesseselerinin kökenlerini tetkik ettiği e-
serinde bu müesseselerin başta Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar olmak üzere İslâm ve Türk 
Devletlerinin tesirlerinde kalarak, farklı adlarla ve daha ayrıntılı teşkilatlandırılarak ortaya çık-
tıklarını ortaya koymaktadır.154 Osmanlı Devlet teşkilatı ile toprak düzeninin kökenlerini ir-
delediğimiz Giriş bölümünde de ifade ettiğimiz üzere, başta İlhanlılar olmak üzere İslâm-Türk 
Devletleri’nde Defterhâne teşkilatına benzer kurumların bulunduğu ve Defterhâne’de mu-
hafaza edilen tahrir defterleri gibi ilhanlılarda da “kanun” adı verilen defterler tuttukları bi-
linmektedir.  



40

Kuruluşundan Tanzimat’a Defterhâne-i Hakanî

155  Emecen, “Sefere Götürülen Defterlerin Defteri”, s.244; Söz konusu bilgiler ruznamçe defteri kayıtlarından tespit edilmiş olup, “Katiban-ı 
Defter” başlığı altında sayılan bu görevlilerden Defter Emini olan Haydar Çelebi’nin 3000 akça ve diğer görevlilerin 1000’er akça yıllık ulufe 
aldıkları görülmektedir. 
156  Afyoncu, aynı tez, s.7

Sonuç olarak denilebilir ki, Defterhâne ve görevlilerinden ilk defa Fatih’in Teşkilat 
Kanunnâmesi’nde bahsedilmekle birlikte, tahrir usulünün Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yıl-
larına tarihlendirilmesi bu işlerle meşgul bir dairenin ya da kâtipler topluluğunun bulunma-
sı gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Zaten Osmanlı müesseselerinin büyük oran-
da kendisinden önceki İslâm-Türk Devletlerinden tevarüs ettirilerek oluştuğu da göz önün-
de bulundurulursa, Defterhâne’nin de diğer birçok müessese gibi ilk yıllardan itibaren bu-
lunması kuvvetle muhtemeldir. Belki Fatih Kanunnâmesi’nde belirtildiği gibi tam anlamıy-
la teşkilat yapısı oluşmuş bir daire olarak mevcut olmasa da Divan-ı Hümayun bünyesinde 
bu işlerle meşgul olan ve defter emini ile birkaç kâtipten oluşan bir kadronun Orhan Gazi 
Devri’nden itibaren var olduğunu kabul etmek daha fazla gerçeğe yakın görülmektedir. Fa-
tih Kanunnâmelerinin Fatih tarafından yeni ortaya konulmuş kanunlar olmayıp, kendisin-
den önce zaten varolan hükümlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulduğu ve Çelebi Meh-
med Devri’nde tahrir usulünün kemale ermiş klasik şekliyle uygulanmış olduğu düşünül-
düğünde, Timur’un Ankara bozgunundan sonra devlet teşkilatının yeniden şekillendirildi-
ği bu dönemde de Defterhâne teşkilatının yeniden oluşturulduğu ve Fatih Devri’ne kadar 
gelişimini sürdürdüğü ifade edilebilir. Daha önce de bahsedildiği üzere, ilk umumî tahrirle-
rin Fatih Devri’nde yapılması ve bu dönemde devletin merkezîleştirilmesi çabaları arasında 
Defterhâne’nin devlet teşkilatındaki önemi artmış ve defter emini ise teşrifatta önemli bir ko-
numa getirilmiş olmalıdır.

Fatih Devri’nden Kanunî Devri’ne kadar olan dönemde Defterhâne’nin teşkilat yapı-
sı ve gelişimi ile ilgili tafsilatlı bir bilgi bulunmamakla beraber, XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüz-
yılın başlarında müstakil bir daire olarak Defterhâne görevlilerinin, Divan-ı Hümayun’un ilgi-
li dairelerinin kâtipleri gibi seferlerde görev aldıklarını görmekteyiz. Yukarıda da zikredildi-
ği gibi, 1499 İnebahtı ve 1514 Çaldıran Seferlerinde Defterhâne görevlileri bulunmuş ve def-
terler üzerindeki muamelatla ilgili görevlerini yerine getirmişlerdir. 1526 Mohaç Seferi’nde 
de Divan ve Hazine kâtiplerinin yanı sıra, Defter Emini Haydar Çelebi ve maiyetindeki Hay-
rettin, Cafer, Ruşeni, Hasan, Mustafa ve diğer Hasan isimli altı kâtibin görev yaptıklarını gör-
mekteyiz. Yine aynı Defterhâne görevlileri 1529 Viyana Kuşatması’nda da görev yapmış, kad-
rodaki birkaç değişiklikle 1532 Alman ve 1533-34 Irakeyn Seferlerine de katılmışlardır.155 

Defterhâne’nin seferlerde görev alan kâtiplerinin yanı sıra, merkezde Defter Emini’nin yerine 
vekâleten bir görevli ile birkaç kâtibin kaldığı da bilinmekte olup, ayrıca Defterhâne’de ulu-
feli kâtipler dışında timar ve zeamet tasarruf eden kâtipler ile şakirdler de bulunmaktaydı. Bu 
veriler bize, Defterhâne’nin XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarında yaklaşık 15 kişilik  156 
önemli bir daire hâline geldiğini göstermektedir.
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* Padişahlar tarafından kanun çıkarılması usulü Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren görülmektedir. Bunlar tedvin edilmiş ya da 
edilmemiş, şer’i veya örfi hukuka ilişkin konuları içeren kanunlardır. Ancak kanunların derlenerek daha geniş mahiyette uygulanmasına ilk kez 
Fatih zamanında rastlamakta olup, Fatih’in devlet teşkilatı ve reaya hukuku ile ilgili hazırlattığı kanunnâmeler bilinen sistematik ilk derleme 
çalışmalarıdır. Bu konuda en esaslı çalışma ise, yaptığı düzenlemeler ile Kanunî lakabını alan Sultan Süleyman devri’nde olmuştur. Kanunnâme 
derleyicilerinin genellikle Divan-ı Hümayun ve Defterhâne hizmetlerinde görev yapmış kişiler olduğu bilinmekle birlikte, Kanunnâme hazırlamak 
konusunda Sultan Süleyman’ın birinci derecede yardımcıları nişancı veya müftüler olmuştur. Kanunî’nin kanunnâmelerinde devrin ilk nişancısı 
Seydi Bey, diğer bir Nişancı Celelzade, Müfti Kemalpaşazade ve Ebussuud Efendi’nin isimlerinin geçmesi, kanunnâmelerin tedvini hususunda 
liyakatli makam sahiplerinden yararlanıldığını göstermektedir. Sultan Süleyman’ın Kanunnâmeleri ceza, vergi ve reaya ile askeri sınıflara ilişkin 
kanunlar olmak üzere üç ana bölümden oluşmakta olup, kendi zamanına kadar tedvin edilmiş olan kanunların genişletilerek mükemmel bir hâle 
sokulması ile oluşturulmuştur. Bu kanunnâmeler hukukî, idarî, malî vs. mevzuatın ıslah edilmesi ile devlet ve cemiyet hayatının bir düzene 
sokulmasını sağlamıştır. Ayrıntılı bilgi için: Halil İnalcık, “Kanunnâme”,DİA, C.XXIV, s.333-336; Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve 
Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1990, s.41-263; Ömer Lütfi Barkan, XV. ve XVI Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukukî ve 
Malî Esasları: Kanunlar, İstanbul 1943, C.I, s.XXXIV-LVII; M.Tayyib Gökbilgin, Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul 1992, s.199-202; Eyyûbî 
Efendi Kanunnâmesi, s.13
157  M. Tayyib Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Timar ve Zeamet Tevcihi İle İlgili Fermanları”, İÜ. Ed.Fak. Tarih Dergisi, İstanbul 1967, 
C.XXVII,S.22, s.35-48
158  Gökbilgin, a.g.m., s.37-38
159  Gökbilgin, a.g.m., s.38-39; Pakalın, a.g.e., C.3, s.501

Defterhâne teşkilatının yapısındaki en önemli gelişme XVI. yüzyılın ilk yarısında 
meydana gelmiştir. Kanunî Sultan Süleyman Dönemi’nde, Rumeli Beylerbeyi Behram Paşa’ya 
hitaben gönderilen H.937 Recep (M.1531 Mart) tarihli Ferman başta olmak üzere, H.943 Re-
biülevvel (M.1536 Eylül) tarihinde dönemin Rumeli Beylerbeyi Lütfi Paşa’ya gönderilen ve 
bunları takiben ilan edilen bir dizi ferman ile timar sisteminde düzenlemelere gidilmiştir. 
“Kanunnâme-i Padişâhî” * adı ile yayınlanan bu fermanlar timar konusunda meydana geti-
rilen yeni esasları ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Timar sistemiyle ilgili uygulamadaki yan-
lışlıkları kaldırmış veya düzeltmiş, değişiklik yapılmayan hususlara ise açıklık getirmiştir.157 

Yeni düzenlemelerde, timar ve zeamet tasarruf eden reayanın milliyet ayrımı yapıl-
maksızın tümünün teb’a sayıldığı ve bunların bazılarının ecnebidir denilerek taarruza maruz 
kalmalarının ve timarlarının ellerinden alınmalarının, incitilmelerinin uygun olmadığı, reaya 
arasında ecnebi diye bir ayrım olamayacağının altı çizilmektedir.158  Tenbih ve te’kid içeren i-
fadeleri ile Mart 1531 tarihli bu ferman, din ve milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin teb’a sa-
yıldığını ve hak sahibi olanların timar veya zeamet tasarruf edebileceğini ortaya koyması ba-
kımından önem arz etmektedir. 

1531 tarihli Ferman ile timar sisteminde yapılan en önemli değişikliklerden birisi ti-
mar beratlarının düzenlenmesinde beylerbeyilerin yetkilerinde yapılan düzenleme idi. Buna 
göre, subaşı oğluna veya sipahizadeye yahut da padişahın emriyle bir kimseye tezkiresiz ti-
mar verilmesi icap ettiğinde öncelikle, hâsılatı az ya da çok olsun beratların beylerbeyi bera-
tı olmayıp ilk olarak padişahın nişanı ile olmasını; sonrasında timarın başkasına verilmesi ge-
rektiğinde ise tezkiresiz timarların beratlarının kadim kanunlar gereğince beylerbeyi tarafın-
dan verilebileceğini ifade etmektedir. Geliri yüksek olan tezkireli timarlara ait beratların ise, 
beylerbeyi tarafından timar tasarruf eden sipahiye verilecek tezkire ile merkeze başvurması 
sonucunda, uygun görülürse merkezden verilmesi kanun olmuştur. Zeametler ise geliri yük-
sek olan dirlikler olduğundan zaten beylerbeyi tarafından tevcih edilemez, mutlaka merkez-
den verilirdi.159  Yapılan bu düzenlemenin yanı sıra, devletin iktisadî, idarî, sosyal vb. alan-
larda nizam ve kontrol altında tutulması açısından büyük önem arz eden tahrirlerin H.950 
(M.1534) yılından başlayarak umumî mahiyette yeni fethedilen yerlerde ilk defa ve diğer yer-
lerde ise yeniden yapılması, merkezdeki defterler üzerindeki muamelelerin artmasına ve iş-
lerin yoğunlaşmasına yol açmıştır.
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160  Koçibey Risalesi, Haz. Yılmaz Kurt, Ankara 1998, s.29; Afyoncu, aynı tez, s.8
* Defterhâne’nin sefere iştirak etmesi hâlinde, diğer birçok memuriyette olduğu gibi Defter Eminleri de yerlerine bir kaimmakam yani vekil 
bırakırlar ve merkezde yürütülecek işlerin başında bu vekil kalırdı. Örneğin; H.1019 (M.1610) tarihinde Tebriz Seferinde bulunacak olan Defter 
Emini Abdi Efendi’nin yerine kaimmakamlığa Hasan Efendi’nin tayin olunduğu görülmektedir. Ayrıntılı bilgi için: Topçular Katibi Abdulkadir 
Kadri Efendi Tarihi, Haz. Ziya Yılmazer, Ankara 2003, C.I, s. 567
161  Emecen, “Sefere Götürülen Defterlerin Defteri”, s.248
162  Koçibey Risalesi, s.51
163  Erhan Afyoncu, “Defterhâne”, DİA, C.IX, s.101
164  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s.96

XVI. yüzyılın ilk yarısından itibaren ortaya çıkan bu gelişmeler Defterhâne’deki işle-
rin yoğunlaşmasına ve personel sayısının artmasına yani teşkilatın büyümesine zemin hazır-
lamıştır. Nitekim, XVI. yüzyılın başlarında 6’sı ulufeli olmak üzere yaklaşık 15 kişiden oluşan 
Defterhâne’nin 1577-78 yıllarında 4’ü ulufeli olmak üzere 40 kişiden müteşekkil bir daireye 
dönüştüğü görülmektedir. 160  Bu rakamlar, XVI. yüzyıl sonlarında ulufeli kâtip sayısının aza-
larak, timar ve zeamet tasarruf eden kâtip ve şakird sayısının hayli artış gösterdiğini ortaya 
koymaktadır.

Kanunî devrinin getirdiği yeni uygulamalar ve yaklaşık yüz yıl boyunca düzenli ola-
rak devam eden umumî tahrirler, merkezî bürokrasi ile birlikte Defterhâne’nin de iş yoğun-
luğunu artırmış, ayrıca bu tahrirlerde Defterhâne kâtiplerinin de görev yapması, XVI. yüzyıl 
sonlarında teşkilat personelinin sayısındaki artışın XVII. yüzyılda daha belirgin bir hâle gel-
mesini sağlamıştır. Nitekim, H.1024 (M.1615) Revan Seferi’nin yoklama defterlerine göre, se-
ferde 19’u kâtip ve 34’ü şakird olmak üzere 51 timarlı Defter-i Hâkânî personelinin görev yap-
tığı görülmektedir. Ulufeli kâtiplerle birlikte bu sayı 61’e ulaşmaktadır. Merkezde Defter Emi-
ni kaimmakamı* ve diğer kâtiplerle birlikte bu rakamın yaklaşık 80 kişi civarında olduğu gö-
rülmektedir. Yine, 1621 tarihinde II.Osman’ın Lehistan Seferi’ne Defter Emini Rıdvan Efendi i-
le birlikte 99 Defter-i Hâkanî kâtip ve şakirdinin katıldıkları bilinmektedir. Bu görevlilerden 
mazul olan 6 kâtip ile 16 şakird hesaplandığında aktif olarak görev yapan 77 personel bulun-
duğu anlaşılmaktadır. 161  Sefere iştirak eden kâtiplerden 6’sının ulufeli olduğu görülmekte 
olup, bu dönemde ulufeli kâtip sayısının 16 162  olduğu düşünülürse, 10 ulufeli kâtip ve bir 
o kadar şakird ile başka birkaç görevlinin de sefere katılmayıp merkezde kaldığı söylenebilir. 
Bu verilerden hareketle Defterhâne’nin XVII. yüzyıl başlarında yaklaşık 95-100 personelden 
oluşan büyük ve mühim bir daire hâline geldiği görülmektedir.

XVII. yüzyılın başlarında 16 olan ulufeli kâtip sayısı,yüzyılın ortalarına gelindiğinde 
6’ya ve yüzyılın sonlarında ise 4’e inmiştir. Bu durum Osmanlı bütçesinin ödemeler denge-
sinde meydana gelen güçlükler nedeniyle, merkezdeki memurlar gibi Defterhâne memur-
larının da çoğunun ulûfeli olmalarının makbul görülmeyip, timar ve zeamet verilmek sure-
tiyle dirliğe bağlanmalarından kaynaklanmıştır.163  Ulûfeli kâtip sayısı azalma eğiliminde o-
lan Defterhâne’nin personel sayısı zaman zaman değişmekle birlikte genellikle artış yönün-
de hareket etmektedir. Nitekim, XVIII. yüzyılın sonlarında Defterhâne görevlilerinin 100 kişi-
ye ulaştığını görmekteyiz.164  
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165  Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu eserler, İstanbul 1980, s.805
166  Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”, Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2007, s.99; Eftal Şükrü Batmaz, “İltizam Sisteminin 
XVIII.yüzyıldaki Boyutları”, Osmanlı, C.III, s.250
167  Mehmet İpşirli, “Bâbıali”, DİA, C.IV, s.378-379
168  Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-Beyan Fi Kavanin-i Ali Osman, Haz. Sevim İlgürel, Ankara 1998, s.57; Defterhâne’nin Topkapı Sarayı 
içerisindeki yeri bu eserde teferruatlı olarak verilmiştir. 

Defterhâne görevlilerinin sayısı kuruluşundan itibaren sürekli olarak artış yönünde 
hareket etmekle birlikte, XVII. yüzyılın ortalarından itibaren işlevinin ve öneminin giderek a-
zaldığı bilinmektedir. Bunun başlıca sebepleri arasında timar sisteminin bozulmaya başlama-
sı, tahrir usulünün yavaş yavaş terk edilmesi ve merkezî bürokrasinin Divan-ı Hümayun’dan 
Bâb-ı Âsafî’ye (Bâbıali) kayması gösterilebilir. 

Osmanlı Devleti’nde bir kısım asker ve memurların geçimlerine veya hizmetlerine a-
it masrafları karşılamaları amacıyla, yani maaşlarına karşılık olmak üzere, belirli bölgelerden 
kendi nam ve hesaplarına vergilerini toplamak üzere timarlar165  tahsis edilmekteydi. Böy-
lece devlet bütçesinden ödeme yapılmadan önemli miktarda devlet memurunun ve büyük 
bir ordunun giderleri nakdî olmayan vergilerle karşılanabilmekteydi. Ancak imparatorluğun 
büyümesi ile gittikçe önem kazanan ve timar sistemi içerisinde yerleştirilme imkânı bulun-
mayan ücretli askerî sınıf ile merkezî bürokrasinin maaş ve giderlerinin aynî vergilerle karşı-
lanması mümkün değildi. Zira devletin ulaşım imkânları ve aynî vergilerin nakde dönüştürü-
lerek merkezî hazineye ulaştırılmasının güçlükleri düşünüldüğünde, merkezî hazinenin hız-
la artan giderlerinin karşılanması için başka bir yola ihtiyaç olacağı aşikârdı. Devletin nakdî 
ihtiyacı, vergi mükelleflerinden aynî vergileri tahsil edip nakde dönüştürdükten sonra bun-
ları devlet hazinesine intikal ettirecek, mültezim denilen kişiler eliyle yürütülen iltizam siste-
mini ortaya çıkarmıştır.166 Özellikle XVI. yüzyıl ve sonrasında iyice yaygınlaşan iltizam usulü 
beraberinde timar sisteminin önemini yitirmesine ve dolayısıyla daha önce Defterhâne tara-
fından yürütülen işlerin azalıp, maliye kalemlerinin bu hususta ön plana çıkmasına neden ol-
muştur. Yine, XVII. yüzyılın ortalarından itibaren umumî tahrirlerin yavaş yavaş terk edilme-
si de, tahrir defterleri üzerindeki işlemleri yürüten Defterhâne’nin öneminin azalmasına et-
ki etmiştir.

Defterhâne’nin öneminin azalmasına etki eden en mühim hadise ise merkezî bü-
rokrasinin Divan-ı Hümayun’dan Bâb-ı Âsâfi’ye kayması olmuştur. Osmanlı’da devlet idaresi-
nin ve bürokrasinin beyni olan Divan-ı Hümayun XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren cü-
lus bahşişi, askerlere mevacib dağıtılması, elçi kabulü gibi merasimlerle meşgul olan sem-
bolik bir kurula dönüşmüştür.167  Bâb-ı Âsafî’nin yönetimin merkezî hâline gelmesi ile birlik-
te, Bâb-ı Âsafî memuriyetleri içerisinde bulunmayan Defterhâne eski önemini yitirmiş ve teş-
rifatta defterdar ve nişancıdan sonra en önemli memuriyetlerden olan defter eminliği daha 
önce kendisinden alt bir memuriyet olan reisülküttaplık ile Bâb-ı Âsafî’deki diğer önemli me-
muriyetlerin gerisinde kalmıştır. 

Bâb-ı Âsafî’nin ön plana çıkarak Divan-ı Hümayun’un sembolik bir kurula dönüşme-
si ile birlikte, Topkapı Sarayı içerisinde Kubbealtı denilen yerde Divanhâne’nin bitişiğinde168  
bulunan Defterhâne’nin artık burada kalmasına gerek görülmemiş ve teşkilat XVIII. yüzyılın 
ortalarında (tahminen H.1156-M.1743 tarihinde) Sultanahmet civarındaki yeni binasına ta-
şınmıştır. 
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169  “Defterhâne defterleri her türlü yalan ve şüpheli bilgiden uzak olup, yürürlükte olan kanunları ihtiva eden defterlerdir.” Abdurrahman Vefik,  
Tekalif Kavaidi, Ter. F.Hakan Özkan, Ankara 1999, s.160
* Menasıb-ı Sitte: Başdefterdar,Nişancı, Defter Emini, Reisülküttap, Şıkk-ı Sani ve Şıkk-ı Salis Defterdarları’ndan oluşmak üzere, Osmanlı 
Devleti’nde Kalemiye yani hacegan sınıfındakilerin yükselebileceği en yüksek memuriyetler olan altı görev için kullanılan bir unvandır. 
170  Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-Vukuat, Haz. Neşet Çağatay, Ankara 1992, C.I/II, s.292, C.III/IV, s.101
171  Defterhâne’nin Bâb-ı Âsafî Kalemlerinden birisi olduğu hakkında bilgi için: Mesude Çorbacı, “Osmanlı Devlet Teşkilatı’nda Mevcut Kalem-
ler ve Görevleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, İstanbul 1988, s.71
172  Defterhâne’nin Başdefterdara bağlı olduğuna ilişkin yorumlar için: Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.92-93; 
Halil İnalcık, “Reisülküttap”, İA, C.IX, s.673
173  Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I/II, s.105 
174  Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I/II, s.63

Defterhâne-i Hâkanî teşkilatının XVII. yüzyıldan itibaren önemi giderek azalmak-
la birlikte, burada muhafaza edilen defterlerin “Kûyûd-ı Hâkânî tezvirden salim olmakla 
ma‘mulün-bihtir”169 muktezasına istinaden devletin en önemli başvuru kaynaklarından sa-
yılması teşkilatın varlığını ve önemini Tanzimat’a kadar korumasını sağlamıştır. Defter Ema-
neti görevi ise, Osmanlı Devleti’ndeki meslek yollarından kalemiye sınıfını, yani haceganlığı 
seçenlerin varacağı en yüksek dereceler olan “menâsıb-ı sitte” yani altı büyük görevden biri-
si olarak Tanzimat’a kadar önemini korumuştur.170  Tanzimat Fermanı’ndan sonra rütbe ve 
görevlerin yeniden düzenlenip menasıb-ı sitte unvanının kaldırılmasından sonra da Cumhu-
riyet Dönemi’ne kadar, önceleri Defter Emini sonraları Defter-i Hâkanî Nâzırı adı ile önemli 
devlet memuriyetlerinden birisi olarak mevcudiyetini sürdürmüştür.

Defter-i Hâkanî Eminliği’nin H.1254 (M.1838) tarihinden itibaren, Cumhuriyet 
Dönemi’nde Tapu Umûm Müdürlüğü’ne dönüştürülmesine kadar uzanan süreçteki tarihsel 
gelişimi ile teşkilat yapısında meydana gelen köklü değişiklikler “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Defterhâne-i Hâkanî Teşkilatı” başlıklı bölümde ele alınmıştır.

B. DEFTERHÂNE’NİN TEŞKİLAT YAPISI

Kuruluşundan Tanzimat’a kadar olan dönemde Defterhâne’nin teşkilat yapısı ile il-
gili belge ve bilgilerin yetersizliği, maliye Defterhânesi ile olan isim benzerliği, Defterhâne’de 
yürütülen işlemler ile diğer kalemlerde yapılan benzeri işlemlerin birbiriyle irtibat hâlinde 
yürütülmesi gibi sebepler, Defterhâne dairesinin teşkilat yapısı ile ilgili farklı görüşlerin orta-
ya çıkmasına neden olmuştur.

Bazı araştırmalarda defterhâne beylikçi, tahvil, ruus, amedi kalemleri gibi Bâb-ı Âsafî 
kalemlerinden birisi olarak gösterilmiş171  olup, başka bazı araştırmalarda ise, Defterhâne’nin 
amiri olan Defter Emini’nin Defterdara bağlı olduğu172 , yani dairenin Bab-ı Defteri kalem-
leri arasında olduğu öne sürülmüştür. Oysaki Defterhâne, Divan-ı Hümayun Kalemleri ve 
Hazine-i Amire Kalemleri yanında devletin üç ana dairesinden birisi173  olup, diğer iki daire-
den birisine bağlı olmamıştır. Burada ifade edilen üç ana daire düzenlemesinde, defter emini 
ve Defterhâne’nin, defterdarlıktan bağımsız müstakil bir daire olarak bulunduğu anlaşılacak-
tır. Zaten Defter Emini’nin Nişancı’nın maiyetinde bulunduğu174 , defterdarlık ve bab-ı def-
teri kalemleri ile alakası bulunmadığı da bilinmektedir. Bununla birlikte, Topkapı Sarayı Müze 
Arşivi’nde bulunan H.1182-83 (M.1768/1770) tarihlerine ait bir belgede Defterhâne-i Hakanî 
Kalemi, “Babıâlî’de mevcud olan aklamının keyfiyeti” başlığı altında Amedi, Ruus, Tahvil ka-
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175  TSMA. no: D.3208/1
176  Uzunçarşılı, a.g.e., s.96: Uzunçarşılı’nın bu görüşü, D’ohsson’un önceki sayfalarda zikredilen tezinden iktibasen öne sürdüğü anlaşılmaktadır.
177 Kalem kisedarları ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinin ilgili fonlarında yüzlerce örnek bulmak mümkün olup, birkaç belge örneği 
verilmiştir. Reisülküttap Kisedarı için: BOA.HAT dos.no: 1260/48730; BOA.HAT dos.no: 470/23009; Ruus Kalemi Kisedarı için: BOA. D.BŞM.
MHF. dos.no: 43/1; Beylikçi Kisedarı için: BOA. A.MKT.NZD. dos.no: 29/96
178  Defterhâne Kisedarlığı ile ilgili birçok belge bulunmakla birlikte, örnek olarak: BOA. A.MKT.MVL. dos.no: 49/87; BOA. A.MKT.MHM. 
dos.no: 232/10
179  Afyoncu, aynı tez, s.10

lemleri gibi Bâbıali’nin kalemlerinden birisi olarak sayılmaktadır.175  Yalnızca bu bilgiden ha-
reketle Defterhâne’nin Bâbıali kalemlerinden birisi olduğu ileri sürülemezse de, H.1156’da 
(M.1743) Defterhâne Topkapı Sarayındaki yerinden ayrılıp, Sultanahmet’teki yeni binasına 
geçtikten sonra Bâbıali kalemleri içerisine dâhil edilmiş olabilir.

Defterhâne-i Amire’nin icmâl, mufassal ve rûznâmçe kalemleri olmak üzere üç alt 
kalemden (daireden) müteşekkil bir teşkilat olduğu öne sürülmüştür.176  H.1254 (M.1838) 
tarihinde Ceride Muhasebeciliği’ne bağlanan Defterhâne’nin H.1256’da (M.1840) yeniden 
müstakil bir daire olarak ihdas edilmesinden sonra, yaptığı işlerin ve işleyişinin büyük oran-
da değiştiği ve dairenin yeni işleyişe uygun olarak birçok kalem ve şubeye ayrıldığı bilin-
mekle birlikte, Tanzimat’tan önceki klasik döneminde Defterhâne’nin çeşitli kalem ya da o-
dalara ayrıldığına dair herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanamamıştır. Defterhâne’de mu-
hafaza edilen üç önemli defter türü olan mufassal, icmâl ve rûznâmçeler üzerinde uzman-
laşmaya gidilip, daire çalışanları arasında bir iş bölümü uygulanmış olması daha muhtemel 
olup, bu iş bölümü alt kalemler şeklinde algılanmış görünmektedir. Osmanlı Devlet Teşki-
latı’ndaki bütün kalem amirlerinin kisedar (kesedar) denilen yardımcılarının bulunduğu bi-
linmekte olup, divan kalemlerinin başı olan reisülküttabın ve reise bağlı olan ruus, beylikçi 
vb. kalemlerin her birinin ayrı ayrı kisedarları177  olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Oysa, 
Defterhâne kisedarlığı178  adı altında tek bir görevli bulunduğu görülmektedir. Anlaşılaca-
ğı üzere, Defterhâne’de mufassal, icmâl ve rûznâmçe kalemleri şeklinde bir bölünme olsa idi, 
her birinin başında ayrı ayrı bir kisedar bulunması gerekirdi179. Bu nedenle, Defterhâne’nin 
çeşitli kalem kollarına ayrılmayan tek bir kalem olarak görev yaptığını kabul etmek gerçeğe 
daha uygun görülmektedir.

Kısacası, Tanzimat’a kadar olan klasik dönemde Defterhâne-i Amire, Divan-ı Hüma-
yun bünyesinde devletin üç ana kaleminden birisi olarak yer alıp, nişancı’nın maiyetinde o-
lan defter emini’nin idaresinde, araziye müteallik işlemleri gerçekleştiren ve alt kalem kol-
larına ayrılmayıp, tek bir oda şeklinde görev yapan bir teşkilat olarak karşımıza çıkmaktadır.
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C. DEFTERHÂNE BİNASININ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Devletin bekasının, devletin idarî, askerî, iktisadî ve sosyal düzenini ihtiva eden def-
ter ve belgelerin muhafazasına bağlı olduğunun bilincinde olan Osmanlı Devleti’nde de se-
lefi olan İslâm Türk Devletleri gibi, devletin hafızası olan yazlı malzemenin saklanması ve mu-
hafazasına büyük ehemmiyet vermekteydi. Osmanlı’da kâğıt, yazı malzemeleri ve yazılı ev-
raka saygı gösterme gelenek ve anlayışının sonucu olarak, özellikle Fatih Dönemi’nden itiba-
ren her türlü yazılı malzeme çeşitli muhafazalar içinde saklanarak zengin bir arşiv malzeme-
si ortaya çıkmıştır.180

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına ait arşiv malzemeleri devlet merkezinin Bursa’da 
olduğu dönemde Timur istilası esnasında yok olmuş, devlet merkezinin Edirne’de olduğu 
dönemde ise, çıkan yangınlar ve saltanat kavgaları gibi sebeplerle az bir kısmı günümüze u-
laşabilmişti. İstanbul’un fethinden sonra ise, ilk evrak mahzeni olarak Yedikule mevkii kulla-
nılmış, Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesinden sonra ise devlet teşkilatına ait tüm yazılı malze-
meler buraya taşınmıştı.181 

Osmanlı Devleti’nde merkezî bürokrasinin en önemli dairelerinden ve aynı zamanda 
arşivlerinden birisi olan Defterhâne de, merkezî bürokrasinin Bâb-ı Âsâfiye kayması ve Divan-
ı Hümayun’un sembolik bir kurula dönüşmesine kadar Topkapı Sarayı içerinde bulunmaktay-
dı. Saray içerisinde üzerinde Adalet Köşkü bulunan ve Kubbealtı denilen mevkide, Divan-
ı Hümayun toplantılarının yapıldığı salonun hemen bitişiğindeki odada bulunmaktaydı.182  
Defterhâne defterleri divana ait diğer defterlerle birlikte üçüncü kubbenin altındaki oda-
da saklanırdı.183  Defterler burada eyalet adlarıyla sıralanmış sandıkların içinde saklanır-
dı. Muamele görmüş evrak da müsveddeleriyle birlikte üzerinde daire adı ve yılı yazılmış 
bir torbaya konulur ve deri kaplı sandıklara yerleştirilerek aynı yerde muhafaza edilirdi.184  
Defterhâne tek bir odadan ibaret olup, buraya yerleştirilen defter ve belge sandıklarının mu-
hafaza edildiği bir mahzen (arşiv) olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Defterhâne çalışanla-
rının ise başka bir yerde, muhtemelen yine Kubbealtı mevkiinde çalıştıkları düşünülmekte-
dir. Defterhâne’nin Topkapı Sarayı içerisinde bulunduğu dönemde bir yangından etkilenmiş 
olduğunu öğreniyoruz. 20 Muharrem 1076 (2 Ağustos 1665) tarihinde, bir cariyenin dikkat-
sizliği sonucunda padişahın harem dairesinde çıkan yangın Kubbealtı denilen mevkide Adil 
Köşkü, divan odası ve taşra hazinesini de etkilemiş ve Defterhâne’nin ise üst kısımları zarar 
görmüştü.185 

Divan-ı Hümayun toplantılarının muntazam olarak devam ettiği yüzyıllarda 
Defterhâne merkezî yönetimin en önemli dairelerinden birisiydi. Sıkı teşrifat kaidelerinin 
uygulandığı Osmanlıda Defterhâne, divan toplantıları öncesinde padişahın veziriazamdaki 
mühr-i şerifi ile açılır, toplantı bitiminde ise çavuşbaşı tarafından hazine ve Defterhâne mü-
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hürlenir ve mühür veziriazama teslim edilirdi. Bu merasim esnasında herkes ayağa kalkarak 
tazim eder, çavuşbaşı asasını yere vurarak toplantının bittiğini ilan edince orada bulunan-
lar dağılırlardı.186 Ancak zamanla divan toplantıları aksamaya başladı ve merkezî bürokra-
sinin Bâb-ı Âsâfi’ye kaymasından sonra ise sembolik bir kurula dönüştü. Divan toplantıları-
nın önemini kaybetmesinden sonra Defterhâne’nin burada kalmasına lüzum görülmediğin-
den   XVIII. yüzyılın ilk yarısı içinde, Sultanahmet’te Atmeydanı denilen yerdeki İbrahim Paşa 
Sarayı’na taşınmıştır.187  

İbrahim Paşa Sarayı olarak anılan yerin, Bizans İmparatoru Kostantin zamanında 
yaptırılan ve “Questarian” adı verilen devletin hazine dairesine ait binanın yeri olduğu belir-
tilmektedir. Zamanla ortadan kalkan bu yapının temelleri üzerinde XVI. yüzyılda inşa edilen 
İbrahim Paşa Sarayı’nın, Kanunî tarafından, kendisine 13 yıl hizmet eden veziriazamı İbrahim 
Paşa’ya hediye edildiğini görmekteyiz. Osmanlı Tarihi boyunca birçok şenlik, kutlama ve me-
rasime ev sahipliği yapan bu yapının, Muharrem 1138 (Eylül 1725) tarihine gelindiğinde ar-
tık saray olarak kullanılamayacak hâle geldiği görülmektedir.188 

  
Arşiv vesikalarında Fazlı Paşa Sarayı olarak da anılan bu sarayın dört avludan oluştu-

ğunu ve birinci avlusunda yer alan binanın Defterhâne ile birlikte Tevkii Kalemlerine tahsis 
edildiğini görmekteyiz. 29 Şaban 1156 (18 Ekim 1743) tarihli belgede, Fazlı Paşa Sarayı’nda 
Defterhâne ve Tevkii Kalemlerine tahsis edilen odaların tamiri ile ilgili olarak Bina Emini Sü-
leyman Ağa tarafından arz sunulduğu görülmektedir.189 

Topkapı Sarayı’nda Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı ve Defterhâne’nin de içinde bulunduğu “Kubbealtı” denilen yer 
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Defterhâne’nin İbrahim Paşa Sarayı müştemilatı içerisinde bulunan binaya ne za-
man taşındığı kesin olarak bilinememekte ise de, söz konusu belgede bu binanın Defterhâne 
ve tevkii kalemlerine yeni tahsis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, 29 Muharrem 1157 
(14 Mart 1744) tarihli belgede Sadaret Kethüdası tarafından Fazlı Paşa Sarayı içerisindeki 
Defterhâne’nin kâtipleri için çeşme yaptırdığını190 görmekteyiz. Ayrıca, 23 Muharrem 1158 
(25 Şubat 1745) tarihli belgede “Defter-i Hâkanî ittihaz olunan Fazlı Paşa Sarayı”191  denilme-
sinden, buranın yeni yeni Defterhâne olarak tanınmaya başladığını anlamaktayız. Kısacası, 
Kubbealtı’ndaki yerinden Atmeydanı’ndaki yeni binasına H.1156 (M.1743) tarihinde taşınmış 
olan Defterhâne’nin ihtiyaç duyulan yerlerinin tamiri de bu sırada yapılmıştı.

Defterhâne yeni binasına taşındıktan 12 yıl sonra bir yangın tehlikesi atlatmıştır. 22 
Zilhicce 1168 (29 Eylül 1755) Pazar günü Hocapaşa yakınlarında bir evde çıkan yangın şid-
detli rüzgar sonucu büyüyüp birkaç kol hâlinde etrafa yayılmış, bir kolu paşa kapısı, Def-
terdar Kapısı ve Divanyolu üzerinden Mehterhâne ve Defterhâne’yi de etkisine almış ve 36 
saat süren yangın çevrede büyük hasara neden olmuştur.192 Ancak Defterhâne bu yangın-
dan ciddi bir zarar görmemiş olmalıdır. Zira, 3 Safer 1203 (10 Eylül 1793) tarihli bir belgede, 
Defterhâne’nin bu binaya yerleşmesinden bu yana tamir görmediği ifade edilmektedir.  Söz 
konusu belgede, kâtip odalarının kışın soğuğunda kullanılamayacak kadar kötü durumda ol-
duğu, defterlerin muhafaza edildiği kargir mahzenin ve kapısının ise harap bir hâlde bulun-
duğu ve acilen tamiri gerektiği ifade edilmektedir.193 Defter emininin arzı üzerine mimar a-
ğa görevlendirilmiş ve yapılan keşifte 4688,5 kuruşluk masraf tespit edilmiş ve masrafları 
mirîden karşılanmak üzere tamir ve bakımına başlanmıştır. Bu tamir ve bakımlar kapsamın-
da Defterhâne’de medfun bulunan zatın türbesine de bir kameriye yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu tarihten sonra Defterhâne’nin harap olan bir kısım yerlerinde 28 Zilhicce 1212 (M.13 Hazi-
ran 1798) tarihinde küçük çaplı bakım çalışmaları yapıldığı194  ve bundan sonra Defter Emi-
ni Seyyid Mehmed Efendi’nin arzı üzerine Şaban 1214 (Ocak 1800) tarihinde yeniden bir ba-
kım ve tamirden geçirildiği görülmektedir.

Defterhâne binasının C.Evvel 1223 (Temmuz 1808) tarihinde bir yangın daha geçir-
diğini görmekteyiz. Şanizâde Tarihi’nde “Yeniçeri Hareketi ve Sekban Müdafaası” olarak ad-
landırılan olayda Alemdar Paşa’nın kuvvetleri ile saray sekbanları arasında şiddetli çatışma-
lar meydana gelmiştir. Çatışmalar sürerken sekbanlar bugünkü Defterhâne binasının arka-
sında kalan adliye binasına sığınmışlar, Alemdar’ın kuvvetleri ise Cebehâne ve çevresindeki 
dükkânları ateşe vererek sekbanları etkisiz hâle getirmeye çalışmışlardır. Fakat bu ateş büyük 
bir yangına dönüşerek Mehterhâne ve Defterhâne’yi de etkisine almıştır.195  Bu yangından 
Defterhâne’nin ne kadar zarar gördüğü tam olarak bilinmemektedir. Ancak bir kısım yerleri-
nin tamirinden sonra yine Defterhâne olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.196
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  İbrahim Paşa müştemilatında Defterhâne’ye tahsis edilen bina ilk tahsis edildi-
ği dönemde de çok sağlam bir yapı olmayıp, zaman zaman tamir edilerek kullanılmış, an-
cak geçirdiği yangınlarla iyice harap bir vaziyete gelmişti. Bugün İstanbul Tapu ve Kadast-
ro Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan ve yeni binanın arkasında kalan eski yapının 
H.1293 (M.1876/77) yılında başlanarak H.1295 (M.1878) yılında tamamlandığı kimi eserler-
de ifade edilmekteyse de bu tarihin yanlış tespit edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.197  Nite-
kim, Nurhan ATASOY eserinde H.1236 (M.1820) tarihinde Keçecizade İzzet Mehmed Efendi 
(Ö.1827) tarafından talik hattla mermere hakkedilmiş bir kitabeyi yayınlamıştır.198  Kitabede 
özetle, “Kavanin-i atik’in tatbik edildiği ve daru’l-kitab olarak adlandırılan Defterhâne’nin Sultan 
Mahmud Han tarafından büyük masraflar edilerek imar edildiği” ifade edilmektedir. Bu kitabe 
H.1304 (M.1887) tarihinde Defterhâne nezarete dönüştürüldüğünde, “Defter-i Hâkânî Neza-
reti Dairesi” yazılı kitabe binanın girişine asıldıktan sonra unutulmuş ve zamanla kaybolmuş 
olmalıdır. Ancak, söz konusu kitabe Zarif ORGUN tarafından Şehit Mehmed Paşa yokuşunda 
bir evin bahçesinde bulunmuştur. Kitabenin de açıkça gösterdiği üzere, eski Defterhâne bi-
nası II.Mahmud tarafından 1236 (1820) tarihinde inşa ettirilmiştir.  26 C.Evvel 1236 (31 Mart 
1821) tarihinde ise, Defterhâne yakınında bulunan binaların buradaki evrak ve defterler i-
çin tehlike oluşturmaması için Başmimar Ali Rıza’nın keşfe gönderildiğini görüyoruz.  199 
Defterhâne’nin bu tehlikeden korunması için etrafının duvarla çevrilmesi ya da çevredeki bi-
naların yıkılarak arazinin Defterhâne lehine istimlâk edilebileceği şeklinde görüşler öne sü-
rülmüştür. Bu veriler yeni yapılan Defterhâne binasının korunmaya çalışıldığını ortaya koy-
makta olup, anlaşıldığı kadarıyla ikinci yol tercih edilerek çevredeki binaların yıkılması cihe-
tine gidilmiştir. 

Defterhâne’nin yeni binasının H.1247 (M.1831) tarihinde büyük bir yangından etki-
lendiği görülmektedir.200 Ancak bu yangın Defterhâne’ye büyük bir zarar vermemiş olmalı-
dır. Zira, yangından sonraki yakın dönem ait kayıtlarda Defterhâne’nin geniş çaplı bir tamir 
ve bakım gördüğüne dair bilgiye rastlayamadık.

Defterhâne binasının ahşap olan kısımlarının kargire çevrilmesi ve yeni bazı oda-
lar eklenerek genişletilmesi amacıyla C.Ahir 1276 (Ocak 1860) tarihinde bir inşa çalışması 
başlatıldığını görmekteyiz.201  Yapılan bu çalışmanın geniş çaplı bir tamirat olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu çalışmalar sırasında Defterhâne kâtiplerinin binanın yapımı tamamlanana ka-
dar Merhum Kani Bey’in Mehmed Paşa yokuşundaki konağına nakledildikleri ifade edilmek-
te202  olup, tamiratın uzaması üzerine, Kani Bey’in konağına ayda dört bin kuruş kira öden-
diği ve bunun hazineye fazladan masraf çıkardığı, bu nedenle de çalışmaların hızlandırıla-
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rak bir an önce tamamlanması emredilmektedir. Bu e-
mir üzerine Ticaret Nezareti’nden gelen cevabi yazıda, 
inşa çalışmasının devam etmekte olduğu, ancak bir yük 
ve kırk iki bin beş yüz kuruş olan tamirat bedelinde ek-
sikler bulunduğunun ifade edilmesi üzerine, asıl mese-
lenin bedel olmayıp, kuyudat-ı Defterhâne ve hazine-
nin emin olması ve muhafaza altına alınması olduğu, 
bunun içinde defter ve kayıtların kargir odalarda mu-
hafaza edilmesinin ve üç tarafının duvarlarla çevrilme-
sinin yangın tehlikesine karşı mühim olduğu ve gere-
ken miktarın karşılanarak inşa çalışmasının hemen ta-
mamlanması karara bağlanmaktadır.203 Defterhâne’de 

yapılan bu çalışmanın cami-i şerif ittihaz olunan mahallin tamirini de kapsadığı görülmekte-
dir.204  Bu çalışmalar esnasında kargir hâle getirilen bina içerisindeki camiin ilk defa H.857 
tarihinde Fatih tarafından yaptırılmış olduğu iddia edilmektedir. Kargir bir mihrab, ahşap bir 
minber ve kürsü ile müezzin mahfilinden ibaret olan caminin zamanla kaybolup izinin kal-
madığı, Defterhâne’nin bu binaya taşınmasından sonra defter eminleri ve daire çalışanları-
nın bu camiyi ihya ve vakf ettikleri ifade edilmektedir.205 Nitekim, Defter Emini Nûman Sabit 
Efendi’nin Defter-i Hâkanî Camii’ne H.1242(M.1826) tarihinde reyhânî hattı ile yazılmış, altın 
varaklı ve tezhipli bir Kur’an-ı Kerim vakfettiğini görmekteyiz. Bu Kur’an-ı Kerim muhafaza e-
dilerek günümüze kadar gelebilmiş ve hala Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde bulunmaktadır.206  Bi-
na içerisindeki bu mescit Osmanlı’nın yıkılışından sonra uzun süre ihmal edilip, içerisine raf-
lar konularak depo ve arşiv olarak kullanılmış ve zaman içinde hüviyetini yitirmeye yüz tut-
muş iken, bir çalışma sırasında buranın eski bir mescit olduğu anlaşılarak, 2008 yılında İstan-
bul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilerek yeniden ihya edilmiştir.

Defter Emini Numan Sabit Efendi tarafından H.1242(M.1826) tarihinde Defterhâne Camii’ne vakfedilen, reyhânî hattı ile yazılmış, altın varaklı 
ve tezhipli bir Kur’an-ı Kerim’in baş sayfası
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Defterhâne binasında C.Ahir 1276 (M. Ocak 1860) tarihinde başlanan tamir ve ba-
kım çalışmalarının sonlarına doğru, yukarıda zikredilen camiin tamiratı sırasında yüz elli a-
dım uzunluğunda bir mahzen ortaya çıktığı, bunun tamirinin gerekli olup olmadığı defter e-
mininden sorulunca gönderilen cevabi yazıda, Kuyud-ı Hâkanî kaleminin atik defterlerinden 
başka, tapu kaleminin 1600 kıta defteri bulunup bir o kadar daha defter imal ettirilmekte ol-
duğu, ayrıca nüfus ceridesi kaleminin de çok sayıda defterleri bulunduğu, Defterhâne’deki 
mahzenlerin ise malzemelere yetmediği ifade edilmektedir.207  Bu bilgiler, Defterhâne’nin 
1263 tarihli Tapu Nizamnâmesi ile tapu senetlerini düzenlemek üzere görevlendirildiği ta-
rihten itibaren iş yoğunluğunun ne derecede arttığı ortaya koymaktadır. Yukarıda zikredilen 
tamir ve inşa çalışmalarının 28 Ramazan 1277 (9 Nisan 1861) tarihinde tamamlandığı görül-
mektedir.208 

Defterhâne’de muhafaza edilen gerek Kuyud-ı Hâkanî defterlerinin gerekse Tapu 
Nizamnâmesi sonrasında ortaya çıkan defter ve belgelerin ne kadar önemsendiği yapılan 
çalışmalardan ve belgelerdeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Söz konusu defter ve belgelerin 
muhafazası hususunda merkezde yapılan çalışmaların taşrada da uygulanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Arazi ile ilgili kayıt ve evrakın ahşap binalarda bulundurulmasının tehlikeli o-
lacağı, bunların muhafazası için taşrada hükümet konakları içinde kargir mahaller bulunma-

sı, yoksa yeniden yaptırılması tenbih edilmekte olup; ileride her yerde kargir binalar inşa et-
tirileceği, ancak o zamana kadar söz konusu evrak ve defterlerin sandıklara konularak gere-
kirse her şehir ve kasabada bulunan kargir cami ve mescidlere yerleştirilip muhafaza edilebi-
leceği ifade edilmektedir.209  Nitekim, sonraki yıllarda merkez ile taşra arasında konu ile ilgi-
li çok sayıda yazışma yapıldığı arşiv belgelerinde görülmektedir.

Defterhâne binasında 1276-77 tarihlerinde yapılan inşa çalışmalarında, binanın bir 
çok yeri kargire çevrilmiş, ancak bazı kısımları yine ahşap olarak kalmıştı. 19 Muharrem 1277 

Defterhâne binasında yapılan inşa çalışmalarından bir görünüm
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210  Karakoç Serkis, Külliyat-ı Kavanin, Haz.M.Akif Aydın, Ankara 2006, C.II, s.317
211  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, Haz.Cavid Baysun, Ankara 1991, C.III, s.83, Tezkire no:24
212  BOA.A.MKT.MHM. dos.no: 353/88
213  Defterhânenin 1263 tarihinden sonraki gelişimi, ortaya çıkan kalemler ve yeni teşkilat yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Defterhâne-i Amire Dairesi”, s.119-187
214  29 R.Evvel 1315 Tarihli tapu senetleri TADB Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde muhafaza edilmektedir.

(M. 7 Ağustos 1860) tarihinde ilan edilen resmî tebliğ ile tahrir-i emlak ve vergi ve ceride 
muhasebelerinin Defterhâne bünyesinde birleştirilmesi 210  ile Defterhâne’nin teşkilat ya-
pısında meydana gelen değişikliğin bir sonucu olarak teşkilatta vergi ve nüfusa ait belge 
ve defterler de muhafaza edilmeye başlanmış211 , bu durum hem mevcut binanın hem de 
arşiv belgelerinin muhafaza edildiği mahzenlerin yetersiz kalması sonucunu ortaya çıkar-
mıştı. Bu gelişmeler üzerine, önceki bakım ve tadilat çalışmalarından yaklaşık 20 yıl sonra 
Defterhâne’nin yeniden bir inşa çalışmasına alındığı görülmektedir. Söz konusu inşa çalışma-
sında Defterhâne-i Hakanî binasının ahşap yerlerinin harap olduğu ve tam kargir olarak inşa-
sının yapımına 1297 yılı başlarında başlanıp, yine aynı yılın sonunda muvaffakiyetle tamam-
landığı görülmektedir.212 Vergi Emini tarafından Sadrazama arz edilen H.1297 (Kasım-Aralık 
1880) tarihinin binanın giriş kapısı üzerine hakkettirildiği, yani eski Defterhâne binasının ta-
mamen kargir hâle geldiği ortaya çıkmaktadır.

H.1263 yılından itibaren Defterhâne’nin işleyişinin değişmesi ve iş yoğunluğunun 
artmasına paralel olarak, 13 yıl gibi kısa bir sürede mahzenlerinin mevcut defter ve belgelere 
yetmeyecek hâle geldiği yukarıda anlatılmıştı. Bu yeni nizamın beraberinde ortaya çıkan ye-
ni kalemler ve artan personel sayısı Defterhâne binasının teşkilat için yetersiz kalmasına ne-
den olmuştu213.  Bu soruna çözüm olmak üzere, ya binayı genişletmek ya da yeni bir bina in-
şa etmek üzere R.Evvel 1315 (Ağustos 1897) tarihinde bir görüş ortaya çıktığı anlaşılmakta-
dır. Nitekim, bu tarihte Defterhâne binası önünde bulunan üç dükkânın otuz dört bin kuruş 
bedel ödenerek satın alındığı görülmektedir.214  Bu arazi satın alındıktan sonra her nedense 
binayı genişletmek veya yeni bir bina inşa etmek üzere H.1326 (M.1909) tarihine kadar her-
hangi bir girişimde bulunulmamıştır.

Defterhâne binasının çizimi
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215  Selda Kızıldere, Metin Sözen, “İstanbul’da Birinci Mimarlık Dönemi Yapılarının Kent Bütünü İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi”, İTÜ 
Dergisi, İstanbul 2005, C.II, S.1, s.87-95

 Sonuç olarak, başlangıçta büyük bir kısmı ahşap olarak yapılıp, 1276-77 yılları ile 
1297 yılında yapılan çalışmalarla tam kargir hâle getirilen 3 katlı eski Defterhâne binasının ö-
nüne R.Evvel 1315 (M. Ağustos 1897) tarihinde satın alınan dükkânlar yıkılarak yeni bir bina 
yapılması kararlaştırılıp, bu görev için Mimar Vedat Bey görevlendirilmiştir. Yapılacak olan bu 
yeni bina aynı zamanda “Birinci Ulusal Mimarî Akımı” denilen yeni anlayışın da ilk örneklerin-

den birisi olacaktı. 
Ulusal mimarî akımı, Tanzimat ve sonrasında yoğun olarak de-

vam eden reform hareketlerinin mimarîde kendisini gösteren yüzü idi. 
Tanzimat ile birlikte her alana yayılan reform hareketleri, modern ve yeni 
bir kent yapısı oluşturma düşüncesinden hareketle mimarî alanında da 
görülmekteydi. Avrupa ve İstanbul mimarîsinde süregiden eklektisist-
revivalist mimarî anlayışının etkisinde batılı bir eğitim anlayışı ile yeti-
şen ve özellikle XX. yüzyıl başlarında kendisini hissettiren ulusçuluk kül-
türü ile beslenen ulusal mimarî akımının temsilcileri, batılı anlayışla fa-
kat daha millî ve kendine özgü bir üslupla yeni yapılara imza atmışlardı. 
Bu akımın en önemli temsilcileri Kemalettin Bey ve Vedat Bey idi. Ulusal 

mimarlık dönemi meşrutiyet yönetiminin idaresinde ilk büyük ölçekli örneklerini İstanbul’da 
vermişti. Bunlar Defter-i Hâkanî Nezareti ile Posta Nezareti binalarıydı. XIX. yüzyıldan itiba-
ren İstanbul büyük kütleli yapı tipleriyle tanışmıştı ancak, özellikle cephe düzeni ve beze-
melerdeki Osmanlı-Selçuklu-Türklük vurgusuyla ve yerli mimarlarıyla bu yapılar, batılı mi-
marların büyük ölçekli yapılarından farklı 
bir görüntü arz ederler. Bu büyük yapıla-
rın en önemli özelliklerinden birisi de ta-
mamen kargir olarak inşa edilmiş olmala-
rı ve Osmanlı Devleti’nin değişen kurum-
sal yüzünün gelişiminin ilk örnekleri ol-
malarıdır.215

Ulusal mimarî akımın en önemli 
ve ilk örneklerinden olan Defterhâne bi-
nasının yapımına tam olarak hangi tarih-
te başlandığı tespit edilememiştir. Ancak 
binanın girişindeki kitabede Mimar Vedat 
Bey tarafından yapıldığı ve 1326 tarihin-
de tamamlanmış olduğu görülmektedir. 
Dört katlı olarak inşa edilen yeni bina ile 
arkasında kalan eski bina arasında bağ-
lantı kurularak iki binanın birlikte kullanıl-
ması sağlanmıştır. Hâlihazırda kullanılma-
ya devam edilen bu bina günümüzde İs-
tanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü-
ğü binası olarak hizmet vermektedir. 

Mimar Vedat (TEK) Bey

 İnşası yeni tamamlanan Defterhâne binası
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216  Koçibey Risalesi, s.21
217  Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, Umumî Tahriratlar, Ankara 1938, C.I, 453 sayılı yazı.
218  Eyyûbî Efendi Kanunnâmesi, s.13: Ayrıca, Defter-i Hâkânî Emini Ayn-ı Ali Efendi’nin Osmanlı Devleti arazi kanunlarını derlediği Kanun-
nâme-i Al-i Osman adlı eseri ile Ömer Avni’nin giriş bölümünde zikredilen eserleri örnek olarak gösterilebilir.

D. DEFTERHÂNE GÖREVLİLERİ

Defterhâne, Defter Emini adı verilen bir daire müdürünün idaresi altında, işleyişte 
defter emininin yardımcısı olarak çalışan kisedar ile dairenin asıl memur kadrosunu oluştu-
ran kâtipler ve şakirdlerden oluşmaktaydı. Bunların yanı sıra, stajyer memur olarak görülen 
mülazımlar ile yardımcı hizmetli olarak görev yapan odacı ve defterciler, defterlerin cilt işleri 
ile meşgul olan mücellid, Defterhâne’de tahsil edilen vergileri toplayan sarraf ve daire camii-
nin görevlileri olan imam ve müezzin Defterhâne’nin diğer görevlileridir.

Defterhâne’nin, Osmanlı Devleti’nde merkezî bürokrasinin üç ana kaleminden birisi 
olarak sayılması ve hazine mesabesinde görülmesi dolayısıyla, burada çalışacak personelin 
de seçkin ve kabiliyetli kimselerden oluşmasını gerektirmekteydi. Nitekim, devlet bürokrasi-
si içinde bilhassa Defter-i Hâkanî ve maliye kalemleri kâtiplerinin son derece güvenilir, sadık, 
şuurlu, istikamet sahibi ve meşgul oldukları işlerde mükemmel seviyede kanun ve işleyiş bil-
gisine sahip oldukları yönünde bir anlayış hâkimdi.216 Hatta Koçibey, Risalesi’nde rüşvet ko-
nusunu kaleme aldığı kısımda, Defter-i Hâkanî ve maliye kâtiplerinin dürüst ve dindar kim-
seler olduklarını ve ihtiyaç duyulan kalemlerde bunlar gibi memurların yeterli miktarda istih-
dam edilmeleri gerektiğini tavsiye etmektedir. Defterhâne’den Tapu Umum Müdürlüğü’ne 
uzanan süreçte bu müspet anlayışa aykırı hareket eden kişiler ve ahlakî olmayan davranış-
lar görülmüş ise de, söz konusu geleneksel anlayışın teşkilatın tarihi boyunca ve hatta Cum-
huriyet Dönemi’nde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, dönemin Tapu ve Kadastro 
Müdür-i Umumîsi Atıf Beyefendi tarafından, 25 Mayıs 1929 tarihinde, Tapu Müdüriyetleri-
ne hitaben kaleme alınan umumî tahrirlerinde, bu geleneksel anlayışa gönderme yapılarak: 
“Memurlarımızın en aslî ve kudretli cevherleri iffet ve şerefleridir. Bu sebepten memur bu cevher-
lere leke getirecek her türlü hareketten sakınmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet neticesin-
dendir ki, memur hatta sadece hulus ve samimiyet izhar eden mahiyetteki hediyeleri dahi kabul 
etmekten ve vermekten memnu’durlar. İffetlerine itimadımız olan memurlarımızın şeref mesele-
sinde de fevkalade hassas olmaları tamimen tebliğ olunur.” 217 denilmektedir.

 
Defterhâne çalışanlarının güvenilir ve sadık kimseler olmaları yanında en önemli ö-

zelliklerinden birisi de, geniş bir kanun bilgisine sahip olmalarıdır. Defterhâne’de muhafa-
za edilen tahrir defterleri, Osmanlı Devleti’nin iktisadî, siyasî, sosyal ve beşerî vaziyetini or-
taya koymakta ve bu alanlarla ilgili yürürlükte olan kanunları içermektedir. Her bir sancağın 
kanunnâmesini ihtiva eden bu defterler, yanlış ve şüpheli bilgilerden azade görüldükleri için, 
mühim işlerde müracaat edilen devletin en önemli kütükleri olarak kabul edilmekteydi. Çok 
küçük yaşlardan itibaren bu kütükler üzerinde talim yapan Defterhâne görevlileri, dolayısıy-
la geniş ve sağlam bir kanun bilgisine de sahip oluyorlardı. Bu derecede kanunlara vakıf ve 
hâkim olmaları nedeniyle, Osmanlı’da kanunnâme derleyicilerinin, başta nişancılar ve defter 
eminleri olmak üzere, Defterhâne ve Divan-ı Hümayun hizmetlerinde218  bulunmuş kişiler-
den çıktığı görülmektedir.
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219  İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Sarayları, İstanbul 1942, C.I, s.287
220  BOA.A.DFE. dos.no: 134/4; 135/14; 136/82 ve 109; Osmanlı Arşivi’ndeki çalışmalarımız boyunca desteklerini esirgemeyen ve özellikle bu 
dosyalar üzerindeki çalışmalarımızda rehberlik eden Araştırma Hizmetleri Şube Müdürü İlhan Ovalıoğlu ve personeline teşekkür ederiz.

Defterhâne çalışanlarının kadim kanunlara dek uzanan geniş bir kanun bilgisine sa-
hip, güvenilir ve sadık kimseler olduklarının en somut örneği, Defterhâne binasının bahçe-
sinde medfun bir zatın hikâyesinde karşımıza çıkmaktadır. Eski Defterhâne binasının bah-
çesinde bulunan bu zatın türbesi 1326 tarihinde yeni bina inşa edilince iki binanın arasında 
saklı kalmıştır. Türbenin önündeki küçük yeşil kitabede, “Ser Verip Sır Vermeyen Server Dede”, 
baş ucundaki mezar taşında ise, “Davasına yok güzafı, ser verip sır vermemiş,….. anın için men-
zili Defter-i Hâkanîdir” yazılıdır. Mezar taşında ayrıca 20 R.Evvel 1180 (26 Ağustos 1766) tarihi 
bulunmaktadır. Server Dede olarak anılan bu zatın hikâyesini, Tapu ve Kadastro’nun yaşlı me-
murlarından dinlediği rivayetle 1942 yılında basılan eserinde İ.H.KONYALI nakletmektedir:

“Server Efendi vazifesine çok bağlı bir defter eminidir. Defterlerin 
ve kayıtların Defterhâne’de iyi muhafaza edilmesine ve herhangi bir su-
iistimale meydan vermemek için mahzenden çıkarılmamasına çok dik-
kat edermiş. İmparatorluğun bir köşesinde toprak ve otlak sınırı yüzün-
den iki kasaba arasında çıkan ve kanlı bir manzara gösteren bir ihtilaf, 
akşam geç vakitlerde Saray’a aksetmiş, padişah ilgili defteri getirmek için 
Defterhâne eminine bir adam göndermiş. Server Efendi: ‘Fatih hazretleri-
nin bir kanunnâmesi ile Defterhâne’den gece defter çıkarılması men edil-
miştir. Hünkârım beni af buyursunlar. Gece defteri dışarıya çıkartamam.’ 
demiş. Kim bilir, Server Efendi belki de bir imtihana tabi tutulmuş olması 
ihtimalini düşünerek böyle bir cevap vermişti. Memurun götürdüğü men-
fi cevap padişahı gazaba getirmiş ve bu küstah eminin derhal idam edil-
mesini ferman buyurmuştu. Sabahleyin huzura kabul edilen sadrazam e-
minin hareketinde haklı olduğunu arz edince padişah hükmün yerine ge-
tirilmemesi için ikinci bir ferman göndermişse de gelen adam celladlar ta-
rafından Server Efendi’nin başının koparıldığını görmüş ve vaziyeti padi-
şaha arz etmişti. Padişah bu vazife kurbanı eminin Defterhâne içine gö-
mülmesini irade buyurmuştur.” 219

Söz konusu rivayet üzerine Kuyud-ı Kadime, Osmanlı Arşivi ve 
diğer kaynaklar üzerinde yaptığımız araştırmalarda Server Efendi isim-

li bir defter eminine tesadüf edemedik. Muhtemelen hikâyede anlatı-
lan olaya nispetle kendisine Server adı verilmiş olmalıdır. Ayrıca, Osmanlı Arşivi’nde Defter-
i Hâkanî ile ilgili belgelerin bulunduğu A.DFE dosyaları üzerindeki çalışmamızda ise, “Serverî 
Efendi” isimli bir kâtipin varlığını tespit ettik.220  Mezkur kâtipin çıkardığı kayıtlar incelen-
diğinde, mezar taşında yazılı bulunan tarihten sonraya (örneğin 27 C.Ahir 1180 tarihine) a-
it kayıtlara rastlamamız üzerine, aranılan Server Efendi olamayacağını tespit ettik. Serverî 
Efendi’ye ağzı sıkı, sırrına sadık olduğu ve bu sebeple Server Efendi’yi anımsattığı için bu i-
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221  TSMA.D.3208, vrk.2
222  Konyalı, a.g.e., s.286
223  Konyalı, a.g.e., s.285
224  TSMA. D.3208/2
225  Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri-I”, Osmanlı 
Devletinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul 2000, C.I, s.185; Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri, Ankara 1988, s.10 
226  Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical, Haz. Fahri Ç.Derin, İstanbul 1978, s.93

sim verilmiş olabileceği gibi, Server Dede olarak anılan kişi defter emini değil de Defterhâne 
kâtiplerinden birisi olup, zamanında onun şakirdi olan ve fıtraten de ona benzeyen şakirde o-
na atfen bu lakap verilmiş de olabilir. Nitekim, Defterhâne’de şakirdlerin gerçek isimlerinden 
ziyade vasıflarına nispetle takılan künyeleri ile anıldıkları bilinmektedir.221 

Server Efendi’nin ölümü ile ilgili olarak mezar taşında yazılı olan tarihten başka bir 
tarihe daha rastlamaktayız. Defter-i Hâkanî çalışanlarından Emirgânlı Mustafa Efendi tara-
fından yazılmış olan bir levhada, “Ser verip sır vermeyen Server Dede, sene 1161” (M.1748) ya-
zılı olduğunu KONYALI’dan öğrenmekteyiz.222  O’nun görüp okuduğunu ifade etmesine ve 
hatta bu levhada yazılı metne eserinde yer vermesine istinaden Defterhâne binasında yap-
tığımız araştırmada böyle bir levhanın mevcut olmadığını gördük. Muhtemelen bu levha 
1942 yılından sonra kaybolmuş olmalıdır. Mezar taşında 1180 yazmasına rağmen 1161 tarih-
li bir levhada Server Efendi’den bahsedilmesi düşündürücüdür. Server Efendi’nin türbesin-
deki mezar taşlarının Sent Efemia mabedinden getirilen sütunlar işlenerek yapılmış olduğu-
nu ve sonradan konulduğunu düşündüğümüzde223  tek bir olasılık akla gelmektedir ki; me-
zar taşında yazılı olan 1180 tarihi, mezar taşlarının yapılarak, üzerindeki metnin hakkedildi-
ği tarihtir. Server Efendi’nin asıl ölüm tarihi ise, Emirgânlı Mustafa Efendi’nin levhasında be-
lirtilen 1161 tarihidir.

Topkapı Sarayı Müze Arşivi’ne ait bir belge, Server Efendi’nin söz konusu rivayet-
te anlatılan ya da buna benzer bir hadise sonucunda öldürüldüğünü doğrular nitelikte-
dir. Bu vesikada, “Defterhâne kâtiplerinin her biri beşer onar keselik zeamete malik olmuşlar ve 
günlük beşer onar kuruş kâtiplik harcı almakta iken, yaptığı işte ser vermek olur sırrı ayan eyle-
mek olma diye Defterhâne içinde medfun babanın hilafına rüşvet aldıkları”224 belirtilmekte-
dir. BARKAN’ın, bu belgenin muhtemelen 1150 ya da öncesine ait olduğunu ifade etmesi225 
, Server Efendi’nin ölüm tarihi ile Defterhâne’nin yeni binasına taşındığı tarihi etkileyebilir 
düşüncesinden hareketle yaptığımız incelemede, bir hayli uzun bir metne sahip olan belge-
nin 2. sayfasının ortalarında, 81 senesinde defterdarlık yapan Sarim İbrahim Paşa’dan söz e-
dildiğini tespit ettik. İbrahim Paşa hakkında yaptığımız tetkikte 1181 senesinde kısa bir süre 
Defterdarlık görevinde bulunduğunu ve 1184 tarihinde ise vefat etmiş olduğunu gördük.226  
Ayrıca, bu vesikanın tahlilinden Sarim İbrahim Paşa’nın bu görevde bulunmadığı ve henüz 
hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu vesika 1182-83 yıllarına ait olmalıdır. Yine, ve-
sikada Server Efendi hadisesinin yakın bir zamanda meydana gelmiş olduğunu gösteren bir 
delil bulunmadığı gibi, bir hayli eskiden olan bir hadiseden bahsedilir bir tarzda söz edilmek-
tedir. Bu durum Emirganlı’ya ait 1161 tarihini güçlendirmektedir. H.1161 tarihi, Server Dede 
hadisesinin, Defterhâne yeni binasına nakledildikten sadece 4-5 sene sonra meydana geldi-
ğini de ortaya koymaktadır.
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227  Tekalif Kavaidi, s.169
228  Osmanlı müesseselerinin kökenleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara 
2004; İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1988
229  Uzunçarşılı, Medhal, s.215-216; Köprülü, a.g.e., s.75; Aydın Taneri, “İlhanlılarda Divan”, DİA, C.IX, s.384-385
230  Göyünç, “Defter”, DİA, C.IX, s.89-90
231  İnalcık, Arnavid Sancağı, s.XIII

Sonuç olarak denilebilir ki, H.1161 tarihinde menkıbede anlatılan ya da buna benzer 
bir hadise sonucunda, yaptığı işe sadık kalıp sırrı uğruna başını feda eden Server Dede, uğru-
na canını feda ettiği Defterhâne’nin bahçesine defnedilmiştir. Bu hadise bizlere Defterhâne 
çalışanlarının sadakat ve dürüstlüklerini çok açık bir şekilde gösterdiği gibi, Defterhâne’de 
muhafaza edilen defter ve belgelere verilen değeri ve önemi de ortaya koymaktadır.

Özetle, çalışanları “Ehl-i vukuf ve istikamet sahib-şuur u sadakat” olarak tanıtılan 
Defterhâne, klasik dönem teşkilat yapısında olduğu gibi personel örgütlenmesi olarak da sa-
de bir yapıya sahiptir. 

1. DEFTER EMİNİ

 Defterhâne-i Hakanî teşkilatının amiri (müdürü) olan defter emini, kaynaklar-
da “emin-i defatir”, “emin-i defter”, “emin-i defter-i dergâh-ı âli”, “Defterhâne emini” gibi adlar-
la anılmaktadır. Defter eminliği Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde ilk ihdas edilen me-
muriyetlerden birisi olup, Abdurrahman Vefik’e göre Orhan Gazi Devri’nden itibaren varlığı 
bilinmektedir.227 

Osmanlı Devleti’ndeki memuriyet ve müesseselerin büyük oranda Selçuklular ve İl-
hanlılardan tevarüs ettirilerek oluşturulduğu, bunlardan bazılarının aynı adla ve genellikle 
de adları değiştirilerek ihdas edilmiş olduğu görülmektedir.228  

İlhanlılar döneminde Osmanlı Devleti’ndeki tahrir defterleri benzeri “Kanun” a-
dı verilen defterler tutulduğu ve bunların “defterdârî-i memâlik” adı verilen bir görevlinin i-
daresindeki Defterhâne’de muhafaza edildiği bilinmektedir. Hatta vezir divanları genellikle 
Defterhâne’de yapılırdı ve bu dairenin defter işleriyle uğraşan muamelat kâtipleri vardı.229  
Malî teşkilat, başlangıçta kısmen Anadolu Selçukluları ama ağırlıklı olarak İlhanlı tesirinde 
gelişen Osmanlı Devleti’nde de sistemli bir şekilde defter tutma usulü ilk dönemlerden be-
ri mevcuttu ve bu defterler daha kuruluş yıllarından itibaren sıkı muhafaza edilmekteydi.230  
Nitekim, H.835 (M.1432) tarihli Arnavid Sancağı Defteri’nden, bu defterin ilk tahrir olmadığı-
nı ve asıl defterle “defter-i atik ya da defter-i köhne” arasındaki farklardan bahsedilmektedir.231 

Aynı zamanda defter tutma usulü olarak da bu defterin yükselme devrindeki defterden fark-
lı olmadığı, yani Çelebi Mehmed Devri’nde tahrir usulünün klasik şekliyle uygulandığı görül-
mektedir. Yalnızca, bu delillerden hareketle bile Osmanlı’da ilk dönemlerden itibaren bu iş-
lerle uğraşan bir görevlinin bulunması gerektiği ve bu defterlerin muhafaza edildiği bir dai-
reye ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. 
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Osmanlı Devleti’nde başlangıçta birçok vazife defterdar ve nişancının uhdesinde i-
ken devlet işlerinin çoğalması ile birlikte, tarihi süreç içerisinde, devrin ihtiyaçlarına göre bir-
çok yeni memuriyetin ihdas edildiği bilinmekle birlikte, timar sisteminin ve tahrir usulünün 
kendisinden önceki devletlerde de yaygın olarak uygulandığı ve bu devletlerden tevarüs et-
tirilerek daha ilk yıllardan itibaren Osmanlı’da da uygulanmış olduğu dikkate alınırsa, defter 
eminliği hizmetine daha kuruluşun ilk yıllarından itibaren ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. Zaten 
bazı vazifeler için emanet ve bu emaneti yürüten kişiye de mutemet manasında emin adı-
nın verilmesi uygulamasına da kuruluş yıllarında tesadüf etmekteyiz.232 Dolayısıyla, Abdur-
rahman Vefik’in iddia ettiği gibi defter eminliğinin Orhan Gazi Devri’nden itibaren var oldu-
ğu düşünülebilir.

İlk yıllarda müstakil bir daire şeklinde olmayıp muhtemelen defter emini ile mai-
yetindeki birkaç kâtipten oluşan ve tahrirlerle ilgili işlerle uğraşan bu kâtipler topluluğu 
Nişancı’nın maiyetinde görev yapmış olmalıdır. Zaten defter emini adındaki memuriyet XIX.
yüzyılın başlarına kadar nişancının maiyetinde olarak görev yapmaya devam etmiştir. Os-
manlı Devleti’nde timar sisteminin yaygınlaşıp, tahrirlerin giderek önem kazanması ile kla-
sik şekliyle uygulanmaya başlandığı Fetret Devri akabinde devlet bürokrasisinin yeniden ya-
pılandırıldığı Çelebi Mehmed Devri’nde defter eminliğinin daha da önem kazandığı anlaşıl-
maktadır. Devletin büyümesi ve timar sisteminin yaygınlaşmasına paralel olarak defter emin-
liğinin de önem kazanmış olması muhtemeldir. Bu sürecin bir sonucu olarak, Fatih’in Teşki-
lat Kanunnâmesi’nde defter emini merkez bürokrasisinin en önemli memuriyetlerinden biri-
si olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Defter emini adına ilk defa Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi’nde rastlanmakta olup, bu 
Kanunnâme’ye göre, “defter emini payede defterdara karibdir. şehreminine ve reisülküttaba ta-
saddur ede” ve “meratibde defter emini, anun altına şehremini, anun altına reisülküttap oturur-
lar” denilmektedir. Yine aynı Kanunnâme’de “233…. defterdarlığa üç payeden çıkarlar: evvela 
defter emini ve şehremini defterdar olmak kanunumdur. ve üçyüz akça kadı defterdar olmak 
kanunumdur…. Ve reisülküttap dahi riayet olunursa defterdar olmak kanunumdur.”  denil-
mektedir. Kanunnâmeden de anlaşılacağı üzere defter emini bu dönemde üst düzey merkez 
memuriyetlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Defter emininin mertebede, merkez 
bürokrasisinin en önemli memuriyetlerinden defterdarlığa yakın görülmesi ve bu makama 
çıkılan memuriyetler içinde başta yer alması, defter eminliğinin Fatih’den önce de önemli bir 
hizmet olarak var olduğunu, XV.yüzyıldan itibaren ise teşkilatı ile birlikte bir düzene sokula-
rak mertebede önemli bir yere getirildiğini göstermektedir.

232  Hadîdî, Tevarih, s.88: Sultan Murad Devri’nde Gelibolu’nun fethedilmesi üzerine liyakatli bir kişinin “emin” olarak defterleri yazmak üzere 
bırakıldığı görülmektedir.
233  “Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi”, s.36-37, 41
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Osmanlı Devleti’nde gerek maliye ve gerekse Divan-ı Hümayun hizmetlerindeki bir-
çok mansıp XVI. yüzyılın sonlarında ihdas edilmişken, devletin ilk memuriyetlerinden biri-
si olan defter eminliği, XV. yüzyıldan XVII. yüzyılın sonlarına kadar defterdar ve nişancıdan 
sonra Osmanlı bürokrasisinin başta gelen görevlilerinden birisi olmaya devam etmiştir.235 

Defterhâne-i Hâkanî’nin tarihsel gelişimi ile ilgili kısımda da anlatıldığı üzere, XVII. yüzyılın 
ortalarından itibaren timar sisteminin önemini kaybetmeye başlaması, merkez bürokrasisi-
nin Divan-ı Hümayun’dan Bâb-ı Âsâfî’ye kayıp nişancı ve maiyetindeki defter emininin mer-
kez bürokrasisinin yeni merkezînin dışında kalması gibi sebeplerle önemlerini kaybetmeye 
başlamışlardır. Bununla birlikte, Defterhâne kütüklerinin arazi ile ilgili hususların temel daya-
nağı ve ihtilaflarda müracaat edilen devletin vazgeçilmez başvuru kaynakları olması defter 
emininin devlet teşkilatı içindeki önemini XIX. yüzyıl başlarına kadar korumasını sağlamıştır. 
Defter emininin maiyetinde olduğu nişancı ise giderek önemini kaybedip zamanla maiyeti 
olan defter emini ile denk bir hâle gelmiş ve nihayet müstakil bir memuriyet olarak kalması-
na gerek görülmeyip, H.1250 (M.1834) yılında lağvedilip, görevleri defter eminine verilmiştir. 
Defter eminleri üç yıl kadar tuğrakeş tevki’i unvanını da kullanmış ve nihayet bu görev defter 
eminliğinden alınarak H.1252 (M.1837) yılında Bâbıâli’deki tuğranüvislik hizmeti ile birleşti-
rilmiştir. Bu tarihten sonra defter eminliği makamının müstakil bir memuriyet olarak yakla-
şık bir yıl daha mevcudiyetini koruduğu ve Defterhâne’nin H.1254 (M.1839) yılında sonrasın-
da Ceride Muhasebeciliği adını alacak olan Ceride Nezâreti’ne bağlanması ile mülhak bir ka-
lem müdürlüğü konuma getirilmiştir. Bazı araştırmalarda defter eminliğinin bu tarihten son-
ra, ki bu tarih de hatalı olarak verilmektedir, lağvedildiği ifade edilmiş ise de, bunu ortadan 
kaldırmak şeklinde değil, yalnızca başka bir kaleme bağlanmak, yani ilhak etmek şeklinde i-
fade etmek daha doğrudur. Zira, Ceride Muhasebeciliği bünyesinde bulunan diğer mülhak 
kalemler gibi Defterhâne’de muhasebecilik içerisinde bir kalem olarak bulunmaya devam et-

234  Kaynak: Mecmû’a-i Tesâvîr-i Osmaniye (Osmanlı Resmi Kıyafetleri Albümü), s.14, İstanbul-Çamlıca Basım
235  Afyoncu, a.g.t., s.70

Sağdan sola: Darphâne Emini, Nişancı, Defter Emini, Defterdar, Baş Çukadar234
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miş olup, yaklaşık 2 yıl sonra mülhak kalemlerden mevkufat kalemi gibi Defterhâne kalemi 
de buradan ayrılıp yeniden ihdas edilmiştir.236 Nihayet, H.1255 yılı sonu ile H.1256 yılı başla-
rında (M.1840) Defterhâne’nin yeniden müstakil bir daire olarak ihdas edildiğini ve amirinin 
ise yine defter emini unvanı ile Hacı Mehmed Said Muhib Efendi olduğunu görmekteyiz.237  

Defter Eminliği makamı Tanzimat’tan sonra yaklaşık 1871 tarihinde Defterhâne’nin 
nezarete dönüştürülmesine kadar devam etmiş ve bu tarihten sonra Defter-i Hâkanî 
Nâzırı’na dönüştürülmüştür. Akabinde nezâretin tekrar eminliğe dönüştürülmesi üzerine i-
se, Cumhuriyet’e kadar defter emini unvanının önemli memuriyetlerden birisi olarak varlığı-
nı koruduğunu görmekteyiz.238 

 
Defter Emini, Defterhâne’nin günlük muamelatı ile ilgili tüm işlerin başlıca sorumlu-

su olup, burada görev yapan personelin de amiridir. Defterhâne’nin başlıca memurları olan 
kâtipler ve şakirdlerin daireye alınmaları ve azledilmeleri genellikle defter emininin arzı ile o-
lurdu. Yine defter emini tarafından daire teftiş edilir, başarıları görülen personelin ödüllen-
dirilmesi ya da suiistimali görülenlerin cezalandırılmasında defter emininin hükmü geçerdi. 
Defterhâne’ye ait malzeme ve personel ihtiyaçlarının belirlenip talep edilmesi, gerek duyul-
ması hâlinde dairede değişiklik yapılması vs. gibi Defterhâne’yi ilgilendiren her husus defter 
emini eliyle yapılırdı.239 

Defter emininin en önemli görevlerinden birisi de, devletin en önemli başvuru kü-
tükleri olan tahrir defterleri üzerindeki muamelelerin kanunların gerektirdiği şekilde yürütül-
mesi idi. Timar sisteminin kusursuz olarak çalışması bu defterlerin iyi muhafaza edilip, bun-
lar üzerindeki işlemlerin zamanında ve düzgün yapılmasına bağlıydı. Defter emini bunlar ü-
zerinde yapılan işlemlerde genellikle nişancının maiyeti olarak onun kontrolünde hizmetleri 
yürütürdü ve defterler üzerindeki tashih işleri bizzat nişancının kalemi ile yapılırdı. Bununla 
birlikte defter emininin de ciddi bir sorumluluğu vardı ve tali derecedeki defterlerin örnekle-
rinin çıkarılması, bir beratın ref’i ve kayıt terkini gibi işlerde sadrazam tarafından defter emi-
nine hitaben buyruldu yazılırdı.240  Defter Eminlerinin diğer önemli bir vazifesi de seferler-
de Defterhâne ile birlikte bulunup, işlerin aksamadan yürütülmesine nezaret etmekti. Sefer-
de düzenlenen divanlara da iştirak eden Defter Eminleri kendilerine havale edilen diğer işle-
ri de yürütürlerdi.241 

Defterhâne ile ilgili muamelelerde ve daireye müteallik işlerde defter emini tek yet-
kili amir olmakla birlikte bu işlerin büyük bir kısmını yamağı (yardımcısı) olan kisedar efen-
di eliyle yürüttüğü anlaşılmaktadır. Nöbetleşe memuriyetler (münavebe mansıbları) ile yö-
netilen dairelerin defter emini gibi amirleri olmakla birlikte, bu kalemlere ilişkin görevleri ke-
236  Ayrıntılı bilgi için bkz. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Dfeterhâne-i Hâkânî” kısmı, s.123-126
237  TKGM.KK.no:33, Defterhâne Şakirdanının Ruus Defteri, s.2-7
238  Defter eminliği ve Defterhânenin Tanzimattan sonraki tarihsel gelişimi için bkz: s.117-188
239  Afyoncu, a.g.t., s.71-73
240  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.98-100
241  Topçular Katibi Abdulkadir (Kadri) Efendi Tarihi, Haz.Ziya Yılmazer, Ankara 2003, C.I, s.46
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sedar efendi ve mümeyyizleri eliyle yönettikleri görülmektedir. Yani, bizzat defter emininin 
bulunmasını gerektiren bir durum ortaya çıkmadıkça Defterhâne’deki işler kesedar tarafın-
dan idare edilip, defter emini efendinin kalemde bulunması gerekmezdi. Bu göreve atanan 
genellikle hânesinde bulunur, kesedar efendi “sah olunacak”* gerekli yazıları mühürleyip bir 
kese içinde defter eminine götürüp gereğini yerine getirirdi.242 Defter eminlerinin bu göre-
vi kesedar efendi eliyle yürütmesinin nedeni, defter eminlerine genellikle vazifelerinin ya-
nı sıra, ihtiyaca göre başka görevlerin de verilmesi olabilir. Nitekim, defter eminlerinin gerek 
merkezde gerekse görevli olarak bulunduklarında seferlerde ek görevler üstlendikleri görül-
mektedir.243 Örneğin, defter emini Hacı İbrahim Efendi’nin düzenlenen bir seferde ordu-yı 
hümayun nişancılık vazifesi ile görevlendirilmesi üzerine, defter emaneti vazifesi ile kendi-
si tarafından yürütülen tersane defterdarlığı görevlerinin açıkta kaldığını, bu görevlere uy-
gun kimselerden görevlendirme yapıldığını244 ; yine, Eflak Seferi esnasında Vezir Mahmud 
Paşa’nın yerine orduya nezaret etme ve ordu defterdarlığı vazifelerinin defter emini Ali Ra-
if Efendi’ye ihale ve tefviz edildiğini245 , yine, hastalığı nedeniyle görevini yürütemeyen def-
terdar efendinin vazifesinin Defter Emini Yusuf Efendi’ye vekaleten verildiğini246 , Defter E-
mini Rıza Efendi’ye ilave memuriyet olarak Çiftlikat Komisyonu Memuriyetinin tevcih edildi-
ğini  247 görmekteyiz. 

Defter eminliği görevi, genellikle kalemiye sınıfı memuriyetlerinden yetişenlere ve-
rilmekte olup, bu görevi üstlenecek olanlarda aranan başlıca özellikler dürüst, güvenilir ve 
sadık olmaları, defter usulleri ile kanunlara vakıf ve tecrübe sahibi olmalarıydı. Şubat 1640’da 
Defter Eminliğine getirilen Ebubekir Sıdkı Efendi’nin tayini ile ilgili buyrulduda hangi şart-
lara önem verildiğini açık bir şekilde görmekteyiz: “…ehl-i kalem ve müstakim ve dindar ol-
mağla emanet-i mezbure müşarünileyhe verilmek buyruldu.”248  Defter Eminliğine atamalar-
da bu vasıflara dikkat edilmekle birlikte enteresan bir tevcihata da rastlamaktayız. Piyade 
Mukabelecisi Hamamcızade Abdi Efendi, Kanije Kalesinin fethedildiği müjdesi ile padişahın 
huzuruna gelince, müjdesine karşılık olmak üzere Defter Emaneti vazifesi kendisine tevcih 
edilmişti.249 

Defterhâne’nin amiri olan defter eminlerinin birçok gelir kaynakları olduğu görül-
mektedir. En önemli gelir kaynaklarını, hizmetleri karşılığı kendilerine zeamet olarak verilen 
yerlerin gelirleri oluşturmaktadır. Defter eminlerinin XVI. yüzyılda 40-50 bin akçe, XVII. yüz-
yılda ise 100-150 bin akçe zeamet gelirine tasarruf ettikleri belirtilmektedir.250  Defter emin-
lerinden bazılarının görevleri karşılığı tasarruf ettikleri zeametin yanı sıra, yine timar siste-

* Sah: Beratların, fermanların, bazı resmi yazıların ve kayıtların doğruluğunu sağlamak için tasdik işareti yerinde kullanılan bir terim ve işarettir. 
Bu işaretin konmasına genel olarak “sah çekme” denir.
242  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.101
243  BOA.HAT. dos.no: 481/23603; HAT. dos.no: 1005/42164
244  BOA.HAT. dos.no: 107/4251
245  BOA.HAT. dos.no: 214/11741
246  BOA.HAT.dos.no:666/32439
247  BOA.A.MKT.NZD. dos.no:70/46
248  Afyoncu, a.g.t., s.74-75
249  Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tarihi (926-1003/1520-1595), Haz.Şevki Nezihi Aykut, Ankara 2004,C.III, s.637; Naima 
Mustafa Efendi, Tarih-i Naima, Haz.Mehmet İpşirli, Ankara 2007, C.I, s.172; Topçular Katibi Tarihi, C.I, s.295
250  Afyoncu, a.g.t., s.92
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minin bir gereği olarak vefat eden pederlerinden intikal eden timar veya zeameti de tasar-
ruf edebildikleri anlaşılmaktadır251 . Diğer önemli bir gelir kaynağı Defterhâne’de toplanan 
harçlardan elde ettiği paydır. Timar ve zeamet verme işi kaldırılıncaya dek ve hatta sonrasın-
da Defterhâne’den çıkarılan kayıtların harçlarından ayda 250 keseye yakın (125 bin akçe)252  
bir gelir elde edildiği belirtilmektedir. Bu harçlardan Defterhâne’de görevli olup timar ve ze-
amet tasarruf etmeyen ve ulufeli (maaşlı) olmayan diğer görevlilerin maaşları ödenir ve geri-
ye kalan meblağdan başta defter emini olmak üzere diğer tüm görevliler paylarını alırdı. Net 
bir rakama rastlayamasak da bu payın tasarruf ettikleri yıllık zeamet gelirlerinden daha fazla 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında bilhassa timar ve zeamet tevcihatlarında yeni çıka-
rılan kayıtların her birisi için bin akçede kırk akçe defter emini harcı olarak almaktaydılar.253  
Yine Mustafa Nuri Paşa’nın belirttiğine göre, kâtiplerin geçimleri için bağlanan zeametler bo-
şaldıkça ya da başkalarına verildikçe bu gibi yerlerin gelirleri ilk yıl için defter emininin olur-
du.254  Defter eminlerinin bunlardan başka diğer bir gelir kaynakları aldıkları cülus bahşiş-
leriydi. 18 Recep 1058’de (M. 8 Ağustos 1648) yeni sultanın tahta çıkması üzerine, kadimden 
olduğu üzere devlet erkanına cülus bahşişi dağıtıldığını ve devrin defter emininin 5000 akçe 
bahşiş aldığını görmekteyiz.255  Defter eminlerinin bu muayyen gelirleri dışında gerek mer-
kezde gerekse görev aldıkları seferlerde elbise veya bedeli, et, ekmek, kar, buz, odun, deve, a-
raba, hayvanlar için ot, arpa gibi birçok ihtiyacının da devlet hazinesi tarafından “tayînât” 256 
olarak verildiği bilinmektedir. 

Osmanlı merkez bürokrasisinde Divan-ı Hümayun’un üst düzey memurlukları dışın-
da en önemli memuriyetlerinden birisi olan defter emininin resmî unvanı, diğer görevliler-
le birlikte Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi’nde belirlenmiştir. Buna göre defter emininin elka-
bı “İftihârü’l-e’âlî ve’l-e’azım muhtarü’l-ahâlî ve’l-ekârim el-muhtass bi-mezîdî ‘inâyeti’l-meliki’d-
dâim”257  olarak kaydedilmiştir. Kendisine hitaben gönderilen resmî yazışmalarda ise “izzet-
li defter emini efendi”  ifadesi kullanılmış, sonraları “İzzetli ve Atufetlü”, “Faziletlü”, “Semâhatlü” 
258  gibi ifadeler kullanılmıştır. 

Defter eminleri yeni tayin olduklarında ya da görevleri kendilerine yeniden tevcih e-
dildiğinde hil’at giyerek Arz Odası’nda padişahın huzuruna girip el öper ve şükranlarını arz e-
derdi. Bunun haricinde Arz Odası’na girme hakkı yoktu.259 Bununla birlikte devlet memuri-
yetleri içerisinde ve teşkilatta önemli bir konumda bulunan defter eminlerini devlet bürok-
rasisinin bir araya geldiği törenlerde, bayramlarda ve çeşitli merasimlerde de görmekteyiz. 
Örneğin bayramlaşma törenlerinde sarayda düzenlenen merasimlerde bulunur, vezirler ve 
beylerbeyilerden sonra diğer menâsıb-ı sitte memuriyetleri ile birlikte defter emini de sulta-

251  BOA.HAT. dos.no: 603/29524; 651/…
252  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.105
253  TKGM.İLMd. df.no:1, vrk.4; vrk.70
254  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.105
255  Eyyubi Efendi Kanunnâmesi, s.57; Telhisü’l-Beyan, s.246
256  TSMA.D.3298, vrk.2; Afyoncu, a.g.t., s.93-94
257  “Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi”, s.50; Telhisü’l-Beyan, s.265
258  BOA.İ.DUİT. dos.no: 6/8; BOA.MF.MKT. dos.no: 500/10
259  Afyoncu, a.g.t., s.95
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nın elini öper ve tebrik ederdi.260 Bu merasimdeki teşrifatta defter emininin yine reisülküt-
tap ve şehremininden önce geldiği görülmektedir. Yine, Sultanın gittiği sefer ve saireden dö-
nüşlerde yapılan merasimlerde reisülküttab, defterdar ve nişancı ile birlikte defter emini de 
teşrifat giyisileri ile birlikte bulunur261 ; bir yerin fethini müteakip yapılan şenlik ve kutlama 
merasimlerinde de yerini alır ve üst düzey devlet ricali ile birlikte defter eminlerine de hil’at 
ihsan edilirdi.262 

Sadrazamlık görevine yeni bir atama yapılması üzerine, alayla paşa kapısına (Bâb-
ı Âlî’ye) gidilir ve buradaki törende yeni sadrazam devlet ricalinin tebriklerini kabul eder ve 
teşrifat mucebince hil’at giydirme merasimi yapılırdı. XVII. yüzyıl sonlarında böyle bir me-
rasimde defter emininin de bulunduğu ve kendisine hil’at-i hass giydirildiği görülmekte-
dir.263  Yine XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın ilk yarısında Paşa Kapısında Sadaret Hatt-
ı Hümayunu’nu dinlemek üzere yapılan merasimde, defter emininin defterdarlar ve nişan-
cı ile birlikte sadrazamın sol tarafında yer aldığını görmekteyiz.264  XVII.yüzyıldan sonra 
Defterhâne ve defter emini önemini yavaş yavaş kaybetmekle birlikte, defter eminlerinin 
merasimlerdeki konumu, Paşa Kapısı’nın mühim memuriyetleri yanında teşrifattaki yerini ve 
önemini koruduğunu göstermektedir. 

260  Topçular Katibi Tarihi, C.I, s.671; İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara 1988, s.207
261  Anonim Osmanlı Tarihi(1099-1116/1688-1704), Haz.Abdülkadir Özcan, Ankara 2000, s.140
262  Topçular Katibi Tarihi, C.I, s.507
263  Teşrifat-ı Kadime, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Katalogu, no: 4907, vrk.116-117
264  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.124,126

Haceganın Hil’at Giyme Merasimi
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Defter eminleri XIX. yüzyılın başlarına kadar katıldıkları merasimlere defterdar ve ni-
şancı ile birlikte, “selimî ve erkan kürk, kadife şalvar, çerkezî filar ve abâyî giyerek ve divan rah-
tı adı verilen gümüşlü eyer takımlı atlarıyla” katılırlardı. 6 Şevval 1244 (11 Nisan 1829) tarihin-
de yayımlanan elbise yönetmeliğinde resmî görev sahiplerinin giysileri de belirlenmiştir. Bu-
na göre menasıb-ı sitte memuriyetlerindeki memurlar gibi defter emininin de “Adi fes ve gü-
ğer hırvani adı verilen bir ceket giymeleri ve Polonya biçimi eyer takımı ile eyerli ve gaşiyeli ata 
binmeleri” kanun olmuştur.265  Tanzimat’ın ilanından sonra devlet memuriyetlerinin rütbe ve 
görevlerin yeniden düzenlenmesi sırasında menasıb-ı sitte unvanı da kaldırılmıştır.

Osmanlı’da “hacegân” denilen kalemiye sınıfına mensup memurların yükselebile-
cekleri en üst düzey memurluklara “menâsıb-ı sitte”(altı büyük mansıb-görev) adı verilmek-
teydi. Defter eminliği; başdefterdar, nişancı, reisülküttap, şıkk-ı sani ve şıkk-ı salis defterdar-
ları ile birlikte bu altı büyük görevden bir tanesi idi.266  Bu memuriyetler münavebe mansıb-
larından, yani nöbetleşe yürütülen memuriyetlerden olduğundan her yıl “şevval tevcihatı” * 
ile bu görevlerin yeniden düzenlemesi yapılırdı. Bunlar ya başka bir memuriyete geçirilir ya 
da aynı görevlerine bir yıl süre ile yeniden atanırlardı. Gerek şevval tevcihatlarında gerekse 
diğer yer değiştirmelerde özellikle defter eminliği, nişancılık, defterdarlık ve reisülküttaplık 
görevleri arasında geçişler çokça görülmektedir. Bu görevler arasındaki geçişlere onlarca ör-
nek bulmak mümkün olup, biz bunlardan yalnız birkaç tanesini zikretmekle yetineceğiz. Ör-
neğin; Defterdar İskender Çelebi Defterhâne şakirdlerinden iken zamanla yükselerek defter-
darlığa kadar ulaşmıştır. Bunun gibi Ramazanzâde Mehmed Çelebi’nin din bilginlerinden i-
ken kâtipler sınıfına geçtiğini ve reisülküttaplık, nişancılık ve defter eminliği görevlerinde bu-
lunduğunu görmekteyiz. 267  Yine Abdullah Efendi’nin defter eminliğinden tuğranüvislik hiz-
metine tevcih buyurulduğunu 268 , reisülküttab olan Hamid Efendi’nin269   veya reisülküttab 
Arif Efendi’nin 270  defter eminliği görevine getirildiğini görmekteyiz.

Ayrıca, başka bazı memuriyetler ile defter eminliği arasında da geçişler olmaktadır. 
Örneğin, defter eminliğinden mühimmat nazırlığına271  veya  darphâne eminliğine 272  ge-
çiş yapıldığı gibi, muhasebe meclis azalığından defter eminliğine geçişler de yapılmıştır.273  
Bunların yanı sıra Defterhâne kâtipliği veya defter emini vekilliği vazifesinden defter eminli-
ğine yükselenler de olmuştur. 274  Defter emaneti görevinde bulunup zamanla veziriazamlı-
ğa kadar yükselenlere de rastlamak mümkündür. Defter eminliğinin bu özelliği münasebe-
tiyle, devlet ileri gelenlerinden ve meşhur şahsiyetlerden bir çok kişinin bu görevde bulun-
duğunu görmek mümkün olabilmektedir.
265  Afyoncu, a.g.t., s.95-96
266  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.292; Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.68-69
* Şevval Tevcihatı: Her yıl ramazan ayı sonunda ve genellikle bayrama denk gelen günlerde, menasıb-ı sitte memuriyetleri başta olmak üzere 
birçok görevlinin yeniden atamalarının yapıldığı dönem için kullanılan bir terimdir.
267  Peçevi İbrahim Efendi, Tarih-i Peçevi, Haz. Murat Uraz, İstanbul 1968, s.29,31
268  BOA.C.DH. do.no:3478
269  BOA.HAT. dos.no:475/23292
270  BOA.HAT. dos.no:1272/49269
271  BOA.HAT. dos.no:1357/53220-21
272  BOA.HAT. dos.no:1272/49269
273  BOA.A.MKT. dos.no:6/36
274  BOA.HAT. dos.no:34/1715
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Defter eminliği görevinde bulunanlardan vezir-i azamlığa kadar yükselenler de ol-
muştur. Bunlardan Divitdâr lakaplı Mehmed Emin Paşa H.1156 (M.1743) senesinde şevval tev-
cihatı ile defter eminliği görevine atanmış ve yaklaşık altı yıl sonra veziriazamlığa kadar yük-
selmiştir. Yirmisekiz Çelebizade Said Mehmed Paşa da şevval tevcihatı ile H.1158 (M.1745) ta-
rihinde defter eminliğine tayin olduktan sonra veziriazam kethüdalığına yükselmiş fakat ve-
ziriazam ile aralarında fikir ayrılığı nedeniyle kendi isteğiyle R.Evvel 1160 (M.1747) tarihinde 
tekrar defter eminliğine geçmiştir. Yine meşhur veziriazamlardan Koca Ragıp Paşa diye tanı-
nan Ragıp Mehmed Paşa ise, Defterhâne kâtiplerinden Mehmed Şevki Efendi’nin oğlu olup, 
babasının dairesinde yetişmiş, muharrir olarak İran taraflarında görev yaptıktan sonra def-
ter eminliği görevinde de bulunmuştur. Yine XVIII. yüzyılın veziriazamlarından Hamid Ham-
za Paşa da defter eminliği görevinde bulunmuş önemli simalardan birisidir. 275 

 
Defter eminliği görevinde, zikredilen memuriyetlerden başka, devrin ünlü ilim ve 

fikir adamları ile hukukçu ve tarihçilerini de görmek mümkündür. Bunlardan, meşhur ta-
rihçi “Naima Mustafa Efendi” divan kâtipliği, Anadolu muhasebeciliği, teşrifatçılık ve vak’a-
nüvislik görevlerinde bulunduktan sonra H.1125 (M.1713) yılında defter eminliği görevin-
de de bulunmuştur. 276  Naima ile aynı yüzyılda, meşhur alim, muallim ve şair “Şirvani Kara 
Ebubekir Efendi”nin de baş muhasebecilik, reisülküttaplık ve nişancılık görevlerinden başka 
H.1129 (M.1717) tarihinde defter eminliği görevinde bulunduğunu görmekteyiz. 277  Bunlar-
dan başka kanunnâme derleyicisi “Eyyûbî Efendi” ile “Telhîsü’l-Beyân Fî-Kavânîn-i Âl-i Osman” 
eserinin mü’ellifi“ Hezarfen Hüseyin Efendi”nin de, Defterhâne muamelatına vakıf olmaları ve 
kanunnâme derleyicilerinin genellikle Divan-ı Hümayun ve Defterhâne görevlilerinden çıktı-
ğı düşünüldüğünde, defter eminliği görevinde bulunmuş olmaları muhtemeldir. 278 

Defter eminliğinde Tanzimat öncesinde görev yapan şahsiyetler içinde meşhur şair 
ve edipleri de görmek mümkündür. XVI. yüzyılda defter ilminde “ayaklı defter” ve “parlayan 
bir yıldız” olarak tanımlanan ünlü şair “Priştineli Mustafa Çelebi”nin birçok devlet görevinden 
sonra defter eminliği makamında da bulunduğunu, yine “Ulvî” mahlası ile tanınan meşhur 
şair “Ali Efendi”nin Rumeli Beylerbeyinin yanında defter emini iken vefat ettiği görmekteyiz. 
Bunlardan başka, XVII. yüzyılda “Fasihî” mahlası ile tanınan Mustafa Efendi, “Kelamî” mahlası 
ile tanınan “Ergeneli İbrahim Efendi”, “Lisanî” mahlası ile tanınan “Yahya Efendi” ve XVIII. yüz-
yılda “Arif” mahlası ile ün salan “Süleyman Efendi”nin de çeşitli dönemlerde defter eminliği 
görevinde bulunan şairler oldukları görülmektedir. 279  

Tanzimat sonrasında ise, Defter Emâneti’nde görev yapmış meşhur kimselerin hay-
li çoğaldığı görülür. Örneğin, Netayicü’l-Vukû’ât eserinin mü’ellifi “Mustafa Nuri Paşa”nın def-

275  İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV, II.Kısım, Ankara 1995, s.370,383,386,398
276  Mehmed Süreyya Bey, Sicil-i Osmani, C.IV, s.575-576, Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi Efendi katalogu, no:1092; Ayrıca, Uzunçarşılı, 

Osmanlı Tarihi, C.IV, II.Kısım, s.595-596
277  Sicil-i Osmani, C.I, s.176; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.IV, II.Kısım, s.603
278  Eyyubi Efendi Kanunnâmesi, s.13; Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-beyan, s.6
279  Abdülkerim Abduülkadiroğlu vd., “Tapu İşleriyle Uğraşan Divan Şairleri”, Tapu ve Kadastro Dergisi, Ankara 2001, S.25, s.38-41
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ter eminliği yaptığı ve hatta söz konusu eserini bu görevi esnasında yazdığı bilinmektedir.280 
Yine teşkilat tarihimiz açısından önemli bir isim olan “Mahmud Es’ad Efendi”nin de defter e-
minliği ve Defter-i Hâkanî Nazırlığı görevlerinde bulunduğu, bu görevi esnasında Türkiye ka-
dastrosunun hukukî alt yapısını hazırladığı bilinmektedir.281

2. KİSEDAR

Kisedar (kesedar), kalem amirlerinin ve bazı mühim memuriyetlerin yamağı, yardım-
cısı demek olan bir Osmanlı büro terimidir. Resmî yazıları kese içinde amirine götürüp getir-
diği için bu adı almış olan kisedar, zamanla kalem amirinin yardımcısı durumuna gelmiştir. 
282 Kisedarlığın tarihsel gelişimi hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta olup, Defterhâne’de 
1584 tarihinde “kise şakirdi” diye anılan bir görevli bulunduğunu, Defterhâne kisedarı adına 
ise ilk kez 1601 yılında rastlandığını görmekteyiz. Bu kisedar Defterhâne kâtipleri içerisinde 
yer almaktadır. 283 

Osmanlı bürokrasisinde her daire ya da kalem amirinin bir kisedarı olduğu gibi 
Divân-ı Hümayun kalemlerinin şefi olan reisülküttabın da ayrıca kisedarı 284  olduğu görül-
mektedir. Diğer tüm kalemler gibi Defterhâne’nin de bir kisedarı bulunmakta olup, bunlar 
Defterhâne kâtipleri içerisinden, diğer Defterhâne görevlileri olan kâtipler, şakirdler gibi def-
ter emininin arzı ile göreve tayin olurlardı. 285 

Kisedarın başlıca görevi Defterhâne’nin işleyişinde defter eminine yardımcı ol-
mak ve defter emininin bulunmadığı zamanlarda memurlara nezaret etmekti. Netâyicü’l-
Vukû’at müellifinin belirttiğine göre Defterhâne’nin, diğer münâvebe mansıblarında oldu-
ğu gibi, başında bir amiri bulunmakla birlikte tüm işleri kisedar efendi eliyle yürütülürdü. 
Defterhâne’deki günlük muamelatla ilgili yazıları mühürleyip kese içerisinde “sahh” olunmak 
üzere defter eminine götürüp getirmek de onun işi idi. 286 Ayrıca Defterhâne’de mestur olan 
zeamet, timar, has ve evkaf kayıtları ile ilgili bir tashih yapılacağı zaman, defter eminine hi-
taben yazılan yazı üzerine, evrak ya da defterleri yine kese içinde nişancıya (Tevkî’iye) götür-
mek ve işlem yapıldıktan sonra geri getirmek 287  de yine onun görevleri arasındaydı.

Öteden beri uygulanan bir kural olarak kalemde toplanan harçlar kalem çalışanları-
na dağıtılırdı. Kisedarın görevlerinden birisi de Defterhâne’nin muameleleri sonucunda biri-
ken harçları toplayıp imam, müezzin, mücellit gibi bu harçlardan geçinen personelin maaş-
larını dağıtmak, geri kalanını ise Defterhâne’nin diğer personeline bölüştürmekti. Bu harçlar-
dan personele dağıtılan en büyük hisse defter emininden sonra kisedarın olurdu. Kisedarın 
orta akçası denilen harçlardan hisse alması usulü H.1254 tarihinde kaldırılmış ve kendisine 
280  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.152
281  Mahmud Esad Efendi ile ilgili teferruatlı bilgi için bkz: “Türkiye Kadastrosu-Ekler” kısmı s.226-234
282  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.102
283  Afyoncu, a.g.t., s.97
284  Kalem kisedarları ile ilgili belgeler için bkz: s.45, dipnot.177
285  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.96 
286  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.102
287  Kavanin-i Teşrifat, “Rütbe-i Tevki’i” başlıklı kısım, vrk. Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa Katalogu, no: 813
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mahsus başka bir vergi geliri tahsis edilmiştir. 288  Kisedarların gelirlerini kalemden pay ola-
rak aldıkları harçlar haricinde tasarruf ettikleri timar gelirleri 289  oluşturmaktaydı. Ayrıca ki-
sedarlara ekmek, arpa, odun, vb. gibi ihtiyaç maddelerinin tayînât olarak verildiği de görül-
mektedir. 290 

Kisedarlık memuriyeti Tanzimat’tan sonra da uzun müddet Defterhâne’nin en ö-
nemli memurluklarından olmaya devam etmiş, hatta gittikçe daha da önemli bir mevkiiye 
yükselmiş, 1267 tarihine gelindiğinde kisedarların rütbesi “rütbe-i saniye”den “sınıf-ı evvel”e 
yükseltilmiştir.291 Defterhâne’nin nezarete dönüştürülmesinden sonra kisedarlık görevi lağ-
vedilip, yerine Defterhâne Nâzır Muavinliği ihdas edilmiştir. 

3. KÂTİPLER

Defterhâne’nin günlük muamelatıyla ilgili işleri yürütüp defter üzerindeki işlemleri 
yapan asıl memur kadrosunu kâtipler oluşturmakta idi. Defterhâne’de yürütülen işlemlerin 
en başında gelen, defterlerden kayıt çıkarmak, berat tezkirelerini hazırlamak, çıkarılan kayıt 
ve tezkirelerin mukabelesini yapmak gibi hemen hemen bütün işler kâtipler tarafından ya-
pılmaktaydı. “Ehl-i kalem ve sahib-i rakam”292 sıfatıyla nitelendirilen kâtiplerin en önemli gö-
revleri Defterhâne’nin günlük  muamelatıyla ilgili işlemler olup,  bunlarla ilgili “Defterhâne’nin 
Görevleri” kısmında genel olarak bilgi verilmiştir. Kâtiplerin Defterhâne’nin rutin işleri dışın-
da üstlendikleri en önemli görev vilayet tahriri işidir.  Genellikle üst düzey devlet görevlileri 
ile kanun ve nizamlara hâkim faziletli ve güvenilir kimselerin görevlendirildiği tahrir işlemle-
rinde Divan-ı Hümayun kâtipleri ile Defterhâne kâtiplerinin de görevlendirilmesi 293 , onların 
kadim ve cari kanunlara olan vukufiyetleri sebebiyledir. Kâtipler tahrir eminliği vazifesinden 
başka, kimi zamanda eminlerin yanında kâtip olarak294  da görev almışlardır. Vilayet tahriri i-
şinden başka, piyadegan gibi askerî sınıfların defterlerinin yazımı işinde de görevlendirilmiş-
lerdir. 295  Ayrıca, bazı kâtipler humbaracı ve lağımcı ocakları gibi bazı ocak ve askerî teşkilat-
ların defter işlerinde de görev almışlardır. 296 

Defterhâne kâtiplerinin hangi tarihten itibaren görev yaptıkları ve sayıları kesin o-
larak bilinmemekle birlikte ilk defa Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi’nde zikredilmektedir-
ler. Kanunnâmenin “Umûr-ı Saltanata müteallik tertib ü ayin beyanı”nda, “küttaptan olan reis 
kâtipleri ile Defterhâne kâtiplerinin gerek kâtipliğe tayinlerinde ve gerekse bayramlarda el öpme-
lerinin kanun olmadığı” belirtilmektedir. Aynı Kanunnâme’nin “elkablar beyanı”nda, resmî ya-
zışmalarda kâtiplerin lakabının “Kıdvetü’l-erbâbi’t-tahrîr ve’l-kalem” olarak yazılması da kanun 
288  TKGM.İLMd.no:3, vrk.41,42
289  BOA.HAT.dos.no:1559/44
290  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.102; Afyoncu, a.g.t., s.97-98
291  BOA.İ.MVL.dos.no:205/6572
292  BOA.AE.II.AHMED. dos.no:20/2152; BOA.C.ML. dos.no:487/19869
293  BOA. Mühimme Defterleri, C.III, s.548, hüküm 1251; C.III, s.447, hüküm 1001; C.V, s.9, hüküm 43; C.V, s.59, hüküm 316; C.V, s.122, 
hüküm 683
294  BOA. Mühimme Defterleri, C.V, s.63, hüküm 334; C.VII, K.I, s.209, hüküm 1607; C.VII, K.II, s.109, hüküm 2192
295  BOA. Mühimme Defterleri, C.XII, K.II, s.108, hüküm 902
296  Sahaflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es’ad Efendi, Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, Haz.Ziya Yılmazer, İstanbul 1994, s.512
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hâlinde belirlenmiştir. 297 Bu lakap kimi zaman “Kıdvetü’l-erbâbi’t-tahrîr” 298  ve kimi zaman-
da “Kıdvetü’l-erbâbi’l-kalem” 299  şeklinde kullanılmıştır. Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesinden i-
tibaren teşrifattaki konumları ve unvanları belirlenmiş olarak kâtiplerin varlığını bilmekte-
yiz, ancak XVI. yüzyıla kadar Defterhâne’de kaç kâtip çalıştığını kesin olarak belirlemek müm-
kün olamamıştır. XVI. yüzyıldan itibaren ise yalnızca seferlere iştirak eden ulufeli ve timarlı 
kâtipler hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Seferlere katılmayıp merkezde kalarak burada-
ki işlemleri devam ettiren kâtiplerle birlikte Defterhâne kâtiplerinin toplam sayısını ise yakla-
şık olarak tahmin edebilmekteyiz. 

“Defterhâne’nin Tarihsel Gelişimi” kısımda da belirtildiği üzere, XVI. yüzyılın ilk ya-
rısında 6-7’si ulufeli300 olmak üzere Defterhâne’de yaklaşık 15 kâtip görev yapmakta idi.       
XVII. yüzyılda ise kâtiplerin sayısında artış olduğu göze çarpmaktadır. Nitekim, Revan Seferi-
ne ait H.1025 (M.1616) tarihli yoklama defterinde 19 nefer kâtibin görev yaptığını görmek-
teyiz.301 Ulufeli olanlarla birlikte 26 kâtibin seferde bulunduğu, merkezde kalanlarla birlikte 
yaklaşık 35-40 kâtip bulunduğu anlaşılmaktadır. 1621 senesi Lehistan Seferinde ise 6’sı ulu-
feli olmak üzere 48 kâtibin seferde bulunduğu, merkezde kalanlarla birlikte bu sayının yakla-
şık 60-65 kâtibe ulaştığı görülmektedir.302  Bundan sonraki dönemde ulufeli kâtip sayısı gi-
derek azalmıştır.303 Nitekim, 1107 (1695-96) Tımışvar Seferi’nde ulufeli 9 kâtip görünürken 
1114 tarihinde yapılan ulufe dağıtımında ulufeli kâtip sayısı 3’e indirilmiş görünmektedir.304 

XVI.yüzyıldan itibaren kalemlerde ihtiyaçtan fazla memur istihdam edilmemesi, belirlenmiş 
sayıları geçmemesi gerektiği yönünde bir takım düzenlemelere gidildiyse de etkili olmadığı 
305 , kâtiplerin sayısında kimi dönemlerde azalmalar olduysa da XVIII. yüzyıl sonlarında tüm 
Defterhâne çalışanlarının sayısının 100’e ulaştığını görmekteyiz. 

Defterhâne kâtipleri büyük oranda şakirdler arasından yetişerek kâtipliğe yüksel-
mekte idiler. Ancak bunların dışında diğer kalemlerin kâtiplerinden Defterhâne’ye geçenle-
re de rastlamaktayız. Defterhâne kâtiplerinin büyük çoğunluğunun kendi içinde yetişen kişi-
lerden seçilmesinin nedeni, defterlerle ilgili muamelata hâkim olmaları, kanunlarla iç içe ye-
tişmeleri ve buradaki defterlerin ve bu defterler üzerindeki işlemlerin devletin malî, siyasî, 
beşerî ve saire konularda taşıdığı hassasiyetten ileri gelmektedir. Defterhâne kâtiplerinin a-
tamaları genellikle defter emini arzı ile gerçekleşmekte ise de devletin diğer ileri gelenlerinin 
arzları ile atananlar ve dilekçe sunarak kendi isteği ile geçenlere de rastlanmaktadır. Ancak, 
tayinlerinde ve azillerinde büyük oranda defter emini arzları etkili olmaktadır. Defterhâne 
kâtipleri içinden yükselerek defter eminliği makamına gelenler olduğu gibi, daha üst düzey 
memuriyetlere çıkanlara da rastlanmaktadır. 

297  “Fatih’in Teşkilat Kanunnâmesi”, s.44,50
298  BOA. Mühimme Defterleri, C.XII, K.I, s.226, hüküm 342
299  BOA. Mühimme Defterleri, C.III, s.447, hüküm 1001
300  Telhisü’l-Beyan, s.93
301  BOA.TTd. 727, s.88; Emecen, “Sefere götürülen…”, s.248
302  Emecen, “Sefere götürülen…”, s.248; Afyoncu, a.g.t., s.99
303  Koçibey Risalesi, s.51
304  Anonim Osmanlı Tarihi(1099-1116/1688-1704), s.123,185
305  Defterhâne kâtiplerinin ulufeli veya timar ve zeametli olanlarının yıllara göre ayrıntılı sayıları için bkz: Afyoncu, a.g.t.,s.100 
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Defterhâne kâtiplerinin gelirleri genellikle tasarruf ettikleri timar ve zeametlerin ge-
lirlerinden oluşmaktaydı. Kâtipler içerisinde 15-20 bin akçe timar tasarruf edenler306  oldu-
ğu gibi, genellikle 30 bin akçe gelirli zeamete tasarruf etmekteydiler. Ancak, 80-90 bin ve 
hatta 100 bin akçelik zeamete tasarruf eden kıdemli kâtiplerde bulunmaktaydı.307 Kâtipler 
içerisinde ulufeli olanlar da vardı. Ancak, XVIII. yüzyıl ortalarında ulufe alan kâtip kalmadığı 
yukarıda da zikredilmişti. Defterhâne kâtiplerinin gelirlerinin büyük bir kısmını, defter emi-
ni ve kisedarlarda olduğu gibi, Defterhâne harçlarından toplanan paralardan paylarına dü-
şen kısım oluşturmakta idi. II. Mahmud Devri’nde memurlara maaş bağlanmasından sonra 
Defterhâne kâtipleri ile kisedarına da maliyeden 1500, hazineden 500’er kuruş olmak üzere 
toplam 2000 kuruş maaş bağlandığı308, ancak bir süre daha timar ve zeametlerini tasarruf et-
tikleri ve Defterhâne harçlarından pay almaya devam ettikleri görülmektedir.309 

Defterhâne’de bulunan defterlerden, padişah ve şehzade haslarına ait kayıtlar-
dan suret çıkardıklarında kâtiplere “in’am” verildiği de görülmektedir. Ayrıca Defterhâne 
kâtiplerinin de devletten ekmek, arpa gibi tayînât aldıkları da görülmektedir.310 

4. ŞAKİRDLER

Osmanlı Devleti’nde resmî daireler yani kalemler, Tanzimat Dönemi’ne ve hatta 1908 
tarihinde II. Meşrutiyetin ilanına kadar aynı zamanda memur yetiştiren birer mektep olarak 
hizmet yürütmekteydiler. Bir sanat öğrenmek maksadıyla bir ustanın yanına devam eden çı-
raklara ve mektep talebelerine verilen311  bu ismin, kalemlerdeki bir nevi stajyer olan görev-
lilere verilmesi, onların da kalemlerde usta –çırak ilişkisi ile yazı ve kalem ilminde eğitim gör-
melerinden ileri gelmektedir. Henüz 7-8 yaşlarında olan ve okuyup hat ve imla öğrenmeye 
istekli ve yetenekli olan çocuklar tespit edilip, çoğunlukla defter emininin arz sunması312 ü-
zerine tezkiresi yazılıp kaleme şakird olarak alınmaktadırlar. Şakird olarak kabul edilen ço-
cuk, kisedar tarafından deftere kaydedildikten sonra yanında eğitim görmesi için bir kâtibin 
nezaretine verilir. Bundan sonra şakird, herhangi bir gelire sahip olmaksızın, sabahtan itiba-
ren mesai bitimine kadar hocasının hizmetinde getir-götür işlerine bakıp, defterlerdeki ya-
zı türleri ve rakamlar ile diğer muameleler hakkında yetiştirilirdi. Şayet şakird gereğince ihti-
mam ve sadakatle çalışır ve kabiliyeti de görülür ise 5-6 sene hizmetten sonra “şakird müda-
vimdir” diye kayda geçirilir. Artık kalemin daimi memurları arasına giren ve fakat hala şakird 
olan memura ya maaş bağlanır ya da tasarruf etmek üzere kendisine timar tahsis edilirdi.313 
Bundan sonrasında ise liyakat ve sadakati nispetinde terfi edip kâtipliğe hatta defter eminli-
ğine ve daha da üst mevkilere kadar da yükselebilirdi.314Klasik dönemde Defterhâne şakird-
liğine titizlikle yapılan elemelerden geçerek, kabiliyetli olduğu kadar güvenilir olanlar seçi-
306  BOA.AE.II.AHMED. dos.no:20/2152
307  Afyoncu, a.g.t.,s.110 
308  BOA.C.ML. dos.no:318/13087
309  TKGM.İLMd. C.III, vrk. 41-42
310  İn’am: Padişah tarafından kişilere hizmetleri karşılığında verilen bahşiş, hediye anlamında kullanılan bir terimdir. Ancak, genellikle yeniçeri 
aylıklarına yapılan zam manasında kullanılır: Pakalın, a.g.e., C.II, s.67; Afyoncu, a.g.t., s.112-113
311  Pakalın, a.g.e., C.III, s.305-306
312  Defter emini arzları için bkz: TKGM.KK. no:33, Defterhâne Şakirdanının Ruus Defteri, s.33-45
313  TSMA. no: D.3208/2
314  Tarih-i Peçevi, s.29
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lirken, bu durum bilhassa Tanzimat’tan sonra suiistimal edilip, üst düzey devlet erkanının re-
feransı ile alımlar başlamıştır. Şakirdlerin kadim usuller üzere taşımaları gereken vasıflara sa-
hip olmalarının ve sınava tabi tutularak alınmalarının önemi ve gerekliliği ifade edilmişse de, 
kabiliyet ve emanet hususundaki zaaflar ya da eksikliklere müsamaha gösterilerek bu göre-
ve alımlara devam edilmiştir.315 

Defterhâne şakirdleri umumîyetle defter emini arzıyla alınıyorsa da diğer devlet gö-
revlileri arzıyla Defterhâne şakirdliğine alınanlar da bulunmaktaydı. Ayrıca diğer kalemler-
den ve başka memuriyetlerden Defterhâne şakirdliğine geçişler de olabilmekteydi. Şakirdle-
rin Defterhâne’deki görevleri başlangıçta getir-götür işleriyle sınırlı iken, yetenekli olup yazı 
sanatları öğrenenler kâtiplerin yanında basit yazı işlerinden zamanla diğer muamelatla ilgili 
tüm işlerde de görev alırlardı. Hatta şakirdlerden tahrirlerde görevlendirilenler de vardı. Şa-
kirdler diğer Defterhâne personeli ile birlikte seferlerde de bulunur ve kâtiplerin yardımcısı 
gibi hizmetleri yürütürlerdi. Defterhâne şakirdlerinin sayısını da kâtipler gibi genellikle sefer-
lerde sayılarından çıkarmaktayız. Bunlardan timar ve ulufe tasarruf edenler ile merkezde ka-
lan şakirdlerin sayılarından muhtemel bir yekun bulunmaya çalışılmaktadır. Revan Seferi’ne 
ait H.1025 (M.1616) yoklama kaydından bu seferde 34 nefer timarlı şakirdin316  hizmet etti-
ğini görmekteyiz. II. Osman’ın 1621 tarihindeki Lehistan Seferi’nde ise 5’i ulufeli 24’ü timarlı 
29 şakirdin317 görev yaptıklarını görüyoruz. 

Defterhâne şakirdlerinin sayısı da kâtipler gibi XVI. yüzyıl boyunca ve XVII. yüzyıl or-
talarına kadar artış eğiliminde görülmektedir. XVII. yüzyıl ortalarında yapılan bir düzenleme 
ile, kâtiplerde olduğu üzere şakird sayısında da azaltmaya gidilmiştir. 73’e kadar çıkan timar-
lı şakird sayısı 28’e düşürülmüştür. XVIII. yüzyıl başlarında ise şakird sayısının 15’i geçmemesi 
hususunda ferman ve hatt-ı hümayunlar çıkarılmıştır. Bu dönemlerde ulufeli şakird sayısının 
ise 2-3 kişiden318 ibaret olduğu görülmektedir. 

Defterhâne şakirdleri diğer kalem şakirdleri gibi müdavim yazılıncaya kadar herhan-
gi bir gelire sahip olmaksızın görev yaparlar, ancak bundan sonra kendilerine belli bir miktar 
(100 akçe kadar) maaş bağlanır.319 Defterhâne şakirdlerinin büyük bir kısmı timarlı şakird o-
lup, gelirlerinin önemli bir kısmını da tasarruf ettikleri timarların gelirler oluşturur.320  Şakird-
ler genellikle 10-15 bin akçeli timar tasarruf etmekte olup, uzun yıllar bu görevi devam ettirip 
50-60 bin akçelik zeamete tasarruf edenler de bulunmaktaydı.321 Kâtipler gibi şakirdlerin de 
en önemli gelirlerinden birisini kalemde yapılan işlemlerden alınan harçlardan hissesine dü-
şen pay oluşturuyordu.322 Bu paylarına düşen hissenin önemli bir miktar olması muhtemel-
dir ki, mahiyesiz ve timarsız olarak Defterhâne-i amire kalemi şakirdanlığına getirilenlerin323 
bu pay ile geçimlerini temin ettikleri görülmektedir.
315  Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, s.499
316  BOA.TTd. no: 727, s.88
317  Emecen, “sefere götürülen…”, s.248
318  Defterhâne’ye alınan timarlı şakirdlerin yıllara göre sayısal dağılımları için bkz: Afyoncu, a.g.t., s.114-115
319  TSMA. no: D.3208/2; BOA.C.ML. dos.no:342/14093
320  BOA.C.TZ. dos.no:77/3835; BOA.C.TZ. dos.no:96/4776
321  Afyoncu, a.g.t., s.119
322  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.102
323  BOA.C.ML. dos.no:487/19869; BOA.C.ML.dos.no:3336
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5. DEFTERHÂNE’NİN DİĞER GÖREVLİLERİ

Defter emininin amiri olduğu ve büyük oranda işlemleri yardımcısı kisedar eliyle yü-
rütülen Defterhâne’nin asıl personelini kâtipler ve şakirdler oluşturmaktaydı. Ancak bunların 
yanı sıra sarraf, mülazım, odacı, defterci, mücellit, imam ve müezzin unvanları ile çalışan gö-
revliler de bulunmaktaydı. 

Defterhâne’nin Topkapı Sarayı içerisinde Kubbealtı denilen yerde bulunduğu ta-
rihlerde bu adlarla görevliler bulunup bulunmadığı tespit edilememiş olmakla birlikte, 
Defterhâne’nin Sultanahmet Meydanı’ndaki yeni binasına nakledildikten sonra bu görevli-
lere rastlamaktayız. Bu görevlilerden, evrakların daire içinde hareketliliğini sağlayan odacılar 
büro personeli olarak görev yapmış olmalıdırlar. Defterciler ise, defter mahzenlerinden, üze-
rinde çalışma yapılacak defterleri ilgili kâtip ya da şakirde getirip götürme işini üstlenmiş ol-
malıdırlar. Mücellidin de bu defterlerin bakımıyla görevli olması gerekir. İmam ve müezzin i-
se Defterhâne binası içerisinde yer alan caminin görevlisidir. Bunların başlangıçtaki gelirleri 
hakkında malumat yoktur. Ancak, kisedarda toplanan harçlardan (orta akçesi) bunların ma-
aşlarının ödenmiş olması gerekir. Zira, Netâyicü’l-vukû’at’ın müellifi Defterhâne çalışanları-
nın hepsinin bunlardan bir payı olduğunu belirtmektedir.324  Tanzimat’tan sonrasında ise 
deftercilere325 ve odacılara326 maaş tahsis edildiğini görmekteyiz. Yine bu görevlilerin tayin 
usulleri hakkında önceki dönemlere ait bir malumat bulunmayıp, Tanzimat sonrasında gerek 
Defterhâne camiine hatip327 , gerekse kaleme odacı tayin edildiğini görmekteyiz. 

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl başlarında sarraflık ve vezzanlık gibi memuriyetler 
ihdas edilmiş olup, bunlar mîrî hizmetliler olarak adlandırılmıştır328. Mîrî vergilerin tahsil e-
dilmesi ile ilgili görevleri yerine getiren bu memurlar Divan-ı Hümayun, Hazine-i Hümayun, 
askerî bazı daireler ile taşra idarelerinde vezzan229 adı ile görev yaparken Defterhâne’de sar-
raf adıyla görev yapmışlardır. Defterhâne’de ilk defa Recep 1018 (Ekim1609) tarihinde sarraf 
adı ile bir görevli ortaya çıktığını görüyoruz. 

Defterhâne’de hazırlanan timar tezkirelerinden alınan mirî vergiler toplanarak def-
ter emini tarafından hazineye teslim edilirken, bu görev artık sarraf adı verilen memur tara-
fından yerine getirilecektir. Defterhâne kâtipleri içinden seçilen sarrafların ulufelerini bıraka-
rak zeamet tasarruf ettikleri görülmektedir.330  

Defterhâne’de görev yapan memurlardan bir tanesi de mülazımlardır. Mülazım, staj-
yer memur manasında kullanılan bir tabirdir. Okuma-yazma ve kalem muamelelerine kar-
şı istekli olup istidadı olanlar başlangıçta şakird olarak kaleme alınmakta, 5-6 yıllık bir ter-
biye sürecinden sonra işe müdavim şakird olarak tayin edilmekteydiler. XVIII. yüzyıl ortala-
rında getirilen yeni nizam gereğince, hiçbir şey bilmeden muamelatı öğrenmek üzere kale-

324  Netayicü’l-Vukuat, C.III/IV, s.102
325  BOA.MF.MKT. dos.no: 67/91
326  BOA.A.MKT.MVL. dos.no: 33/64; BOA.İ.MVL. dos.no: 183/5504
327  BOA.C.EV. dos.no: 251/12665
328  BOA.MADd. no:4867, s.7
329  Söz konusu kalemlerdeki vezzanlık, servezzanlık memuriyetleri için bkz: BOA.İE.ML. dos.no: 20/1894 ve 7/509; BOA.C.BLD. dos.no: 
13/631; BOA.C.SM. dos.no: 50/2516
330  Afyoncu, a.g.t., s.121-122
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me alınan memurlar mülazım olarak işe başlayacaklar ve kendilerini yetiştirip tecrübe ka-
zandıktan sonra da şakirdliğe terfi edileceklerdir.331 10 Şaban 1191 (M. 13 Eylül 1777) tarih-
li kanunnâme-i hümayun ile yürürlüğe giren yeni nizam gereğince Defterhâne’de 30 nefer 
mülazımın istihdam edilmesi öngörülmüştür.332 Aynı düzenlemede bunların timar tasarruf 
edecekleri de belirlenmiştir.333 Bununla birlikte mülazımlardan hiçbir gelire sahip olmayan 
ve timar tasarruf etmeyenler de vardı. Bunlar mülazım olarak bir süre görev yaptıktan son-
ra yazı ve hesap işlerinde ehliyetli olup olmadıkları hususunda bir imtihana tabi tutulup, ba-
şarılı olanlar defter emini takriri ile şakirdliğe tayin olurlardı.334 Mülazımlardan bir kısmının 
aylıksız ve timarsız olarak şakirdliğe tayinlerinin yapıldığını görmekteyiz335. Mülazımlardan 
ve mülazımlıktan şakirdliğe geçenlerden timar tasarruf edenler olmakla birlikte bir kısmının 
herhangi bir gelirinin olmaması, bunların da Defterhâne’de toplanan orta akçesinden pay al-
mış olabileceklerini göstermektedir.

E. DEFTERHÂNE’NİN GÖREVLERİ

Defterhâne-i Hakanî teşkilatı Osmanlı Devleti’nde arazi ile ilgili tüm muameleleri 
ihtiva eden defter ve belgelerin muhafaza edilip, bunlarla ilgili işlemlerin yapıldığı ve ihti-
lafların çözüldüğü daire olması bakımından, teşkilatın en önemli görev alanını söz konusu 
defterlerin muhafazası ve bunlar üzerinde yapılan işlemlerin yürütülmesi oluşturmaktadır. 
“Defterhâne’de muhafaza edilen defter ve belgeler” kısmında sözü edilen tahrir defterleri ve 
tahrirlerle alakalı defterlerin hazırlanmasında Defterhâne çalışanları da görev almakta olup, 
bu defterler üzerindeki en önemli işlemi defter tashihi oluşturmaktadır. Timar sisteminin en 
önemli başvuru mercii olan tahrir defterleri sistemin kontrol altında ve düzenli yürütülebil-
mesi açısından büyük önem arz etmekte olup, bu defterler üzerinde tashih yetkisi nişancıya 
aitti. Defterhâne çalışanlarının defterler üzerinde tashih yetkisi olamamakla birlikte, bir bera-
tın ref’i ve kayıt terkini gibi tali işlerde defter emini görevlendirilmekte idi.336 Defterler üze-
rinde has, zeâmet, timar ve evkaf gibi arazi parçalarının bir halden diğer bir hâle intikali ge-
rektiğinde tashih yapma ve takrir yetkisi nişancıya aitti. Gerektiğinde evrak üzerine sadrazam 
tarafından buyruldu yazılarak nişancıya gönderilir ve nişancı ise Defterhâne’den ilgili defter-
leri isterdi. Kisedar tarafından getirilen defterlerde tashihi gereken kayıt tevkii kalemi ile tas-
hih edilirdi. Nişancı örfî hukukun şeyhülislamı gibi kabul edildiğinden örfî hukuk alanına ait 
bu tür işlemlerde tashih ve takrir yetkisine sahip bulunmaktaydı. Hatta son dönemlerde ni-
şancıların dereceleri aşağı düşmüş, ancak nişancılık vazifesi lağvedilinceye kadar tashihler 
onlar tarafından yapılmaya devam edilmişti.337 

331  BOA.C.ML.dos.no:342/14093; BOA.C.DH.dos.no:34/1669
332  BOA.İ.MSM. dos.no:20/469
333  BOA.C.TZ. dos.no: 105/5202
334  BOA.C.ML. dos.no: 342/14093 ve 487/19869; BOA.C.DH. dos.no:34/1669
335  BOA.C.ML. dos.no:169/7124 ve 92/5991
336  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.98-100
337  Kavanin-i Teşrifat, “Rütbe-i Tevkii” kısmı, Süleymaniye Ktp. Hüsrev Paşa Katalogu, no:813
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Defterhâne defterleri üzerindeki diğer bir muamele ise defterlere yapılan ilavelerdir. 
İstisnai durumlar hâriç tahrir defterleri XVI. yüzyıldan sonra hazırlanmamış olduğundan bu 
defterler ilave belgelerle kullanılmaya devam edilmiştir. Visâle adı verilen belgeler, hüccetler, 
vakıfnâmeler, mülknâme, ferman ve arzuhâller bu defterlerde ilgili oldukları sayfalara ekle-
nerek XX.yüzyıl başlarına kadar kullanılmaya devam edilmiştir.338 

Defterhâne’nin görevlerinden birisi de timar tayin ve tevcih işlemleri ile alakalı ola-
rak kayıt örneği çıkarılması işidir. “Timar tevcihleri ve timarlarla ilgili muameleler” başlıklı kı-
sımda339da anlatıldığı üzere bir timar için iptidadan tayin, terakki ve zam, mubadele, kasr-ı 
yed gibi sebeplerle kişinin veya talip olanın amirinin veya diğer yetkililerin arzı üzerine, arzu-
halin üzerine mahalli görüle veya Defterhânesi gibi ibareler yazılarak Defterhâne defterleri 
tetkik edilir ve örnekleri çıkarılırdı. Defterhâne’den çıkarılan kayıtların üzerine “icmâlde vech-
i meşruh üzere mukayyeddir.”, “derdesttir” veya “mufassaldır” gibi ibarelerle kaydın çıkarıldığı 
yer belirtilirdi. Defter emini ve nişancının da onayından geçen kayıt örnekleri çerçevesinde 
timar tevcih işlemleri tamamlanırdı.

Defterhâne’den çıkarılan kayıt örneklerinin arkasında kaydı çıkaran katibin parafı ve 
kaydın çıkarıldığı tarih de kaydedilirdi.340 Timarlarla ilgili işlemler tamamlandığında günlük 
muamelatla ilgili olarak timar rûznâmçe defterine kaydedilirdi. Bu defterlerin tutulması da 
Defterhâne personelinin en önemli görevlerinden birisiydi.341

 
Defterhâne’nin görevlerinden bir diğeri de araziye dışarıdan müdahale, sınır an-

laşmazlığı, kayıtların zayi olması, iskân sorunları ve kayıt tashihi için kişilerden, mahkeme-
lerden veya ilgili idarî birimlerce yapılan talepler üzerine defterlerden örnek çıkarılması 
muamelesidir.342 Bilhassa vakıf arazilerine yapılan tecavüzler343 ve ortak kullanıma ait alan-
larla ilgili olarak köy hududlarında çıkan ihtilaflar344 gibi dava konusu olan arazi meselelerin-
de Defterhâne’ye müracaat edilirdi. Defterhâne defterleri arazi ile ilgili tüm hususlar için esas 
delil kabul edildiğinden bu husustaki her türlü ihtilafın çözüm yolu bu defterlerdeki kayıtlar-
dı. Bu tür talepler üzerine Defterhâne’ye yazılan buyrulduya göre Defterhâne’nin ilgili defter-
lerinden kayıt örnekleri çıkarılır ve timar tevcihlerinde olduğu gibi kaydı çıkaran kâtibin pa-
rafı kayıt örneklerinde bulunurdu. Ayrıca, defter türleri arasında ihtilaflı ya da eksik bilgi bu-
lunması durumunda defter emininin konu ile ilgili muktezası istenirdi.345 Anlaşmazlık veya 
davalarda bu defterlerden çıkarılan kayıtlara göre hükmedilirdi. 

338  Afyoncu, aynı tez, s.43-46
339  Ayrıntılı bilgi için bkz: Giriş Bölümü, s.32-34
340  BOA.A.DFE.dos no:134/4; 135/14; 136/82 ve 109
341  Timar Rûznâmçe Defterleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: s.103-104
342  Afyoncu, a.g.t., s.60
343  TSMA.D.7150, vrk.1-2
344  TSMA.D.7150, vrk.3
345  BOA.CML. dos. no: 79/3633
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Defterhâne’nin defterler üzerindeki rutin muameleler dışında diğer önemli bir gö-
revi de seferlerde hazır bulunarak, teşkilatın görevlerinin buralarda da devam ettirilmesiy-
di. Osmanlı askerî harekâtları sırasında malî, idarî ve askerî işlerin sürdürülebilmesi için ba-
zı büroların orduyla beraber sefere katıldıkları ve bunların bürokratik muameleleri devam 
ettirebilmek için ilgili defterleri de beraberinde götürdükleri bilinmektedir. Timar sistemi-
nin esasını teşkil eden defterlerin de Defterhâne personeli ile birlikte sefere götürüldüğü346  
ve bu defterler üzerinde gerek sipahilerin ve gerek diğer görevlilerin yoklama işlemlerinin 
yürütüldüğü ve yeni tevcihatlarla ilgili muamelelerin devam ettirildiği görülmektedir.347  
Defterhâne ilk defa II. Bayezid devrinde İnebahtı Seferi(1499)’nde hazır bulunmuş ve bun-
dan sonrasında Çaldıran(1514), Mohaç(1526), Viyana(1529), Alman(1532), Irakeyn(1533) ve 
Nahçıvan(1533) seferlerine de iştirak etmiştir.348 Başlangıçta Defterhâne ve Yeniçeri Ordusu 
yalnız Sultan’ın iştirak ettiği seferlerde bulunurken, H.1002 (M.1593) tarihinde Sinan Paşa’nın 
Macar Seferi’nde cepheye yeniçerileri ve Defterhâneyi çağırması üzerine veziriazamların ka-
tıldıkları seferlere gitmeleri de kanun olmuştur.349 Defter emini ile birlikte birkaç kâtip ve şa-
kird tarafından Defterhâne muamelatı seferler sırasında da devam ettirilir, merkezde ise bir 
defter emini kaim-makamı ile kâtip ve şakirdler tarafından rutin muamelelere devam edilir-
di.350 Defterhâne’nin 18.yüzyıl sonlarında da seferlerde görev almaya devam ettiklerinin ve 
muhtemelen 1768 Osmanlı-Rus savaşında görev yapan Defterhâne’nin sandık ve levazımatı-
nın telef ve fersude olduğundan tamirlerinin yapılması için tezkere hazırlandığını, defter san-
dıklarının layıkıyla muhafazası için keçe, muşamba, urgan ve kilim talep edildiğini  351 gör-
mekteyiz. Seferler sırasında görev alan Defterhâne’nin düşman eline geçmemesi, defter ve 
belgelerin zarar görmemesi ve muamelelerin sağlıklı yürütülebilmesi için cephe gerisinde 
muhkem bir kalede muhafaza altına alınırdı. Doğu’ya yapılan seferlerde Tokat Kalesi, Erzu-
rum Kalesi, Diyarbakır Kalesi gibi; Batı’ya yapılan seferlerde ise Belgrad Kalesi gibi mevkiler-
de korumaya alınır, bunun için bölge valisi veya merkez görevlilerinden birisi Defterhâne’nin 
korunmasına memur edilirdi.352 

346  Emecen, “Sefere Götürülen…”, s.241-242; Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.101
347  BOA.TTd. no:727, vrk.87-88: Bu defterler ve bilhassa yoklama defterleri için bkz: “Defterhâne’de Muhafaza Edilen Defter ve Belgeler” 
kısmı, s.75-116
348  Afyoncu, a.g.t., s.65
349  Eyyûbî Efendi Kanunnâmesi, s.41; Topçular Katibi Tarihi, C.I, s.27; Tarih-i Naima, C.I, s.63
350  Topçular Katibi Tarihi, C.I, s.889
351  BOA.C.ML.dos. no: 39/1756
352  Topçular Katibi Tarihi, C.II, s.49, 55, 585, 967 vs.; Tarih-i Naima, C.II, s.622, 696
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F. DEFTERHÂNE’DE MUHAFAZA EDİLEN DEFTER VE BELGELER

Osmanlı Devletinde kâğıt, yazı yazma ve yazılı vesikaya saygı gösterme gelenek ve 
anlayışının sonucu olarak, her türlü belge çeşitli muhafazalar içinde saklanarak çok zengin 
bir arşiv malzemesi ortaya çıkmıştır. 

Orta Asya ve Orta Doğu’nun tecrübe birikimi, Anadolu’nun ve fethedilen bölgele-
rin mahallî gelenekleri İslâm çerçevesinde asırlarca elekten geçirilerek ve birbirine eklenerek 
özgün bir sistem hâline gelmiş ve Osmanlı’nın nev’i şahsına münhasır bir arşiv sistemi oluş-
turmasını sağlamıştır. Osmanlı’nın idarî, iktisadî ve sosyal sistemi, ilkelerle hareket eden ni-
zam fikrinden kaynaklanmıştır. Sağlıklı devlet idaresinin sağlıklı bir hafızaya sahip olmaktan 
geçtiğini ve bu hafızanın ise yazılı evrakın muhafazasına bağlı olduğunu idrak etmiş olan Os-
manlı, köklü geleneklerinin de etkisiyle zengin bir arşiv hazinesinin oluşmasını ve bugünle-
re intikal etmesini sağlamıştır.
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Üç kıtada altıyüzyılı aşkın bir süre hüküm sürmüş ve bünyesinde 40’dan fazla milleti 
barındırmış olan Osmanlı Devleti, “büyük devlet” olma anlayışına sahip olarak, devlet teş-
kilatının bürokratik yapısını oluşturan kurumların nizam ve intizam içinde tutulmasına ve te-
baasının hakları ile milletlerarası alanda devlet haklarının korunmasına büyük önem vermiş, 
tüm faaliyetlerini yazılı hâle getirip, bunları muhafaza ederek arşivcilik hususundaki hassasi-
yetini ortaya koymuştur.

Osmanlı’nın hükmettiği büyük coğrafyadan bugün onlarca devlet çıkmış olduğu 
düşünülürse, arşivlerimizin ulusal ve uluslararası alanda ne kadar vazgeçilmez bir öneme 
sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Günümüze ulaşmış olan bu belgeler, hem uluslarara-
sı siyasî ve sosyal meselelerin çözüm dayanakları olarak, hem ilmî araştırmalar için başvuru 
kaynakları olarak, hem de geçmişin daha iyi anlaşılabilmesi için faydalanılan kültür hazinele-
ri olarak müstesna bir yere sahiptir. 

Osmanlı bürokrasisi içerisinde önemli bir konuma sahip 
olan Defterhâne’de de, yazılı evraka ve bu evrakların muhafaza-
sına verilen değerin ve önemin bir sonucu olarak yüzyıllar bo-
yunca malzemelerin en iyisi ve kalitelisi kullanılmıştır. Her cins 
kâğıdın en güzeli ve en dayanıklısı, mürekkebin ve yazı malze-
melerinin en kalitelisi kullanılmış, bu amaç için yapılan harcama-
lardan kısıtlamaya gitmemiştir. Devlet tuttuğu kayıtlarda daya-
nıklı ve kaliteli malzemeyi tercih etmiş, genellikle hayvan derile-
rinden yapılan dayanıklı malzemeler ile bitki liflerinden yapılan 
en kaliteli kâğıtları kullanmıştır. 
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Osmanlı Devleti kullandığı malzemenin 
en kalitelisini ve dayanıklısını kullanmakla kalma-
mış, bu malzemelere sanatsal bakışını da yansıt-
mıştır. Defterlerin büyük bir kısmı ebru, kat’ı ve tez-
hip sanatının örnekleri ile süslenmiştir. 

Osmanlı Devleti arşiv malzemelerini mu-
hafaza etmek üzere torba, atlas kese, sandık vb. ko-
ruyucu malzemelerin de en kaliteli ve en dayanık-
lı olanlarını kullanmıştır. Rulo ya da defter şeklinde-
ki arşiv malzemeleri için dayanıklı kartonlar ya da 

oyma ahşaptan yapılıp üzeri deri kaplanmış malzemeler kullanılmıştır. Torba ve keselerde i-
se, yüzü ipek iç tarafı pamuklu kumaşla kaplanmış en kaliteli atlas kumaşlar tercih edilmiştir.

Bu durum devletin son dönemlerine kadar bu şekilde devam etmiştir.  Büyük ve 
güçlü bir devlet geleneğinin göstergesi olarak, kullanılan malzemenin kalitesinden asla ö-
dün verilmemiştir. Arşivlerin dayanıklılığını ve sürekliliğini sağlayan da, devletin kaliteli mal-
zeme kullanımı olmuştur.

Devletin tüm bürokratik yapılanmasında ve bilhassa Defterhâne’de yazılı evrakın 
kutsiyetine yönelik geleneksel bakış açısı ve bu evrakların muhafazası hususunda gösteri-
len özen, sonuçta, bizlere dünyada emsali az bulunan zengin kültür hazinelerinin ulaşmasını 
sağlamıştır.  Bu büyük mirasın içerisinde özellikle tahrir defterleri ve tahrirlerle ilgili diğer ar-
şiv malzemeleri, ülkemizle birlikte yirmiden fazla devlet için siyasî, iktisadî, idarî, hukukî, kül-
türel vb. alanlar için büyük bir öneme sahiptir.
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1. TAHRİR DEFTERLERİ

“Tahrir”, sözlük anlamı itibarıyla, “yazma, kaydetme, deftere geçirme” manalarını ih-
tiva etmekte olup, Osmanlı Devleti’nde toprağın mülkiyet ve tasarruf hukukunun, reayanın 
yükümlülüklerinin, vergi cins ve miktarlarının belli usul ve kaidelere göre tespit edilip kayde-
dilmesidir. Bu kayıt işleminin yapıldığı defterlere ise “Tahrir Defterleri” veya “Defter-i Hâkanî” 
adı verilir.353 

Malî ve askerî amaçlarla yapılan ve timar sisteminin de dayanağı olan tahrirler, dev-
letin tüm vergi gelirlerinin ve bu gelirlere bağlı olarak organize edilen idarî, iktisadî, askerî 
sistemin bir düzen içerisinde yürütülebilmesi ve sıkı kurallarla kontrol altında tutulabilmesi 
için büyük önem arz etmektedir. Devletin ana kütükleri olan bu defterlerde, belli bir tarihte 
herhangi bir bölge yaşayan vergiye tabi olan erkek nüfusunu, ellerinde bulunan toprak mik-
tarlarını ve vergi yükümlülük veya muafiyetlerini isimleri ve baba adlarıyla bulmak mümkün-
dür. Ayrıca, defterin tutulduğu bölgenin ziraî üretim türlerini ve miktarlarını hayvan sayıları-
nı ve tabi oldukları vergi miktarlarını bulmaktayız. Bunların dışında tarım ve hayvancılıkla il-
gili olmayan vergi türleri ile ilgili bilgileri de bulmak mümkün olmaktadır. Yine bu defterlerde 
her köyün kimin timarı veya mülkü ve vakfı olduğunu, vakıfların gelir kaynaklarını, hukukî ve 
idarî sistemlerini, yani köylerin ayrı ayrı durumları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu ba-
kımdan mülk ve vakıf sahipleri için bu defterler zamanlarının birer tapu kütüğü görevini de 
yapmışlardır.354  

Osmanlı Devleti’nde uygulanan tahrirler çağdaşı Avrupa medeniyetlerinin en geliş-

353  Mehmet Yıldırır vd., Osmanlı’dan Günümüze Tapu Arşiv, Ankara 2009, s.23 
354  Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri-I”, Osmanlı 
Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, C.I, İstanbul 2000, s.175-176

 Tahrir Defteri Örneği 
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miş olanlarında bile rastlanmayacak düzeyde gelişmiş bir sistem hâlindedir. Diğerlerinde an-
cak bu vergi yükümlülükleri veya askerî hizmetleri olan kişilerin basit listeleri hâlinde ve ül-
ke içinde dağınık ve parçalı olarak yapılmaktayken, Osmanlı tahrirleri ise geniş bir alana ya-
yılmış olan Osmanlı ülkesinin her köşe ve bucağında aşağı yukarı aynı usullerle yapılmakta, 
muntazam olarak devam ettirilmekteydi. Bu defterler imparatorluğun vergi kaynakları, malî 
örgütlenmesi, askerî güç ve imkânları hakkında çok yönlü bilgiler ihtiva edip, zengin istatis-
tik malzemesi içermesi bakımından diğer hiçbir medeniyetle mukayese edilemeyecek ölçü-
de sistemli ve kapsamlı çalışmalardır.

Kısacası, tahrir defterleri devletin kendisine mahsus örgütlenme araçlarından birisi 
belki de en önemlisiydi. Devlet yapılan tahrirler sayesinde hakimiyet gücünü tespit edebil-
mekte ve düzenin muhafazası için benzeri çalışmaları her defasında daha tutarlı ve gelişmiş 
şekilde devam ettirebilmektedir.355  

a. TAHRİRLERİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

Devletin malî ve askerî yapısını yakından ilgilendiren nüfus, arazi ve mal sayımları-
nın önemli ve büyük siyasî toplulukların meydana geldiği her yerde, eskiden beri düzenli ve 
ayrıntılı bir biçimde yapıldığı bilinmektedir. Bu sebeple, Osmanlı Devleti’nde yapılan tahrir-
ler, önceki İslâm ve Türk Devletlerinde veya daha evvel Çin, Roma ve İran’da yapılmış olan 
tahrirlerin, coğrafya ve zamanın şartlarına göre bazı değişikliklere uğrayarak gelişmiş ve da-
ha geniş alanlara yayılarak tatbik edilmiş şekillerdir.356 Örneğin, M.Ö 3000–2500 yıllarından 
itibaren Mısır’da düzenli olarak arazi tahrirleri yapıldığı anlaşılmaktadır. Daha sonraları bu 
gelenek Romalılar ve Ortaçağ’da Mısır’da kurulan İslâm Devletleri tarafından devam ettiril-
miştir. Mısır’da sıklıkla yapılan bu tahrirler adil bir vergi düzeni oluşturmak ve herkesin elin-
deki toprak miktarını ölçüp kıymet derecelerini ve hudutlarını tayin edebilmek amacına da-
yanıyordu. Bu tahrir kayıtları mabedlerde muhafaza edilen özel bir arşiv dairesinde saklanı-
yordu. Bütün bu tahrirler genellikle kadastro defteri anlamında rewk (rawk) diye adlandırıl-
makta olup, İslâm Devletleri tarafından hazırlanan defterlerde aynı adı taşımaktadır. Aynı a-
dı taşımakla birlikte, Mısır’da Eyyûbîler’den itibaren rewk’ler sistem olarak değişmeye başla-
mıştır. Bunun nedeni de İslâm toprak rejiminin ve ikta’ usulünün uygulanmaya başlanması i-
le ilgilidir.357  

355  Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri, Ankara 1988, s.3
356  Barkan, Hüdavendigar, s.7
357  Kemal Çiçek, “Osmanlı’dan önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler”, OTAM, Yıl.6, Ankara 1995, s.62-63; 
Barkan, Hüdavendigar, s.7
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Roma İmparatorluğu’nda da benzeri tahrirler yapıldığını görüyoruz. Bilhassa Roma 
İmparatoru Diocletian tahrirleri kanun hâline getirmiş, iflasın eşiğine gelen Roma’yı kurtar-
mak için her beş yılda bir tahrir yapılmasını emretmiştir. Bu emri yerine getirmek üzere impa-
ratorluğun her eyaletine Censitares yani eminler göndermiştir. Roma’da bu defterlere “cen-
sus” adı verilmekteydi.358  Bu tahrirlerde her Romalı, ismini, baba adını, aile efradını, vergiye 
tabi servet, arazi, köle vb. mallarını ve bunların değerlerini bildirip yazdırmaya mecburdu. 

Ortaçağ Avrupası’nda da muhtelif şekillerde tahrirler yapılmaktaydı. Bilhassa dere-
beyleri, kendi malikâneleri içindeki tarla, çayır, hayvan ve insanlara ait sayımlar yapmışlardı. 
Krallıklarda da merkezî kontrolü sağlayabilen krallar, yalnız kendi malikânelerinde değil, ken-
dilerine tabi olan tüm senyörlüklerin gelir kaynakları hakkında bilgi edinebilmek için tahrir-
ler yapmışlardı.359 Yine İngiltere’nin Normanlar tarafından zapt edilmesinden sonra, 1086 ta-
rihinde İngiltere’nin büyük bir kısmını kapsayan ilk ve tek tahriri sonucunda “Domesday Bo-
ok” adı verilen defter ortaya çıktığı görülmektedir.360 Bu da diğerleri gibi gelir kaynaklarının 
tespiti ve vergi konusuyla ilgili olarak ortaya çıkmıştır.

 
Bizans Devleti’nde de XI. yüzyıldan itibaren tahrirler (praktika) yapıldığını görmek-

teyiz. Bizans’ta bu tarihten itibaren tahrirlerin yapılması, Bizans toprak sistemindeki bir ye-
nilikle alakalıdır. Bu yenilik, İslâm Devletlerinde ve Selçuklularda görülen ve sonrasında Os-
manlı Devrinde geliştirilen ikta’ ya da timar sisteminin “Pronoia” sistemi adıyla Bizans’ta uy-
gulanmaya başlanmasıdır. Bu sistemde özetle, pronoia tevcih edilen kişi askerî bir görevle 
yükümlendirilmektedir. Kendisine tevcih edilen arazi mülk olarak verilmez, satılmaz ve nes-
line de intikal etmezdi. Pronoia sahibi kendisine tevcih edilen araziden vergileri toplar ve bu 
arazi üzerindeki her şeye sahip ve efendi olurdu.361 Bu sistem İslâm ikta’ sisteminin belli a-
çılardan kopya edilmiş halidir. XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu sistemin uygulanma-
sı Bizans’ta tahrir yapılmasını elzem kılmış olmalıdır. Bu konuda iki tür defter tutulmuş olup, 
birisi daha eski dönemlerde tutulan ve cadastre olarak bilinen ve vergilerle alakalı defterler-
dir. Diğeri Praktika denilen defterlerdir ki tahrir defterlerine muhteva olarak daha çok ben-
zemektedir.362 Zamanla bu tahrir sistemini geliştiren Bizanslılar, memleket tahrir edildiği za-
man köylerin vergilerini toptan değil, her hânenin hâsılatını tespit etme usulünü uygulama-
ya başlamışlar ve imparatorluğun tüm Themes’lerini (vilayetlerini) her on beş senede tahrir 
etmeyi gelenek hâline getirmişlerdir.363 

Bütün bu tarihi bilgiler, bir daire içinde Roma, Bizans, Sâsânî, Emevî, Abbasî ve İlhan-
lı istikametinde arazi tahriri açısından bir devamlılık ve sürekli karşılıklı etkileşim olduğunu 
gösteriyor. Zira Sicilya’da uygulanan Ceridelerin Fatımîlerin tesiriyle geliştiği, Fatımîlerin sis-

358  Çiçek, a.g.m., s.55
359  Barkan, Hüdavendigar, s.7 
360  Çiçek, a.g.m., s.60
361  George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev.Fikret Işıltan, Ankara 1991, s.343
362  Çiçek, a.g.m, s.65
363  Mario Grignaschı,“Mufassal Kadastrolar İçin İl-Yazıcıların Defatir-i İdadiyeleri”, XII. Türk Tarih Kongresi, C.III, Ankara.1999, s.679
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teminin ise kökende İhşitlerden miras kalan Abbasî malî sisteminin devamı olduğu bilinmek-
tedir. Abbasîlerin malî sistemi ise Sâsânîlerin tesirinde şekillenmiştir. Osmanlı malî sisteminin 
de büyük ölçüde Sâsânî ve Abbasî çizgisinde gelişmiş olan İlhanlı tesiri altında şekillendiği  
düşünüldüğünde364 tahrirler konusunda nasıl bir etkileşim ve tesir olduğu daha iyi anlaşılır. 

Osmanlılardan önceki İslâm ve Türk Devletlerinde de tahrirler yapıldığı bilinmekte-
dir.365  Araplar Mısır ve İspanya’da, Selçuklular İran’da, İlhanlılar İran ve Hint’te bu nevi tahrir-
ler yapmışlardı ve Anadolu Selçukluları Devri’nde defter harici kalmış yer kalmayacak nispet-
te sayımlar yapılıp, kayıtlar tutulmuştu.366  Anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti de yeni bir u-
sul icat etmeyip, kendisinden önceki İslâm ve Türk Devletlerinde uygulanagelen adetleri de-
vam ettirmiş ve tahrirler hususunda da gelenekleri devam ettirmekten başka bir şey yap-
mamıştır.367 Osmanlılar, Selçuklu geleneğini devam ettirmekle birlikte, Selçuklular defterle-
ri Farsça olarak tutmalarına rağmen Osmanlıların Türkçe tuttukları görülmektedir. Bu durum 
Selçuklular üzerinde İran tesirinin daha baskın olmasından ileri geliyor olabilir. Bununla bir-
likte defterlerde divanî denilen rakam sistemi kullanılması geleneksel uygulamanın devamı 
olarak görülebilir. Rukûn-ı siyak, siyakat ve divanî denilen rakam sistemi, rakamların kısaltıl-
mış ve stilize edilmiş şekilleri368 olup, yalnız Selçuklularda değil, Osmanlı malî sistemi üzerin-
de derin tesirleri olan İlhanlılarda da yaygın olarak kullanılmıştır. Bu durum Osmanlı sistemi-
nin bilhassa Selçuklu ve İlhanlı tesirinde geliştiğini doğrulamaktadır. 

İlhanlı Devleti’nde, Gazan Han Dönemi’nde, arazi konusunda sonraki devlet-
leri de etkisine alacak önemli reformlar yapılmıştı. Bunlardan birisi de, ülkenin her ta-
rafına adil ve güvenilir eminler (kâtipler) gönderip, arazileri ve vergi gelirlerini tespit etti-
rip kayda geçirmesidir. İhtilaf hâlinde müracaat kaynağı olması şartıyla tutulan bu tah-
rir defterlerine “Kânûn” veya “Yasamişi” adı verilmektedir. Hatta bu defterlerin muha-
fazası için bir de Defterhâne yaptırmıştır.369 Bu usul ve Defterhâne diğer tesirlerle bir-
likte Osmanlı’daki tahrirlerin ve kurulan Defterhâne-i Hâkanî teşkilatının ilham kaynağı  
olmuştur.                                                                                                                                                                                                              

Bunların yanı sıra Anadolu’da gerek Selçuklu ve gerek Beylikler döneminde tahrir 
usulünün uygulandığı kesin olarak bilinmektedir. Ancak, bunlara ait tahrirlerden günümü-
ze ulaşan bulunmamakta olup, bu döneme ait tahrirlerle ilgili kayıtlara Osmanlı tahrirlerin-
de rastlanmaktadır.370 Örneğin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu zapt edildiğinde XVI.yüzyıl 
başlarında yapılan tahrirlerde Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a ait kanunların371  (Hasan 
Padişah Kanunları) çok fazla değiştirilmeden tatbik edildiği görülmektedir. Esasen Osmanlı 
Devleti zapt ettiği yerlerde sistemi birden değiştirmek yerine kendi usullerinin yanında eski 
kanunları da bir süre hayatta tutmayı tercih etmektedir. Bu uygulama, devletin yeni ele ge-
364  Çiçek, a.g.m, s.74-77
365  Öz, Canik Sancağı, s.4
366  Barkan, Hüdavendigar, s.7-8
367  Süleyman Sûdî, Defter-i Muktesid, Haz. Mehmet Ali Ünal, Isparta 1996, s.98
368  Halil Sahillioğlu, “Divan Rakamları”, DİA, C.IX, s.434
369  İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1988, s.241-243
370  Refet Yinanç, Mesut Elibüyük, Kanunî Devri Tahrir Defteri (1560), Ankara 1983, s.VII
371  Mehmet Ali Ünal, XVI.yüzyılda Harput Sancağı, Ankara 1989, s.4; Neşet Çağatay, Osmanlı İl Kanunnâmelerinden Örnekler, s.345-348; 
Leyla Karahan, Bayburt Kanunnâmesi, Ankara 1990, s.1, 32
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çirilen yerde tutunabilmesi ve yerleşmesi için yapılıyor olmalıdır. Osmanlı bu usulü bilhassa 
yeni zapt edilen İslâm ve Türk medeniyetlerinde sıkça uygulamış, eski kanunları biraz değiş-
tirerek ya da hiç değiştirmeden muhafaza ve tatbik etmiştir. Bunlara örnek olarak Hasan Pa-
dişah kanunları ile Mısır Sultanı Kayıtbay’a, Dulkadiroğulları’nda Alaüddevle Bey’e ait kanun-
lar zikredilebilir.372  Osmanlı’nın eski kanunları ve gelenekleri devam ettirme ve kendi haki-
miyetine giren yerlerde yürürlükte olan ve halkın alışık olduğu örf ve âdetler ile vergi düzeni-
ni ihtilalci bir biçimde kaldırmama anlayışı, yalnız Anadolu’da ya da Türk ve İslâm Devletlerin-
den ele geçirilen yerlerde uygulanan bir usul olmayıp, hemen her yerde tatbik edilmiştir. Ör-
neğin, Gence Eyaleti’nde Osmanlı’nın Safevi vergi toplama kaidelerini devam ettirdikleri373 , 
Beyrut ve civarında Roma Dönemine ait bazı vergilerin önce Memluklar sonrasında Osman-
lılar tarafından aynen tatbik edildiği374  ve Balkanlarda birçok yerde, önceki krallar zamanın-
da cari olan bir kısım vergiler ile örf ve âdetlerin devam ettirilmiş375 olduğu gibi birçok ör-
nek bulmak mümkündür. Bunun sonucu olarak, pek çok bölgeye ait ve bilhassa Balkan kö-
kenli birçok deyim, vergi adı, ölçü birimi vb. Osmanlı Kanunnâmelerinde olduğu gibi yer al-
mış ve bunlarla ilgili uygulamalar geçerli sayılmıştır376. Bu veriler de göstermektedir ki Os-
manlı tahrir usulü bilhassa İlhanlı ve Selçuklu tesirinde ortaya çıkıp gelişmekle birlikte, gerek 
Anadolu Beylikler Dönemi ve gerekse muhtelif coğrafyalardaki İslam ve Türk Devletlerinde, 
ayrıca büyük siyasî organizasyonların ortaya çıktığı her yerde bu usul bazı küçük değişiklik-
lerle tatbik edilmekteydi. 

b. OSMANLI DEVLETİ’NDE TAHRİR SİSTEMİ

İslam ve Türk Devletleri’nin tümünde uygulanan tahrir geleneğini devletin idarî, 
malî ve askerî teşkilatının bir zorunluluğu olarak Osmanlı Devleti de ilk padişahlardan iti-
baren uygulamıştır. Hatta Ebu’l- ûlâ Mardin tahrirlerin Orhan Gazi devrinden itibaren icra e-
dilmekte olduğunu öne sürmektedir.377  Nitekim, henüz Osman Gazi hayatta iken, Orhan 
Gazi’nin Bursa’da fethettiği yerleri timar erlerine bölüştürüp defterlere kaydettiğini378 , aynı 
şekilde İznik’in ve Süleyman Paşa tarafından Gelibolu’nun fethinden sonra ele geçirilen yer-
lerin timar olarak bölüştürülüp kayıtların defterlere geçirildiği görülmektedir.379  Hatta Os-
man Gazi tarafından Geyve’nin alınışından sonra da aynı usulün uygulandığı görülür.380  Bu 
bilgilerde Ebu’l- ûlâ Mardin’in görüşünü destekler mahiyette olup, hatta belki Osman Bey 
Devri’nde tahrir uygulamasının başlamış olduğu iddia edilebilir. Nitekim yayımlanmış olan 
en eski tahrir defteri H.835 (M.1432) tarihine ait olup381, bu defterde atik deftere atıf yapıl-
ması henüz kuruluş yıllarında, XIV. yüzyılda tahrirlerin uygulanmakta olduğunu ortaya koy-
maktadır.
372  Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları: Kanunlar, C.I, s.298-299
373  Hüsamettin Mehmedov, “1140/1727 Tarihli Defter-i Mufassal Eyalet-i Gence’ye Göre Osmanlıların Sosyal ve Ekonomik Politikası”, 
V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi-Tebliğler, Ankara 1990, s.201
374  Mustafa Öztürk, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, XII. TT Kongresi, C.III, s.849
375  Gyula Kaldy-nagy, Kanunî Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562), Ankara 1971, s.1
376  Zeki Arıkan, “Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”, Osmanlı Araştırmaları-16, İstanbul 1996, s.3
377  Barkan, Hüdavendigar, s.12-13; Aynı görüş için bkz: Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul 2009, s.220
378  Hadîdî, Tevarih, s.54
379  Aşık Paşazade, Tevarih, s.310; Hadîdî, a.g.e., s.61,80
380  Neşrî, Kitab-ı Cihannüma, s.123
381  Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Defter-i Sancak-ı Arnavid, Ankara 1987
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Osmanlı Devleti’nde tahrirlerin ne sıklıkla ya-
pıldığı konusunda muhtelif görüşler ileri sürülmüş-
tür. Lütfü Paşa’nın Asâfnâmesi’nde ve Topkapı Sara-
yı Müzesi’nde mevcut bazı eserlerde memleketin tah-
ririnin önemi üzerinde durulup bunun 30 senede bir 
tekrarlanmasının gerekliliği ve yapıldığı ifade edilmek-
tedir.382  Bununla birlikte, Mustafa Nuri Paşa ise her-
yüzyılda bir memleket tahririnin yasa gereği olduğu-
nu ve II. Selim’den sonra tahrirlerin artık yapılmadığını 
iddia etmektedir.383  Oysaki bugün artık bilinmektedir 
ki, yalnız yeni fethedilen memleketlere mahsus olma-
yıp, III. Murad Devri’ne kadar her padişah döneminde 
tekrar edilmek üzere birçok defalar tahrirler yapılmış-
tı.384  Hatta III. Ahmed  Devri’ne kadar tahrirlerin ya-
pılmasına devam edildiği, H.1140 (M.1728) Tarihli Re-

van Eyaleti’ne ait mufassal ve icmâl defterler385  ile aynı tarihli Gence Eyaleti mufassal defte-
rinden386 anlaşılmaktadır. Tespit edilebilen ilk umumî tahrirlerin Fatih Dönemi’nde yapıldığı 
bundan sonrasında ve bilhassa Kanunî Devri’nde bu usulün daha geniş kapsamlı olarak tek-
rar edildiği bilinmektedir. Hatta kimi bölgelerde tahrirlerin ifade edilen sürelerden daha kısa 
zaman aralıklarıyla da tekrar edildiği 387 görülmektedir.

Osmanlı’da tahrirler daha önce ifade edildiği üzere idarî, malî ve askerî teşkilatların 
belli bir düzen içerisinde yürütülebilmesinin gereği olarak yapılmaktaydı. Yani, ülkenin insan 
ve maddî kaynaklarını tespit ederek, bunların merkezîn ve taşranın ihtiyaç duyulan kısımla-
rında gereğince kullanılabilmesini hedefleyen “merkeziyetçi devletin vazgeçilmez bir gereği o-
larak tahrirlerin yapılması bir zorunluluktu.” 388 Geniş bir coğrafî alana yayılmış ve merkezî bir 
otorite tarafından idare edilen devlet, devrin ulaşım imkânlarının ve teknik şartlarının sınır-
lı olduğu bir dönemde hem otoritesini temin edebilmek hem de vergi gelirlerini toplaya-
rak yakın ve uzak bölgelerdeki idarî ve askerî hizmetleri devam ettirebilmek için orijinal bir 
iktisadî çözüm olan timar sistemini tatbik etmek zorundaydı. Bu sistem ile tüm mükellefler-
den nakdî değil, aynî olarak toplanan vergilerle merkezî yönetimin masraflarının karşılan-
masının yanı sıra eyaletlerde teşkil edilen büyük bir askerî teşkilatın giderleri karşılanabil-
382  Barkan, Hüdavendigar, s.11; Nitekim, istikrarlı olarak tahrir yapılan bazı bölgelerde otuz yılda bir yapıldığını destekleyen örnekler bu-
lunabilmektedir: Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, S.22, 
Ankara 1991, s.430
383  Netayicü’l-Vukuat, C.I/II, s.134
384  Barkan, “Hakana Mahsus İstatistik Defterleri”, s.188; III.Murad Devri’nde yapılan tahrir örneği için bkz: Münir Aktepe, “Szigetvar Livası 
Kanunnâmesi”, Kanunî Armağanı, Ankara 2001, s.195; Orhan Kılıç, “III.Murad Devri İcmâl Defterine Göre Tebriz Eyaleti’nde Timar Düzeni”, 
XII.TT Kongresi, C.III, s.2
385  Hüsamettin Mehmedov, “Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu Tahrir Defterleri”, XII.TT Kongresi, C.III, s.684
386  Mehmedov, “Gence Eyaleti”, s.201
387  Örneğin, Harput Sancağı’nda 1518 Yılında tahrir yapılmış olmasına rağmen, Kanunî Devri’nde devletin umumî tahririni yaptırmak 
politikasının bir sonucu olarak, henüz önceki tahririn üzerinden 5 yıl bile geçmeden 1523 yılında yeniden tahrir yapıldığı görülmektedir: Ünal, 
Harput Sancağı, s.4-5
388  İnalcık, Devlet-i Aliyye, s.217-218
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mekte, memur maaşları ödenebilmekte, sosyal hizmetleri yürüten kurumların ayakta kalma-
sı sağlanmakta ve bu sistem merkezî hazineye herhangi bir yük getirmemekteydi. Böylesi-
ne kapsamlı bir teşkilat olan timar sisteminin sağlıklı olarak işleyebilmesi ise tahrirlerin bel-
li bir nizama uygun olarak yapılmasına ve belli aralıklarla tekrar edilmesine bağlıydı. Siste-
mi İngiltere’deki Domestay Booklar gibi bir defaya mahsus uygulayıp tekrar etmemek, mey-
dana gelebilecek değişikliklerin takip edilememesi ve sistemin gelişigüzel ve kontrolsüz bir 
hâlde bırakılması demek olurdu ki, Osmanlı gibi coğrafî büyüklüğe sahip ve sınırları sürekli 
değişim hâlinde olan devlette uygulanabilir bir düzen değildir. Ayrıca, her padişah tahta çıkı-
şında tahrirlerin yenilenmesi ve hâkimiyetin bir sembolü olarak yeni padişah adına beratlar, 
vakıfnâmeler ve mülknâmeler dağıtılması da gelenekti. Henüz I. Murad Dönemi’nde bu haki-
miyet telakkisinin bir gereği olarak, Hamid Sancağı zapt edildiğinde eski timar erleri yerinde 
bırakılmasına rağmen yeni sultan adına beratlar verildiğini görmekteyiz.389  Her padişah de-
ğiştikçe yapılan bu yenilemeler aynı zamanda devlete oldukça büyük gelir de sağlamaktay-
dı. Yine, bu usul yeni sultanın ülkesinin gerçek durumunu ve varlığını tüm ayrıntılarıyla tespit 
etmesine de imkân sağlamaktaydı. 

Tahrirlerin yapılmasını gerektiren sebeplerden birisi de yeni fethedilmiş olan mem-
leketlerin sultanın mülküne katılmasını, resmen ve hukukî olarak tespit etmek ve bölgenin 
bir envanterini çıkarmaktı. Tahrir yapılıp defterleri çıkarılmadan o bölgede hâkimiyet yerleş-
miş sayılmazdı. Aynı zamanda bu şekilde yeni memleketin vergi gelirleri tespit edilip, timar 
sisteminin de yerleştirilebilmesi mümkün olabilmekteydi. Tahrirlerin yapılmasının nedenle-

389  Aşık Paşazade, a.g.e., s.331
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rinden birisi de devletin otoritesini yerleştirmek ve etkili kılmak için bazı devir ve bölgeler-
de yaptığı yeni düzenlemeler yani ıslahat girişimleridir. Bazı bölgelerde şahıs ve aile mülkü 
hâlindeki toprakların sahiplerinin veya vakıf idarelerinin imparatorluk siyasî ideolojisine ve 
devlet maliyesine karşı yıkıcı bir tesir yapabilecek şekilde gelişip güç kazanma yolunda olma-
larının önlenmesi ve yeni düzenlemeler yapılması ancak tahrirler yapılmasıyla mümkün ola-
bilmektedir. Nitekim, Fatih bu tür yapılanmaları sıkı bir şekilde incelemeye alıp bunların bir 
kısmını neshetmişti.390  Bu şekilde hem bu kişi ve vakıfların zamanla devlet için tehdit edici 
güç olmaları önlenmiş hem de bunların muafiyetleri dolayısıyla devletin uğradığı vergi gelir-
lerinin azalmasına engel olunmuştur.

Bunların dışında tahrirlerin yapılmasını gerektiren başka durumlar da ortaya çık-
maktadır. Zamanla bir yerin geliri büyük miktarda artarsa veya azalırsa, nüfus başka yerle-
re göç ederse ve yeni göçlerle kalabalıklaşırsa, yeni köyler kurulursa yahut arazi ihtilafları ar-
tarsa, bir de önceki tahririn üzerinde uzun zaman geçip yeniden kontrolü gerekirse tahrir-
ler yenilenirdi.391 Yine birbirini takip eden iki tahrir arasında savaşların yol açtığı yıkımlar, iç 
çalkantılar, tarım gelirlerinde doğal sebeplerle veya nüfusta salgın hastalık gibi nedenler-

390  Barkan, Hüdavendigar, s.14-17
391  Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, C.III, s.376
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le meydana gelebilecek umumî değişiklikler de tahrirleri gerektirmekteydi.392  Ayrıca, fet-
hi müteakip yapılan ilk tahririn sıhhatli bulunmaması da tekrar tahrir yapılmasına neden ol-
maktadır.393  Bunların yanı sıra kanun gereğince vilayet tahririnden beklenen amaç, her tah-
rirde hâriç ez defter olan yerleri dâhil-i defter etmek olduğundan, defter harici kalan yerleri 
de kayda geçirmek maksadıyla tahrir yapılmaktadır.394  Bir bölge tahrir olunurken defter-i a-
tikte yazılı olduğu hâlde defter-i cedidde kimseye tevcih edilmemiş olan arazi ile evvelce or-
man ve kûhistan (dağlık arazi) iken sonradan araziye dönüştürülmüş olan yerler divan ıstıla-
hında hâriç ez defter olarak adlandırılmaktadır.395  Zaten tahrirlerin de en önemli amacı, def-
ter harici bir yer bırakmayıp, tüm vergi gelirlerinin en küçük teferruatına kadar tespit edilip 
değerlendirilmesidir. 

Sayılan amaçlara hizmet etmek üzere yapılan tahrirler yalnız bir bölgeye mahsus o-
larak yapılabileceği gibi tüm ülkeyi kapsayacak umumî tahrir şeklinde de yapılabilir. Bu şe-
kilde bir bölgenin veya memleketin tahririne karar verildiğinde, Fatih Devri ve sonraki de-
vir defterlerinde mutad olarak görülen usule göre tahrir işi için bir emin ve yanına bir kâtip 
tayin edilirdi. Tahrir işinde görevlendirilen bu emin ve kâtiplerin isimleri, genellikle defterin 
baş tarafında yer alan mukaddime veya kanunnâmelerin sonundaki mühürlerden tespit edi-
lebilmektedir.396 Vilâyet tahririnden asıl sorumlu olan tahrir emini idi. Tahrir eminine “müba-
şir, muharrir, il yazıcı veya vilâyet kâtibi”397  de denilmektedir. İl yazıcılarına çok önemli ve o 
ölçüde sorumlulukları olan güç işler verilmişti. Bu nedenle tahrir eminleri başlangıçta Umur 
Bey, Halil Bey, Mevlana Vildan, Mevlana Kirmastı, İbn-i Kemal, Ebu’s-Suûd gibi geniş bir hu-
kuk anlayışına ve kanun bilgisine sahip kadıaskerlik, kadılık, müderrislik, sancakbeyliği ya da 
defterdarlık mevkilerindeki başarılı hizmetleriyle tanınmış dürüst, dindar, adil o nispette fa-
ziletli ve önemli şahsiyetlerden seçilirlerdi. Tahrir işinden görevli kâtipler de devlet merkezin-
de idarî ve askerî teşkilatın beyin merkezî olarak kullanılan Defterhâne bürolarındaki tahrir 
defterleri üzerinde yıllarca çalışmış, geniş kanun bilgisine sahip kâtipler veya Divan-ı Hüma-
yun ve defterdarlık dairelerinde hizmet etmiş, kanun ve hesap işlerine vâkıf önemli memur-
lardan seçilirdi. 398 

Vilayet tahririne görevlendirilen emin ve kâtip görev bölgesine vardığında en önem-
li vazifesi; şehir ve kasabalar, köy ve meralarda arazi, bağ, bahçe vs. ile timar, evkaf ve emlak i-
le askerî zümreler ve vergiye tabi kimselerden hiçbirisi hariç ez defter kalmamak üzere defte-
re geçirmektir. Onlara, bu görevler sırasında, kadılar başta olmak üzere gerek duyulan herke-
se yardımcı olmak zorundaydı. Tahrir işi başlamadan önce hasları tasarruf edenler ile zeamet, 
timar, vakıf ve emlak tasarrufu olanlar, vergiden muaf olanların hepsi söz konusu durumla-
rını gösteren berat, defter sureti ve temessüklerini komisyona teslim ederler ve bu vesikalar 

392  Mehmet Öz, XV.-XVI.yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara 1999, s.5
393  Ünal, Harput Sancağı, s.3
394  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.102; İnalcık, Arnavid Sancağı, s.XVIII
395  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.102
396  Bruce W. Mcgovan, Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Ankara 1983, s.XX 
397  Barkan, “Hakana Mahsus İstatistik Defterleri”, s.194; İnalcık, Arnavid Sancağı, s.XIX
398  BOA. Mühimme Defterleri, C.V, s.122, hüküm 683; C.V, s.4, hüküm 8-9; C.XII, K.I, s.230, hüküm 367; Barkan, Hüdavendigar, s.21; Ünal, 
Harput Sancağı, s.3
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da toplandıktan sonra heyet tarafından yerinde teftiş başlardı. Tasarruf sahipleri üç yıllık ge-
lirlerini gösteren bir defteri tahrir eminine sunarlardı. Bu sırada reaya da teftiş heyeti yanında 
hazır bulunur, kayda değer her şeyi ve sipahi ve oğullarını defterlere geçirirlerdi. Ancak, ko-
misyon tarafından yerinde hiç kimseye bir tezkire ya da kâğıt verilmezdi. Defterlere kayde-
dilen bilgilerin yanında bölgedeki üretim hizmetlerini gösteren hüccetler de kadılar tarafın-
dan komisyona teslim edilip, merkeze getirilirdi. Bu çalışmalar sırasında emin ve kâtip ken-
dilerine verilen görevi dürüstlük üzere yerine getirmeli ve kimseden hediye, pişkeş, konuk-
luk kabul etmemelidir. Bu şekilde her şey defterlere kaydedilip defter tamam olduktan son-
ra komisyon, ortaya çıkan mufassal defter ve diğer defterler ile sancağa ait olmak üzere o-
luşturulan kanunnâme müsveddeleri ve hüccetlerle birlikte merkeze dönerlerdi.399  Merkez-
de, kadılardan alınan hüccetlerde gösterilen narha göre vergiler ayrı ayrı hesaplanıp, toplam 
miktar ortaya çıkarılıp tasdik edildikten sonra tevzi ve tevcih işlerine geçilirdi.400  Tahrir işle-
minin tamamlanması hususunda kesin bir kural bulunmamaktadır. Bir bölgenin tahriri bir-iki 
yılda tamamlanabileceği gibi beş-altı yıl da sürebilir401 , hatta yedi-sekiz yıl süren402  tahrir-
lerin olduğu da bilinmektedir.

399  Barkan, “Hakana Mahsus İstatistik Defterleri”, s.194-199; Tahrirlerin yapılış usulü ve tahrir eminlerinin vazifeleri için ayrıca bkz: Sofyalı Ali 
Çavuş Kanunnâmesi, s.81-85; Pakalın, C.III, s.376; İnalcık, Devlet-i Aliyye, s.220-221
400  İnalcık, Arnavid Sancağı, s.XX
401  Ünal, Osmanlı Müesseseleri, s.130
402  M. Mehdi İlhan, “Erbil Vilayeti Mufassal ve Mücmel Tahrir Defteri (H.949/M.1542)”, TTK-Belgeler, C.XVI, Ankara 1994-95, s.3
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c. TAHRİR DEFTERLERİNİN MUHTEVASI VE ÖNEMİ

Osmanlı Devleti’nin idarî, iktisadî, askerî ve içtimaî yapısının en temel müessesele-
rinden birisi olan timar sisteminin, belli bir nizam içinde yürütülebilmesi ve sistemin kontrol 
altında tutulabilmesi memleket genelinde yapılan sayımlara ait kayıtların tutulduğu tahrir 
defterlerine bağlıydı. XVI.yüzyılın sonlarından itibaren timar sisteminin önemini kaybetme-
ye başlaması ile klasik tahrir usulünün terk edilmesi arasındaki ilişki403 , bu iki sistemin bir-
biriyle olan bağlantısını açıkça ortaya koymaktadır. Oluşturulduğu dönemde devletin en ö-
nemli kütüklerinden olan defterler, günümüzde yalnız tarih ilmini ilgilendiren bir kaynak ol-
mayıp, ihtiva ettiği istatistikî bilgilerle coğrafî, beşerî, iktisadî, hukukî, sosyolojik v.b. alanlar-
da yapılacak ilmî çalışmalar için de en önemli başvuru kaynaklarından birisi olmaya devam 
etmektedir. 

403  Öz, Canik Sancağı, s.5
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Tahrir defterlerinde, timar sisteminin tatbik edildiği bir bölgedeki timar ve zeamet-
leri tasarruf edenlerin isimleri ile bunların hangi görevlerde bulunduklarını404 ; mülk ve vakıf 
sahiplerini; vergi ile mükellef reayanın göçebe, köylü veya şehirli olanlarının evli, bekâr veya 
dul olanlarına ait nüfus verilerini; yollar boyunca derbent bekleyen, yol ve köprü tamir eden 
ve kervansaraylara hizmet eden insanlarla sipahi, kale muhafızı ve akıncı gibi askerî zümre 
mensuplarına ait bilgileri; madenci, güherçeleci, şapçı, tuzcu, taycı ve yağcı gibi çeşitli mü-
kellefiyetler yüklenenler ile vergi mükellefi olsun yada olmasın asker, memur, mütekaid, kö-
türüm, pir-i fani kaydedilen halka ait bilgileri; bac ve rüsum toplanan geçit, pazar ve gümrük 
mahalleri405 ; ve bir bölgede var olan maden kaynakları ile bu kaynaklara bağlı olarak gelişen 
ticarî işletmeler406  ile bilhassa şehirlerdeki ticarî yaşamı yansıtan küçük ve orta ölçekli işlet-
meler ile meslek dallarına ait bilgileri407 ; timar sisteminin uygulandığı bölgelerin idarî yapı-
lanmasını ve nihayet köy ve şehirlerde toplanan her türlü vergi türleri ile miktarlarını ortaya 
koyan zengin istatistikî bilgileri bulmak mümkündür.

Tahrir defterleri belli bir zaman diliminde belirli bir bölgedeki iktisadî vaziyeti orta-
ya koyabilecek istatistikî bilgiler ile bölgenin vergi türleri ve miktarları ile ilgili zengin bilgiler 
ihtiva etmektedir. Özellikle mufassal tahrir defterlerinde bulunan kanunnâmelerden, düzen-
lendiği bölgenin vergi türlerini ve miktarlarını, dolayısıyla o bölgenin tarımsal ya da ticarî fa-
aliyetlerini öğrenmek mümkün olabilmektedir. Örneğin, Mardin’in mufassal defterinde böl-
gede alınan her vergi türü için ayrı başlık altında izahat verilmiş ve bu vergilerin ne miktarda 
alınacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Sözgelimi Mardin ve Diyarbakır yöresinde âlâ yerde 80 
dönümün, vasat yerde 100 dönümün ve ednâ yerde 150 dönümün bir çiftlik ettiğini ve tam 
çift tasarruf edenlerin 50 akça resm-i çift ödediklerini408 , buna karşın Kocaeli’nde bütün çift 
tasarruf edenlerden 33 akça resim alındığını409,  Kiğı’da ise çiftlik olabilecek arazi bulunma-
dığından çift resmi bulunmayıp, arazilerin resm-i zemin adıyla farklı vergi miktarlarına göre 
vergilendirildiğini410  öğrenebilmekteyiz. Bunlar gibi reayanın evli veya bekâr olmasına, ta-
sarruf ettiği arazinin miktarına göre ödediği vergi tür ve miktarlarını, ayrıca vergilerin türü-
ne göre bölgede ziraat ya da ticaretin gelişip gelişmediğini ortaya koymak mümkün olabil-
mektedir. Örneğin, Yanya Livasında niyabet ve bac-ı pazar vergisinin toplam gelir içinde bi-
rinci sırada yer alması, burasının önemli bir pazar yeri olduğunu ortaya koymaktadır.411  Tah-
rir defterlerindeki vergi tür ve miktarlarından bir bölgedeki ziraî üretimle ilgili bilgiler alına-
biliyorsa da, gerek işlenen arazilerin ve gerekse üretilen mahsulün miktarları ile ilgili veriler 

404  Kılıç, “Tebriz Livası”, s.13,15: Örneğin, Tebriz’de Defter-i Hakanî kâtiplerinden bir tanesinin zeamet tasarruf ettiğini görebilmekteyiz.
405  Barkan, “Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma”, IV.TTKongresi, s.293; Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve 
Osmanlı Tarihi”, s.1413
406  Skender Rızaj, “1487 Tarihli Tapu Defterine Göre Viçitrin Sancağı’nın İktisadî ve Sosyal Durumu” V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat 
Tarihi Kongresi-Tebliğler, Ankara 1990, s.814
407  Mehdi İlhan, “XVI.Yüzyıl’ın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfus ve Vakıfları: 1518 ve 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerinden notlar” 
AÜ.DTCF Tarih Dergisi, C.16, S.27, Ankara 1992, s.48
408  TKGM.TTd. no:117, Mardin Mufassal, vrk.7a-7b
409  TKGM.TTd. no:49, Kocaeli Mufassal, vrk.7a
410  TKGM.TTd. no:126, Kiğı Mufassal, vrk.1b
411  Melek Delilbaşı, “1564 Tarihli Mufassal Yanya Livası Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, TTK-Belgeler, C.XVII, S.21, Ankara 
1996, s.10
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kesin bir nitelik taşımaktan uzaktır.412  Mahsulatla ilgili rakamların üç yıllık hasılların ortala-
masından413 alınan tahminî miktarlar olduğu, dolayısıyla statik bir bilgi olup yıllar içerisin-
deki dalgalanmaları gösteremeyeceği bilinmektedir. Ayrıca, bu hasılatlarla ilgili bir diğer so-
run da, bölgeden bölgeye farklılık gösteren ölçü ve tartı birimlerinin kullanılması ve bunların 
miktarlarının sağlıklı bir şekilde tespit edilememesidir.414 

Dolayısıyla vergi tür ve miktarlarından kesin üretim tür ve miktarlarını tespit etmek 
mümkün görünmemekle birlikte, kovan ya da koyun vergisi gibi adede göre alınan vergiler-
den hareketle kesin rakamlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Ancak, bunların da kayıt dı-
şı kalanlarının olabileceği, doğal felaketler veya salgın hastalıklar nedeniyle sayılarının aynı 
kalamayacağı düşünüldüğünde kesin verilerin ancak belirli bir tarihe ait olabileceği unutul-
mamalıdır.

412  Öz, “Sayısal Veriler”, s.3
413  Ahmet Güneş, “Osmanlı Tahrir Defterleri ve Bunların Tarih Yazıcılığında Kullanımı Hakkında Bazı Düşünceler”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, S.150, Haziran 2004, s.11
414  Zeki Arıkan, ”Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”, Osmanlı Araştırmaları-16, İstanbul 1996, s.8-10
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Tahrir defterleri bilhassa demografi ilmine yönelik 
çalışmalar içinde zengin istatistik malzemesi ihtiva etmekte-
dir.415  Ancak, tahrir defterlerini demografik çalışmalarda kul-
lanacak olanlar, bu defterlerin nüfus sayımına mahsus defter-
ler olmadığını, kadınlar ve buluğ çağına girmemiş çocukla-
rın kaydedilmediğini, sayımlarda kayıt dışı kalanlar olabile-
ceğini dikkate almaları gerekmektedir. 416 Bu ve benzeri bir 
takım eksiklikler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, tahrir 

defterlerinden “5 çarpanı kullanılarak” bir bölgenin umumî nüfusu ile ilgili tahminî rakamla-
ra ulaşmak mümkün olabilmektedir. 417 Nüfusa ait umumî rakamlara ulaşılabildiği gibi, bir 
bölgedeki nüfusun mahalle mahalle etnik ve dinî dağılımları da tespit edilebilmektedir. Ay-
nı yerleşim yerine ait mufassal ve icmâl defterlerin birden fazla bulunanlarını karşılaştırmak 
suretiyle bir bölgede yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Yahudi v.b. dinî yapısı ile Türk, Rum, Er-
meni, Arap gibi etnik yapısında meydana gelen değişimleri 418  ve bölgenin dinî ve etnik ya-
pısında meydana gelen değişimlerin nedenleri 419  yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir.

Tahrir defterleri iktisat ve demografi gibi istatistikî verilere ihtiyaç duyan çalışmalar 
dışında devrin idarî yapısı ile ilgili de bilgiler ihtiva etmektedir. Bu defterler sayesinde bir böl-
gede vilayet, sancak, nahiye, köy ve mezra gibi idarî bölünmeleri adlarıyla birlikte tespit et-
mek ve bunların tarihsel süreç içerisindeki gelişimlerini bulmak mümkün olabilmektedir. Ör-
neğin, Halep’e bağlı olan Nefs-i Kilis’in bir yerde Cuma kılınan küçük bir köy iken, Canbolad 
Bey idaresinde iken yapılan camiler, tekkeler, hamam, kervansaray gibi yapılarla mamur e-
dilip altı yerde Cuma kılınan büyük bir yerleşime dönüştüğünü ve kasaba olarak kaydedildi-
ğini öğrenebilmekteyiz. 420  Yine bu defterlere birleştirilen ek belgeler yardımıyla Osmanlı-
nın son dönemlerinde meydana gelen idarî değişiklikler de tespit edilebilmektedir. Örneğin, 
Zilhicce 1303 (M. Ağustos/Eylül 1886) tarihinde Kangal, Aşuri, Deliklitaş ve Alacahan nahiye-
lerinin birleştirilerek Kangal kazasının teşkil edilmesinden 421 , yine Şam Eyaleti’ne bağlı bir 
nahiye olan Beyrut’un XIX.yüzyılda Lübnan Vilayeti’nin oluşturulması ile Şam’dan ayrılıp ye-
ni bir vilayet merkezi olmasından 422  yerleşim yerlerinin oluşumu, idarî gelişimi takip edile-
bilmektedir.

415  Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları”, s.1405
416  Öz, Canik Sancağı, s.41; Güneş, a.g.m., s.7
417  Barkan,”Tarihi Demografi”, s.1413: Barkan’ın toplam nüfusu tespit etmek için önerdiği formül: hâne sayı x 5 +%10 kayıt dışı kalanlar 
şeklindedir.  
418  Ünal, Harput Sancağı, s.1; M. Mehdi İlhan, “Erbil Vilayeti Mufassal ve Mücmel Tahrir Defteri (H.949/M.1542)”, TTK-Belgeler, C.XVI, 
S.20, Ankara 1994-95, s.7; Delilbaşı, a.g.m., s.7-8; Mehmedov, “Revan Eyaleti”, s.689
419  Heath W.Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi (1461-1583), İstanbul,s.142  
420  TKGM.TTd. No:171, Halep Mufassal, vrk.4a
421  TKGM.TTd. No:153, Divriği Mufassal, vrk.59, Ek-1a
422  Mustafa Öztürk, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterlerine Göre Beyrut”, XII. TTKongresi, C.III, s.849
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Osmanlı Devleti’nde bilhassa ceza hukuku ile ilgili ayrıntılı bilgilere tahrir defterle-
rinde yer verildiğini de görmekteyiz. 423  Adam öldürmek, zina etmek, göz çıkarmak, kemik 
ya da diş kırmak gibi türlü suçların her birisine, işlenen suçta kullanılan alete ve suçu işleye-
nin ekonomik durumuna göre verilecek cezaları, kadı huzurunda mahkeme olunmadan kim-
senin cezalandırılmaması ve mahkemeye gelmeyen suçluya nasıl muamele edileceğine da-
ir hükümlere varana kadar ayrıntıları ile bulmak mümkün olabilmektedir. 424 Bu nedenle i-
dare ya da hukuk tarihi üzerinde çalışanlar için de tahrir defterleri önemli bir kaynak oluştur-
maktadır.

Tahrir defterlerinden, bugüne kadar üzerinde çok da durulmayan “onomastik” (ad-
bilim) çalışmalarında da faydalanılarak ilginç sonuçlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. 
Defterlerde yer alan erkek ve az sayıda kadın adlarından hareketle, belirli bir tarihte bir böl-
gede yaşayan insanların din ve mezhep ile kültürel yapılarına ait verileri ortaya çıkarmak 425 
ya da yer adlarından hareketle bir bölgede uygulanan iskân siyasetini, bölgenin kültürel ya-
pısını tespit etmek 426 imkânı bulunmaktadır. Ülkemizde ihmal edilmiş bir çalışma alanı olan 
“yerbil” ve “kişbil” araştırmaları için tahrir defterleri önemli bir başvuru kaynağıdır.

423  Arıkan, “Tahrir Deyimleri”, s.12
424  Örnek olarak bkz: TKGM. TTd.no: 9, Pasin Mufassal, vrk.6b
425  Yılmaz Kurt, “Osmanlı Tahrir Defterlerinin Onomatik Değerlendirmesinde Uygulanacak Metod”, Osmanlı Araştırmaları 16, s.45-59 
426  Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Yöresi Tahrir Kaynakları-I: 1455 Tarihli Tahrir Defteri, Ankara 1992, s.XI
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Tahrir defterleri üzerinde yapılacak titiz bir çalışma sonucunda özellikle şehirler ü-
zerindeki tetkiklerden, o şehirdeki meslek kolları, şehirde bulunan ticarî müesseseler ile 
şehrin ticaret hayatı ile ilgili ayrıntılar tespit edilebilmektedir. 427 Yine şehirlerde bulunan 
kalenderhâne, zaviye, medrese, hamam, cami, mektep gibi sosyal ve dinî içerikli mimarî ya-
pılarla ilgili bilgiler bulunup, 428  şehirlerin gelişmişlik düzeyleri hakkında da verilere ulaşıla-
bilmektedir.

Tahrir defterleri belli bir zaman diliminde ve belli bir toprak parçasındaki bitki ör-
tüsü, ormanlıklar, göl ve bataklık alanlar gibi doğal (fizikî) coğrafyaya ait verileri de ihtiva et-
mektedir. 429  Bu tür veriler sınırlı miktarda ve sistemsiz olarak kaydedilmiş olsa da günümüz-
le karşılaştırılarak ilginç bilgilere ulaşmak mümkün görünmektedir. Yine, defterlerde yer alan 
sınırlı miktarda coğrafî verilerden hareketle, tarihî hadiselerin gerçekleştiği bölgenin fizikî 
durumu değerlendirilerek bu hadiselerin açıklanmasında da faydalanılabileceği ifade edil-
mektedir. 430 

Tahrir defterleri yalnız ülkemiz tarihi için değil, Osmanlı coğrafyasından çıkarak ba-
ğımsız olan birçok ülkelerin tarihi açısından da büyük önem taşımakta olup, yukarıda zikre-
dilen araştırma alanları için en mühim kaynaklardan birisidir. Bununla birlikte tahrir defterle-
rindeki nüfus, üretim, toprak düzeni, vergiler ve diğer hususlardaki verilerin geçerlilik, güve-
nirlik ve kesinlik derecelerinin şüpheli olduğu düşünülmekte, bu defterlerdeki bilgilerin ve 
istatistiki verilerin kullanımında titiz ve dikkatli davranılması gerektiği 431  hususunda genel 
bir görüş bulunmaktadır. 

427  İlhan, “Diyarbakır Şehri”, s.48; Öztürk, “Beyrut”, s.850 vs.
428  Hânefi Bostan, “XV. ve XVI.yüzyılda Osmanlı Yönetiminde Niksar Şehri”, XIII. TT Kongresi, C.III, K.3, Ankara 2002, s.13,14; Mehmedov, 
“Revan”, s.689; Barkan, “Tarihi Demografi”, s.1426
429  Osman Gümüşçü, “Osmanlı Mufassal Tahrir Defterlerinin Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası Bakımından Önemi”, XIII. TTKongresi. C.III, K.III, 
s.1322-23  
430  Irene – Beldiceanu Steinherr, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun İncelenmesinde Tahrir Defterlerinin Önemi”, XIII.TT Kongresi, C.3, K.3, 
Ankara 2002, s.1
431  Öz, Canik Sancağı, s.3; Mehmet Ali Ünal, “Tahrir Defterlerindeki Bilgilerin Güvenirliği”, SDÜ. Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, 
Isparta 1995, s.200; Güneş, a.g.m., s.4-5; Emecen, “Mufassaldan İcmâle”, Osmanlı Araştırmaları-16, s.38
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d. TAHRİR DEFTERLERİNİN TÜRLERİ

Memleketin tümünün veya bir bölgesinin tahriri işlemi tamamlandığında ortaya i-
ki tür defter çıkmaktadır. Bunlardan birincisi “defter-i mufassal”, diğeri ise mufassal defterlere 
göre hazırlanan “defter-i icmâl” idi. Mezkur defterler iki nüsha olarak düzenlenip bunlardan 
birisi merkezde Defterhâne’de muhafaza edilir, ikinci nüshaları ise mühürlenip ilgili olduğu 
eyalet merkezlerine gönderilirdi. Gerektiğinde bu defterlere başvurulur ve işlemler bunlara 
göre yapılırdı. 432 

Bir memleket ilk fethedildiğinde hemen tahriri yapılır, çeşitli nedenlerle daha son-
ra tekrar tahrir edilirdi. Böyle bir durumda yeni yapılan tahrir defterine “defter-i cedîd”, önce-
kine ise “defter-i atik” denilirdi. Şayet daha eski bir tahrir defteri varsa buna da “defter-i köh-
ne” adı verilirdi. 433 

Şüphesiz ki tahrir defterleri ülkemiz arşivlerinin en kıymetli hazineleridir. Osmanlı 
Tarihi hakkında yapılacak çalışmalarda; iktisat, nüfus, coğrafya, beşerî ve sosyal tarih vb. alan-
larda paha biçilmez istatistikî veriler sunan tahrir defterlerinin bir kısmı Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyud-ı Kadîme Arşivi’nde, diğer bir kısmı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve az 
bir kısmı da İstanbul Belediye Kütüphânesi’nde 434  muhafaza edilmektedir. Ayrıca muhtelif 
arşiv ve kütüphânelerde bunların örneklerini bulmak mümkün olabilmektedir. Bunların yanı 
sıra tahrir defterlerinin bir kısmının ise çeşitli Avrupa Ülkelerinin arşiv ve kütüphânelerinde 
435  hıfz edildiği bilinmektedir.
432  BOA.Mühimme Defteri, C.III, s.401, Hüküm: 889, Ankara 1993
433  BOA.Mühimme Defteri, C.III, s.172, hüküm 375; C.III, s.679, hüküm 1570; C.V, s.234, Hüküm: 1456, Ankara 1995; İnalcık, Arnavid 
Sancağı, s.XV
434  Münir Aktepe, “Szigetvar Livası Kanunnâmesi”, s.193
435  Avrupa Ülkelerinin arşiv ve kütüphânelerinde yer alan tahrir defterleri, Defterhânenin katıldığı savaşlarda düşman eline geçip, muhafaza edi-
lerek günümüze ulaşan defterler olmalıdır. Defterhânenin savaşlarda bulunması ve tahrir defterlerinin düşman eline düşmesi ve Avrupa ülkelerinde 
muhafaza edilen tahrir defteri örnekleri için bkz: Mehmedov, “Revan Eyaleti”, s.683
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I. MUFASSAL DEFTERLER

Defterhâne’de muhafaza edilen tahrir defterleri içerisinde en önemlisi, sancak ve 
bazen de daha geniş kapsamlı olarak eyalet düzeyinde tertip edilen 436  “mufassal” denilen 
defterlerdi. Bu defterler her bir sancak ve kazadaki öşür ve rüsumu mahalle mahalle, köy köy 
yazmaktadır. Yani kasaba ve köylerdeki vergi ile mükellef reayanın ve vergiden muaf olanla-
rın isimleri ile arazinin kimin dirliği, mülkü veya vakfı olduğunu, senelik hasılatının miktarını 
ve neler yetişip, ne kadar vergi ödendiğini, kasaba ve şehirlerdeki gümrük, bac, transit resim-
leri gibi her türlü teferruatı ihtiva etmektedirler. 437 

Mufassal defterler, is-
tisnaları olmakla birlikte, ge-
nel olarak bir mukaddime ve 
kanunnâme ile başlamaktadır. 
438  Bir çok defterde mukaddi-
meden önce dönemin hüküm-
darının tuğrası bulunmaktadır. 
439  Defterlerin bir çoğunun ba-
şında bulunan mukaddime kıs-
mında o bölgede yapılan tah-
ririn yapılış şekli, sebebi ve tari-
hi, aynı bölgede daha önce ya-
pılmış olan tahrir var ise bunun-
la ilgili genel bazı bilgileri ve bu 
tahrir işinde görev alan tahrir e-
mini ile kâtibin isimlerini bulmak 
mümkün olabilmektedir. Örne-
ğin, Safed Mufassal defterinde-
ki mukaddimeden bu bölge-
nin H. 955 (M.1548/49) tarihinde 
Dergâh-ı âlî kâtiplerinden Derviş 
ile Ahmed tarafından tahrir ya-
pıldığını öğrenebilmekteyiz. 440  
Bazı defterlerde mukaddime ile 
kanunnâme ayrı ayrı olmayıp bir 
başlık bulunmaksızın iç içe de o-
labilmektedir. 441  

436  Mehmet Öz, Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanımı Hakkında Bazı Düşünceler” Vakıflar Dergisi, S.XXII, Ankara 
1991, s.431
437  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.97 
438  TKGM.TTd. no:161, Ayıntab Mufassal, vrk. 2a-5b
439  Örnek için bkz: TKGM.TTd. no:38, Çorum Mufassal; TKGM. TTd. No:49, Kocaili Mufassal, vrk.6a
440  TKGM. TTd. No:72, Safed Mufassal, vrk.1b
441  TKGM. TTd. No:160, Maraş Mufassal, vrk.1a-3a

Mufassal tahrir defterlerinde yer alan tuğra ve mukaddime örneği
(TKGM.TTd.no:104, Konya Mufassal Defteri)
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Tahrir defterlerinde umumiyetle mu-
kaddimeden sonra tahriri yapılan sancak veya e-
yaletin kanunnâmesi bulunmaktadır. Defterlere 
kanunnâme konulmasına Fatih döneminde baş-
landığı, ancak bu kanunnâmelerin sonraki dönem-
lerde konulanlardan farklı olduğu bilinmektedir. 
442  Bazı mufassal defterlerde eyalet merkezine a-
it bir kanunnâme bulunmakta iken bu eyalete bağ-
lı başka sancakların da ayrı ayrı kanunnâmelerinin 
bulunduğuna da rastlanmaktadır. Örneğin Konya 
Vilayeti’nin kanunnâmesinin yanında ayrıca Kara-
man ve Niğde/Develi’nin kanunnâmelerinin de ya-
zıldığını görmekteyiz. 443  Bu kanunnâmelerden ha-
zırlandığı bölgenin ziraî ve ticarî faaliyetlerini, vergi 
tür ve miktarlarını, timarların niteliklerini, cezaî uy-
gulamaları, bölge yöneticilerinin, sipahilerin ve re-
ayanın görev ve sorumluluklarını, kısacası o bölge-
de tatbik edilen timar sisteminin temel unsurlarını 
bulmak mümkün olabilmektedir.

Mufassal defterlerde mukaddime ve 
kanunnâmeden sonra kaza ve nahiyelere ait köyle-
rin ayrıntılı dökümünü gösteren fihrist kısmı bulun-
maktadır. Bu fihristlerde defterin düzenlendiği san-
cağın nahiyeleri, bazı istisnalar dışında, nahiyenin 
büyüklüğüne göre, sancak merkezinden başlan-

mak üzere sıralanmakta ve o nahiyeye ait verilerin başladığı varak numaraları gösterilmek-
tedir.444  Bununla birlikte fihristlerin bazen mukaddimeden de önce defterlerin ilk sayfasın-
da bulunduğuna da tesadüf edilmektedir.445  Kuyud-ı Kadime Arşivi’ndeki muhtelif mufas-
sal defterler üzerinde yapılan tetkikler, bu fihristlerin bazılarının Defter-i Hâkanî kâtiplerince, 
kullanımda kolaylık sağlaması amacıyla sonradan eklenmiş olabilecekleri izlenimini de ver-
mektedir.

Mufassal defterlerde mukaddime, kanunnâme ve fihristten sonra defterin düzen-
lendiği eyalet ya da sancağın, fihristte gösterildiği üzere, büyüklüğüne göre nahiye ve köy-

442  Afyoncu, aynı tez, s.23
443  TKGM. TTd. No:104, Konya Mufassal, vrk.1a-4b
444  TKGM. TTd. No:142, Malatya Mufassal, vrk.6a; TTd. No:49, Kocaili Mufassal, vrk.8b
445  TKGM. TTd. No:136, Kayseri Mufassal, vrk.1a;  TTd. No:101, Maraş Mufassal, vrk.1b

Mufassal tahrir defterlerinde yer alan Kanunname örneği
(TKGM.TTd.no:49, Kocaeli Mufassal Defteri)
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lerinin veya şehir merkezinin vergiye tabi nüfusu, ödedikleri vergi miktarları belirtilmektedir. 
Bazı defterlerde sancak merkezine bağlı nahiyeler ile köylerin vergi hasıllarını gösteren liste-
lerden 446  sonra ayrıntılara geçilmektedir. Her köyün başında has, timar, vakıf ya da mülk ol-
duğu ve vergilerinin kime ait bulunduğu belirtilmektedir. 447  Vergiye tabi nüfus sıralanırken 
genellikle mahallerin imamı ve onu takiben mahallerin ileri gelen halkı sıralanır, akrabalık i-
lişkisi bulunanlar yan yana kaydedilip, yakınlığını gösteren ifadeler isminin yanına yazılırdı. 
Yine vergiden muaf olanlar varsa (hasta, yaşlı, sakat vs.) muafiyet sebepleriyle birlikte kayde-
dilirdi. Ayrıca, köleler, bazı vakıf kayıtlarındaki istisnalar hâriç olmak üzere kadınlar ve bülûğ 
çağına girmemiş olan çocuklar bu defterlerde kaydedilmezdi. 448  Ayrıca defterlerde nüfu-
sa ait veriler de karışık olarak yazılmayıp, özellikle şehirlerde dinî ve etnik yapıya göre ortaya 
çıkmış olan Müslüman, Ermeni, Rum mahalleleri ve mahalle içindeki Müslüman, Hıristiyan ve 
Yahudi gibi gruplar ayrı ayrı kaydedilmektedir. 449  

446  TKGM. TTd. No:31, Bozok Mufassal, vrk.9a-vd.
447  Öz, “Tarih Araştırmalarında kullanımı”, s.431
448  Feridun Emecen; “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, İstanbul 1991, s.152
449  Bostan, a.g.m., s.5; İlhan, “Diyarbakır Şehri”, s.56

TKGM.TTd.no:104, Konya Mufassal Defteri
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Mufassal defterler iki nüsha olarak hazırlanıp birisi Defterhâne’de diğeri ise ilgili ol-
duğu eyalet merkezinde bulunur, arazi ve vergi hususlarıyla ilgili muamelelerde en önem-
li başvuru kaynakları olarak kullanılırdı. Bu defterler tahrir usulünün terk edilmesinden son-
ra da “derkenarlar” ve “visale” adı verilen ek belgeler ile devletin yıkılışına kadar kullanılma-
ya devam etmiştir.

Mufassal defterlerde vergiye tabi nüfus ile gelir kaynaklarının yanı sıra, tahrir yapı-
lan mahallin ayrı bir evkaf defteri yok ise, vakıflarda kaydedilmişti.450 Vakıflara ait kayıtların 
mufassal defterlerde bulunduğu bir çok örnek bulunmakla birlikte, bazı mufassal defterlerin 
düzenlendiği bölgenin vakıf ve icmâl defterlerini de ihtiva ettiğine rastlanabilmektedir.451  
Ayrıca sancak ve nahiyeler kaydedildikten başka en son mülk kayıtlarının yazıldığı da görül-
mektedir. 452  

450  Afyoncu, aynı tez, s.24
451  İlhan, “Erbil”, s.3
452  TKGM. TTd. No: 49, Kocaili Mufassal, vrk.296a-vd. 

TKGM.TTd.no:38, Çorum Mufassal Defteri
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II. İCMÂL DEFTERLER

Mufassal defterlere dayanılarak hazırlanan özet defterlere “defter-i icmâl” veya 
“defter-i mücmel” adı verilmektedir. Bu defterlerde köy ve şehirlerdeki mükellef reaya isimle-
riyle ayrıntılı olarak gösterilmeyip, 453  herhangi bir bölgenin gelirlerinin padişah, beylerbe-
yi, sancakbeyi haslarıyla zeamet ve timar sahipleri arasında nasıl paylaştırıldığı özetlenir. Ge-
nellikle dirlik sahibinin ismini müteakip kendisine gelir tayin olunan köylerin ve vergi kalem-
lerinin dökümü belirtilmektedir.454 

İcmâl defterlerinin başın-
da genellikle mufassal defterler 
gibi dönemin hükümdarının tuğ-
rası 455  ile bir fihrist ve mukad-
dime kısmı bulunmakta olup 456 
, genel olarak haslardan başlaya-
rak, zeamet ve timar sahiplerine 
havale edilen gelirlerin miktarla-
rı gösterilmektedir. Örneğin, Ko-
caili merkezinde “hass-ı padişah-
ı alem-penah” başlığı altında, na-
kit ve yüksek gelirli yerler başta ol-
mak üzere sıralanmakta arkasın-
dan diğer haslar ve zeamet ile ti-
marlar gelir düzeylerine göre kay-
dedilmektedir. 457 

İcmâl defterlerinin bili-
nen klasik türünden başka özet 
bilgileri ihtiva eden bir türü da-
ha bulunmaktadır. Bu ikinci tür 

icmâlde, bir bölgedeki has, zeamet ve timar çeşitlerine göre ayrılmış başlıklar altında, dirlik 
sahiplerinin isimlerine yer vermeden nüfus verileri ile vergi cins ve hasıllarına ait bilgileri ih-
tiva ederler. 458  

İcmâl defterleri genel olarak mufassal defterlere göre hazırlanırken, bazen yeni ya-
pılacak tahrirlerde icmâller esas kabul edilerek, yeni hazırlanacak mufassal defterin kaynağı 
özelliğini de taşıyabilirler. 459 
453  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.97
454  Öz, a.g.m., vakıflar dergisi, s.431-432
455  TKGM.TTd. no:241, Canik İcmâl, vrk.1a
456  Afyoncu, aynı tez, s.24
457  TKGM.TTd. no:264, Kocaeli İcmâl, vrk.3a-5b
458  Öz, a.g.m., s.432
459  Emecen, “Mufassaldan İcmâle”, s.39

TKGM.TTd.no:241, Canik İcmâl Defteri
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Özet bilgileri ihtiva ettiği için kullanımı daha pratik olan ve Defterhâne’deki muame-
lelerde daha fazla yararlanılan icmâl defterleri de, mufassal defterler gibi iki nüsha olarak ha-
zırlanmakta olup, bir nüshası ilgili olduğu eyaletin beylerbeyisi yanında bulunurdu. 460 

460  TKGM.TTd. no:336, Karahisar-ı Şarki İcmâl

TKGM.TTd.no:336, Karahisar-ı Şarki İcmâl Defteri
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III. EVKAF DEFTERLERİ

Tahriri yapılan eyalet veya sancaktaki mülk ve vakıf arazilerle ilgili kayıtlar genellik-
le mufassal defterin son kısmında yer almakla birlikte, ayrı bir defter düzenlenmesini gerek-
tirecek sayıda vakıf bulunan bölgelerde mufassal defterin yanı sıra bir de evkaf defteri hazır-
lanmıştır. Bazı merkezlerde ise evkaf defterlerin iki cilt hâlinde tutulmasını gerektirecek ka-
dar fazla vakıf kaydı bulunmaktadır. 461 

Evkaf defterleri, ait oldukları eyalet veya sancağın tüm vakıf ve mülk kayıtlarını ihti-
va etmekte olup, vakıfların adları, o vakfa gelir olmak üzere vakfedilmiş han, hamam, dükkân, 
tarla, bostan ve saireye ait bilgiler ile vakıf gelirlerinin tahsis edildiği harcama kalemlerinin 
yanı sıra vakıf mütevelli ve görevlileri ile ilgili tafsilatlı bilgileri içermektedir. Mülklere ait ka-
yıtlar ise umumiyetle vakıflarla ilgili kayıtlardan sonra defterin sonunda kaydedilmiştir.  Evkaf 
defterlerinde diğer tahrir defterlerinde olduğu gibi, eyalet veya sancak merkezinden başla-
mak üzere, idarî taksimattaki yerine göre kaza merkezleri ve bağlı köylere ait bilgiler ayrı ayrı 
kaydedilmiştir. 462 Mufassal defterlerdeki has, zeamet ve timar sıralaması gibi, evkaf defter-
lerinde de her kaza ve köyde, varsa önce selatin ve vüzerâ vakıfları ile ilgili bilgilerden başlan-
mak üzere kayıtlar tutulmuştur. 463

461  TKGM.TTd.no:543 ve 585, İstanbul Evkaf; TKGM.TTd.no:554 ve 555, Kastamonu Evkaf; TKGM.TTd.no:538 ve 563, Edirne Evkaf; 
TKGM.TTd.no:548 ve 549, Vize Evkaf; TKGM.TTd.no:573 ve 586, Trablus Evkaf
462  Yıldırır, a.g.e., s.36
463  TKGM.TTd.no:561, Silistre Evkaf

TKGM.TTd.no:555, Kastamonu Evkaf Defteri
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 Evkaf defterlerinden bazılarının tuğra 464 , bazılarının defterle ilgili genel bil-
gileri, hazırlanış tarihi ve muharririne ait bilgileri ihtiva eden mukaddime 465  ve bazılarının 
da defterin kullanımını kolaylaştırmak üzere tertip edilen fihrist kısmı 466  ile başladığı görül-
mektedir. Ancak tuğra, mukaddime ve fihristte bir standart bulunmayıp, bunların muhtelif 

defterlerde farklı sıralama ile tutulduğu, bazılarında ise bunların bulunmadığı 467  görülmek-
tedir. Mufassal tahrir defterlerinde de söz edildiği üzere, evkaf defterlerinden bazıları, fihrist-
lerin Defterhâne kâtipleri tarafından defterler üzerindeki muamelatı kolaylaştırmak için son-
radan eklenmiş olabileceği kanaatini destekleyen bir görüntü arz ederler. Örneğin, İstanbul 
evkaf defterinde468 , diğer tahrir defterlerinden farklı olarak fihristin tablo şeklinde düzen-
lenmiş olduğu; Konya evkaf defterinin başında469  ise, eski bir tarihe ait olduğu anlaşılan bir 
fihrist mevcut iken, bir sonraki sayfada daha yakın bir tarihte hazırlanmış olduğu anlaşılan 
daha tertipli ve ayrıntılı bir fihrist daha bulunmaktadır.

464  TKGM.TTd.no:550, Biga Evkaf, vrk.1a; TKGM.TTd.no:537, Erzurum Evkaf, vrk.1a
465  TKGM.TTd.no:541, Sultanönü Evkaf, vrk.1b; TKGM.TTd.no:573, Trablus Evkaf, vrk.1b
466  TKGM.TTd.no:544, Saruhan Evkaf; TKGM.TTd.no:547, Bolu Evkaf
467  TKGM.TTd.no:539, Kudüs-i Şerif Evkaf; TKGM.TTd.no:545, Malatya Evkaf
468  TKGM.TTd.no:585, İstanbul Evkaf, Cild-i Sani, vrk.228b
469  TKGM.TTd.no:Konya Evkaf, vrk.1b

TKGM.TTd.no:543, İstanbul Evkaf Defteri
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2. TAHRİRLERLE İLGİLİ DEFTERLER

a. RÛZNÂMÇE DEFTERLERİ

Rûznâmçe, Farsça’da günlük defter yada yevmiye defteri manasına gelmekte olup 
Osmanlı devletinde genellikle maliye kayıtları için ve defterdarlık bürolarında tutulmuş çe-
şitli ruznâmçeler bulunmaktadır. 470  Defterhâne’de tutulan rûznâmçeler ise maliye ile alaka-
lı olmayıp, Defterhâne’nin günlük muamelatı ile ilgili olarak tutulan defterlerdir. Has, zeamet 
ve timar tevcihleri ile ilgili olarak Defterhâne’den verilen tezkirelerin suretlerinin kaydedildi-
ği defterlerdir. Timar rûznâmçe olarak anılan bu defterler genellikle yıl yıl düzenlenmiş olup 
bir eyaletteki herhangi bir sancak veya nahiye başlığı altında tevcih edilen timar ve zeamet-
leri tasarruf eden timar sahiplerinin isimleri ve baba adlarının, tasarruf edilen timarın ne şe-
kilde kendisine intikal ettiğinin ve bu timarın gelir tutarlarının ne miktarda olduğunun yazılı 
olduğu kısımlar hâlinde düzenlemişlerdir. 471 

470  Halil Sahillioğlu, “Rûznâmçe”, Tarih Boyunca Paleoğrafya ve Diplomatik Semineri, s.113-115
471  Örnek olarak bkz. TKGM. TTd. no:793-Konya Rûznâmçe Defteri; no:940-Saruhan Rûznâmçe Defteri; no:950-Kütahya Rûznâmçe Defteri 

TKGM.TTd.no:940, Saruhan Rûznâmçe Defteri
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Timar rûznâmçe defterlerinin kapaklarında defterin ait olduğu bölgenin ismi, yılı ve 
o dönemdeki defter emininin ismi kayıtlı olup, defter emini vekilinin idaresi altında tutulan 
defterlerde ise defter emini Ka’im-Makâmı’nın adı yer alırdı. 472  

Timar rûznâmçe defterlerinde tutulduğu dönemde fotoğraf bulunmadığı için timar 
ve zeamet sahiplerinin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel özellikleri de belirtilmiş-
tir. Bu defterler timarlarla ilgili tafsilatlı bilgiler ihtiva ettiğinden timar sisteminde en temel 
kütükleridirler.

472  Timar rûznâmçe defterleri üzerinde yapılan muameleler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Afyoncu, a.g.t. s. 27-30 

TKGM.TTd.no:950, Kütahya Rûznâmçe Defteri
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b. DERDEST DEFTERLERİ

Farsça bir kelime olan derdest sözlük anlamı olarak “tutma, elde etme” manasına gel-
mektedir. 473 Derdest defterleri de timarlarla ilgili olup zeamet ve timarları tasarruf edenle-
rin kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. XVII.yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan bu def-
terler timar sistemini bir kontrol altında tutabilmek için ihtiyaca istinaden oluşturulmuş ye-
ni bir defter türüdür. 

XVII. yüzyıldan itibaren umumî manada tahrirlerin yapılmaması nedeniyle timarla-
rın güncel durumları takip edilemeyip,  buna bağlı olan sistemler de sekteye uğrayınca der-
dest defteri ortaya çıkmıştır. Genellikle icmâl defterinden hareketle hazırlanan bu defterler-
de eski kayıtlar güncelleştirilerek kaydedilmiş olup; padişah, vezir-i azam, sancak beyi gibi ki-
şilerin tasarrufunda bulunan haslar ise derdest defterlerine geçirilmemiştir. Defterlerde her 
bir zeamet ve timar biriminin tasarruf edilip edilmediği, kimler tarafından ne miktarda tasar-
ruf edildiği gibi hususlar kaydedilmiştir. 474 Sancak, nahiye, köy ve mezralardaki timarların, 
timar sahiplerine göre düzenlendiği bu defterlerde timarların çekirdeğini oluşturan yerlerin 
listesi bulunmaktadır. 

473  Devellioğlu, sözlük, s.175
474  Afyoncu, a.g.t., s.30-33

TKGM.TTd.no:420, Avlonya Derdest Defteri
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Her bir eyalet için hazırlanan derdest defterleri genellikle bir fihrist kısmı ile başla-
makta olup, “fihrist-i nevâhi-i liva-i…”  şeklinde yazılmış olan fihristte her bir nahiyenin han-
gi sayfadan itibaren başladığı gösterilmektedir. 475  Fihristten sonra örneğin “nâhiye-i avlon-
ya” başlığı altında zeamet ve timar sahiplerinin adı “derdest-i...” şeklinde ve gelirleri ile birlik-
te yazılmıştır. 476  Bu kayıtların her birinin üst ve yan taraflarında kayd-ı şodlarla timarın uğ-
radığı el değişiklikleri, kimden kime ve hangi tarihte intikal ettiği gibi bilgiler yer almaktadır.       

475  TKGM. TTd. no: 382- Birecik Derdest; no:528- Konya derdest
476  TKGM. TTd. no: 420- Avlonya Derdest, vrk.1a

TKGM.TTd.no:382, Birecik Derdest Defteri
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c. CEBE DEFTERLERİ

Cebe zırh manasına gelmekte olup, Osmanlı ordusunun “cebelü” adı verilen sınıfına 
ait askerleriyle ilgili bilgileri ihtiva eden defter türüdür. 

Cebe defterleri de derdest defterleri gibi, istisnai durumlar hâriç olmak üzere, 
umumî tahrirlerin terk edilmesinden sonra ortaya çıkmış ve seferlerde bulunan timarlı sipa-
hilerin tespiti ve yoklanabilmesi için sonradan ihdas edilmiş bir defter türüdür. 477  Bunlar se-
ferlerde kullanılmak için timar rûznâmçe defterlerindeki kayıtlardan hareketle hazırlanmış o-
lup, savaş anında hazır bulunan cebelülerin isimleri ile bunların gelir kalemleri gösterilmek-
tedir. 478 Sefer sırasında hazır bulunan cebelülerin isimlerinin üzerine mim işareti konulmak-
ta, diğerleri ise boş bırakılmaktadır. 479 

477  Afyoncu, a.g.t., s.34
478  TKGM. TTd. no:2103- Bosna Cebe, vrk.4b-5a
479  TKGM. TTd. no:2082- Kıbrıs Cebe, vrk. 1a-2b

TKGM.TTd.no:2082, Kıbrıs Cebe Defteri
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Cebe defterlerindeki verilerden hareketle bir eyaletteki timarların sayı ve yıllık ge-
lirlerini saptamak, dolayısıyla bir bölgenin sosyo-ekonomik durumunu incelemek müm-
kün olabilmektedir. Bu defterlerin tahlilinden bölgenin iktisadî gelişmişlik durumu ortaya 
konulabilmektedir.480  Kısacası, cebe defteri de timar sistemini takip edebilmek ve sistemin 
bir bölgedeki durumunu ortaya koyabilmek için önemli bir başvuru kaynağıdır.

480  H.S. Svanıoze, “Ahıska(Çıldır) Eyaleti’nde Defter-i Caba-i” (1694-1732) verilerine göre Timarların Yıllık Gelirleri”, XII. TT.Kongresi, 
Ankara 1994, C.III, s.861 

TKGM.TTd.no:2103, Bosna Cebe Defteri
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d. YOKLAMA DEFTERLERİ

Timar sisteminin gereği olarak kendilerine timar tevcih edilen sipahi ve görevlilerin 
çağırılmaları hâlinde seferlerde hazır bulunmaları zorunluluktu. Sefere çağırılan sipahi ve gö-
revlilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri sefer sırasında yapılan yoklamalar i-
le tespit edilebilmekteydi. Seferler sırasında genellikle Rumeli veya Anadolu beylerbeyisi ya 
da başka bir görevli tarafından mücmel ve mufassal defterlerden yapılan yoklamalar sonu-
cunda hem ordunun sayısal gücü tespit edilebiliyor, hem de vazifelilerin yerlerinde bulunup 
bulunmadığı görülebiliyordu. 481  Seferlerdeki bu yoklamalar yakın dönemlere kadar devam 
etmiş, hatta R.Evvel 1226 (Nisan 1811) tarihinde Hurşit Paşa tarafından askerlerin yoklaması 
yapılmış, defterlerde 300 bin asker görülmesine rağmen, aslında bunların mevcut olmadığı 
ve timar sisteminin çökmüş olduğu ortaya konulmuştur. 482  

Yoklama defterleri “fihrist-i yoklama-i kışla-i Anadolu” şeklinde bir başlık altında tek 
tek eyalet ve altında sancakların hangi sayfada başladığını gösteren bir fihrist kısmı ile başla-
maktadır. 483 Bundan sonra yoklama sonucunda sefere iştirak eden timarlı sipahi ve görevli-
ler sancaklara veya görevlerine göre ayrı başlıklar altında sıralanarak kaydedilirlerdi. 484 Ör-
neğin timarlı sipahiler ait oldukları eyalet ve sancak başlığı altında isimleri, gelir miktarları 

481  Hasan Bey-zâde Tarihi, s.41-42; Topçular Katibi Tarihi, s.258, 973-974, 990 vs.
482  Şanizâde Tarihi, C.I, s.458
483  TKGM. TTd. No:159, (Anadolu Yoklama Defteri); no 131 (Rumeli Yoklama Defteri)
484  TKGM. TTd. No:159, vrk.1a-19b

TKGM.TTd.no:159, Anadolu Yoklama Defteri
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ve köylerinin adı ile birlikte kaydedilirlerdi.  Timarlı sipahilerin yanı sıra seferde görev yapan 
kâtip, şakird, müteferrika, çavuş ve benzeri görevlilerin yoklamaları bağlı bulunduğu daireye 
göre ayrıca yapılır ve kayıtları tutulurdu. Örneğin Revan Seferi’nde bu zümrelerin yoklamaları 
Defter Emini Abdi Efendi tarafından yapılıp Defterhâne’de muhafaza altına alınmıştı. 485  Bu 
seferde yapılan yoklamalarda “Revan seferinde hizmette mevcut olan Defter-i Hâkanî kâtipleri 
ve şakirdlerinin yoklama defteridir. 1025” 486  (M.1616) başlığı altında 19 nefer kâtip ile 34 ne-
fer şakirdin mevcut olduğunu görebilmekteyiz. 

Seferlerde yapılan yoklamalara ait defterler dışında timar sisteminin bir bölgedeki 
durumunu teftiş edip, sisteme bir çeki düzen vermek için de yoklamalar yapılmıştır. 487  Böy-
lelikle hem bir sancak ya da eyaletteki timar sahipleri yerinde tespit edilerek beratları yeni-
lenmiş, hem de boşalan veya problemli olan timarlar belirlenerek sistem bir düzene sokul-
maya çalışılmıştır. 488  Defterhâne’de muhafaza edilip günümüze ulaşmış olan çok sayıda bu 
tür yoklama defteri mevcuttur. 489

Yoklama defterleri timar sisteminin işleyişinde önemli bir yere sahip olup, bu def-
terler sayesinde sefere iştirak etmeyen sipahiler tespit edilebilmekte ve görevini yerine ge-
tirmeyen sipahiden timar alınarak müstahak olan bir başkasına verilebilmekteydi. Yoklama 
defterlerinden timar tevcihlerinde de yaralanılmaktaydı.490 Bu nedenle yoklama defterleri 
de timar sistemi açısından en önemli başvuru kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.

485  Emecen, “Sefere götürülen…” , s.257
486  BOA. TTd. no: 727, vrk.87-88
487  Afyoncu, a.g.t., s.37-38
488  Koçibey Risalesi, s.93
489  Örnek olarak bkz: TKGM.KK.no: 79 (Defter-i Yoklama-i Liva-i Amid); no:8 (Hersek Timar ve Yoklama Defteri) ve saire
490  Afyoncu, a.g.t., s.38

TKGM.TTd.no:131, Rumeli Yoklama Defteri



111

Kuruluşundan Tanzimat’a Defterhâne-i Hakanî

e. VAKF-I CEDİD DEFTER VE BELGELERİ

Sultanlar, şehzâdeler, valide sultanlar, sadrazam ve vezirler, paşalar ve ilmiye sınıfına 
mensup üst düzey devlet görevlileri tarafından kurulmuş vakıflara ait vakıfnâme, mülknâme, 
hududnâme vb. kayıtları ihtiva eden değişik türlerde defter ve belgelerdir.

Bezm-i Alem Valide Sultan Evkaf Defteri, H.1257
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Mülknâme

Osmanlı Sultanları tarafından çeşitli sebep-
lerle bir yerin mülk olarak bir kimseye ya da vakfa 
temlik edildiğine dair verilen belgedir. Mülkâme, sul-
tan tarafından onanırdı ve geçerliliğini göstermek ü-
zere baş tarafına tuğra çekilirdi.

H.807 (M.1405) Tarihli Bedreddin El-Hac Mahmud Çelebi İbn-i El-Gazi 
El-Merkum Muhiddin Mehmed Hazretleri Vakfiyesi
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f. KAL’A VE MUSTAHFIZÂN DEFTERLERİ

Kal’a defteri de denilen bu defterler ait oldukları eyalet ve sancaklardaki kalelerin 
görevlilerinin ve gelirlerinin tutulduğu defterlerdir.

Kal’a ve mustahfızan defterleri defterin ne maksatla tutulduğunu ve tarihini göste-
ren bir kısımla başlayıp eyalet ana başlıkları altında tek tek kal’aların hangi sayfada başladığı-
nı gösteren bir fihrist kısmı ile devam etmektedir.491 Akabinde o eyaletteki kaleler “kal’a-ı…” 
şeklinde ayrı başlıklar altında yazılıp buralardaki görevliler isimleri ve gelir kalemleri ile bir-
likte kaydedilmişlerdir. Her bir kaydın altında görevliler ve gelirleriyle ile alakalı ayrıntılı bilgi-
ler kaydedilmiş olup, ayrıca bunların üzerinde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgileri ih-
tiva eden kayd-ı şod muameleleri yer almıştır. 492 

Kal’a defterlerinde, kalelerde görevli olup bilhassa mustahfız timarı tasarruf eden 
görevlilere ait bilgiler yer aldığından diğer defterler gibi timar sistemi açısından önemli bir 
kaynak teşkil etmektedirler.  

491  TKGM. TTd. no: 116 (Anadolu Kal’a ve Mustahfazat Defteri)
492  TKGM. TTd. no: 1962 (Anadolu Kal’a ve Mustahfazat Defteri); no:1949 (Konya Mustahfazat)

TKGM.TTd.no:1962, Anadolu Kal’a Defteri
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3. DEFTERHÂNE’DE MUHAFAZA EDİLEN DİĞER  
DEFTER VE BELGELER

 Defterhâne’de tahrir sisteminin ana defterleri olan mufassal, icmâl ve evkaf 
defterleri ile ana tahrir defterleri arasında sayılmayıp, tahrir sistemi ile ilgili olan rûznâmçe, 
derdest, cebe, yoklama ve sair defterlerden başka; yaya (piyade) ve müsellem 493 , Yörük, a-
kıncı, voynuk 494  gibi her biri bir teşkilata ait muhtelif defterler de tutulmuştur. 495  Bunlar-
dan piyade defterlerinde, ocaklar şeklinde teşkilatlanmış olan piyadelerin çiftlikleri, dönüm 
miktarı ve hasılları ile beraber yazılmış olup, bir çiftlikte ne kadar yaya ve yamak bulunduğu-
na kadar tüm bilgiler kaydedilmiştir. 496 

493  Örnek olarak bkz.: TKGM.KK.no:33 (Kütahya, Sarayönü ve Karahisar-ı Sahib Piyadegan ve Müselleman Defteri); no:145 (Defter-i 
Piyadegan-ı Liva-i Hamid)
494  Örnek olarak bkz.: TKGM.KK.no:81 (Filibe ve Tevabi’i Defter-i Voynugan); no:107 (Voynugan-ı Defter-i Tahrir-i Liva-i Rumeli)
495  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.97
496  Afyoncu, a.g.t., s.26



115

Kuruluşundan Tanzimat’a Defterhâne-i Hakanî

Tahrirler ve dolayısıyla timar sistemini ilgilendiren tüm bu defterlerin dışında 
Defterhâne’nin teşkilatı ve yazışmaları ile ilgili başka defter türleri de Defterhâne’de muha-
faza edilerek günümüze ulaşmıştır. Bunların içerisinde en önemlilerinden birisi Defterhâne 
memurlarının sicil defterleridir ki, XVIII. yüzyıl sonlarında tutulmaya başlanmış olup, 
Defterhâne’de görev yapmış olan kâtip, şakird ve diğer görevlilerin tercüme-i hâllerini ihtiva 
etmektedirler. 497  Yine bunları destekleyecek mahiyette Defterhâne’de görevli memurların 
maaş durumlarını gösterir defterler tutulmuştur. 498 Yine klasik dönemden sonra, Defterhâne 
personelinin başlama ve ayrılışlarına ait kayıtların tutulduğu defterler de 499  muhafaza edi-
lerek günümüze ulaşmıştır. Defterhâne’nin H.1263 yılında tapu senetlerini düzenlemek ve 
bunlarla ilgili sicilleri tutmak üzere görevlendirilmesinden sonra tutulan çok sayıda arazi def-
terleri ile tapu senedi örnekleri de günümüze ulaşmıştır. 500 

Defterhâne’de daha ziyade H.1263 ten sonra tutulan bu defterlerin dışında daha es-
ki dönemlerden itibaren tutulmaya başlanan başka defter türleri de mevcuttur. Bunlardan 
“Defterhâne Şakirdanı Ruus Defteri”nde 501  Defterhâne’de göreve başlayan şakirdlerin isimle-
ri ile başlama tarihlerini ve tevcihleri için arz sunan başta defter emini olmak üzere diğer gö-
revlilerin isimlerini bulmak mümkün olabilmektedir. Defterhâne’de tutulan defterler içerisin-
de sayıca en fazla olan bir defter de “İlmühaber” ya da “Aynen Kayıt Defteri” adı ile tutulmuş 

497  TKGM.KK.no: 179-183, 196: Bu defterler toplam 6 ciltten müteşekkildir.
498  Örnek olarak bkz. TKGM.KK.no:197-200 (Maaş vukuat defterleri); no:202 (Kadastro memurin maaş defteri)
499  TKGM.KK.no:194
500  Bu defterlerle ilgili Kurumumuz yayını olan “Osmanlıdan Günümüze Tapu Arşiv”  adlı eserde ayrıntılı bilgi bulunduğundan burada ayrıca 
ele alınmamıştır.
501  TKGM.KK.no: 33

TKGM.KK.no:179, Memur Sicil Defteri
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olan defterlerdir. Bu defterlerde Defterhâne’den çıkan ya da Defterhâne’ye gelen tüm yazış-
maların suretleri kaydedilmiştir. Bu defterlerde mirî arazi ve timar sistemi ile alakalı olarak ya-
zılmış görüş yazılarının 502  yanı sıra, Defterhâne’nin günlük muamelatıyla alakalı emirler , 503 
personelin eğitimine yönelik yazıların 504 yanı sıra Defter-i Hâkanî Emâneti Nizamnâmesi’nin 
suretine 505 ve hatta Defterhâne’nin ilga edildiğine dair emirnâmeye 506  kadar çok çeşitli ko-
nulara ait yazışma örneklerini bulmak mümkün olabilmektedir.

Defterhâne’de tutulan defter türlerinin bir kısmı günümüzde Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’nde, diğer bir kısmı ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi 
Başkanlığı’ndaki Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde muhafaza edilmektedir.

502  TKGM.İLMd. no: 5, vrk.23; no:6, vrk.45
503  TKGM.İLMd. no: 7, vrk.42; no:5, vrk.7; no:4, vrk.42
504  TKGM.İLMd. no: 24, vrk.22-23
505  TKGM.İLMd. no: 24, vrk.29
506  TKGM.İLMd. no: 24, vrk.35

TKGM.KK.no:24, İlmuhaber Defterinden Görünüm
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A. OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT GİRİŞİMLERİ 
VE DEFTERHÂNE’YE TESİRLERİ 

Osmanlı Devleti, günümüz bakış açısı ile doğal sınırlarına ulaştığında507, memleket 
geneline yayılmış ve toprak sistemine bağlı büyük bir eyalet ordusu ile profesyonel bir mer-
kez ordusuna sahip olarak, meydana gelebilecek iç çalkantıları ve dış baskıları kontrol altına 
alabilecek bir güce sahip bulunuyordu. Bu büyük devletin ekonomisi ise şehirlerde oluştu-
rulan küçük sanayi işletmeleri ve imalâthâneler508  dışında büyük çapta ziraî ekonomiye da-
yanmaktaydı. Ziraî ekonomisi ise, sınırları muntazam bir şekilde kanunlarla belirlenmiş ola-
rak her eyalet, sancak, kaza ve köylerde devleti temsil eden memur ve askerlerce kontrol al-
tında tutulmaktaydı. Bu hâliyle adem-i merkeziyetçi yapı arz eden devletin509  muhtelif mü-
esseseleri, sıkı bir şekilde tutulan kayıt sistemi ile merkezî yönetimin denetimi ve kontrolü al-
tında tutulmaktaydı. Devletin bütün sistemini kontrol eden merkezî bürokrasi ise sade bir 
yapıya sahip olup, istihdam edilen az sayıda ancak ehliyetli bir memur kadrosu ile yürütül-
mekteydi.

Osmanlı Devleti’nin muntazam ve sıkı bir kontrol altında tutulan sistemlerindeki çö-
zülme devletin tam da en güçlü olduğu dönemde ortaya çıkmış ise de, devletin ihtişamı ve 
idarecilerin geleneksel bakış açıları içerisinde bu durum hissedilmeyecek ve büyük bir tehli-
ke olarak görülemeyecek nispetteydi. Bu dönemde Avrupa’da meydana gelen iktisadî geliş-
meler ile askerî yapıda ortaya çıkmaya başlayan teknik ilerlemeler510  Osmanlı Devleti tara-
fından zamanında ve gereği gibi değerlendirilip takip edilememişti. 

Osmanlı Devleti, askerî alanda uğradığı hezimetlere kadar, ortaya çıkmaya başla-
yan geriliği fark edemedi. Devletin büyüklüğüne ve zaferlerine alışmış olan yöneticilerin psi-
kolojik durumu, Batı’da meydana gelen ilmî ve teknik gelişmeler karşısında kayıtsız kalın-
masının başlıca faktörüydü. Osmanlı Devleti’nin geleneksel bakış açısı, geleneksel toplumla-
rın en tipik özelliklerinden birisi olarak, yeniliğe karşı ihtiyatlıydı ve istikrarı korumak yönün-
de hareket etmekteydi. Bu geleneksel bakış açısına göre, sorun diğerlerinin ilerlemesi değil, 
devletin, selefin üstünlüklerini kaybetmesindeydi.511  Bu nedenle sorunlar geriye dönüle-
rek hâlledilebilirdi. Geçmişin bugünden üstün olduğu düşüncesi Tanzimat Fermanı’nda bi-
le ifade edilmiş olup, bu bakış açısı uzun süre Osmanlı’nın sorunları yeterince tespit edeme-
mesine neden olup, sorunların düzeltilmesine yönelik adımlar atılmasına engel teşkil etmiş-
ti. Problem fark edildikten sonra ise uzun müddet çözümü üzerinde durulmamış, sonrasında 
ise sorun yalnız bir açıdan (askerî) ele alınmıştı512. Askerî alanda ıslahatlar yapılması hâlinde 
507  Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1998, s.23-25 
508  Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğun da Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2007, adlı eserde derlenen “18. Yüzyılda Osmanlı Sanayisi” ve  
“Osmanlı Esnafı ve Devlet” isimli  makaleleri incelenmelidir.
509  Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2000, s.30
510  Lewis, a.g.e, s.24-30 
511  Mustafa Armağan, Gelenek, İstanbul 1992, s.20-23
512  Ali Akyıldız, “Osmanlı Bürokratik Geleneğinin Yenileşme Süreci: Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler”, s.129-130
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devletin eski gücüne kavuşacağı fikri üzerinde odaklanıldı. Sonraları sorunların gerçek ne-
denlerini tespit eden birtakım layiha ve risaleler yayınlanmış513 , sorunun yalnız askerlikle il-
gili olmadığı, idarî, mali ve siyasî noktalarda da problemler varolduğu ortaya konulmuştu. Bu 
eserlerde problemler yerinde tespit edilmiş ise de, yine selefin ve kadim usullerin üstünlük-
leri ön planda tutulmuştu. Risale sahipleri gerçekçi tespitler yapmışlarsa da, hâricî gelişmele-
ri yeterince değerlendirememişlerdi.514 

Osmanlı yöneticileri problemlerin nedenlerini tespit ederek ıslahına giriştikle-
rin de ise, bizzat kendi hükümdarlarını ve halkını korkutmaktan başka bir gücü kalmamış 
olan515  ve yönetime dair işlere müdahâle etmeye başlayan askerlerin (yeniçerilerin)516  
müdahâleleriyle karşılaştılar. Uzun müddet bu askerî güç, reformlar önünde ciddi bir sorun 
olarak bulundu. Problemleri gerçek anlamda idrak ederek çözümüne yönelen ve çözüm ö-
nünde engel teşkil eden unsurları temizlemeyi hedefleyen III. Selim reformları da başarıya u-
laşamayıp, reformların önündeki askerî güç tarafından Sultanın öldürülmesiyle sonuçlandı. 
Osmanlı’nın içine düştüğü problemleri gereği gibi tespit edenler de esasen büyük bir hataya 
düşmüşlerdi. Osmanlı’nın Batı karşısındaki geri kalmışlığının “Batılılaşma” denilen ve Batı’nın 
kendine özgü kurumlarını ve yaşam biçiminin benimsenmesi ile517  aşılabileceği üzerinde o-
daklandılar. Örneğin III. Selim, birçok devlet adamından layihalar istemiş, sorunları tespit et-
miş, ancak çözüm yolu noktasında, Avrupa’nın, bilhassa Fransa ve Avusturya müesseseleri-
ni inceleyerek bunları uygulamak istikametine yönelmiştir.518 Osmanlı’nın Batı bilim, tekno-
loji ve kurumlarını yalnız taklit etmekle iktifa etmesi ise, zamanla tembelleşmeye, hazırı kul-
lanmaya ve kendi bilim geleneklerini terk etmelerine neden olmuştur.519  Oysaki, daha dev-
letin kuruluş dönemlerinde bile devlet teşkilatı yapılandırılırken askerî, idarî ve hukukî alan-
larda ihtiyaçlar ortaya çıktıkça Türk ve İslam devletlerinin tecrübelerinden hareketle kurum-
lar kurulmuş, fakat bunlar bile aynen alınmayıp, devletin kendi bünyesine uygun bir şekilde 
tatbik edilmişti.520 

Osmanlı devletinin zayıflama ve gerileme nedenleri ile girişilen ıslahat hareketleri 
ve sonuçları hakkında teferruatlı bilgi vermek konumuzun dışında olacağı için mümkün de-
ğildir. Ancak, Defterhâne-i Hâkanî teşkilatının da yapısını ve işleyişini yakından ilgilendiren 
merkezî bürokrasiye yönelik girişilen ıslahat hareketleri önem taşımaktadır.

Osmanlı Devleti’ndeki çözülmenin en önemli nedenlerinden birisi olan bürokratik 
yapının yetersizliği, uzun müddet üzerinde durulması gereken bir husus olarak görülmemiş-
ti. Osmanlı Devleti’nin merkezî bürokratik yapısı gerek dışarıda gerekse içeride meydana ge-
len değişiklikler karşısında yeterli gelmemeye başladı. Merkezî bürokrasinin yetersiz gelme-
513  Bu tür risalelere örnek olarak: Koçibey Risalesi, Haz.Yılmaz Kurt, Ankara 1998; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesayihü’l- Vüzera ve’l-
Ümera (Devlet Adamlarına Ögütler), Haz: Hüseyin Rağıp Uğural, Ankara 2000; Kâtip Çelebi, Nizamü’l-hak fi İhtiyar’il- Ehakk
514  İpşirli, a.g.m., s.845; Enver Ziya Karal, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda Batının Etkisi”, Türkler, C.14, s.690
515  Lewis, a.g.e, s.24
516  Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 1995, s.8
517  Seyfettin Aslan, Abdullah Yılmaz, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik yapı ve Düşüncesinin Değişimi’, CÜ. İktisadî ve İdarî Bilimler 
Dergisi, C.2, S.1, s.287,
518  Mehmet Karagöz, “Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri ve Batı Medeniyetine Giriş Gayretleri”, OTAM, Yıl.6, Ankara 1995, s.186-191
519  Süleyman Hayri Bolay, “Osmanlı Modernleşmesi”, ankara.edu.tr, s.2
520  Mehmet İpşirli, “Osmanlı Esas Yapısının Bozulması ve Islahı Çalışmaları Üzerine bazı Gözlemler”, Türkler, C.9, s.839
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ye başlamasının en önemli nedenleri olarak bürokrasi de uzmanlaşmanın olmayışı, memur 
istihdamında yanlışlıkların yapılmasına neden olan tevcihat usulü, memur yetiştirme işlemi-
nin usta-çırak ilişkisi içerisinde yürütülüp, bu amaca mahsus modern anlamda eğitim kurum-
larının yetersizliği, memur istihdamının belirli kriterleri olmayıp bu hususun suiistimale açık 
olması gibi nedenler sayılabilir. 521 Sonuçta, bütün bu sebepler merkezî bürokraside köklü 
bir reformun yapılmasını kaçınılmaz bir hâle getirmişti. Gereken reformların gerçekleştiril-
mesi ise öncelikle reformların önündeki engellerin temizlenmesi ile mümkün olabilirdi.

III. Selim devrinin köklü ıslahat girişimleri engellenmiş olsa da, bu dönemde temel-
leri atılan fikirler ve devleti modern bir yapıya kavuşturmayı hedef alan reform hareketi, ar-
kasından gelen II. Mahmud tarafından daha yerinde tespitlerle yeniden ele alındı. Bu defa re-
formların başında idealist bazı devlet adamları değil, bizzat Sultanın kendisi yer almaktaydı. 
Önceki dönemlerde başarısızlıkla sonuçlanan girişimleri iyi tahlil etmiş görünen II. Mahmud, 
devletin sistemlerindeki bozukluğun ürünü olarak ortaya çıkan ve reformların karşısında bir 
engel olarak bulunan asker ve sözde ulema sınıfını 522 bertaraf etmenin gerekliliğini iyi id-
rak etmiş ve bu hususta, yine sistemdeki bozukluğun bir ürünü olarak ortaya çıkan ve feodal 
toprak beylerini andıran ayanların desteğini arkasına almıştı. Uzun müddet padişahın otori-
tesini sınırlandırıp sınırlandırmadığı hususun da tartışmalara neden olup, “Magna Carta” ile 
karşılaştırılan ve ileri gelen devlet ricali, ulema, üst düzey askerî sınıf ve ayanlar arasında im-
za edilen bir yemin (sözleşme) olan sened-i ittifak 523  ile desteği arkasına alan Sultan II. Mah-
mut, öncelikle reformların önündeki engellerden en güçlüsü yeniçeri ocağını imha etti. Ar-
kasından sözde ulema sınıfını, kimi zaman yasaklarla kimi zaman açıktan yapılan idamlarla 
kontrol altına aldı. 524  Merkezî iktidar karşısında tehdit oluşturan ve saltanata gelebilmek i-
çin desteklerini arkasına aldığı, eyaletlerin yarı özerk görünümlü hanedanlarını kontrol altına 
alma çalışmasını tamamladı. Sultanın iradesine meydan okuyabilecek hiçbir grup bırakma-
dıktan sonra, 525 kendisinden sonraki dönemlerde de devam ettirilip geliştirilecek olan Os-
manlı tarihinin en köklü reform hareketlerini başlattı.

II. Mahmud Devri reform hareketleri yalnız askerî olanla sınırlı tutulmayıp, özellik-
le merkezî bürokrasiye yönelik önemli yenilikler getirmiştir. Bunlar içerisinde devlet memu-
ru yetiştirmek için açılan mektepler, müsadere usulünün kaldırılması ile özellikle devlet me-
murlarının mülk güvenliğinin sağlanması, yeni açılan okullardan yetişen ve mütevazı aileler-
den gelip liyakatine istinaden memurluklara yerleştirilenlerin kadrolarda yer bulmaya başla-
ması, merkezî kalemleri bir düzene sokmak amacıyla tatil günlerinin belirlenmesi ve 1829’da 
çıkarılan yönetmelik ile memurların giyeceği kıyafetlerin belirlenmesi gibi yenilikler özetle 

521  Akyıldız, a.g.m., s.132-139; Fevzi Demir, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisinde Clientel (kayırmacı) İlişkiler, Osmanlı, C.VI., s.279-284; 
Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, C.2, s.9, İstanbul 2007
522  Sözde ulema sınıfı, kimi eserlerde dini yönleri öne çıkmış gericiler olarak adlandırılmakta ise de, diğer bir görüş bunların çoğunun Avrupa’da 
eğitim almış ve çıkarlarını kaybetmemek için dini değerleri kullanan “çıkarcı gericiler” olduklarını belirtmektedir. Bkz.: Süleyman Hayri 
Bolay, “Osmanlı Modernleşmesi”, ankara.edu.tr, s.2: Dini değerler, bilimi ve bilimsel anlamda terakkiyi desteklediğinden, dikkatle incele-
nirse, Osmanlı’da ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan gericilik hareketlerinde gerçek din adamlarının değil, din adamı kılığına girmiş, 
çıkarlarını korumaya çalışan gericilerin rol oynadığı görülecektir.
523  Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, C.28, s.112, Ekim 1964, s.606; Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal 
Gelişmeleri, İstanbul 2000, s.50-54, 59-60
524  Lewis, a.g.e., s.79-80
525  Lewis, a.g.e., s.81
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söylenebilir. Böylece, padişaha mutlak bir şekilde bağlı olan kul bürokrasisi yerini, padişah 
karşısındaki konumu bir ölçüde de olsa güvenceye alınmış 526 merkezî bürokrasiye bırak-
mıştır.

Yukarıda sayılan reformlar da etkili olmakla birlikte, Defterhâne kaleminin yapısında 
yakın dönemde etkisi görülecek en önemli gelişmelerden birisi, 1831 yılında yapılan nüfus 
sayımı ve mülk yazımı idi. Amaç doğrudan doğruya vergi ve askerlikle ilgili olup, nüfus sayı-
mı yanında verimli ve sıhhatli bir vergi sistemi oluşturmak üzere arazilerin de yazımının ya-
pılması 527  üzerine, bunlarla ilgili defter ve kayıtları tutmak üzere Ceride Muhasebesi kurul-
muştu. 528  Ceride Nezâreti kurulurken, daha sonra Defterhâne’nin de buraya ilhak edilmesi 
planlanarak, Mevkûfat ve Ceride kalemleri birleştirilmişti.

Dönemin reformları içerisinde en önemlilerinden bir diğeri de, III. Selim Devri’nde 
büyük kısmı iltizam usulüne tatbik edilen tımar sisteminin, geri kalan kısımlarının da kaldı-
rılarak iltizama geçirilmesiydi. 529 Osmanlı esas yapısının bozulmasının en önemli nedenle-
rinden birisi sayılan tımar sisteminin bozulması ve tedricen iltizam sistemine geçilmesi usu-
lünün devlete verdiği zarar anlaşılınca, Tanzimat’tan sonra bu konuda tedbirler alınırken or-
taya çıkan uygulamalar, eski önemini kaybeden Defterhâne-i Hâkanî teşkilatının yeniden ö-
nem kazanmasına ve hatta nazırlık olarak teşkilat yapısının büyümesine varan etkiler ortaya 
çıkmıştır. Esasen bu dönemde tımar sisteminin kaldırılması reformunun da, artık devlete bir 
katkısı kalmayan sipahi ordusunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Nite-
kim, uygulamada tımar sisteminin uzunca bir müddet daha devam ettiği arşiv belgelerinde 
görülmektedir.

II. Mahmud Devri’nin bürokratik sisteme ilişkin reformları içerisinde en önemlilerin-
den birisi de, eski dönemlerin devlet memurlukları ile kalemlerinin nezaretlere dönüştürül-
mesi ve memurlukların üzerinde, istişarî amaçla bazı meclislerin kurulmasıydı. Bu dönemde 
kurulan meclislerin, bilhassa Tanzimat’ın ilanından sonra hazırlanan hukukî vesikaların or-
taya çıkmasında mühim katkıları olmuştur. Nezâretler sistemine geçiş ile birçok kadim me-
muriyet ortadan kalkarken, bazıları çok daha önemli bir konuma yükseldi. Örneğin, nişancı-
lık (tevkii) memuriyetinin lağvedilmesi ve bir kısım görevlerinin defter eminine devredilme-
si, önemi bu dönemde iyice azalan Defterhâne’nin bir süre daha müstakil bir teşkilat olarak 
kalmasını sağlamıştır.

II. Mahmud Devri reformları yalnızca isim değişikliğinden ibaret reformlar olmayıp, 
nezaretlerin kurularak Avrupa’daki resmî kurumların benzerlerinin Osmanlıda da oluşturul-
ması, memurların kılık kıyafetlerinin ve çalışma saatlerinin belirlenmesi ve diğer ilgili reform-
lar, yepyeni bir merkezî bürokratik yapının ortaya çıkmasının başlangıcıydı. Böylece daha ön-
ce her işte çalışabilen memurlar yerine, kendi işinde uzmanlaşmaya başlayan yeni memur 
kadroları da oluşmaya başladı. Bu reformlar zamanla devlet teşkilatının modern bir yapıya 
kavuşmasını sağlayacak, hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki yeniliklere de il-
ham kaynağı oluşturacaktı.
526  Aslan, Yılmaz, a.g.m, s.290
527  Lewis, a.g.e., s.91
528  Akyıldız, a.g.e, s.101
529  Lewis, a.g.e, s.91-93 
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1. XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA DEFTERHÂNE-İ HÂKANÎ TEŞKİLATI

Defter emini, menâsıb-ı sitte denilen altı büyük memuriyet içinde başdefterdardan 
sonra ikinci önemli memuriyet olan nişancının maiyetinde iken, devlet işlerinin Bab-ı Asafi’ye 
kayması ile Divan-ı Hümayun’da önemli görevlilerinden birisi olan nişancı (tuğrakeş-tevki’i) 
da süreç içerisinde önemini giderek kaybetmiş ve zamanla defter emini ile müsavi hâle gel-
miştir. Nihayet, nişancılık hizmetinin lağvedilmesi üzerine görevleri defter eminliğine devre-
dilmişti. Mühim işlere ait fermanların üzerine Babıali tuğranüvisi ve diğerlerine ise defter e-
minliğince atanan memurlar tarafından tuğra çekilirdi.530  Bazı çalışmalarda 531  nişancılığın 
lağvedilerek görevlerinin defter eminine verilmesi ile ilgili olarak H.1263 (M.1836) tarihi veril-
mekte olup, H.1263 tarihinin eserlerden ilkinde yazım hatası olarak verildiği, diğerlerinde ise 
miladî karşılığı tetkik edilmeden kullanıldığı anlaşılmaktadır. 532 Zira H.1263 tarihinin karşı-
lığı M.1847 tarihine denk gelmektedir. Nişancılığın lağvedilip görevlerinin defter eminliğine 
devredilmesi ile ilgili olarak verilen M.1836 ve tuğranüvislik görevinin Defterhâne’den tekrar 
alındığı tarih olarak verilen M.1838 tarihinin ise yanlış verildiği anlaşılmakta olup, bu döneme 
ait verilen bilgilerde iki yıllık bir tarih farklılığı dikkati çekmektedir. Kuyud-ı Kadime kayıtların-
da 533  Defter Emini Seyyid Ata’ullah Efendi’nin vefatı 534  üzerine, Şaban 1249 (Ocak 1834) 
Tarihinde yerine atanan, sabık Defterdar El-Hac İbrahim Edhem Efendi’nin, Defterhâne’ye a-
lınacak şakirdlerle ilgili arzlarda, 23 Cemaziye’l-evvel 1250 (27 Eylül 1834) tarihinden itibaren 
“Emin-i Defter-i Hâkanî ve Tuğrakeş Tevki’i” unvanını kullandığı görülmektedir. İbrahim Edhem 

530  Uzunçarşılı, a.g.e, s.227; Pakalın, a.g.e., C.II, s.699
531  H.1263 (M.1836) tarihini Uzunçarşılı’nın adı geçen eserinde ve ondan iktibasen Pakalın’ın adı geçen eserinde görmekteyiz. Afyoncu ise, 
adı geçen tezinde Hicri tarihe yer vermeyip, Miladi 1836 tarihini kullanmıştır. Başka bir çalışmada da, nişancılık hizmetini yürüten son görevli 
Ayıntabî-zade Hacı Mahmud Arif Efendi’nin 13 Nisan 1832 tarihinde göreve başlayıp, 11 mart 1836 tarihine kadar bu görevi yürüttüğü ifade 
edilmektedir.: Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C.II., s.1031, Ankara 1996
532  Hicri, Rumi ve Miladi tarihlerin çevirilerinde, çalışmamızda özellikle iki kaynaktan faydalanılmıştır: Faik Reşit Unat, Hicri Tarihleri Miladi 
Tarihe Çevirme Klavuzu, Ankara 1988; Ahmet Murat Aytaç,Tarih çevirme Klavuzu, Ankara 2002, ankara.edu.tr
533  TKGM.Kuyud-ı Kadime Arşivi, “Defterhâne Şakirdanının Ru’us Defteri”, no.33, s.2-7: “Şakirdan-ı Defter-i Hakanî” başlığı altında, Defter-
hâneye alınacak şakirdlerin isimleri ile rü’uslarını arz eden Defter Eminlerinin isim ve unvanları14 Safer 1184 tarihinden 1259 Tarihine kadar kro-
nolojik olarak verilmektedir. Bu kayıtlarda tuğrakeş unvanının ilk kez ve son kez kullanıldığı tarihler ile Defterhânenin Ceride Muhasebeciliğine 
bağlanması sonucunda Defter Eminliği unvanının kalktığı ve tekrar ihdas edildiği tarihleri yaklaşık olarak bulmak mümkündür. 
534  BOA.HAT. dos.no: 521/25465 
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Efendi’ye 29 Zilka’de 1251 (16 Nisan 1836) tarihinde Harameyn Evkaf Nezareti tevcih edilmiş 
535 olup, aynı kayıtlara göre C.Evvel 1252 tarihine kadar sürdürdüğü defter emaneti görevi 
boyunca bu unvanı kullanmaya devam etmiştir. Akabinde emanet görevini devralan sabık 
Hurre-i Hümayun Emini Mehmed Said Muhib Efendi, 11 Zilka’de 1252 (17 Şubat 1837) tarihi-
ne kadar“Emin-i Defter-i Hakanî ve Tuğrakeş” unvanını kullanmaya devam etmiş ve bu tarih-
ten sonraki arzlarda tuğrakeş tevki’i unvanı artık kullanılmamıştır. Bu bilgilerden anlaşıldığı 
kadarıyla, nişancılık görevi 23 C.Evvel 1250 (27 Eylül 1834) tarihinden önce lağvedilip, tuğra-
keşlik hizmeti defter eminliği görevi ile birleştirilmiştir. Defter eminleri bu görevi 1252 yılı so-
nuna (Şubat 1837) kadar üç yıl boyunca yürütmüşler ve bu tarihten itibaren tuğrakeşlik hiz-
meti defter emanetinden alınarak Babıali’deki tuğrakeşlik görevi ile birleştirilmiştir.

Devlet teşkilatı içindeki önemi giderek azalan Defterhâne’nin, uhdesinde bulunan 
nişancılık hizmetinin de alınması ile artık müstakil bir daire olarak bulunmasının gerekmedi-
ğine karar verilmiş olduğu görülmektedir. 536  Bununla birlikte, Defterhâne H.1254 yılı başla-
rına kadar (Mart-Nisan 1838) Defter Emini Hacı Mehmed Said Muhib Efendi idaresinde müs-
takil bir teşkilat olarak varlığını devam ettirmiştir. 

535  BOA.HAT. dos.no: 470/23038
536  Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı’nda Reform, İstanbul 1993, s.98: Nafız Paşa tarafından, nezaretler sistemine uygun 
bir yapıya kavuşturulmak üzere maliye kalemleri bir düzene sokulmuş olup, Defterhâne sonradan buraya katılmak üzere, mevkufat ve ceride 
kalemleri birleştirilerek Ceride Nezareti kurulmuştur. 
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2. DEFTER-İ HÂKANÎ’NİN CERİDE MUHASEBECİLİĞİ’NE BAĞLANMASI VE 
YENİDEN İHDAS EDİLMESİ

XVIII. yüzyıldan itibaren merkezî idarenin Bâb-ı Asâfî’ye kayarak, Divan-ı Hümayun’un 
sembolik bir kurul hâline gelmesinden sonra, daha önce teşrifatta önemli bir yer işgal eden 
kimi memurluklar daha geri plana düşüp, kimileri ise çok daha stratejik bir konuma yüksel-
mişlerdi. Tanzimat’a kadar devam eden bu dönemde dış baskılar ve iç bunalımların etkisiyle 
bir çok ıslahat girişimlerinde bulunulmuş ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni bazı memuri-
yetler de ihdas edilmişti. Özellikle II. Mahmud Devri’nde, merkezî idareyi ve bürokratik yapı-
yı çağın şartlarına uygun, modern bir görünüm ve işleyiş kazandırarak bir düzene sokmak i-
çin yapılan reformların içerisinde en köklü ve kalıcı olanlarından birisinin de nezaretler siste-
mine geçiş olduğu bilinmektedir. 537

Merkez teşkilatının yeniden yapılandırılarak nezaretlerin kurulmaya başlandığı bu 
dönemde, önceki dönemlerin en önemli memuriyetlerinden birisi olan defterdarlık da lağ-
vedilerek yerine Maliye Nezâreti kurulmuştur. Maliye Nezâreti’nin teşekkülü üzerine, Defter-
i Hâkanî’nin de sonradan katılması öngörülerek, defterdarlık zamanındaki “Ceride Kalemi” i-
le “Mevkufat Kalemi” gördükleri işlerin birbiriyle olan münasebeti dikkate alınarak birleştiril-
miş, başka bazı görevlerde ilave edilerek “Ceride Nezâreti” vücuda getirilmiştir.538  Daha ön-
ce defter eminliğine verilen tuğrakeşlik görevinin emanetten alınarak Bâbıâlî’deki tuğrakeş-
lik görevi ile birleştirilmesi üzerine, merkez bürokrasisinde önemi zaten iyice azalmış olan 
Defterhâne’nin müstakil bir daire olarak kalmasına gerek görülmeyip, yaptıkları işlerin ben-
zerliği de dikkate alınarak Ceride Nezâreti’ne bağlanmasına 539  karar verilmiştir. 

Ceride Nezâreti’nin muhasebeciliğe dönüştürülmesi, Defterhâne’nin kaldırılarak Ce-
ride Muhasebeciliği’ne bağlanması ve akabinde yeniden müstakil bir daire olarak ihdas edil-
mesi ile ilgili tarihlerde, Defterhâne’nin klasik döneminin sonlarında görülen ve önceki bö-
lümde ifade edilen iki yıllık tarihlendirme hatasının burada da devam ettiği görülmektedir. 
540 AKYILDIZ, Ceride Nezâreti’nin 22 R.Ahir 1254 (15 Haziran 1838) tarihinden sonra muha-
sebeciliğe dönüştürüldüğünü, UZUNÇARŞILI ve ondan iktibasen diğer bazı çalışmalar ise, 
Defterhâne’nin 1256 (1840) tarihinde Ceride Muhasebeciliği’ne bağlandığını ve 1258 (1842) 
tarihinde ise yeniden ihdas edildiğini söylemektedirler. 541 

Kaynaklara göre, Ceride Nezâreti’nin 22 R.Ahir 1254 (15 Haziran 1838) tarihinden 
sonra muhasebeciliğe dönüştürülmesi yönünde bir karar alınmış 542 ise de, ancak altı ye-
di ay sonra uygulamaya konulmuş olduğu görülmektedir. Defterhâne’ye alınacak şakirdle-

537  Tanzimat Devri’nde merkez teşkilatında yapılan reformlar ve kurulan nezaretler hakkında ayrıntılı bilgi için: Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi 
Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul 1993
538  Akyıldız, a.g.e., s.98,101; Tekalif Kavaidi, s.278; Pakalın, a.g.e., C.I, s.281
539  Akyıldız, a.g.e., s.101
540  Defterhâne’nin tarihsel gelişimi ile ilgili kronolojik hatalar için bkz. s.16
541  Akyıldız, a.g.e., s.101; İ.Hakkı Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye, s.96
542  Karakoç Serkis, Külliyat-ı Kavanin, C.II, s.154
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rin ru’uslarında, Zilka’de 1254 tarihine kadar Mehmed Said Muhib Efendi’nin arzları “Emin-
i Defter-i Hâkanî” unvanı ile sunduğunu, 13 Zilka’de 1254 (28 Ocak 1839) tarihli bir arzda ise, 
aynı kişinin“Nâzır-ı Ceride ve Müdîr-i Defter” unvanını kullandığını görmekteyiz. Bundan dört 
gün sonra, 17 Zilka’de 1254 (1 Şubat 1839) tarihinde ise yine aynı kişinin bu kez “Muhasebe-
i Ceride” unvanı ile arz sunduğunu ve bundan sonraki arzlarda defter emini unvanının kulla-
nılmadığını görmekteyiz. 543 Bu veriler de bize göstermektedir ki, Defterhâne Zilka’de 1254 
tarihine kadar müstakil bir daire olarak varlığını devam ettirmiş olup, mezkur araştırmalarda 
ifade edildiği üzere Ceride Nezâreti muhasebeciliğe dönüştürüldükten sonra değil, hemen 
öncesinde buraya bağlanmıştır. Hatta defter emini bulunan Mehmed Said Efendi’nin Defter 
Emâneti görevinin yanı sıra nâzırlık görevini de üstlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1254 yılı 
Zilka’de ayının ortalarında ise, Ceride Nezâreti’nin Muhasebeciliğe dönüştürüldüğü ve iki yıl 
boyunca El-Hac Mehmed Said Muhib Efendi’nin idaresinde bulunduğu görülmektedir.

Ceride Muhasebeciliği’nin iki yıl sonra, Tanzimat’ın akabinde, Maliye Kalemleri ile il-
gili düzenlemeler yapılırken H.1256 (M.1840) tarihinde Varidât Muhasebeciliği’ne ilhak edil-
diği görülmektedir. 544 Aynı düzenlemelerde, daha önce Ceride Nezâreti ile birleştirilmiş o-
lan Mevkûfât Kalemi’nin de buradan alınarak Eshâm Muhasebeciliği Kalemi’ne ilhak edildiği 
görülmektedir. 545 Ayrıca, Muharrem 1256 (Mart 1840) tarihinde Ceride Muhasebeciliği’nin 
teşkilatını mülhak kalemlerle birlikte gösteren bir belgede 546 Defter Emâneti’nin bulunma-
yışı, söz konusu düzenlemeler yapılmadan hemen önce Defterhâne’nin, Mevkûfât Kalemi gi-
bi, Ceride Muhasebeciliği’nden ayrılarak yeniden müstakil bir daire hâlinde teşkil edilmiş ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

543  TKGM.KK.no.33, “Defterhâne Şakirdanının Ru’us Defteri”, s.2-7
544  Tekalif Kavaidi, s.162, 278; Pakalın, a.g.e., C.I, s.281 
545  Pakalın, a.g.e., C.II, s.497-498
546  Ceride Muhasebeciliği’nin teşkilat yapısını orta koyan belge için bkz: Akyıldız, a.g.e., s.102
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B. TANZİMAT’IN İLANINDAN 1274 (1858) ARAZİ KANUNNAMESİ’NE 
KADAR OSMANLI TOPRAK HUKUKU VE DEFTERHÂNE-İ HAKANÎ

Osmanlı Devleti’nde en genel ifadesiyle XVII.yüzyıldan itibaren siyasî, adlî, idarî, malî 
ve askerî müesseselerdeki bozulmaları düzeltmeyi ve devleti eski gücüne kavuşturmayı he-
def alan ıslahat girişimlerinin bir devamı ve daha kapsamlısı olan Tanzimat Fermanı’nın ka-
rakteristiğini hukukî cephesi, yani kanunlaştırma hareketleri oluşturur. Esasen fikrî temelleri 
ve başlangıcı II. Mahmud Devri’nin son zamanlarına dayanan 547 , fakat 3 Kasım 1839’da Ab-
dülmecid zamanında Ferman’ın ilan edilmesi ile hayata geçirilen Tanzimat Hareketi, Fransız 
İhtilali misali, halktan gelen bir zorlamanın sonucunda ortaya çıkan büyük bir ihtilal olma-
makla birlikte 548, menşei İslamî esas ve ananeler ile eski Türk geleneklerine dayanan, devlet 
ve cemiyet hayatının mutlak otoritesi olan hükümdarlık müessesesini bile etkisine alarak549, 
padişahın yetkilerini nispî de olsa kısıtlayıp 550, sadrazamlık da dâhil olmak üzere her türlü 
müesseseyi belirli kanunlarla nizama sokmayı hedefleyen önemli bir ıslahat girişimi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, padişahın mutlak vekili olan ve tüm yetkileri üzerinde topla-
yan sadrazamlık müessesesi, yetki ve sorumlulukların nazırlar arasında paylaştırılması ile yal-
nızca nazırlar arasında koordinasyon görevini yürüten ve Avrupa’daki kabine sisteminde yer 
alan başbakanın pozisyonuna benzer ve hatta daha da önemsiz bir konuma getirilmiştir.551 

Kişilerin hak ve eşitliğinin prensip olarak kabul edilmesi 552 ve her şeyden önemli-
si bunları kanunlarla belirlemeyi hedeflemesi Tanzimat Fermanı’nın en mühim tarafı olarak 
kabul edilmiş, bu bakış açısıyla Cumhuriyet’e uzanan ve sonrasında da devam eden reform 
hareketlerinin en önemlisi ve başlangıcı olarak görülmüştür. Hatta fermanın geleneksel il-
ke ve düşüncelerin altüst edildiği önemli bir inkılâp olduğu da ifade edilmiştir. 553  Tanzimat 
Fermanı’nın bazı kısımlarını sadeleştirilmiş olarak burada belirtmekte fayda vardır: 

“Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren Kur’an ahkâmı ve şer’i kanunlara bağlı-
lığı sayesinde güçlüydü ve halk refah içerisindeydi. Halbuki son 150 yıldır birbirini takip 
eden musibetler ile şeriat ve kanunlara uyulmaması devleti eski güç ve zenginliğinden u-
zaklaştırmıştır… Amacımız memleketi kalkındırıp, eski gücüne ulaştırmak ve halkı refa-
ha kavuşturmaktır… Bu amaca ulaşabilmek için devlet yönetiminde yeni bazı kanunların 
tesisi elzemdir. Bu yeni kanunların esas maddelerini ise; can, ırz ve mal güvenliğinin sağ-
lanıp korunması, vergilerin belirlenmesi, asker adedi ile hizmet sürelerinin tespit edilmesi 
noktalarından oluşmaktadır… Mal güvenliği sağlanan kişini vatan sevgisi artacak, ken-
di işiyle meşgul olup devletine ve milletine hizmet edecektir… Bugüne kadar hiçbir fay-
547  Mümtazer Türköne, “Tanzimat Ne Zaman Başladı”, Türkler, C.XIV, s.681; Abdurrahman Şeref, Müsahabe-i Tarihiye, Haz: Mübeccel Nami 
Duru, İstanbul 1980, s.44; Necati Fahri Taş, Tanzimat’tan Sonra Yayımlanan Kanun ve Nizamnâmeler, İstanbul 2000, s.23: 12 Z.Kade 1250 (1 Mart 
1834) tarihinde çıkartılan “Muhassıl-ı Emval Hükümleri” bir irade ile yayınlanmış ve iradede yapılan yenilikler “Tanzimat” lafzı ile kullanılmıştır.
548  Ömer Lütfi Barkan, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi”, Tanzimat, C.1, İstanbul 1999, 
s.321
549  M.Tayyib Gökbilgin, “Tanzimat’ın Osmanlı Müesseselerini Etkileri”, Belleten, C.31, S.121, Ocak 1967, s.96
550  Fahri Çoker, “Tanzimat’ın Getirdiği Hukuk Kurumları ve İşlevleri”, Tarih Toplum Dergisi, C.XII., S.71, Kasım 1989, s.272
551  Sadrazamlığın bu derece öneminin azaltılması, aslında Mustafa Reşit Paşa’nın yetkilerini azaltıp, onu etkisiz hâlde getirmeye çalışan 
padişahın bir tasarrufu olup, kişiye özel ve geçici bir durumdu.: M. Türköne, a.g.m., s.684
552  F. Çoker, a.g.m., s.272
553  Engelhard, Tanzimat ve Türkiye, Çev.Ali Reşad, İstanbul 1999, s.45
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dası görülmeyen ve fakat hâlâ yürürlülükte olan iltizam usulü sebebiyle devletin siyasî 
ve malî işleri bir adamın keyfine bırakılmış olup, bundan sonra herkesin emlak ve gücüne 
uygun bir vergi belirlenecek ve kimseden fazladan bir şey alınmayacaktır… Velhasıl ka-
nunlara dayanan bir nizam tesis edilmedikçe güç, kalkınma, huzur ve asayiş mümkün ol-
mayacağından bu düzenlemeler yapılacaktır… Herkes mal ve mülkünde tam bir serbesti-
yet içinde malik ve mutasarrıf olacak… Halkın Müslim ve gayrimüslim ayrımı olmaksızın 
tümü can, ırz, namus ve mal güvenliği noktalarında eşit tutulacaktır… Şeriata uygun o-
lan bu kanunlar devleti, mülkü ve milleti ihya etmek için uygulanacağından, bunlara mu-
halif hareket edilmeyeceğine dair tüm ulema ve vükela Hırka-i Şerif Odası’nda Allah adı-
na yemin edeceklerdir. Aykırı hareket edenler ise kim olursa olsun (ulema ve vüzera) ha-
tıra gönüle bakılmaksızın cezalandırılacaktır…” 554

Tarihçi Lütfi Tanzimat Fermanı’nın ilanını “…o hüsn-i kıraat ve letâfet-i hitâbet gö-
rülmüş şey değildir; akabinde toplar atılarak kurbanlar kesildi ve keyfiyyet bi’l-cümle me-
malike ilan olundu.” ifadeleriyle aktarmaktadır. Fermanın ilan edildiği günün yıl dönümle-
rinde fener alayları düzenlenmesi ve hatta bugünün anısına bir anıt dikilmesi kararlaştırılmış-
tı. 555  Böylesi bir heyecanla ilan edilen Tanzimat Fermanı, devletin resmî gazetesi Takvim-
i Vakayi’de yayınlandığı gibi her eyalet valisine ve sancak mütesellimine tebliğ edilip, hü-
kümlerin icrasına derhâl geçilmesi, şehir merkezlerinde merasimle halka okunması, kaza 
ve kasabalarda ise tüm reayaya güzelce anlatılması istenmiştir. Tanzimat’ın din ve devlet ile 
mülk ve milletin ihya ve mamur edilmesine yönelik hayırlı bir çalışmanın başlangıcı olduğu 
açıklanmıştır.556 Ferman, çıkarları zedelenen bazı gruplar tarafından baltalanmaya çalışıldı i-
se de 557  genel olarak kabul gördü ve memnuniyetle karşılandı. Ferman yalnız ülke içinde de-
ğil batıda da genel anlamda olumlu karşılanıp, insancıl ve liberal düşüncelerle imparatorluk 
halkının sosyal koşullarını geliştirmek için atılan ilk büyük adım olarak değerlendirildi.558 

Ferman genel olarak devletin otoritesi ve hükümdarın gücüyle ilgili geleneksel ba-
kış açısına bağlı görünmekle birlikte, Batılı devlet ve kanun anlayışına uygun bazı devrim-
ci kavramlar da getirmiştir. 559  Bunların en başında ise halkın can, mal, namus güvenliğinin 
Müslim ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın eşit bir şekilde korunması ve hakların kanunlar 
çerçevesinde ve eşitlik ilkesine bağlı olarak belirlenmesi söylenebilir.

554  Tanzimat Fermanı’nın tam metni ve sadeleştirilmiş özet metinleri için bkz.: DÜSTUR, 1. Tertib, C.1, s.4-7; Enver Koray, Türkiye’nin 
Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat, İstanbul 1991, s.19-22; Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı 
İmparatorluğu, Ankara 2006, s.1-3; Mete Tunçay, “Tanzimat Fermanı”, Tarih ve Toplum Dergisi, C.12, S.77, Kasım 1989, s.266-267; Engelhard, 
a.g.e., s. ; Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, C.XXVIII., Ekim 1964, S.112, s.611-614; Coşkun Çakır, “Bir 
Reform Hareketi Olarak Tanzimat: Hazırlanması, İlanı, Tepkiler ve Uygulanması”, Türkler, C.14, s.708-710 vs. 
555  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s.44; Coşkun Çakır, a.g.m., s.701: Tanzimat’ın anısına dikilmesi düşünülen abide projesi için bkz.: Abadan, 
a.g.m., Tanzimat, C.I., s.32
556  İnalcık, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, Belleten, C.XVIII., S.112, Ekim 1964, s.623; Kamuran Birand, Aydınlanma Devri 
Devlet Felsefesi’nin Tanzimat’a Tesirleri, Ankara 1998, s.73: Birand, Tanzimat’ın devlet adamlarınca, fermanda ifade edilen fikirlerin halkın tüm 
fertlerine ulaştırmak ve anlatmak için büyük çaba sarfedildiğini, ancak fikirlerin yeterince aşılanamadığını, köklere inilemediğini ve kısa vadede 
etkili olamadığını; bununla birlikte fermanın, sonraki devrede hedefleri gerçekleştirecek yeni aydın kitlelerin yetişmesinde etkili olduğunu ifade 
etmektedir.  Bu konuda farklı bir yaklaşım için bkz: Yerasimos, a.g.e., s.49
557  Enver Ziya Karal, “Gülhane Hatt-ı Hümayununa Batı’nın Etkisi”, Türkler, C.XIV., s.688; Ejder Okumuş, “Geleneksel Siyasal Kimliğin 
Çözülmesinde Tanzimat”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, S.5, s.9,17, Ankara 2005; Abadan, a.g.e., Tanzimat, C.I, s.32
558  Orhan Koloğlu, “Tanzimat’ın Yankıları”, Tarih Toplum Dergisi, C.XII., S.71, Kasım 1989, s.268-269.
559  İnalcık, a.g.m, s.618-619
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Fermanda ifade edildiği üzere, bu ıslahat girişiminin amacı yine, devleti eski gücüne 
kavuşturmaktır. Bunun yanı sıra gayrimüslim halkın haklarının korunması noktasında dışarı-
dan gelen müdahaleleri önlemeye yönelik olarak eşitlik ilkesi de benimsenmiştir. Fermanda 
ilan edilen eşitlik ilkesi, Avrupalıların da hukuk yapılarını çağdaş hâle getirmek için kullandık-
ları İnsan Hakları Beyannamesi’nin birinci maddesinden esinlenerek fermanda yer almış560  
böylece hem haricî müdahalelerin önüne geçilmek hem de tebaanın devlete bağlılığı sağ-
lanmak istenmiştir. Bu eşitlik ilkesi, ileride Arazi Kanunnamesi hazırlanırken de kendini gös-
terecektir. Kanunnameyi hazırlayan komisyonun başkanı Ahmet Cevdet Paşa tarafından bu 
eşitlik uygulaması sonradan tenkit edilerek, arazinin evlada intikalinde şer’i hükümler gere-
ğince erkeğe 2 hisse, kıza 1 hisse şeklinde uygulanması gerekirken, Tanzimat Fermanı’nda i-
fade edilen eşitlik ilkesinin de etkisiyle kız ve erkek evlada eşit olarak intikali hüküm olarak 
kabul edilmişti.561 

Tanzimat Fermanı’nın her şeyi kanunlarla belirleyip düzene sokma anlayışı, fermanı 
hazırlayan başta Reşit Paşa olmak üzere reformu kararlaştıranların en önemli hedefi idi. On-
lar, merkezî idarede tam bir hâkimiyet sağlayarak, yapılması planlanan reformların önünde 
engel teşkil edebilecek ulema ve âyânın etkisiz hâlde gelmesini sağlamayı elzem görüyorlar-
dı. Bunun için merkezî bürokraside reformlara inanan ve Tanzimat’a bağlı bir memur kadro-
su vücuda getirmek için onların birçok haklarını da güvenceye alan uygulamalar getirdiler. 
II. Mahmud Devri’nde açılan mekteplerden yetişen yeni memurlar bu dönemde hedeflenen 
amaçların gerçekleştirilmesinde mühim rol oynadılar. Reşit Paşa, bürokraside gücün ve gü-
venin sağlanması ile gerçek anlamda modernleşmenin sağlanabileceğine562  ve Tanzimat’ın 
gereği gibi uygulanabileceğine inanıyordu. Reformcuların amacı, siyasal inisiyatifi sivil bü-
rokrasiye geçirmek ve bürokrasiyi de sultanın keyfî davranışlarından korumaktı.563 

Burada Tanzimat’ın farklı alanlardaki uygulamaları, fermana karşı yönetimin ve top-
lumun farklı kesimlerindeki tepkilerini değerlendirmekten ziyade özellikle arazi hukuku ile il-
gili getirdiği hükümleri ve fermanın ilanından sonra bu hususta meydana gelen değişiklikle-
ri, dolayısıyla Defterhâne-i Hakanî teşkilatına olan etkilerine değerlendirmeye çalışacağız.564  
Fermanın dikkat çekici özelliklerinden birisi şeriata uymayan devletlerin güçlenmeyeceği ve 
şer’î hükümlerin ön plana çıkarılmasının gerekliliği hususundaki bakış açısıdır. Nitekim bu 
anlayış bilhassa konumuz olan toprak hukukunda belirgin bir şekilde izlenebilmektedir. Örfî 
hukukun kapsamına giren mîrî arazi rejiminde bile şer’î uygulamaların öne çıktığını, bilhas-
sa miras ve intikal konularında örfî hukukun aleyhine olarak şer’î hukukun baskın gelmeye 
başladığını ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Şer’î hukukun öne çıkmasının yanı sıra mülkiyet 
hakkının korunması ve kişilerin topraklarında kendi mülkü gibi çalışması gibi hususlar, ilerle-
yen tarihlerde, yine adı mîrî arazi olarak kalmak ve örfî hukuka dair bazı uygulamalar da de-
vam etmekle birlikte, mîrî araziden özel mülkiyete giden yolda önemli bir yeniliğin başlan-
gıcı olmuştur. 
560  E.Z.Karal, a.g.m., s.695
561  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, C.III, s.48; Ayrıca bkz: “1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi” kısmı, s.129
562  İnalcık, a.g.m, s.615-616.
563  Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, İstanbul 2006, s.87
564  Tanzimat Fermanı’nın önemi, etkileri ve saire konular için bu bölümün dipnotlarında yer alan eserler incelenmelidir.
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Tanzimat Fermanı ortaya koyduğu hükümlerle, Osmanlı Devleti’nde son asırlarda 
hüküm süren keyfiliğin yerine hukuku, düzensizliğin ve güvensizliğin yerine nizam ve emni-
yeti ön plana çıkaran bir kanunlaştırma hareketi olarak kendisini gösterir. Bu dönemin ortaya 
koyduğu kanunlar genel olarak Batılı benzerlerinin taklidi şeklinde ortaya çıkmış olmakla bir-
likte, arazi hususunda ortaya çıkan irade ve nizamnâmeler ile bilhassa 1274 (1858) tarihli A-
razi Kanunnamesi Tanzimat’ın ortaya koyduğu en başarılı ve tamamıyla millî bir kanun çalış-
ması olarak karşımıza çıkmaktadır.565 Nitekim Arazi Kanunnamesi Cumhuriyet Dönemi’nde 
de uzun müddet yürürlükte kalmış ve yeni devletin toprak hukukunun temellerini oluştur-
muştur. Osmanlı Devleti’nin arazi hukukuyla ilgili olarak orijinal, batı tesirinde olmayan, millî 
ve başarılı kanunname ve nizamnâmeler ortaya koyabilmesi şüphesiz ki şer’î ve örfî hukuka 
dayanan köklü geleneklerinin bir sonucudur. 

Tanzimat Devri’nde de büyük oranda ziraî ekonomiye dayanan Osmanlı Devleti’nin, 
yapılan genel reform ve kanunlaştırma hareketleri içerisinde, devletin ve halkın refahı için 
toprak hukukunu bir düzene sokması kadar önemli bir husus olmayacağından, devlet, top-
rak hukuku alanında yapılan düzenlemelerle ziraî ekonomiyi ve buna bağlı sosyal meseleleri 
bir nizama sokmaya çalışmıştır.566  Bu nizamın olgunlaşmış şekli olan 1274 (1858) tarihli Ara-
zi Kanunnamesi’ne kadar olan dönemde çıkarılan irade, hatt-ı hümayun, nizamnâme ve sai-
reyi bir hazırlık ve geçiş dönemi olarak kabul etmek yerinde olacaktır.

Tanzimat Fermanı ile hemen hemen aynı zamanlarda ilan edilen bir fermanda 
Tanzimat’ın malî müesseseler ve toprak hukuku ile ilgili esasları ortaya konulmuş; istisnasız 
herkesin (muaf olan ve olmayan, Müslim veya gayrimüslim) eşit tutularak emlak, arazi, hay-
van ve ticaret mallarına bir kıymet takdir olunmasını, bu vergilerin de birer devlet memuru 
olan muhassıllara bırakılarak, mültezim, mütevelli ve sairenin tanınmamasını emrediyordu. 
Yine, herkesin emlak ve arazisine serbestçe malik ve mutasarrıf olacağını, kimsenin mülküne 
tecavüz edilemeyeceğini ortaya koyuyordu. Tanzimat’ın “can ve mal emniyeti” ile “vergilerin 
belirlenmesi ve eşitlik” prensiplerini ortaya koyan bu hükümler ile devlet birtakım hukukî şa-
hısların eline geçmiş her türlü malî, adlî ve idarî muafiyetleri ortadan kaldırmayı ve vergile-
rin tahsilindeki usulsüzlük ve haksızlıkları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bununla birlikte 
“Hazret-i Mevlana, Zeynel Abidin ve Hacı Bayram-ı Veli gibi birtakım tarikat, tekke ve zaviye-
lere” eski hükümdarlar zamanında tanınmış olan muafiyetler ile onlara tahsis ve tayin edilmiş 
bazı gelirlerin toplanması hususunda, büyük kimselerin manevî ruhaniyetlerinden yardım 
görmek ümidiyle, ayrıcalıklar da tanınmıştır. Bu ayrıcalık, Tanzimat döneminde girişilen kök-
lü reformlar ve eşitlik anlayışının uygulanmasında, başlangıçta bir müddet tereddüt hâlinin 
yaşandığını ortaya koymaktadır.

565  Barkan, “Türk Toprak Hukukunda Tanzimat…”, s.323; Gökbilgin, “a.g.m”, s.106
566  Barkan, “Türk Toprak Hukukunda Tanzimat…”, s.322; Gökbilgin, “a.g.m”, s.105
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Tanzimat’a müteakip ortaya çıkan reformlardan en mühimi de 15 Safer 1256 (18 Ni-
san 1840) tarihli   bir hüküm ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti’nde gelirlerin önemli bir 
kısmını öşür (aşar) denilen ve toraktan elde edilen ürünlerden toprağın verimine, yetiştirilen 
ürüne ve bölgeye göre 1/2 ila 1/10 arasında, aynî bir vergi olarak alınan gelirler oluşturmak-
ta idi. Tanzimat’ın “vergilerinin belirlenmesi ve eşitlik” ilkelerinin bir sonucu olarak ortaya çı-
kan 1256 tarihli irade, aşar vergisinin ülkenin tümünde 1/10 olarak tespit ve tayin edilmesi-
ni öngörmüştür. 567 Devletin büyük bir kısmında 1/8’den daha aşağı olmayan  ve hatta kimi 
yerlerde 1/2’ye kadar çıkan bu verginin 1/10 olarak tüm ülkeye şamil olacak şekilde ilan e-
dilmesi şüphesiz devlet gelirlerini büyük oranda etkileyecektir. Tanzimat’ın temel prensiple-
rinden birisi olan “tebaanın vergi ve devlet karşısında müsavi (eşit) tutulması” hükmü ne pa-
hasına olursa olsun uygulanmalı anlayışından hareketle ortaya çıkan bu hüküm, sonuç itiba-
rıyla halkın menfaatine bir uygulama olarak görünmektedir. Öşür vergisinin toplanmasında 
denetimden uzak olan iltizam usulü uygulanmaktaydı. Mültezimler menfaatlerini temin için 
verginin toplanmasında acımazca davranıp, halkı soyup soğana çevirmekteydi. Hatta çiftçi 
bu vergiyi ödeyebilmek için her şeyini satmak zorunda  kalıp ertesi yıl ekip biçmez hâle gel-
mekte, bu durum hem halka hem de devlet gelirlerine büyük zarar vermekteydi.568 Toprak-
tan alınan verim, ürün cinsi ve bölgeye göre yapılmış olup eskiden beri uygulanmakta olan 
farklı vergi uygulamaları esas itibarıyla eşitliğe daha uygun görünse bile, aşar vergisi ile ilgi-
li bu olumsuz durumları bertaraf etmek isteyen Tanzimat’ın uygulayıcıları, sistemi tüm ülke-
ye şamil tek bir kanun şeklinde uygulamayı hedeflemiş ve devletin zararına bile olsa söz ko-
nusu hükmü  çıkarmışlardır.

Tanzimat Fermanını müteakip toprak hukuku ile ilgili yapılan düzenlemelerden bir 
diğeri de, kadim kanunlara zeyl olmak üzere 10 C.ahir 1261 (16 Haziran 1845) tarihinde ilan 
edilen kanun maddesidir. 569 Kadim kanunlar gereğince, üç sene boz ve hâlî bırakılan yerler 
sahib-i arz tarafından tapu resmi alınarak talip olan bir başkasına verilebilmekteydi. Ancak 
Tanzimat Fermanı’nın “Askerlik usullerinin belirlenmesi ve askerliğin vatan görevi addedilmesi” 
yönündeki hükümleri çerçevesinde 1260 tarihinde yapılan düzenleme ile askerliğin beş se-
ne olarak belirlenmesi üzerine, askerlik görev süresi içinde arazileri boz ve hâlî kalacak olan 
reayaya bu durum zulüm ve haksızlık olacaktı. 1260 tarihli düzenleme bu durumda olan as-
kerlerin arazilerinin boz ve hâlî kaldı diye talip olan başkalarına verilmesinin önüne geçerek, 
söz konusu hükmün başına “kavî bir özür bulunmaksızın” boş bırakılan arazinin taliplerine ve-
rilebileceğini beyan etmiş ve vatan görevini yerine getiren tebaanın haklarını muhafaza altı-
na almıştır. Toprak hukuku ile ilgili yapılan bu düzenleme de Tanzimat’ın eşitlik ve adaleti te-
sis etmek yönündeki kararlılığının ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

567  Gökbilgin, “a.g.m”, s.106-107; Barkan, “Türk Toprak Hukukunda Tanzimat…”, s.351-355
568  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s.47-48
569  Kanun maddesinin tam metni için bkz: Karakoç Serkiz, Tahşiyeli Kavanin, C.I, s.123, İstanbul 1341
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1. 7 CEMAZİYE’L-EVVEL 1263 TARİHLİ RESMÎ TEBLİĞ

Tanzimat’ın temel prensiplerini hayata geçirmeye yönelik arazi hukuku ile ilgili ola-
rak yapılan ve Defterhâne’yi de yakından ilgilendiren en önemli adımlardan birisi de irade-i 
seniyye ile ilan edilen 7 C.evvel 1263 (23 Nisan 1847) tarihli resmî tebliğdir. Söz konusu teb-
liğde, kanunlar çerçevesinde merkezî bir teşkilat tarafından tapu senedi düzenlemesinin ve 
bunların kayıt altına alınmasının hükme bağlanması, hem günümüz tapu sicilinin temelleri-
nin atılması hem de Defterhâne’nin teşkilat yapısı ve işleyişini derinden etkilemesi açıların-
dan büyük önem arz ettiğinden tebliğin tam metni aşağıda verilmiştir. 

7 Cemaziye’l-evvel 1263 (23 Nisan 1847) Tarihli Tebliğ-i Resmî
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“Beyândan müstagnî olduğu vechle Memâlik-i Devlet-i ‘Aliyye’de bulunan emlâk ikiye 
münkasim olup biri evkâflar tahtında bulunan arâzî ve biri dahi tımar dâhilinde bulunan arâzî 
olup arâzî-i mevkûfenin mahlûlâtı cânib-i vakfa ‘â’id olduğu misillü arâzî-i mîriyyenin mahlûlâtı 
dahi sâhib-i ârza ya’ni taraf-ı devlete râci’ olmasıyla mukaddemâ verilen nizâm mûcebince arâzî-
i mîriyyeden taşralarda vukû’ bulan mahlûlâtın 2000 guruşluktan yukarısı Hazîne-i Celîle’ye ve a-
şağısı ol arâzînin a’şârını der-‘uhde edenlere ‘â’id olup ancak bu sûrete birtakım fesâd karışmakta 
ve o cihetle emvâl-i hazîne telef olmakda olduğuna ve bu makûle arâzî-i mîriyyenin intikâlinde ve 
yâhûd başkasına fürûhtunda tasarruf için verilen senedler der-‘uhdeciler nâmına olup bunda da-
hi uygunsuzluklar göründüğüne ve halbuki bâlâda beyân olunduğu vechle emlâk-i mahsûsanın 
cüz’-i a’zamı olan işbu arâzî mâddesinin böyle müteşettit hâlden kurtarılması ehemm ve el-
zem olduğuna binâ’en sâye-i muvaffakıyet-vâye-i Hazret-i Mülûk-âne’de bu mâddenin dahi 
bir hüsn-i sûrete konulması esbâbı Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı ‘Adliyye ve Meclis-i ‘Âlî-i ‘Umûmî’de 
lede’l-müzâkere bundan böyle o misillü vukû’ bulacak arâzî mahlûlâtının tamâmiyle Hazîne-i 
Celîle’ye râci’ olması ve mülhak kazâlarda vukû’ bulan ferâğ ve intikâl harçlarının nısıfları dahi 
kezâlik Hazîne-i Celîle’ye ‘â’id olup nısf-ı diğerlerinin kazâ müdürlerine i’tâsı ve re’s-i elviye harç-
larının öteden beri olageldiği vechle hazîne-i mezkûreye îrâd kayd olunması ve tapu temessüğü 
nâmıyla verilmekte olan senedât yolsuz ve usûlsüz olduğundan ve arâzî-i mîriyye Taraf-ı Devlet-
i ‘Aliyye’den tefvîz buyrulmak hasebiyle senedâtının dahi bir hüsn-i usûle konulması ve aklâm-ı 
şâhâneden birinde mukayyed bulunması levâzım-ı umûrdan idüğünden senedât-ı merkûmenin 
ba’d-ezîn Defterhâne-i ‘Âmire Kalemine kayd olunmak üzere matbû’ ve Defter Emâneti’nin müh-
rüyle memhûr senedler i’tâ olunması ve şimdiye kadar arâzî-i mîriyye yalnız evlâd-ı zükûra intikâl 
edip evlâd-ı inâs tasarruf ve verâset hukûkundan mahrûm olup eğer ki tâ’ife-i nisâ bi’l-fi’l erbâb-
ı zirâ’atten değil iseler de zirâ’at familyası teşkîl edebilecekleri ve o cihetle kendilerine müntakil 
olacak arâzîyi i’mâr eyleyecekleri bedîhî olmak mülâbesesiyle sâye-i lûtf-vâye-i Cenâb-ı Mülûk-
ânede evlâd-ı inâsın dahi hakk-ı tasarruf arâzîden hisse-yâb olmaları usûl-i mülkiyeye ve ka’ide-
i hakkâniyete muvâfık düşeceğinden mecmû’a-i ma’delet ve merhamet olan ‘asr-ı Nasfet-i Hasr-
ı Hazret-i Mülûk-âne’nin âsâr-ı celîle ve cümlesinden olmak üzere fî-mâ-ba’d evlâd-ı inâsın da-
hi arâzî-i mîriyye ashâbından olan babalarına hall vukû’unda evlâd-ı zükûr gibi hakk-ı verâsete 
dâhil olmaları husûsları münâsib-i mütâla’a olunup keyfiyyet hâk-i pây-i hümâyûn-ı Cenâb-ı 
Pâdişâhîden lede’l-istîzân husûs-ı mezbûrun olvechle nizâma rabt ve tevsîki ile îcâbının icrâsına 
emr ü irâde-i me’âlî-ifâde-i Hazret-i Hilâfet-penâhî müte’allik ve şeref-sudûr buyrulmuş ve ahkâm-
ı münîfesi icrâ ve infâz kılınmıştır.” 570

570  Karakoç Serkiz, a.g.e., C.I, s.124-125
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Tebliğ’in Sadeleştirilmiş Metni

“Açıklamaya gerek olmadığı üzere, Osmanlı Devleti’nde bulunan emlak ikiye ayrılır. Bi-
ri, vakıfların elinde bulunan arazi diğeri de timar dâhilinde bulunan arazidir. Vakıf arazinin mah-
lulatı vakfa ait olduğu gibi mîrî arazinin mahlulatı da sahib-i arza yani devlete ait olmasıyla ön-
ceden verilen nizam gereğince mîrî araziden taşralarda meydana gelen mahlulatın 2000 kuruş-
luktan yukarısı hazineye, aşağısı ise o arazinin öşrünü alanlara ait olup, ancak bu duruma birta-
kım fesat karışmakta ve o nedenle hazinenin malları telef olmakta olduğundan ve bu gibi mîrî a-
razinin intikalinde veya başkasına satışında kullanım için verilen senetler toplayanlar adına olup 
bunda da uygunsuzluklar görüldüğünden, halbuki yukarıda açıklandığı üzere devlete ait olan a-
razinin büyük bir kısmını oluşturan işbu arazi maddesinin böyle karışıklıktan kurtarılması büyük 
önem ve gereklilik arz ettiğinden padişah tarafından bu maddenin de iyi bir duruma konulması 
çaresi Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Âli-i Umûmî’de müzakere edilerek bundan böy-
le bu gibi meydana gelecek arazi mahlûlâtının tamamıyla hazineye dönmesi ve bağlı kazalarda 
meydana gelen ferağ ve intikal harçlarının yarısının da aynı şekilde hazineye ait olup, diğer yarı-
sının kaza müdürlerine verilmesi ve liva merkezi harçlarının önceden olduğu üzere hazineye ge-
lir kaydolunması.

Tapu temessüğü adıyla verilmekte olan senetler yolsuz ve usulsüz olduğundan, miri ara-
zinin devlet tarafından kullandırılması sebebiyle senetlerinin de iyi bir yola konulması ve merkez-
deki kalemlerden birinde de kayıt altında bulundurulması gerekli işlerden olduğundan adı ge-
çen senetlerin bundan sonra Defterhâne-i Âmire Kalemi’ne kaydolunmak üzere matbu ve Defter 
Emaneti’nin mührüyle de mühürlenmiş senetlerin verilmesi.

Şimdiye kadar mîrî arazinin yalnız erkek evlada intikal edip, kız evladın tasarruf ve vera-
set hukukundan mahrum olup, eğer kızlar bilfiil ziraat erbabı değiller ise de ziraat ailesi oluştura-
bilecekleri ve bu yönden kendilerine intikal edecek araziyi imar edebilecekleri aşikar olduğundan 
padişah tarafından kız evladının tasarruf hakkının ve araziden hisse almalarının mülk edinme u-
sul ve hakkaniyet kaidelerine uygun düşeceğinden bundan böyle kız evladın da mîrî arazi sahibi 
olan babalarının ölümü hâlinde erkek evlatta olduğu gibi veraset hakkına dâhil olmaları hususu 
uygun görülmüş ve keyfiyet padişahın iznine sunulduğunda, bu hususun bir düzene bağlanma-
sı ve gereğinin yapılması padişahın emir ve izniyle kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.”

Teblîğ’de görüleceği üzere, Osmanlı devlet nizamının esas teşkilatı bozulup, o vak-
te kadar devlet namına ve sahib-i arz sıfatıyla arazi muamelelerini idare eden sipahiler orta-
dan kaldırıldıktan sonra, bu nevi toprak işleriyle yakın alakaları olmayan ve tecrübeleri bu-
lunmayan mültezim ve muhassıllar uğraşmaya başlamış; “senet verme”, “vergi toplama” yet-
kileri bunlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.571  Bu uygulama ise yolsuz ve usulsüz bir 

571  Barkan, “Türk Toprak Hukukunda Tanzimat…”, s.359; Gökbilgin, “a.g.m”, s.107
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şekilde uygulanıp suiistimallere yol açmış ve dolayısıyla devlete zarar vermiştir. Tapu sene-
di düzenlenmesinin yeni bir usule sokulması ve buna bir düzen verilmesiyle verilen senetle-
rin kayıt altına alınmasının en lüzumlu konulardan birisi olduğu Tebliğ’de belirtilerek, senet-
lerin düzenlenmesi ve bir sicile kaydedilmesi hususunda kalemlerden birisinin yetkilendiril-
mesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Senet verme işi ile ilgili olarak da Defterhâne-i Âmire 
Kalemi görevlendirilmiş olup, tapu senetlerinin bundan sonra Defter Emâneti mührüyle mü-
hürlenerek verilmesi ve verilen senetlerin kaydedilmesi karara bağlanmıştır.

Resmî Tebliğ’in ortaya koyduğu bu hükümler, topraktan alınan vergi gelirlerini 
merkezî hazinenin elinde toplamayı ve arazi hukukuyla ilgili muameleleri bölgeden bölge-
ye değişmeyen, kişilerin tasarrufuna ve keyfîliğine bırakılmayan belirli bir nizam içinde ve 
merkezî kontrol altında yürütmeyi hedef almıştır. Böylece eski düzenin devlete ve tebaaya 
zarar veren unsurları da temizleniş olacaktır. Arazi ile ilgili tasarrufa yönelik kayıtlar daha ön-
ce tahrir defterlerinde de kaydedilmekte ise de bunlar daha ziyade askerî ve malî hususlara 
yönelik kayıtlardı. Tanzimat’tan sonra ise adı yine mîrî arazi olarak geçmekteyse de uygula-
mada bu araziler üzerinde özel mülkiyete doğru bir eğilim olduğu açıkça görülmektedir. Ni-
tekim tebliğin son kısmında da görüleceği üzere erkek çocukların yanında kız çocukların da 
miras hakkı tanınması bu eğilimi açıkça ortaya koyan önemli gelişmedir. Örfî hukuka ait bir a-
landa özel mülkiyetle alakalı şer’î miras hukuku kaidelerinin uygulanmaya başlaması ve son-
raki kısımlarda da görüleceği üzere şer’î hukukun örfî hukuk alanına yayılması bu değerlen-
dirmeyi teyit etmektedir.

Bu Tebliğ’den yalnızca bir 
hafta sonra 14 C.Evvel 1263 (30 Ni-
san 1847) tarihli ve “İrade-i Seniyyeyi 
Mutazammın Tebliğ-i Resmî”de ön-
ceki resmî tebliği dayanak göstere-
rek “…arazi-i mîrîye veraseti 
hukukundan kız evlatlar mahrum ol-
makta ise de, bundan sonra tasarruf 
hakkına sahip olacakları ve kadınlar 
üzerinde bulunan arazinin ise kadim 
kanunlar çerçevesinde ne oğla ne kı-
za intikal edebilirken bundan son-
ra babadan olduğu gibi anadan da 
oğla ve kız evlada intikal edebilece-
ğini…” 572 hüküm hâline getirmiş-
tir. Halbuki, bundan öncesinde ana-

572  Karakoç Serkiz, a.g.e., C.I, s.126

14 C.Evvel 1263 (30 Nisan 1847) tarihli ve “İradei Seniyyeyi 
Mutazammın Tebliğ-i Resmî
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dan kalan topraklara erkek çocuklar bile dışarıdan herhangi birisi gibi tapu resmini ödeyerek 
talip olabilmekteydi. 14 C.Evvel 1263 tarihli Tebliğ’de kız ve erkek evlatların hak sahibi olduk-
larının belirtilmesine rağmen, haklarını aramak üzere ne kadar süre boyunca dava açabile-
ceklerinin belirtilmediğini ifade eden ve defter emini tarafından Meclis-i Vâlâ’ya sunulan tez-
kirenin573  sonucunda çıkarılan ve yeni hazırlanmakta olan kanuna574 zeyl olmak üzere Mu-
harrem 1264 (Aralık 1847) tarihinde ilan edilen Kanun Maddesinde “Kız ve erkek evlatların an-
ne ve babalarından intikal eden arazi-i mîrîye üzerinde hak sahibi olduklarını ve haklarını ara-
mak üzere intikalden itibaren on sene müddetle dava açma hakkına sahip bulunduklarını” 575 
ortaya koymuştur.

Bunlardan sonra 23 R.Evvel 1265 (16 Şubat 1849) tarihinde ilan edilen bir irade-i se-
niyye576  ise, verasetle ilgili hususlarda şer’î hükümlerin uygulanmasının gerekliliğini dile ge-
tirip, miras karşısında evlatların yanı sıra evladı olmaması hâlinde sırasıyla erkek ve kız kar-
deşleri, baba ve annesini ve oğlunun oğlunu hak sahibi olarak kabul etmiştir. Bunlardan son-
raki tarihlerde, hatt-ı hümayun ile kabul edilen bir kanun çerçevesinde, şer’î hukukun alanı 
daha da genişleyerek, yalnız birinci dereceden yakınlarla sınırlı kalınmayarak, verasetle ilgili 
konularda hısım ve akraba da mirasçı olarak kabul edilmiştir.577  

573  BOA.A.AMD. dos no:1/88
574  Yeni hazırlanan kanundan maksat, Şeyhülislam Arif Hikmet Bey tarafından hazırlanmaya devam edilen ve 23 Rebiü’l-evvel 1265 tarihinde 
ilan edilecek olan “Kanun-i Sultanî” kastedilmektedir. Bu kanun için bkz: s….
575  Karakoç Serkiz, a.g.e., C.I, s.127
576  Karakoç Serkiz, a.g.e., C.I, s.128-129
577  BOA. Y.EE. dos.no: 36/12, s.1: Belge Tarihi: 17 Muharrem 1284

23 R.Evvel 1265 (16 Şubat 1849) tarihinde ilan edilen bir irade-i seniyye
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Bunlar ve benzeri irade, tebliğ, kanun ve nizamlarla örfî hukuk alanına ait olan mîrî 
arazi üzerindeki veraset hukuku ile ilgili hususlarda, şer’î kanunlar alanını hayli genişleterek, 
mülkiyete ait olup, fıkıh kurallarına göre hüküm verilen bir alan hâline dönüşmüştür. Bütün 
bu uygulamalar ise, mîrî arazinin özel mülkiyete dönüşmekte olduğunu açık bir şekilde or-
taya koymaktadır. Bu anlayış zamanla çıkarılan kanunların ve tapu senedi verilmesi uygula-
masının tesiriyle reayada da yerleşmeye başlamıştır. Reaya tapu senedini aldığı araziyi ken-
di mülkü gibi görmeye başlamıştır. Tapu kelimesinin, “arazi-i mîrîyenin tasarrufu için verilen 
sened karşılığı ödenen icare (bir nevi kira-peşin ödeme) olduğu, yoksa senedden maksadın 
rakabe olmadığı vurgulanmaya çalışılmış ve hatta arazi kanunnamesi üzerine yazılan şerh-
lerde de bu konu izah edilmeye çalışılmış, fakat bu anlayış gittikçe daha da yaygın bir şekil-
de yerleşmiştir.578

Mîrî araziler üzerindeki tasarruf yetkilerinin 
giderek özel mülkiyete dönüşmesinin başlangıcı o-
larak da kabul edilebilecek olan 7 C.Evvel 1263 ta-
rihli resmî tebliğin konumuz açısından en önemli ta-
rafı ise tapu senetlerinin Defterhâne mührü ile mü-
hürlenerek verilmesi ve bu senetlerin Defterhâne’de 
belirli bir sicile kaydedilmesi hükmüdür. Bu hüküm 
ile taşınmaz malların bir sicile yeni “tapu siciline” 
kaydedilmesi fikrinin temelleri atılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından iti-
baren arazi ile ilgili defterlerin tutulduğu ve mua-

melelerin yürütüldüğü önemli bir kalem olan Defterhâne’nin tapu senetlerini düzenlemek 
ve tapu sicilini tutmakla görevlendirilmesinden itibaren teşkilat yapısı değişip genişleyerek, 
günümüz modern tapu teşkilatına benzer bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla 7 
C.Evvel 1263 (23 Nisan 1847) tarihini, mülkiyete esas teşkil etmek üzere tapu sicilinin tutul-
masının ve günümüz modern tapu teşkilatının kuruluş tarihi olarak kabul etmek mümkün-
dür.

Günümüzde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün kuruluş yıldönümü olarak, ileriki kısımda 
ele alınacak olan 5 C.Ahir 1263 tarihli Nizamnâmenin i-
lanı başlangıç olarak kabul edilip her yıl kutlanmakta ise 
de, bu Nizamnâmenin söz konusu tarihte ilan edilmedi-
ği, bu tarihin Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, fer-
manın gereği olarak ilan edilen kanun ve nizamnâmelerin 
kaydedilmesi amacıyla tutulan “kavanin-i kalemiyye 
defteri”ne kaydedildiği tarih579 olduğu anlaşılmaktadır. 

578  Ali Haydar, Şerh-i Cedidi’l-Kanuni’l-Arazi, İstanbul 1311, s.32
579  Nizamnâmenin kayıt tarihi ve göndermeler için bkz: Karakoç Serkiz, a.g.e., C.I, s.126, 307

Defter-i Hakanî arması 

Defter-i Hâkanî mührü
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Nizamnâmenin ise, Nizamnâmeye dayanak olan 7 C.Evvel 1263 tarihli tebliğin hemen arka-
sından ilan edilmiş olması gerekmektedir. Zira yukarıda da sözü edilen 14 C.Evvel 1263 ta-
rihli Resmî Tebliğ’de bu Nizamnâmeye gönderme yapılması, Nizamnâmenin 7 ila 14 C.Evvel 
tarihleri arasında yayınlanmış olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, birçok arşiv vesikasın-
da yeni tapu nizamına gönderme yapılan metinlerde sürekli olarak “C.evvel ayı iptidasından 
itibaren” ifadesine rastlamaktayız.580  Yine,Fetvahânece şer’-i şerife uygunluğu tasdik edilen 
Nizamnâme’nin tab’ ettirilerek neşr ve ilan edilmesi hususundaki Gurre-i C.Evvel 1263 tarihli 
Tezkere 581 de Nizamnâme’nin daha erken bir tarihte ilan edildiğini desteklemektedir. 

Nizamnâmenin kesin 
ilan tarihinin bilinmemesi ve 
bu nizamnâmenin de 7 C.Evvel 
1263 tarihli tebliğin sonucu o-
larak ortaya çıkması dikkate alı-
nırsa, Teşkilatımızın kuruluş ta-
rihi olarak 7 C.Evvel 1263 yani, 
23 Nisan 1847  tarihinin kabul 
edilmesi hakikate daha uygun 
görülmektedir.

580  Bu ifade arşiv belgelerinde çok sayıda yerde kullanılmakta olup örnek olarak bkz: BOA.A.DVN.MHM. dos.no:5/5; BOA.A.AMD. dos.
no:1/88; BOA.İ.MSM. dos.no:21/513 vs.
581  BOA.A.AMD. dos.no:1/88

Defterhane mührü ile mühürlenmiş tapu senedi örneği
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2. 5 CEMAZİYE’L-AHİR 1263 TARİHLİ TAPU NİZAMNÂMESİ

“Bu defa tapu hakkında icra olunacak nizamattır ki bervech-i ati beyan olunur” baş-
lığı ile yayınlanan ve 5 Cemaziye’l-Ahir 1263 (21 Mayıs 1847) tarihinde “Kavanîn-i Kalemiye 
Defteri”ne kaydolunan bu Nizamnâme, araziye müteallik olarak Tanzimat’tan itibaren yayım-
lanan hüküm, irade ve kanun maddelerini bünyesinde toplayıp izah ettiği gibi, 7 Cemaziye’l-
Evvel 1263 tarihli Resmî Tebliğ’de ifade edilen senet düzenleme ve arazi tasarrufuna ait mu-
amelelerin ayrıntılarını ihtiva etmekle ve 1274(1858) Arazi Kanunnamesi’nin öncesinde a-
raziye ait her türlü işlemi derli toplu ve tüm ülkeye şamil olmak üzere izah ve ilan eden ilk 
nizamnâme olarak karşımıza çıkmaktadır. Nizamnâmeyi açıklayan ve uygulamasını izah e-
den bir takım irade ve hükümler de ilan edilerek yürürlüğünü devam ettiren ve hatta bir çok 
hükümleri Arazi Kanunu ve sonrasındaki nizamnâmelerde de yer almış olan ve 14 madde-
den oluşan bu nizamnâmenin önemine istinaden, aşağıda tam metni verilmiştir:582  

582  Tapu nizamnâmesinin tam metni için bkz: Karakoç Serkiz, a.g.e, C.1, s,307-311

5 Cemaziye’l-Ahir 1263 (21 Mayıs 1847) tarihli Tapu Nizamnamesi



140

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Defterhâne-i Hakanî

1- Anadolu ve Rumeli’de kâin gayr-i ez evkâf zuhûr eden arâzi-i mîriye mahlûlâtının 
şimdiye kadar 2000 guruşlukdan yukarısı cânib-i hazîne-i celîleye ve ondan aşağısı deruhdecilere 
âid olmakda ise de bundan böyle  mahlûlât-ı mezkûrenin tamamıyla hazine-i celîle-i merkûme 
cânibine âid ve râci olması

2- Arâzi-i emîriyeden bir tarla tapuya müstehak oldu denilmesi mutasarrıfı bilâ ve-
led fevt oldukda ol tarla ta‘tîlde vikâyeten ve zürrâ‘ tâifesinden âher kimesneye tefvîz olunmağa 
müstehak ve şâyân oldu demek olarak bu sûretde resm-i tapu ta‘biri dahi ol arâzinin mu‘accele-
i misliyesi olub yoksa ba’zı mahallerde müte’ârif olduğu üzere mahlûl olan arâzinin bir senelik 
hâsılâtı olmadığı

3- Öteden beri arâziye müte’allik senedât bayağı kağıda şimdilerde ba’zan varaka-
i sahîhaya yazılarak bu sûret tedâvül etmekde ise de işbu arâzi cânib-i devlet-i aliyyeden tefvîz 
buyurulmakda olmasına nazaran senedâtının dahi daha i’tibâr ve i’tinâlıca olması ve bunla-
rın bu tarafda aklâm-ı şâhâneden münâsib birinde nizâmât-ı hasane tahtında olarak mukay-
yed bulunması mazbûtiyet-i maslahat ve eshâbı haklarında dahi hayr ve menfa’ati müstelzim 
olacağından bundan böyle senedât-ı mezkûre bayağı kağıda ve varaka-i sahîhaya yazılmayıp 
arâziye mahsûs olmak üzere bâlâları tuğrâ-yı garrâ-yı hazret-i mülûkâne ile mu’anven ve matbû’ 
sened tanzîm ve bunların sebt ve kaydına Defterhâne-i Âmire Kalemi tahsîs olunarak senedât-
ı lâzıme bu tarafdan i’tâ olunmak üzere fîmâ ba’d taşralarda o makûle arâzînin tefvîz ve ihâle 
ve ferâğ ve intikâli vukû’unda hangi kazâ ve karyede vukû’bulmuş ve kime tefvîz olunacak ve 
kimden kime ferâğ ve intikâl etdirilecek ise isim ve şöhretleri ve arâzinin hangi sancak ve kazâ 
ve karye ve timâr ve mukâta’a dâhilinde olduğu ve hudud ve sınırı gösterilerek tâbî’ bulunduğu 
kazâ meclisinde mazbatası yapılıp ve ol kazâdan dahi mülhâk olduğu sancak başına gönderi-
lip mûcebince sancak başının büyük meclisinde dahi senedinin tanzîmi zımnında diğer mazba-
ta terkîm olunarak kazâ meclisi mazbatası sancak başında hıfz ve ibkâ ve iktizâ eden mu’accelât 
ve harc-ı ferâğ ve intikâlâtı mal memurları ma’rifetiyle ashâbından ahz ve istîfâ olundukdan son-
ra mezkûr büyük meclis mazbatası sancak başında bulunacak ve vülât-ı izâm ve mutasarrifîn-i 
kirâm ve muhassilîn taraflarından 11. Bendde beyân olunan usûl üzere bu tarafda bulunan kapı 
kethüdâları ve müdîr umûrları câniblerine gönderilib bunlar dahi vârid olan mazbataları tevkîf 
ve te’hîr etmeyerek derhal mahalline takdîm ile usul ve nizâmına tevfîkan kalem-i mezbûr ta-
rafından senedât-ı lâzimesini istihsâl ve müşâr ve mûmâileyhim taraflarına serî’an irsâl ederek 
mahallinde ashâbına verilmesi ve ferâğ ve intikâlât vukû’unda mahallinde bade’l-kayd senedât-
ı mezkûrenin tecdîdi iktizâ etmeyib te’âmül-i kadîmi vechile etrâf ve zuhûrlarına yürüdülmek 
ve emîn-i Defter-i Hâkânî ta’biriyle hek  ve tanzîm ve tahsîs olunacak mühür ile  temhir olun-
mak üzere mazbatasıyla beraber senedâtın gönderilmesi ve fakat yazı yazacak mahalli kalma-
dığı veyâhud fersûde olarak kâbil-i isti’mâl olamadığı hâlde ol vakt tecdîd olunması ve bir de 
ber minvâl-i muharrer kazalar taraflarından büyük meclise gelecek mazbatalar ta’addüd etdiği 
hâlde ashabını posta masarifinden vikâyeten her biri içün büyük meclisden başka başka mazba-
ta terkîmine hâcet olmayarak tecemmü’ etdikçe birkaç adedi  birleşdirib yine kazalar mazbatala-
rından muharrer isim ve şöhret ve hudud ve sınır keyfiyetleti tamamıyla gösterilerek büyük mec-
lis mazbatası bâlâsına yazılıp bu tarafa ol suretle inhâ kılınması



141

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Defterhâne-i Hakanî

4- Arazi-i mahlûlâtdan bedel-i mu’acceli ve ferâğ ve intikâlâtında dahi harâc-ı 
mu’tâdı alınacağı misillü müceddeden verilecek sened içün dahi masrafı mukâbili olarak üç gu-
ruş kağıd bahâ alınması ve bunlardan beher mâh ne mikdâr hâsılât olur ise vergi cedvellerine 
idhâl ile mal memurları taraflarından hülâsalarının cânib-i hazîne-i celîleye takdîm ve irsâl olun-
ması ve fakat ferağ ve intikâl harçları nısıflarının kazâ müdürlerine verilmesi

5- Kânûn-ı kadîmde bilâ veled zükûru fevt olan kesânın arâzisi kızına meccânen 
intikâl etmediği misillü anadan oğluna dahi meccânen  tarla intikâl etmeyib fakat mezbûrlar 
müstehakk-ı tapu olduklarından tapu-yı misl ta’biriyle tefvîz olunmakda ise de kâffe-i ahâli hak-
kında mebzûl olan merhamet-i seniyye iktizâsınca bu dahi bir inâyet-i cedîde-i aleniye olmak 
üzere bundan böyle arâzi-i mîriyeye mutasarrıf olan kimse fevt oldukda ol arazi musakkafât-
ı evkâfda câri olduğu misillü mutlakâ evlâdına ale’s-seviyye intikâl etmek ya’ni mutasarrıf o-
lan baba yahûd ana fevt oldukda tasarrufunda bulunan tarla ve bağ ve çayır her ne ise oğlu-
na ve kızına meccânen ve mütesâviyen intikâl edip fakat bedel-i misli ya’ni  mu’accelesi erbâb-ı 
vukûf ma’rifetiyle lede’t-tahkîk harc-ı intikâl nâmıyla yüzde beş guruş alınması ve kezâlik arâzi-i 
mîriyeye mutasarrıf olan kesân hakk-ı tasarrufunu âher kimesneye ferâğ eyledikde bundan dahi 
yüzde beş guruş harc-ı ferâğ ahz olunması ve eğerki mutasarrıf ve mutasarrıfesi bilâ veled fevt o-
lur ise bu defa Dîvân-ı hümâyûn kayd ile i’tâ olunan pusula mûcebince merâtib-i istihkâkiyelerine 
göre bi’t-tercîh veresesine ve bunlar tâlib olmadıkları hâlde akrâbalarına ve onlar dahi tâlib ol-
madıkları sûretde ol arâzide şerîklerine ve suver-i mezkûrenin hiç birisi olmadığı hâlde ihtiyâcı o-
lan âher kazâ ve karye ahâlisine te’âmül-i kadîm üzere erbâb-ı vukûf ve meclis-i kazâ ma’rifetiyle 
tebeyyün edecek bedel-i misliyle teklîf olunarak kabûl ederler ise tefvîz olunub bunlar da isteme-
dikleri hâlde lede’l-müzâyede ecânibden tâlib olanlara tefvîz kılınması

6- Arâzi ashâbından ba’zıları mutasarrıf oldukları tarlalarını bu tarafda dahi âhere 
ferâğ ederek iktizâları mehâkimde rü’yet olunmakda ise de bu kerre te’sîs olunan nizâm îcâbınca 
ba-ez-în bu tarafda arâzisini ferâğ murâd edenler oldukda mehâkimde rü’yet olunmayarak fâriğ-
i mefrûğun-leh Defterhâne- Âmire emini bulunan zât tarafına gidüb orada takrîrleri alınarak 
fâriğin sahîhan mutasarrıf olduğu tebeyyün eyledikden sonra evvel emirde fâriğin fi’l-asl yedin-
de bulunan atik senedi cedîd senede tebdîl olunub ba’dehû ferağı hâmişine yazılarak iktizâ eden 
harcı ahz ve istîfâ ve senedi mefrûğun-lehe i’tâ olunması ve bu keyfiyetin îcâbı vechile mehâkime 
dahi bildirilmesi

7- Arâzi Senedâtı hakkında ittihâz olunan usûl-i meşrûha eğerçi bundan böy-
le tanzîm olunacak senedât hakkında câri olub el-hâlet-ü hâzihi ashâb-ı arâzi yedlerinde bulu-
nan senedât-ı atîka-i sahîhanın senedât-ı cedîdeye tebdîli hakkında bir gûne cebir sûreti olma-
yarak ashâbının re’ylerine müfevaz ise de şu kadar var ki işbu senedât-ı cedîde devletçe verilmiş 
ve kalemine kayd olunmuş olacağı cihetle ‘âdî senedâtın mukbes olmayıp bi’l-vücûh i’tibâr ve 
ihticâca şâyân olmasıyla elbette senedât-ı ‘atîka her çend sahîh olsa bile bunların ekserîsi usûl-i 
‘atîka üzere mechûlü’l-ahvâl mültezim ve sipâhi mühürleriyle memhûr şeyler olduğundan bura-
ca mu’teber ve mevsûk olmayacağından ve bu makûle senedât-ı ‘atîkanın tebdîline ashâbı tâlib 
oldukları hâlde fakat kendilerinden beher sened için kâğıt-bahâ olarak üçer guruş ve bir de pos-
ta masrafı alınıp bundan dolayı diğer sûretle bir gûnâ resm taleb olunmayacağına nazaran bu 
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bâbda bir gûnâ cebr sûreti olmayarak ancak o misillü senedât-ı ‘atîkanın tebdîli ashâbı hakkın-
da hayırlı olacağının dahi i’lânıyla tâlib olanlar haklarında iktizâsının icrâ kılınması

8- Mahlûl tarla haber verilmeyerek mektûm kalmış olup da sonradan haber alındık-
da tasarruf eden şahıs tapuya müstahak olan kesândan bulunur ise erbâb-ı vukûfun takdîr ey-
lediği mu’accele-i misliyyesiyle ve eğer ecânibden ya’ni tapuya müstahak olmayan kesândan ise 
bâlâda beyân olunan tedkîkât icrâ ve müzâyede olunarak değer-bahâsına tefvîz olunması

9- Babadan ve anadan intikâlen ve yâhûd akrabâdan olarak bi’l-istihkâk arâzîye 
mutasarrıf olanlar gibi on seneden mütecâviz bilâ-sened yedinde tarla bulunan eşhâs dahi mu-
tasarrıf olacağından o makûlelerin yedlerinde olan tarlanın mahlûl ‘adıyla yedinden alınması 
mugâyir-i kânûn olup fakat intikâl harcı mikdârı resm ahzıyla müceddeden sened verilip kemâ-
kân yedinde ibkâ olunması

10- Müte’ârif eşhâs ‘uhdelerinden münhal olan çiftlikât ve arâzîden mâ-‘adâ arâzî-
i mahlûleyi her kim haber verir ise meclisçe müzâyede ve tefvîz icrâ olunduktan sonra bedel-i 
mu’accelinden bi’l-hesâb haber veren kimesneye yüzde 5 guruş ihbâriyye verilmesi ve o makûle 
müte’ârif olmayan mahlûlâtın boz ve hâlî bulunan arâzî-i mîriyyenin zirâ’at müdürleri yâhûd 
vekîlleri ma’rifetleriyle zâhire ihrâcâtında bedel-i mu’accelâtından humsu, haber veren zirâ’at 
müdürü ise ona ve müdür vekîli ise humsunun nısfı vekîle ve nısf-ı diğeri tâbî’ olduğu mahallin 
zirâ’at müdürüne i’tâ kılınması mukaddemki usûl iktizâsından ise de boz ve hâlî bulunan arâzîyi 
müceddeden açacak olanlardan bend-i âhirde gösterildiği vechle li-ecli’t-teşvîk mu’accele alun-
mayarak meccânen sened verileceğinden bu maddede humsa mahal kalmayıp fakat mahlûlât-ı 
vâkı’ayı zirâ’at müdürleri ve vekîlleri haber verdikleri hâlde humsundan sarf-ı nazarla sâ’irleri gi-
bi bunlara dahi kezâlik yüzde 5 guruş ihbâriyye i’tâ olunması

11- Ashâb-ı arâzîden biri mutasarrıf olduğu tarlasını âhere ferâğ murâd eyledikte 
meselâ yalnız mefrûğün-leh meclise gelip de filan kimesne tarlasını bana ferâğ eyledi deyü vâki’ 
olan ifâde-i mücerredesine i’tibâr olunmayarak fâriğ ve mefrûğün-leh birlikte oldukları hâlde 
takrîrleri alınarak ona göre mazbatasının tanzîm olunması

12- Usûl-i meşrûhaya tatbîkan bu tarafa gönderilecek arâzî mazbata ve senedleri 
âher evrâk ve torbalara karıştırılmayıp mahsûs bir zarf derûnuna konulup zarfın üzerine arâzî 
senedâtıdır, deyü işâret olunduktan sonra zîrî dahi re’s-i sancakta olan büyük meclis mührüy-
le ve mürekkeble temhîr ve postahâne tarafına tesyîr olunarak hîn-i vürûdunda postahâne ta-
rafından dahi mahallî vâli ve mutasarrıf ve muhassılının kapu kethüdâsı ve müdîr-i umûrları ta-
rafına verilip oralardan dahi mührü fekk olunmaksızın doğruca müşârün-ileyh Defter-i Hâkânî 
Emîni tarafına teslîm ve onların ma’rifetiyle mührü küşâd olunup iktizâsının icrâsıyla serî’an ma-
halline gönderilmek üzere yine müşârün-ileyh tarafından dahi memhûren ol mahallin me’mûru 
cânibine teslîm ve i’tâ ve şâyed evrâk-ı mezkûrenin hîn-i küşâdında arâzîye dâ’ir evrâkdan baş-
ka hile tarîkiyle sokuşturulmuş bir şey veyâ âher kâğıt zuhûr eder ise bu makûle şeyler emîn-i 
müşârün-ileyh tarafından postahâneye gönderilip sâhibi oradan aramak ve usûl-i vechle harc-ı 
resmi postahâneden alınmak üzere iktizâsı icrâ olunması ve işbu evrâk arâzînin re’s-i sancaktan 
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bu tarafa gönderilmesi için beherinden üçer ve Der-‘aliyye’den re’s-i sancağa i’âdesi için dahi üçer 
paradan beher saat başına cem’an altışar para hesâbıyla iktizâ eden posta masrafı mahallerin-
den mal me’mûrları ma’rifetiyle ashâbı taraflarından ahz ve istîfâ ve Hazîne-i Celîle’ye îrâd kayd ve 
imlâ olunarak bundan başka mahallerinde ve gerek bu tarafda bunun için postahânelerden nes-
ne mutâlebe olunmaması fakat bu makûle tefvîz ve ihâle ve ferâğ ve intikâl icrâ olunacak arâzî 
için büyük meclisden verilecek mazbatayı sâhibi bu tarafa kendisi getirmek ve yâhûd âheriyle 
göndermek murâd eder ise mutlak cânib-i meclisden gönderilmesine icbâr olunmayarak sâhibi 
yedine verilmesi sûretinin dahi câ’iz olması ve kazâlardan sancak başına gelip gidecek mazba-
ta ve senedler zabtiyye neferâtı ve yâhûd ashâbı yediyle gönderileceğinden şu cihetle bunlar için 
posta resmi ve sâ’ire nâmıyla bir şey alınmaması

13- Bundan böyle cibâl-i mübâhâdan ve kurâ ve çiftlikât hayvanatına mahsûs olan 
mer’adan ve arâzî-i evkâfdan mâ-‘adâ boz ve hâlî olan yerleri yeniden açıp zer’ etmek murâd e-
denlere emsâlini teşvîk için açtıkları yerler meccânen tefvîz ve yalnız kâğıt-bahâsıyla posta resmi 
ahz olunup bu misillülerden bir sene ve açtıkları mahal taşlık mahaller ise iki sene ‘öşr alınmama-
sı

14- Üçüncü bendde muharrer olduğu vechle arâzînin tefvîz ve ihâle ve ferâğ ve intikâl 
vukû’unda îcâb eden mu’accelât ve harc-ı ferâğ ve intikâli ba’de’l-istîfâ senedinin celb ve i’tâsına 
intizâren ol tarla hâlî bırakılmayarak hemen mutasarrıf-ı cedîdi tarafından zer’ ve hırâsete 
mübâşeret ve işbu senedâtın bu tarafda dahi geciktirilmeyerek me’mûru câniblerinden sür’at-i 
tanzîm ve irsâline ikdâm ve dikkat kılınması

Nizamname’nin Sadeleştirilmiş Metni

1. Anadolu ve Rumeli’de bulunan ve vakıfların dışında ortaya çıkan mîrî arazi 
mahlûlâtının şimdiye kadar, 2000 kuruştan yukarısı hazineye, aşağısı uhdesinde bulunanlara 
ait olmakta ise de bundan böyle tamamının hazineye ait olması ve dönmesi.

2. Mîrî araziden bir tarlanın tapuya müstehakk oldu denilmesi; kullanıcısının ço-
cuksuz olarak ölmesiyle tarla kullanılmaz hâle geldiğinde, koruma amaçlı olarak ziraatçı ta-
ifesinden başka bir kimseye verilmesi hak ve münasip demektir ki bu surette “Resm-i Tapu” 
tabiri de o arazinin peşin bedeli olup, yoksa bazı mahallerde bilindiği üzere mahlul olan ara-
zinin bir senelik geliri olmadığı. 

3. Öteden beri araziye ilişkin senetler adi kâğıda, şimdilerde bazen resmi kâğıda 
yazılarak el değiştirmekte ise de; işbu arazi devlet tarafından ihale edilmekte olmasına naza-
ran senetlerinin de daha itibarlı ve özenli olması ve bunların merkezde münasip kalemlerden 
birinde düzenli bir şekilde kayıt altında tutulması işlerin sağlamlığı ve hak sahiplerinin men-



144

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Defterhâne-i Hakanî

faati açısından gerekli olacağından, bundan böyle bahse konu senetlerin yukarıda belirtilen 
kâğıtlara yazılmayıp araziye mahsus olmak üzere üst kısımları tuğralı matbu senetler düzen-
lenmesi ve bunların defterlere geçirilerek kayıtlarının tutulmasında da Defterhâne-i Âmire 
Kaleminin yetkili kılınması ve düzenlenecek senetlerin de merkezden verilmek üzere bun-
dan sonra taşralarda bu gibi arazilerin tefvîz, ihale, ferağ ve intikâli halinde hangi kaza ve köy-
de meydana gelmiş, kime ihale olunacak ve kimden kime ferağ ve intikal ettirilecek ise isim 
ve şöhretleri ve arazinin hangi sancak,  kaza, köy, timâr ve mukâta’a dâhilinde olduğu ve sı-
nırları gösterilerek bağlı bulunduğu kaza meclisinde mazbatası hazırlanıp o kazadan da bağ-
lı bulunduğu sancak merkezine gönderilip gereğince sancak merkezinin büyük meclisinde 
de senedinin düzenlenmesi hususunda diğer bir mazbata oluşturulup kaza meclisi mazba-
tasının sancak merkezinde bırakılarak hıfz edilmesi ve gereken kira, ferağ ve intikal harçları 
mal memurları marifetiyle hak sahiplerinden alındıktan sonra adı geçen büyük meclis maz-
batası sancak merkezinde bulunacak ve valiler, mutasarrıflar ve tahsildarlar tarafından 11. 
Bend’de açıklanan usul üzere merkezde bulunan kapı kethüdaları ve müdürlere gönderilip 
bunlar da gelen mazbataları bekletmeden, derhâl mahalline takdim ile usûl ve nizamına uy-
gun olarak ilgili kalem tarafından gerekli senetler oluşturularak yukarıda belirtilen vali, mu-
tasarrıf ve tahsildarlara süratli bir şekilde gönderilerek mahallinde hak sahiplerine verilmesi, 
ferağ ve intikal hâlinde mahallinde kayıttan sonra senetlerinin yenilenmesi gerekmeyip es-
ki usul üzere bu senetler üzerinde gerekli işlemler yapılarak Defter-i Hâkanî Emini tabiriyle ö-
zel hazırlanmış ve tahsis edilmiş mühür ile mühürlenmek üzere mazbatasıyla birlikte senet-
lerinin gönderilmesi, ancak yazılacak yeri kalmayan veya yıpranmış ve kullanılamayacak du-
rumda olan senetlerin yenilenmesi ve kazalar tarafından büyük meclise gelecek mazbatala-
rın adedi arttığı takdirde hak sahiplerini posta masrafından kurtarmak için büyük meclisten 
ayrı ayrı mazbata hazırlanmasına gerek olmayarak, çoğaldıkça birkaç adedi birleştirilip yine 
kaza mazbatalarında yazılı isim, şöhret ve sınırları tamamıyla gösterilerek büyük meclis maz-
batası yukarısına yazılıp merkeze o suretle bildirilmesi.

4. Mahlûl arazilerden kira bedeli, ferağ ve intikâllerden de mutad haraç alınacağı 
gibi yeniden verilecek senet için de masrafı karşılığı olarak üç kuruş kâğıt bedeli alınması ve 
bunlardan her ay ne miktar gelir olur ise vergi cetvellerine dâhil edilerek mal memurları ta-
rafından özetlerinin hazineye takdimen gönderilmesi, ancak ferağ ve intikal harçlarının nısfı-
nın kaza müdürlerine verilmesi.

5. Eski kanunda erkek çocuksuz ölen kişinin arazisi kızına bedelsiz intikal etme-
diği gibi anadan oğluna dahi bedelsiz tarla intikal etmeyip ancak adı geçenler tapuya müsta-
hak olduklarından “tapu-yı misl” tabiriyle verilmekte ise de padişahın bütün halka bahşedil-
miş olan merhameti gereğince, açık ve yeni bir yardımı olmak üzere bundan böyle mîrî ara-
ziye sahip olan kimse öldüğünde bu arazi vakıflardaki musakkafatta (üstü kapalı emlak) ge-
çerli olduğu üzere mutlaka evladına eşit olarak intikal etmesi yani malik olan baba veya ana 
öldüğünde tasarrufunda bulunan tarla, bağ, çayır her ne ise oğluna ve kızına bedelsiz ve e-
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şit olarak intikal edip, ancak arazinin bedeli bilirkişi marifetiyle araştırılarak intikal harcı adıyla 
yüzde beş alınması ve aynı şekilde mîrî arazi sahibi olan kişiler tasarruf haklarını başka kimse-
ye ferağ eylediğinde bundan da yüzde beş ferağ harcı alınması, eğer ki kadın ve erkek malik-
ler çocuksuz olarak ölür ise bu kere Divan-ı Hümayun kaydı ile verilen pusula gereğince hak 
sıralarında tercih ile veresesine, bunlar talip olmadıkları takdirde akrabalarına, onlar da talip 
olmadıkları surette o arazideki ortaklarına ve adı geçen şekillerden hiçbirisi olmadığı hâlde 
ihtiyacı olan diğer kaza ve köy halkına eski uygulama üzere bilirkişiler ve kaza meclisi marife-
tiyle belirlenecek bedel teklif olunarak, kabul ederlerse bunlara verilip, etmezler ise talep e-
den diğer şahıslara müzayede ile ihale olunması.

6. Arazi sahiplerinden bazıları sahip oldukları tarlalarını merkezde de başkala-
rına ferağ ederken gerekli işlemler mahkemelerde görülmekte ise de bu kere oluşturulan 
nizam gereğince bundan sonra merkezde arazisini ferağ etmek isteyenler olduğu takdirde 
işlem mahkemelerde görülmeyerek satıcı ve alıcı Defterhâne-i Âmire Emini bulunan şahsa 
müracaat edip takrirleri alınarak, satıcının gerçek sahipliği ortaya çıkarıldıktan sonra ilk önce 
satıcının elinde bulunan eski senedi yeni senetle değiştirilip sonra satış işlemi üzerine hamiş 
olarak yazılarak gereken harcı tahsil edilip senedinin alıcıya verilmesi ve keyfiyetin gerektiği 
üzere mahkemelere bildirilmesi.

7. Arazi senetleri hakkında kabul edilmiş ve açıklanmış olan usuller bundan böy-
le düzenlenecek olan senetler hakkında geçerli olup, şu anda olduğu üzere arazi sahiplerinin 
elinde bulunan eski senetlerin yeni senetlerle değiştirilmesi, herhangi bir zorlama olmadan 
sahiplerinin görüşlerine bağlı ise de şöyle ki yeni senetler devletçe verilmiş kalemine kayde-
dilmiş olacağından adi senetler bir alıntı olmayıp itibar ve delile şayan belgeler olması sebe-
biyle eski senetler her zaman sahih olsa bile bunların çoğunluğu eski usul üzere bilinmeyen 
durumlarda mültezim ve sipahilerin mühürleriyle mühürlenmiş şeyler olduğundan merkez-
ce itibar edilen vesikalardan olmayacağından bu gibi eski senetlerin değiştirilmesini sahip-
leri istedikleri zaman kendilerinden her bir senet için kâğıt bedeli olarak üçer kuruş ve posta 
masrafı alınıp bundan dolayı başka bir vergi istenmeyeceğine nazaran bu işte herhangi bir 
zorlama olmayacağı, ancak bu gibi eski senetlerin değiştirilmesi sahipleri hakkında hayırlı o-
lacağının ilanıyla talip olanlar hakkında gereğinin uygulanması.
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8. Mahlûl tarla haber verilmeyerek saklı kalmış olup da sonradan haber alındı-
ğında kullanan şahıs tapuya müstehakk olan kişilerden ise bilirkişinin takdir eylediği kira be-
deliyle, eğer diğerlerinden yani tapuya müstehakk olmayan kişilerden ise yukarıda açıklanan 
incelemeler yapılıp müzayede olunarak değeri karşılığında ihale olunması.

9. Babadan ve anadan intikalen veya akrabadan hak yoluyla bir araziye mutasar-
rıf olanlar gibi, on seneden fazla senetsiz olarak elinde tarla bulunan şahıslar da mutasarrıf 
olacağından bu gibilerin ellerinde olan tarlanın mahlûl adıyla elinden alınması kanuna aykı-
rı olup, ancak intikal harcı alınıp yeniden senet verilerek önceden olduğu gibi elinde bırakıl-
ması.

10. Bilinen kişilerin uhdelerinde iken boş kalan kullanılmayan çiftliklerin ve arazi-
nin dışında kalan boş araziyi her kim haber verir ise, meclisçe müzayede ve ihalesi yapıldık-
tan sonra peşin bedelinden hesap edilerek haber veren kimseye yüzde beş ihbariye verilme-
si ve bu gibi bilinmeyen mahlulatın, boz ve hâlî olan mîrî arazinin ziraat müdürleri veya ve-
killeri marifetleriyle açığa çıkarılmasında peşin bedelinin beşte biri, eğer haber veren ziraat 
müdürü ise ona ve müdür vekili ise beşte birinin yarısı vekile ve diğer yarısı bağlı bulunduğu 
yerin ziraat müdürüne verilmesi önceki usul gereğinden ise de boz ve hâlî olan araziyi yeni-
den açacak olanlardan sonraki bendlerde gösterildiği üzere teşvik için peşinat alınmayarak 
bedelsiz senet verileceğinden bu maddede beşte bire gerek kalmayıp, fakat mahlulatı ziraat 
müdürleri ve vekilleri haber verdikleri halde beşte birinden vazgeçerek diğerleri gibi bunla-
ra da aynı şekilde yüzde beş ihbariye verilmesi. 

11. Arazi sahiplerinden biri sahip olduğu tarlasını başkasına ferağ etmek istedi-
ğinde, mesela; yalnız alıcı meclise gelip falan kişi tarlasını bana ferağ eyledi şeklindeki şifahi 
ifadesine itibar edilmeyerek satıcı ve alıcı birlikte oldukları halde takrirleri alınarak buna gö-
re mazbatasının düzenlenmesi.

12. Açıklanan usule uygun olarak merkeze gönderilecek arazi mazbata ve senet-
leri diğer evrak torbalarıyla karıştırılmayarak özel bir zarf içerisine konulup, zarfın üzerine “a-
razi senedâtıdır” diye işaret konulduktan sonra aşağısı da sancak merkezinde olan büyük 
meclis mührüyle ve mürekkeple mühürlenip, postane tarafına sevk edilerek postaneye gel-
diği zaman da yine postane tarafından mahallî vali, mutasarrıf ve muhassılının kapı kethüda-
sı ve müdürlerine verilip  onlar tarafından da mührü sökülmeksizin doğruca Defter-i Hâkanî 
Eminliğine teslim ve onların marifetiyle mührü açılıp, gereği yapıldıktan sonra süratli bir şe-
kilde mahalline gönderilmek üzere yine Eminlik tarafından mühürlenerek o yerin memuru-
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na teslim edilir. Şayet adı geçen evrakın açılması esnasında araziye dair evraktan başka hi-
le yoluyla sokuşturulmuş bir şey veya başka bir kâğıt ortaya çıkar ise bu gibi şeyler adı ge-
çen eminlik tarafından postaneye gönderilip sahibinin oradan aranması ve usulü üzere har-
cı postaneden alınmak üzere gereğinin yapılması, işbu arazi evrakının sancak merkezinden 
merkeze gönderilmesi için her birinden üçer ve merkezden sancak merkezine iadesi için de 
üçer paradan saat başına toplam altışar para hesabıyla gereken posta masrafı mahallinde 
mal memurları marifetiyle sahiplerinden alınarak  hazineye gelir olarak kaydedilip bundan 
başka mahallinde ve merkezde bunun için postanelerden herhangi bir ücret talep edilme-
mesi, ancak bu gibi tefviz, ihale, ferağ ve intikal uygulanacak arazi için büyük meclisten ve-
rilecek mazbatayı sahibi merkeze kendisi getirmek veya başkasıyla göndermek isterse mut-
laka meclis tarafından gönderilmesi hususunda zorlanmayarak sahibinin eline verilmesinin 
de uygun olması, kazalardan sancak merkezine gelip gidecek mazbata ve senetler emniyet 
görevlileri veya sahipleri eliyle gönderileceğinden bu nedenle bunlardan posta vergisi veya 
başka bir adla bir şey alınmaması.  

13. Bundan böyle hiç kimsenin mülkiyetinde bulunmayan dağlar ile köylerin ve 
çiftliklerin hayvanlarına mahsus olan meranın ve vakıf arazilerin dışında kalan boz ve hali 
yerleri açıp ziraat etmek isteyenlere diğer emsallerini de teşvik amacıyla açtıkları yerler ken-
dilerine bedelsiz olarak verilip, yalnızca kâğıt bedeli ve posta masrafı alınarak bu kişilerden 
bir sene, açtıkları yerler taşlık ise iki sene öşür alınmaması.

14. Üçüncü bendde yazılı olduğu üzere  arazinin tefvîz, ihale, ferağ ve intikali du-
rumunda gerekli olan kira, ferağ ve intikal harçlarının alınmasından sonra senedinin verilme-
si beklenirken o tarla boş bırakılmayarak hemen yeni sahibi tarafından ziraat edilmeye ve iş-
lenmeye başlanarak, senetlerinin de merkezdeki memurlar tarafından düzenlenerek gecikti-
rilmeden süratle gönderilmesine dikkat edilmesi.

Nizamnâmenin üçüncü maddesi, eskiden beri tapu senetlerinin bayağı kâğıda ya-
zılmakta olduğuna ve eski usûl üzere mültezim ve sipahi mühürlerini ihtiva ettiğini, bu usu-
lün ise güzel bir düzene sokulmasının gerekliliğinden bahsederek, senetlerin daha itibarlı ol-
masını ve belli bir düzende ve itinalı olarak hazırlanmasının önemli olduğunu ifade etmekte-
dir. Bu gerekliliğe istinaden nizamnâme, üst tarafları tuğralı matbu tapu senetleri düzenlen-
mesini öngörmektedir. Tapu senetlerini düzenleyerek, bunların bir sicilde kaydedilmesi gö-
revi ise Defterhâne-i Âmire kalemine verilmektedir. Yine nizamnâmede, eski usul ile düzen-
lenmiş tapu senetleri ve temessüllerinin bundan böyle makbul tutulmayacağını bu gibi se-

Nizamnâme’nin Divan-ı Hümayun Kavanin Defteri’ne kayıt tarihi: 5 Cemaziye’l-evvel 1263
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netlere sahip olanların yalnız üç kuruş posta ücreti ve kâğıt bedeli ödemek üzere senetleri-
ni yeni senetlerle değiştirebileceklerini ifade etmektedir. Yedinci madde gereğince senetle-
rin tebdili hususunda zorlama olmadığı da belirtilmektedir. Ayrıca üçüncü madde ve on ikin-
ci madde bu senetlerin nasıl düzenleneceğini ve senetlerde ne tür bilgi sütunları bulunma-
sı gerektiğini ve posta işlemlerinin ve diğer düzenlemelerin nasıl yapılacağını tafsilatlı ola-
rak açıklanmaktadır. Esasen 7 C.Evvel 1263 tarihli Resmî Tebliğ’de ifade edilen bu hususlar bu 
nizamnâmede de tekrar edilmiş, taşrada ve merkezde yürütülmesi gereken işlemler ayrıntı-
larıyla izah edilmiştir.

Nizamnâmenin beşinci maddesi  önceki kısımda ifade edilen 14 C.Evvel 1263 tarihli 
Resmî Tebliğ’de ifade edilen veraset hukuku ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Buna göre, 
ana ya da babadan intikal eden tarla, çayır, bağ vb. oğluna  ve kızına bedel-i muaccelesi yüz-
de beş kuruş olarak ödenmek üzere intikal edebilecektir.

Nizamnâmenin altıncı maddesi de bir yenilik getirerek, arazi-i mîrîyyedeki ferağ iş-
lemlerinde yüzde beş kuruş ferağ harcı alınmasını ve işlemler daha önce mahkemelerde ya-
pılırken bundan sonra Defterhâne’de icra edileceğini ifade etmektedir. Bu işlem sonunda da 
yeni senetlerden verileceğini ifade etmektedir. Onbirinci maddede ise ferağ işleminin yapı-
labilmesi ferağ edenin ve ferağ edilenin birlikte işlem esnasında hazır bulunmasını zorunlu 
kılmaktadır.

Nizamnâmenin onüçüncü maddesi, umumun kullanımı için ve vakıflar yararına ay-
rılan yerler hariç, boz ve hali kalan yerleri yeniden ziraata açmak isteyenleri teşvik maksadıy-
la arazilerin talip olan kişilere verilmesini, bunlardan yalnız kâğıt ve posta ücreti alınmasıy-
la iktifa edileceğini ve bunlardan bir sene, açtıkları tarla taşlık ise iki sene öşür alınmayacağı-
nı ifade etmektedir. Hatta, Nizamnâmenin bu hükmüne istinaden, Antalya’da Manay adlı bir 
gölün kurutularak ziraate açılması için müracaatta bulunulduğu, bunun için Merkez’den ruh-
sat istendiği görülmüştür.583 Bu madde gelirleri hâlâ büyük oranda ziraî ekonomiye daya-
nan devletin ziraati teşvik etmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik hamlesini ortaya koymaktadır.

Nizamnâme yayımlandıktan hemen sonra fetvahaneden gerekli şer’î işlemleri ta-
mamlanıp, her yerde gereği gibi uygulanabilmesini temin için, taşralarda her mahalde-
ki müftülere, taşra defterdarlıklarına, kaza müdürlerine vs. ilgili birimlere gönderildiğini 
görmekteyiz.584 Taşra yetkililerinin hazineyi zarara uğratmamak ve yeni usulü gereği gibi uy-
gulama noktasında gevşeklik göstermemek konularında uyarıldıklarını, bilhassa eski senet-
leri yeni tapu senetleri ile değiştirecek olanlardan kâğıt ücreti olan 3 kuruş ile posta ücreti dı-
şında herhangi bir ücret almamaları hususunda ikaz edildiklerini görmekteyiz.585 Hatta bu 
hususta bazı yanlış anlaşılmaların te’kiden düzeltilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim, 

583  BOA.Y.A.RES. dos.no:127/64
584  BOA.İ. MSM. dos no:21/513; Ayrıca, nizamnâmenin fetvasının şeyhülislam Arif Hikmet tarafından verildiğini görmekteyiz.
585  BOA.İ.MVL. dos.no:103/2261



149

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Defterhâne-i Hakanî

Aydın Defterdarı arazi ferağ ve intikallerinde tapu temessük harcı olarak 7-8 bin kuruş civa-
rında resim toplamış, ancak bu bedeli eski usul üzere muhafaza edip merkeze göndermeyin-
ce, söz konusu vergi gelirlerinin yeni nizam gereğince hazineye ait olduğu ve tekrar uyarıya 
gerek bırakmadan bu meblağı  merkeze ulaştırması hususunda uyarılmıştır.586 

Nizamnâmenin akabinde, kayıt dışı kalmış arazilerin deftere geçirilerek toprak hu-
kukunu bir düzen koymak amacıyla verilen mücadele sonraki yıllarda da devam ettirilmiş, 
C.Evvel 1267 tarihinden itibaren senedlerini yenilemeleri, dolayısıyla kayıt dışı kalmış yerle-
rin kayıt altına alınabilmesi için, halkı teşvik edeceği düşüncesiyle posta akçasının da halk-
tan alınmayıp hazineden ödenmesi uygulamaya konulmuştur.587 Bir müddet sonra yapılan 
istihbari çalışmalar ve halktan gelen şikayetler üzerine, taşrada yeni nizamın usulünce uygu-
lanmadığı, taşra birimlerindeki memurların sened vermeden işlem yapıp gelirleri zimmetle-
rine geçirdikleri, halkı ise Merkezden sened gelmedi diyerek yeni nizamı suiistimal ettikleri 
anlaşılınca 1273 tarihinden itibaren sistemin kontrol altına alınabilmesi için çeşitli önlemler 
alınmaya başlanmıştır.588 
586  BOA.C.ML. dos. no:266/10877
587  BOA.İ.MVL. dos.no:205/6572
588  BOA.A.MKT.MVL. dos.no:82/4

Defterhane mührü ile mühürlenmiş tapu senedi örneği
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3. 23 REBİÜ’L-EVVEL 1265 TARİHLİ KANÛN-I SULTÂNÎ

Tanzimat Fermanı’ndan sonra ilan edilen tebliğ, kanun maddeleri ve nizamnâmeler 
toprak hukukunu yeni düzene uygun bir hâle getirmek amacına yönelik atılmış adımlar ola-
rak, mîrî araziye müteallik eski düzenin birçok hükümlerini değiştirmiştir. Arazi ile ilgili orta-
ya çıkan yeni esaslar ise dağınık hüküm ve iradeler hâlinde bulunuyordu. Merkez ve taşralar-
da yürütülecek tapu işlemlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için bunların belli bir sistemde 
bir araya getirilip, yeniden kaleme alınması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu iş devrin Şeyhülislamı 
İsmet Beyzâde Mevlana El-Hac Ahmet Arif Hikmet Bey’e havale edilmiştir.589 Yaklaşık bir yı-
la yakın devam eden bir çalışmanın sonunda Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, eski arazi hüküm-

589  BOA.A.DVN.MHM. dos.no: 5/5

23 Rebiü’l-evvel 1265 (16 Şubat 1849) Tarihli Kanun-ı Sultanî
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lerini Tanzimat’tan sonra ilan edilen emirlere göre düzenleyip özetlemiş ve ortaya çıkardığı 
kanun-ı cedidde önemli meselelerin uygulamalarını izah etmiştir.590 23 R.Evvel 1265 (16 Şu-
bat 1849) tarihinde “Ahkâm-ı Mer’iyye veya Kânûn-ı Sultânî” 591  adıyla yayınlanan bu risalenin 
bir çok hükmü 1274 tarihli Arazi Kanunnamesi’nde de yer almıştır. 

Yeni kanunun fetvası da yine Arif Hikmet Bey tarafından çıkarılıp, emir üzerine 
Divan-ı  Hümayun kalemine kaydedilip Takvim-i Vakayi’de yayımlanılarak ilân edilmesine ka-
rar verilmiştir. Ayrıca tab’edilerek tüm taşra  birimlerine gönderilmesi ve bu hükümler çerçe-
vesinde  işlem yapılması emredilmiştir. Yeni nizamın uygulanmasını emreden hükümde, hal-
kın refahı ve menfaatı için emlakta uygulanan şer’î hukukun arazi-i mîrîyyede uygulanması-
nın daha muteber olacağı da beyan edilmektedir. 592 Arazi-i mîrîyye ile ilgili tasarruf davala-
rında mülkler hakkında uygulanan hükümlerin yeni kanuna zeyl olarak uygulanması yönün-
deki tavır ve bunun tebaanın menfaatine bir durum olduğuna yönelik ifadelerde 7 C.Evvel 
1263 tarihli Tebliğ’de bahsettiğimiz üzere mîrî araziden özel mülkiyete dönüşümü bir kez da-
ha ortaya koymuştur.

590  Barkan, ‘ a.g.m.’ , s.363
591  Ahkam-ı Mer’iyye veya Kanun-ı Sultani’nin tam metni: Karakoç Serkiz, ‘a.g.e’ , C.1,s.130
592  BOA.İ.MVL.dos.no:135/3662
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4. 3 MUHARREM VE 11 RECEP 1274 TARİHLİ İRÂDELER

3 Muharrem 1274(24 Ağustos 1857) tarihli İrade, Defterhâne’de kayıtlı olmayan yay-
lak, kışlak ve korular hakkında da arazi-i mîrîyeye tatbik edilen muamelelerin uygulanması-
na dair çıkarılmıştır.

Osmanlıda arazi-i mîrîyeden olan yaylakların ferağ ve kasr-ı yed işlemleri Tanzimat’tan 
önce sipahiler tarafından, Tanzimat’tan itibaren  1263 tarihine kadar defterdarlar tarafından 
vergisi alınarak yapılır ve tapu senedi düzenlenirdi. 1263 tarihinde tapu senetlerinin tanzim 
edilmesi ve verilmesi hususunda Defterhâne-i Âmire’nin yetkilendirilmesi üzerine yeni usu-
le geçilmişti. Bu tür muamelelerde arazi tahririne ait defterler sicil olarak kullanılmış, ancak i-
ki yüz yıla yakın zamandır yeni tahrir yapılmadığından bazı yaylak ve kışlakların kaydı bulun-
mamaktaydı. Bu nedenle kaydı bulunsun ya da bulunmasın, aksi belgeyle  ispat edilmedik-
çe, bu tür arazilerle ilgili işlemlerin arazi-i mîrîyeden kabul edilip muamelelerinin buna göre 
yapılmasını emretmektedir.593 Defter emininin arzı üzerine konu gündeme gelmiş olup, yay-
lak ve kışlaklarda kaydı bulunamayan yerlere tapu verilememesinin hem tebaayı hem de ha-

593  İradenin tam metni:Karakoç Serkis, a.g.e., C.1, s.161-162

3 Muharrem 1274(24 Ağustos 1857) Tarihli İrade
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zineyi zarara uğrattığı ifade edilmiştir. Daha önceki bir iradeyle, bu tür arazilere tapu verilip 
verilmemesi hususunun, Arazi Kanunu Hazırlayan Komisyonun işlerini tamamlamasıyla net-
leşeceği belirtilmiş ise de, Arazi Kanunu Hazırlık Komisyonunun da başkanı olan Ahmet Cev-
det başkanlığındaki bir heyet tarafından, bu sorunun çözümü için bir nizamnâme hazırlan-
mış ve kabul olunursa Arazi Kanununda da yer alması öngörülmüştü.594 Kabul edilen bu ye-
ni usul eskiden beri çeşitli sebeplerle toprağın devlete aidiyetinin sağlanmasına yani, arazi-i 
mîrîyeye tebdiline yönelik hareket tarzına da uygun bulunmaktadır.595 

Yaylak, kışlak ve korular hakkında arazi-i mîrîye muamelesi uygulanmasına dair ira-
deden kısa bir süre sonra aynı muamelenin, arazi-i mîrîyeden bir sebeple ifraz olup hayır iş-
lerine ayrılan ve aslında rakabesi beytülmale ait olan ve tahsisat kabilinden olan vakıf arazi-
lerde de uygulanması hükme bağlanmıştır. Arazi Kanunnamesini hazırlayan komisyon kara-
rı ile teklif edilen bu husus 11 Recep 1274 (M.25 Şubat 1858) tarihinde iradeyi seniyye ile ka-
bul edilip uygulamaya konulmuş ve Arazi Kanunu’nda da yer almıştır . Bu hüküm, vakıflara a-
it toprakların senetlerini tanzim eden Evkaf-ı Hümayun’a da bildirilmiştir.596 

594  BOA.İ.MMS. dos.no:132/5655, vrk.1-7
595  Barkan, a.g.m, C.1, s.365
596  Karakoç Serkis, a.g.e, C.1, s.165; Barkan, a.g.m, C.1, s.367-368

11 Recep 1274 (M.25 Şubat 1858) Tarihli İrade
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5. CEMAZİYE’L-AHİR 1274 TARİHLİ HATT-I HÜMAYUN

Tanzimat’tan sonra arazi hukukuyla ilgili en önemli düzenlemelerden birisi de 
“arazi-i emiriyede hakk-ı intikalin ebeveyne dahi teşmiliyle, hakk-ı tapunun dokuz dereceye ib-
lağı hakkında” çıkarılan Evahir-i C.Ahir 1274 (Aralık 1857) tarihli Hatt-ı Hümayun’dur. Hazır-
lık döneminde çıkarılıp Arazi Kanununa dayanak teşkil eden düzenlemelerden birisi olan 
bu Hatt-ı Hümayun, daha önce bahsedilen 1265 tarihli Kanun-ı Sultanî ve 1263 tarihli Tapu 
Nizamnâmesi’nin intikalle ilgili hükümlerini birleştirip genişleterek yeniden düzenlemiştir.

Hatt-ı Hümayun öncesinde Şeyhülislam Mevlana Mehmed Arif’e gönderilen irade-
de “asayişin temini ve reayanın huzur ve rahatını sağlayarak memleketin mamur olmasını te-
min amacıyla, eskiden babadan erkek evlada intikal eden mîrî arazinin, şimdi gerek babadan 
ve gerekse anadan erkek ve kız evlada intikaline müsaade edilmiştir. Ancak, arazi hukuku i-
le ilgili meselelerin teferruatlı olarak ıslah ve temini için bir Arazi Kanunnamesi hazırlanmak-
tadır ve yakında ilan olunacaktır. Tanzimat Meclisi’nde müzakere olunan mazbata  Meclis-i 
Vükelâ’da dahi tetkik edilmiştir. Yeni hazırlanan kanundan amaç, arazi-i mîrîyyenin rakabesi-
ne halel getirmeyip, hazinenin menfaatlerini muhafaza ederek, intikal ve tapu işlerinin daha 

Evahir-i C.Ahir 1274 (Aralık 1857) tarihli Hatt-ı Hümayun
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tertipli ve düzenli bir şekilde yeniden ele alınıp düzenlenmesidir.” denilerek, şeyhülislamdan 
bunları inceleyip, şer’î hükümleri de tatbik ederek güzel bir usule sokması istenmektedir.

Şeyhülislam ile yapılan istişare sonucunda, “çocuksuz olarak vefat edenlerin uhde-
lerinde bulanan arazinin varsa babaya, yoksa anaya meccanen intikal etmesine” karar verilip 
bunların da bulunmaması hâlinde öncelik sırasına göre dokuz derece hâlinde intikal hakkına 
sahip olanlar sıralanmıştır.597 

Söz konusu hükümler halkın menfaati için çıkarılmış olup, ilanını müteakip hemen 
tatbikine başlanmıştır. Aynı zamanda bu hükümler Arazi Kanunnamesi’nin 54, 55 ve 59. mad-
delerinde de yer almıştır. BARKAN, gerek Kanun-ı Sultanî ve gerekse bu hatt-ı hümayunda 
mîrî arazinin intikal ve hakk-ı tapu işlemlerinde Şeyhülislamın oynadığı role ve etkisine dik-
kat çekmektedir.598 Ancak temin ettiğimiz belgeler de ortaya koymuştur ki, diğer tebliğ, ira-
de ve nizamnâmelerde de Şeyhülislam etkin rol oynamış, örfî hukuka ait hususlar onun tet-
kikinden geçirilmiş ve şer’î hukuka uygunluk sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kimi zaman istişa-
reden ibaret kalsa da, bu durum örfî hukuka ait alanların mülk arazi üzerinde hakim olan şer’î 
hukuk sahasının etkisine girdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

 

597  Hatt-ı Hümayun’un tam metni ve Şeyhülislama gönderilen irade için bkz.: Karakoç Serkis, a.g.e, C.1, s.163-164
598  Barkan, a.g.m, C.1, s.366
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6. 9 RAMAZAN 1274 TARİHLİ NİZAMNAME

Arazi Kanunnamesi’nin hazırlık döneminde çıkarılan önemli nizamnâmelerden biri-
si de, “arazi-i mîrîyyenin borç karşılığında vefaen ferağı” hakkında 9 Ramazan 1274 (M. 23 Ni-
san 1858) tarihinde çıkarılan nizamnâmedir.599 

Mîrî arazi mutasarrıfları, tasarruf ettikleri arazileri borçlarına karşılık vefaen ferağ e-
debilmekteydiler. Borçlu borcunu ödemedikçe arazisi yapılan sözleşme gereğince alacaklı-
nın elinde kalır, borçlu da borçlunun varisleri de borcu ödemedikçe o araziyi kullanamazlar-
dı. Böyle bir durumda en önemli sorun, borçlunun varis bırakmadan ölmesiydi ki, bu durum-
da arazi mahlul kabul edilir, hakk-ı tapu ashabına veya taliplerine ihale edilir ve alacaklı ala-
cağını alamazdı. Bu gibi durumlarda alacaklının hakları zayi olurdu.

Nizamnâme, bundan sonra borç karşılığı vefaen ferağ muamelelerinin mal memuru 
önünde resmî senet düzenlenerek yapılmasını öngörmekte ve uygulanacak faizin üst limiti-
ni de belirlemektedir. Resmî senetle bu muamelenin yapılması sayesinde bir mutasarrıf aynı 
araziyi iki kez vefaen ferağ da edemeyecektir. Borçlu, sözleşme süresinde borcunu ödemez i-
se arazi müzayedeye çıkarılacak, alınan akçeden beytülmalin hissesi ayrılıp alacaklının alaca-

599  Altı maddeden oluşan nizamnâmenin tam metni için bkz: Karakoç Serkiz, a.g.e, C.1, s.166-167; Ayrıca bkz: Barkan, a.g.m, C.1, s.368-369

9 Ramazan 1274 (M. 23 Nisan 1858) tarihli Nizamnâme
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ğı iade edilecektir. Söz konusu hükümler devletin ve alacaklının haklarını muhafaza etmek-
le birlikte, araziye talip olacakların ya da hakk-ı tapu sahiplerinin aleyhine bir durum ortaya 
çıkarmaktadır. Nizamnâme hükümleri arazinin mîrî vasfını muhafaza eden bir çözüm yolu ü-
retmeye çalışmış ise de, mülk olan arazilerde cari olabilecek bir uygulamayı mîrî arazide ka-
bul etmesi de dikkate değer bir durumdur. Bu hükümler daha sonra Arazi Kanunnamesinin 
115 ila 117. maddelerinde de bazı değişikliklerle yer alacaktır.
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C. 23 ŞEVVAL 1274 (6 HAZİRAN 1858) TARİHLİ ARAZİ KANUNNAMESİ

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, Ferman hükümleri gereğince devlet yöneti-
mindeki bazı hususların yeni kanunlarla tekrar düzene sokulacağı ifade edilmiş ve bu husus-
lardan birisi ve belki en önemlisi olan arazi hukukuyla ilgili olarak da bir takım düzenlemele-
re gidilmişti. Önceki sayfalarda izah edildiği üzere, ilan edilen tebliğ, irade, hatt-ı hümayun, 
nizamnâme ve kanunlar, mîrî arazi hukuku ile ilgili bir takım değişiklik ve yenilikler getirmiş-
ti. Meydana getirilen yeni düzenlemeleri tek bir kanun metni içerisinde derli toplu bir hâle 
getirmek üzere 23 R.Evvel 1265 tarihinde Şeyhülislam Arif Hikmet Bey görevlendirilmiş ve 
“Kanun-ı Sultanî” hazırlanıp yayınlanmıştı. Ancak, klasik fetva mecmuası tarzında kaleme alı-
nan bu risale bir kanun metninin şekil, yapı ve kullanış kolaylığından uzaktır.600  Gerçekten, 
kanun metni incelendiğinde, belli bazı hükümleri metin içerisinde sıraladıktan sonra mîrî a-
razi ile ilgili hükümleri sayfalarca süren soru cevaplar şeklinde belli bir düzen olmaksızın e-
le almaktadır. Muhtemelen, hazırlanan bu kanun, ihtiyacı gereği gibi karşılayamadığından, 
kanundan sonra da bir takım yeni düzenlemeler ortaya çıktığından ve Tanzimat Döneminde 
ortaya çıkan yeni kanun tekniğine de uygun olmadığından yeni bir arazi kanunu hazırlanma-
sına gerek duyulmuştur. Nitekim, Atıf Bey Arazi Kanunu Şerhinde “Arazi-i mîrîyyenin tasarruf, 
intikal ve sair ahkâmının bir kanun metni içinde vaz’ına ihtiyaç duyulduğundan Kanunname-i 
Arazi ortaya çıkmıştır” 601 demektedir. Aynı görüşü destekleyen Hüsnî Efendi, “mülk arazi i-
le ilgili ihtiyacı karşılayacak nispette hükm-i şer’-i şerif bulunmakla birlikte, rakabesi beytülma-
le ait arazide cari olan ahkam-ı Seniyye-i sultaniyenin birleştirilerek kanun hâlinde vaz’ına du-
yulan ihtiyaca istinaden kanun hazırlanmıştır” demektedir.602  Bu görüşlerin yanı sıra, “Ara-
zi ile ilgili hukukî bir boşluk olduğu ve bu boşluğu doldurmak için bir kanunnameye ihtiyaç du-
yulduğu” gerekçesinin yalnızca gözüken neden olduğu, Arazi Kanunnamesi’nin hazırlanma-
sındaki asıl ve en önemli amacın ise, “Toprağın vergilendirilmesi ve topraktan elde edilen ver-
gi gelirlerinin mümkün olan en fazla miktarda hazineye aktarılması düşüncesi” 603 olduğu da i-
fade edilmiştir. Bununla birlikte, Arazi Kanununun hazırlanmasında toprak hukukunu bir dü-
zene sokmak yanında, dışarıdan gelen bir takım müdahalelerin de etkisi olabileceği de ifa-
de edilmektedir.604  Osmanlı ülkesinde yabancıların mülk edinmesini engelleyen hükümle-
rin ve ülkede yaşayan azınlıkların haklarını bahane ederek ülke işlerine müdahale etmeyi a-
lışkanlık hâline getirmiş dış güçlerin varlığı malum olmakla birlikte, Kanunname’nin hazırlan-
masında bundan daha önemli gerekçeler aranmalıdır. Ekonomisi büyük oranda ziraî gelirle-
re dayanan devletin, arazi hukukunu belli bir tertip ve düzen içinde sıkı tuttuğu kadim dö-
nemlerde sahip olduğu güç ve hakimiyet ile bu hukukun bozulmasını müteakip devletin içi-
ne düştüğü çıkmazın bu kanunnamenin hazırlanmasında daha etkin rol oynadığı ifade edi-
lebilir. Nitekim bu döneme ait vergi gelir yekunları incelendiğinde, ilk sırada 220 milyon ku-
ruş ile öşür vergisi ve ikinci sırada 200 milyon kuruş ile arazi ve emlak vergileri605 olmak ü-
zere devletin en önemli gelir kaynağını arazi ile doğrudan ilgili gelirlerin oluşturduğu görül-
mektedir. Osmanlı’nın giriştiği hemen bütün ıslahat girişimleri, Tanzimat Fermanı’nda da ifa-
600  Mehmet Akif Aydın, “Arazi Kanunnamesi”, DİA, C.III, s.346, İstanbul 1991; Barkan, “Türk Toprak Hukuku”, Tanzimat, C.1, s.372
601  Atıf Bey, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1330, s.3
602  Hüsnî Efendi, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1310, s.2
603  Yerasimos, a.g.e, C.2, s.104, 
604  Arazi Kanununun ilanında dış baskılar hakkında yorum için bkz.; Mehmet Gayretli, Tanzimat Sonrasında Cumhuriyete Kadar Olan  
Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları, İstanbul 2008, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.155-157
605  Jean-Henry Abdolonyme Ubucını, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, İstanbul 1998, s.202



159

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Defterhâne-i Hakanî

de edildiği gibi, devleti eski güçlü dönemlerine döndürmeyi amaçlamaktadır. Ülkenin için-
de bulunduğu ekonomik, siyasal ve sosyal bunalımlar değerlendirilerek hem reayanın hak-
ları genişletilip güvence altına alınıp onların devlete bağlılık ve hizmetlerini sağlamak, hem 
de devletin en önemli gelir kaynağı olan arazi mevzuatını bir düzene sokmak istek ve ihtiya-
cı bu kanunnamenin hazırlanmasında en önemli gerekçe olarak görülmelidir.

Arazi Kanunnamesini hazırlamak üzere Tanzimat Meclis-i Âli’sinde Ahmet Cevdet 
Paşa başkanlığında Seyyid Mehmet Rüşdi, Arif ve Tahsin isimli üyelerden oluşan bir komis-
yon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından 7 Ramazan 1274 (M. 21 Nisan 1858) tarihli maz-
bata ile kanun Tanzimat Meclisi’ne sevk edilmiştir. Bu mazbatada ifade edildiğine göre, Arazi 
Kanunnamesi Divan-ı Hümayun Kaleminde kayıtlı bulunan ve esasları Kanunî Sultan Süley-
man döneminde kemale eren arazi ile ilgili tüm kanunlar ve fetvalar ile Tanzimat’tan sonra 
yapılan yeni düzenlemeler elden geçirilerek hazırlanmıştır. Komisyon tarafından sunulan bu 
mazbatada, “Eskiden sahib-i arz tabir edilen sipahi ve sairenin  ortadan kaldırılmasından son-
ra bir takım yenilikler yapılmış olduğu, Kanunun da bu yenilikleri düzenlemek, icab ederse yeni 
maddeler eklemek, devletin idarî ve malî  teşkilatındaki değişiklikleri düzene sokmak amacıyla” 
hazırlandığı ifade edilmektedir.606 Tanzimat meclisine havale edilen kanunname taslağı bu-
606  7 Ramazan 1274 tarihli komisyon mazbatası için bkz.: K.Serkis, a.g.e, C.1, s.175; Ayrıca bkz.: Vasfi Raşid, Toprak Hukuku Dersleri, 
Ankara 1953, s.198

7 Ramazan 1274 (M. 21 Nisan 1858) tarihli mazbata
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rada da madde madde tetkik ve müzakere edildikten sonra şer’-i şerife uygunluk bakımın-
dan tetkik ve istişare edilmek üzere şeyhülislamlığa gönderilmiş, yapılan inceleme sonunda 
bazı ilaveler yapılıp bir müzekkere ile Tanzimat Meclisi’ne iade edilmiştir. Şeyhülislamlıktan 
gönderilen zam ve ilaveler yapılarak son şekli verilen kanunname taslağının “düstûru’l-amel 
tutulmak üzere”  Divan-ı Hümayun kalemine kaydedilmesi, şimdiye kadar cari olan kanunla-
rın bundan böyle fesh olunması ve yeni kanundan 7500 adet tab’edilerek, gerek merkezde 
ilgili yerlere ve gerekse taşrada eyalet, liva ve kaza meclisleri ile mahkemelere ve müftülere 
birer nüsha gönderilmesini karara bağlamıştır.607 5 Şevval 1274 tarihinde hazırlanan Tanzi-
mat Meclisi  Mazbatası Sadarete havale edilmiştir. Sadaret’te incelemesi tamamlanan taslak 
22 Şevval 1274 tarihinde Arz Tezkeresi ile Sultan’ın tasdikine sunulmuş ve 23 Şevval 1274 (6 
Haziran 1858) tarihinde ilan edilen İrade-i Seniyye ile yürürlüğe girmiştir.608 

Arazi Kanunnamesi’nin muhtevasına girmeden önce, kanunnameyi şekil ve içerik 
olmak üzere iki açıdan tetkik etmek yerinde olur. Kanunname Tanzimat döneminde hazır-
lanan ilk millî kanunlardan birisidir. Arazi hukuku sahasında bir takım yenilikleri de berabe-
rinde getiren kanunname şekli, dili ve hazırlanma tekniği açısından en dikkate değer olanı-
dır.609 Hatta, Tanzimat döneminde modern anlamda standart bir hukukî uygulama getiren 
en önemli adım610 olarak da görülmektedir. Arazi Kanunnâmesi şeklî açıdan önemli bir ye-
nilik olmakla birlikte,611  muhteva açısından büyük bir yenilik getirmemiş, mevcut kanun ve 
fetvalardan yararlanılarak tertip edilmiştir. Gerçekten de Arazi Kanunu, İslam Hukuku’nda za-
ten var olan arazi çeşitlerinin sayısı ve hukukî mahiyeti ile ilgili olarak bir değişiklik getirme-
miş olup612,  yapılan çalışma, Osmanlı’nın arazi hukukuna ilişkin kadim kanunlarının der-
lenmesi ve hükmü kalmamış kuralların değiştirilerek arazinin yeni terminoloji ile güncellen-
mesinden ibaretti.613 Kanunnâmede muhteva olarak herhangi bir batılı tesiri olmadığı, yal-
nız hazırlanış şekli açısından Osmanlının geleneksel kanun tekniğinden farklı olarak batılı bir 
tarzda hazırlandığını belirtilmekteyse de614, Fransız miras hukukunun etkisi ile “arazinin kız 
ve erkek çocuklar arasında müsavi (eşit) paylaşımı” prensibinin Kanunnâmede yer aldığı da 
görülmektedir.615 Kız ve erkek evlatların mirasta müsavi kabul edilmelerinde Fransız miras 
hukukunun etkisinden daha ziyade, öşür vergisinin tüm ülkede eşit olarak uygulanması ör-
neğinde olduğu gibi, Tanzimat Fermanı’nın eşitlik ilkesini ne pahasına olursa olsun uygula-
ma anlayışının etkisi olduğu düşünülebilir. Arazi Kanunu’nda “kız evladın hak sahibi olarak ka-
bul edilmesinin” miras hukuku açısından en önemli yenilik olduğu ifade edilip, arazi üzerin-
de tasarruf hakkının miras yoluyla kız evlada geçmesinin şer’i uygulamadan önemli bir ayrıl-
ma olduğu, ayrıca “kızların veraset hakkına sahip olmasının ve anadan oğula ve kıza toprak ge-

607  Tanzimat Meclisi Mazbatası için bkz.: K.Serkis, a.g.e, C.I, s.176
608  BOA.A.AMD. dos.no:82/97; BOA.İ.DH. dos.no:1289/101456; Arz Tezkeresi ve İrade-i Seniyye için bkz.: K.Serkis, a.g.e, C.I, s.177: Söz 
konusu İrade’de kanunnameyi hazırlayan komisyon üyelerinin taltif edilmeleri de emredilmektedir.
609  M.A.Aydın, “Arazi Kanunnamesi”, DİA, C.3, s.347; Barkan, “Türk Toprak Hukuk…”, C.1, s.372, 419
610  İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2008, s. 208
611  Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, Tanzimat, C.1, s.180-181
612  Halil Cin, Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, C.2, s.280, İstanbul 1996
613  Roderic h. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, C.1, s. 115, İstanbul 1997; Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, s. 194
614  H.Veldet, a.g.m, s.180
615  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, C.3, s.48, Tezkire no: 22, Ankara 1991
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çebilmesinin şerî hukuk, yani feraiz hükümlerinin ortadan kalkması” anlamına geldiği gibi fikir-
ler ileri sürülmüştür.616 Oysaki, rakabesi beytülmale ait olup örfî hukuka tabi olan arazilerde 
devlet, kız evladı miras hukukundan yoksun bırakmışsa da, olması gereken şer’î uygulama, 
kız evladın da mirasta hak sahibi olmasıdır. Yani kız evlat mirasa dâhil edilmekle İslâmî uygu-
lamadan uzaklaşılmamış, bilakis örfî hukuk sahası şer’î hukukun etkisine girmiş ve arazi inti-
kalinde şer’î hukukun uygulama alanı genişlemiştir. Arazi Kanunu’nda asıl İslâmî olmayan uy-
gulama ise, kız evladın mirasta erkek evlada müsavi tutulması anlayışıdır. Mirasın paylaşım 
oranları duruma göre çeşitlilik göstermekle birlikte, olması gereken, Ahmet Cevdet Paşa’nın 
belirttiği üzere 2’li 1’li uygulamanın kabul edilmesiydi.617

616  Ortaylı, a.g.e., s.247; Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara 2008, s.446
617  Şer’î Hukuk’ta miras ve intikal kaideleri için bkz.: Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.10, s. 317-463; H.Cin, 
A.Akgündüz, a.g.e., İst. 1996, C.2, s. 138-175
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Arazi Kanunnamesi yüz otuz iki maddeden müteşekkil olup, mukaddime kısmı ile 
başlamakta ve üç bâb ile bir hatime kısmından oluşmaktadır.618 Kanunname’nin “mukaddi-
me” kısmında (1.-7. maddeler) arazi türleri sayılıp, bunların kısa tariflerine yer verilmektedir. 
Buna göre arazi beş kısma ayrılmaktadır:

1. Arazi-i Memlûke: Kişilerin tam mülkiyetinde bulunan ve sahibinin dilediği gi-
bi tasarrufta bulunabileceği arazilerdir. Mülk arazi 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birin-
cisi, köy ve kasabalarda bulunup iskân yerlerinin mütemmini sayılıp yarım dönümü geçme-
yen yerlerdir. İkincisi, mîrîden ayrılıp temlik edilerek mülk hâline gelen arazilerdir. Üçüncüsü, 
öşüre tabi olan ve fetihlerde ele geçirilip ganimet olarak verilen arazilerdir. Dördüncüsü ise, 
haraca tabi olup fetihlerde ganimet olarak dağıtılmayıp gayrimüslim olan sahiplerinin elle-
rinde bırakılan arazilerdir. Mülk arazi ile ilgili muamelat şer’i hukukun konusu olduğundan ve 
hükümleri fıkıh kitaplarında bulunduğundan arazi kanunnamesinde arazi memlûke hüküm-
lerinden bahsedilmemiştir.

618  Arazi Kanunnamesi tüm maddeleri ile ayrıntılı olarak değerlendirilmeye çalışılsa ciltler dolusu bir eserin kaleme alınmasını sağlayacak nis-
pette şümullü olup, etkileri Cumhuriyet Türkiye’sinde de uzun müddet devam etmiş bir hukuk metni olmasından dolayı, burada ancak genel hatları 
ve bazı maddeleri ile değerlendirilecektir. 
23 Şevval 1274 tarihli Arazi Kanunnamesinin tam metni için bkz.: TKGM.KK. “Suret-i Kanunname-i Arazi”; Karakoç Serkis, a.g..e., C.1, s.178-
254; DÜSTUR, 1.Terkip, C.1, s.165-199; Atıf Bey, Arazi Kanunname-i Hümayunu Şerhi, İstanbul 1330; Hüseyin Hüsni Efendi, Arazi Kanun-
namesi Şerhi, İstanbul 1310; Ali Haydar, Şerh-i Cedidü’l Kanunu’l-Arazi, İstanbul 1311

23 Şevval 1274 (6 Haziran 1858) tarihli Arazi Kanunname-i Hümayunu
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2. Arazi-i Mîrîyye: Rakabesi beytülmale ait olup tasarruf yetkisi devlet tarafın-
dan tapu karşılığında şahıslara ihale edilen tarla, çayır, yaylak, kışlak ve korular ile emsali yer-
lerdir. Eskiden bu tür arazinin muameleleri sahib-i arz itibar olunan tımar ve zeamet sahiple-
rince, sonradan da mültezim ve muhassıllarca yapılırken, bunlar artık ortadan kalkmış olup 
bundan sonra bu muameleler devlet memurlarınca sürdürülecek ve tasarruf sahiplerine baş 
tarafı tuğralı tapu senetleri verilecektir. Burada söz edilen tapudan maksat tasarrufta buluna-
cak kişinin yerin kendisine havalesi karşılığında hazineye ödeyeceği muacceledir (bedeldir) 
ki, ilgili memur tarafından tahsil edilir.

3. Arazi-i Mevkufe: Vakfa tahsis olunan araziler iki kısımdır. Bunlardan biri sahih 
vakıf diğeri ise gayri sahih vakıftır. Mülk arazi iken vakıf olunan araziler sahih vakıf olup, bu a-
razilerin rakabesi ve tasarruf hakkı ve diğer tüm yetkileri vakfa aittir ve kanunnamede bunla-
rın ahkâmından bahsedilmeyecektir. İkincisi olan gayri sahih vakıflar ise zamanında sultanlar 
ya da onların izni ile başkaları tarafından vakfedilmiş arazilerdir. Bunların rakabesi mîrîye ait 
olduğundan mîrî arazi ile ilgili hükümler bu tür vakıf arazileri içinde geçerli olacaktır.

4. Arazi-i Metruke: Kişisel tasarrufa konu olmayan ve umumun menfaatine ay-
rılmış olan yerlerdir. Yollar ile köy ve kasabalarda umum ahaliye terk olunan meralar bu nevi 
arazilerdir ve bunların da rakabesi beytülmale aittir.

5. Arazi-i Mevat: Herhangi birisinin tasarrufunda olmayan ve umumun menfa-
atine kullanılmak üzere tahsis olunmayan boş arazilerdir.

             Arazi kanunnamesi, arazi türlerinin anlatıldığı mukaddime kısmından sonra 
üç bâb’a ayrılmaktadır:

1. Arazi-i mîrîye beyanında olup, 8.-90. maddelerde arazi-i mîrîyyenin tasarrufu, 
ferağı, intikali ve mahlûlâtı ile ilgili 4 fasıla ayrılmaktadır.

2. Arazi-i metrûke ve arazi-i mevât beyanında olup, 91.-105. maddelerde iki fasıl 
hâlinde ele alınmıştır. 

3. Müteferrikât beyanında olup, 106.-132. maddelerde teferruatla ilgili hükümle-
ri ihtiva etmektedir.
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Kanunnâmenin “hatime” kısmında ise, bu Kanunnâme’nin ilanından itibaren yü-
rürlükte olacağı, bundan önce çıkmış olup bu Kanunnâme’ye mugayir olan tüm hükümlerin 
fesh edilmiş olduğu ile Fetvahane’de, merkez kalemlerinde ve meclislerde bu Kanunname ile 
hükmedileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda Divan-ı Hümayun Kalemi’nde ve Defterhâne-i 
Âmire ve diğer yerlerde arazi-i mîrîye ve mevkûfeye ait nizam ve eski kanunların kaldırıldığını 
da ilan etmektedir. Böylece tahrir defterlerinin baş tarafında bulunan ve yüzlerce yıldır kulla-
nılagelen kanunnameler de artık geçersiz hâle gelmiştir. 

Arazi Kanunnâmesi’nin hazırlanıp ilan edilmesinden sonra gerek merkezde gerekse 
taşrada ilgili birimlere çok sayıda tab’ettirilerek gönderilmiş619, arazi ile ilgili tüm hususlarda 
yeni kanun hükümlerine göre işlemlerin devam ettirilmesi hususunda ilgililer uyarılmıştır.620 

Arazi Kanunnâmesi muhtevasından da anlaşılacağı üzere şer’î hukuka ait mülk ve 
sahih vakıflara ait arazi mevzuatına fıkhın konusu olduğu için yer vermemiştir. Bunun önem-
li bir eksiklik olduğu ifade edilerek, ayrı bir bâb içinde hiç olmazsa şer’i hükümleri de ihtiva 
eden bir kısmın kaleme alınması gerektiği fikri öne sürülmüştür.621 İslam hukukuyla ilgili bir 
kanun çalışması bu döneme kadar hiç yapılmamış olduğundan, kanunu hazırlayan komisyo-
nun çekingen davranmış olabileceği de belirtilmiştir.622 Bununla birlikte komisyonun kanu-
nun içeriğine çok fazla müdahale edemediği ve mevcut kanunları derlemekle iktifa ettiği de 
anlaşılmaktadır.623 Arazi Kanunnâmesi toprak hukuku ile ilgili olarak bazı arazi türlerini dışın-
da bırakmakla birlikte bu hususta yapılmış önemli bir yenilik olarak görülmelidir. Her ne ka-
dar yepyeni bir nizam ortaya koyan ve inkılâpçı yapıya sahip bir kanunname olmasa da,624    
dağınık hâlde bulunan hükümleri bir araya toplayıp belli bir nizama sokması ve şekli açısın-
dan modern bir yapıya sahip olması bakımından hukuk tarihimizde önemli bir yer işgal et-
mektedir.

Arazi Kanunnâmesinin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, sahib-i arz sıfatıyla 
araziye ait muameleleri yürüten mültezim ve muhassılları ortadan kaldırıp bu tür işler için 
yetkiyi devlet adına mal memurlarına vermesidir. Mal memurları bu yetkiyi 1274’ten 1290 
yılına kadar kullanmışlar ve sonrasında bu yetki Cumhuriyet’e kadar geçerli olmak üzere 
Defterhâne teşkilatına devredilmiştir.625 Böylece 7 C.Evvel 1263 tarihli Tebliğ’de de ifade e-
dilen ve suiistimallere açık olan uygulamalara son verilmiş olup, Tanzimat Fermanı’nda ifade 
edilen mal emniyeti ve bunun kanunla muhafazası hususunda önemli bir adım atılmıştır. Yi-
ne bu Kanunnâme ile 1263 tarihli Tapu Nizamnâmesi’nin hükümleri daha tafsilatlı olarak ele 
alınmış ve tapu muamelatı bir düzene sokulmaya çalışılmıştır.626 

619  BOA.A.MKT.NZD. dos.no:292/19; 328/72
620  BOA.A.MKT.UM. dos.no:326/57; 326/43; 522/100; 452/44; 539/44 vs.
621  Veldet, a.g.m, s.185
622  M.A.Aydın, a.g.m,s.347
623  Gayretli, a.g.t., s.158-159
624  Barkan, a.g.m, s.417, 419; Gökbilgin, a.g.m., s.109
625  Mardînizâde Ebu’l-ûlâ, Kavanin-i Tasarrufiye, İstanbul 1927, s.22 
626  Hüsnî Efendi, “a.g.e., s.4
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Arazi Kanunnâmesi’nin arazilerin müşterek tasarruftan ziyade ferdî tasarrufu öne çı-
kartan 8. maddesi ve 9 Ramazan 1274 tarihli Nizamnâme’de de ifade edildiği gibi, mîrî ara-
zinin borç karşılığı vefaen ferağına izin verilen 116. maddesi gibi hükümleri tasarruf sahiple-
rinin mîrî arazi üzerindeki alanlarını genişletmiştir. Kanunnâme’nin 54. ve 55. maddelerinde 
intikal hakkı sahipleri üçe ve 59. maddesinde tapu hakkı sahipleri dokuza çıkarılmıştır. Bun-
dan sonra 17 Muharrem 1284 (21 Mayıs 1867) tarihli bir Hatt-ı Hümayun627 ile intikal hak-
kı sahipleri sekize yükselip, tapu hakkı sahipleri üçe indirilerek, mîrî arazi intikal bakımından 
mülk araziye yaklaştırılmıştır.628 Hatt-ı Hümayun ile ilan edilen Nizamnâmede burada ki de-
ğişikliklerin sebebi olarak, muamelatın kolaylaştırılması, ziraat ve ticaretin geliştirilmesi ve 
dolayısıyla halkın refahının artırılması gösterilmektedir.629 Gerek hazırlık döneminde çıkarı-
lan yeni hükümler, gerek Arazi Kanununun hükümleri ve gerekse bundan sonra çıkarılacak 
olan diğer düzenlemeler Osmanlı Devletinde mîrî arazilerin mülk araziye dönüşme eğilimi-
ni daha açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Esasen Arazi Kanunnâmesi’nden itibaren top-
raklar, mutasarrıfların bir malik gibi tasarruf etmelerine bakılarak, fiilen özel mülk hâline gel-
mişti. Ancak, hala rakabesi devlete ait idi. Artık tam bir mülkiyete dönüşmüş olarak görülme-
sine rağmen, bunun hukukî olarak tanınması ancak Cumhuriyet Dönemi’nde mümkün olabi-
lecekti. Cumhuriyet döneminde dahi bu durum hukukî tartışmalar ve uzun bir süreç sonun-
da nihayete erdirilebildi.630

Sonuç olarak, ilan edildiği dönemde mühim bir boşluğu dolduran Arazi Kanunnâmesi 
zaman zaman yapılan bazı değişiklikler ve eklemelerle Cumhuriyete kadar yürürlükte kal-
mıştır. Medenî Kanunun ilanı ile birlikte Arazi Kanunu’nun yürürlükten kalktığı genel kabul 
görmüş ise de, bazı hükümlerinin hâlâ uygulanmakta olduğu ve bu kanunun yürürlüğünün 
devam ettiği de kimi hukukçular tarafından tartışılmıştır.631Bu husus da yakın döneme kadar 
çeşitli tartışmalar yapıla gelmiş olsa da, açılan bir davanın temyize gitmesi üzerine “Temyiz 
Mahkemesi Tevhîd-i İçtihât Heyet-i Umûmisi”nin 16 Mart 1943 tarihli ve 5 Esas Sayılı Kararı’nın 
netice kısmında “mirî arazi namıyla bir arazi türünün memleketimizde bulunmadığı” belirtilip, 
“mirî araziye yönelik hükümleri ihtiva eden Arazi Kanunu’nun hükümlerinin mülga olması bir za-
rurettir” 632 denilmektedir.

627  DÜSTUR, I.Tertip, C.1, s.223-224
628  M.A.Aydın, a.g.m, s.347; Barkan, “Türk Toprak Hukuku…”, s.416
629  Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara 1978, s.454-455
630  H.Cin, a.g.e., s.477-524
631  H.Cin, a.g.e., s.478-497
632  DÜSTUR, III.Tertip, C.34, s.390
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D. ARAZİ KANUNNÂMESİ’NDEN SONRAKİ HUKUKÎ DÜZENLEMELER  
VE DEFTERHÂNE’YE TESİRLERİ 

Arazi Kanunnâmesi ilan edildikten bir süre sonra ortaya çıkan ihtiyaçlara göre birta-
kım zeyl ve değişikliklerle genişletilmiş ve yenilenmiştir. Ayrıca, Kanunnâme’deki hükümle-
ri açıklayıcı mahiyette nizamnâme, irade, talimât ve tarifnâmeler de yayınlanmıştır.633 Örne-
ğin Arazi Kanunu’nun, müşterek tasarrufa konu olan arazilerde hisse sahiplerinden birinin, 
diğerinin izni olmaksızın satışını engelleyen ve mağdur olan hissedara 5 yıl dava açma hakkı 
veren 41. maddesine zeyl olarak, 19 Şaban 1291’de yayınlanan fıkra,634 söz konusu dava aç-
ma hakkının varislere de verildiğini düzenlemektedir. Yine, Arazi Kanunu’nun 108. maddesi, 
maktulun arazisinin katiline intikal edemeyeceğini ve katilin tapu hakkı olamayacağını ifade 
etmekteyken, 28 R.Ahir 1292 tarihinde yapılan zeyl ile,635 katile yardım edenin de aynı şekil-
de intikale ve tapu hakkına sahip olamayacağı fıkrası eklenmiştir. Bunlardan başka, 1 R.Ahir 
1293,636 7 Muharrem 1293,63714 Muharrem 1298638, 4 C.Evvel 1303,639 11 C.Evvel 1305, 640 
18 Safer 1306641 tarihlerinde yapılan zeyl’ler ile Kanunnâme üzerinde değişikliklere devam 
edilmiştir. Ayrıca, arazisini üç yıl mazeretsiz olarak terk ve tatil edenlerden, arazinin tasarruf 
hakkının alınıp, müstehak olanlara ihâlesi hakkındaki 74. maddesi, 15. C.Ahir 1301 tarihinde 
ilan edilen bir irade ile istilaya uğrayan yerlerde 2 yıl müddetle tatil edilmiştir.642 Söz konu-
su hükümden muaf tutulan Edirne’de, daha sonra harp nedeniyle bu muafiyet bir süre daha 
uzatılmıştır.643 Yine, müşterek tasarruf olunan yerlerin taksimi veya ayrılması ile ilgili olarak 
17 Muharrem 1328 tarihinde Arazi Kanunu’na ilave de yapılmıştır.644 Bunlar gibi birtakım i-
rade ve nizamnâmelerle Arazi Kanunu’nun kimi maddelerinde zaman içinde bazı değişiklik-
ler ortaya çıkmıştır.

633  Arazi Kanununa zeyl ve müteferriat olan fıkra, kanun ve nizamnâmeler için bkz.: Karakoç Serkis, a.g.e, C.1, s.120-121
634  DÜSTUR, I. Tertip, C.3, s.457
635  DÜSTUR, I. Tertip, C.3, s.457
636  DÜSTUR, I. Tertip, C.3, s.457
637  DÜSTUR, I. Tertip, C.3, s.458
638  BOA.Y.PRK.ŞD. dos.no:1/12
639  DÜSTUR, I. Tertip, C.5, s.394
640  DÜSTUR, I. Tertip, C.5, s.1000
641  BOA.İ.MMS. dos.no:102/4294; DÜSTUR, I. Tertip, C.6, s.235
642  BOA.İ.ŞD. dos.no:68/3983; DÜSTUR, 1. Tertip, C.5, s.37-38
643  BOA.DH.MKT. dos.no:1405/100
644  BOA.DH.MUİ. dos.no:47-2/6; BOA.DH.İD. dos.no:43-1/33
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1. 5 CEMAZİYE’L-AHİR 1274 (10 OCAK 1858) TARİHLİ 
TAPU NİZAMNÂMESİ

Tapu işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak 1263 tarihinde bir nizamnâme ilan edi-
lip uygulanmaya başlanmış ise de, Arazi Kanunu’nun ilanından hemen önce yeniden tertip 
edilen usuller gereğince, tapu işlerinin de teferruatlı olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacın-
dan hareketle Tapu Nizamnâmesi ortaya çıkmıştır. 1263 tarihli Nizamnâme ile henüz ilan e-
dilememiş olan Arazi Kanunu başta olmak üzere, hükümleri büyük oranda daha önce çıkarıl-
mış olan irade, tebliğ ve kanunlara dayanan yeni nizamnâme, tapu usulünün uygulanması i-
le ilgili olarak merkez ve taşrada yürütülecek işlemleri ayrıntılı olarak ele almış, ayrıca yapılan 
muamelenin türüne göre alınacak tapu harçlarını teferruatıyla ortaya koymuştur.

5 C.Ahir 1274 tarihli (10 Ocak 1858) Tapu Nizamnâmesi’nin645  ilk 24 maddesi asıl ta-
pu muamelatıyla ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Nizamnâmenin, 25-30. maddeleri “Arazi-
i Emîrîyede Deyne (borca) Mukabil Vefa’en Ferağ Hakkında” ve 31-33. maddeleri “Eytam Çift-
liği Hakkında” olmak üzere, ayrıca iki fasıldan oluşmaktadır.

645  5 C.Ahir 1274 Tarihli Tapu Nizamnâmesinin tam metni için: TKGM.KK. “Tapu Nizamnâmesi, Suret-i Hatt-ı Hümayun”; K.Serkis, a.g.e, C.1, 
s.317-331; DÜSTUR,I.Tertip, C.1, s.200-208
Nizamnâmenin ilan tarihi gerek nizamnâme suretinde gerekse kimi araştırma eserlerde (bkz. Galip Esmer Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri 
ve Tapu Sicili, Ank.1967, s. 3) 8 C.Ahir olarak gösterilmekte ise de, Nizamnâmenin 5 C.Ahir 1275 tarihli irade-i seniyye ile yürürlüğe girmesinden 
dolayı bu tarih esas alınmıştır. 8 C.evvel tarihi ise, Nizamnâmenin Defter-i Kavanine kayıt tarihi olmalıdır.

5 Cemaziye’l-ahir 1274 (10 Ocak 1858) Tarihli Tapu Nizamnamesi
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Tapu senedatı ile ilgili muamelelerin Defter-i Hakanî idarelerince yürütüleceği daha 
önce belirlenmiş ise de, mezkur Nizamnâme’nin 1. maddesinde “taşralarda arazi-i mirîyyenin 
tefviz ve ihalesine mal memurları ile defterdar ve mal müdürleri yetkili kılınıp bunlar sahib-i arz 
hükmünde” kabul edilmişlerdir. Defter-i Hâkanî Emâneti’ne bağlı olmak üzere vilayetlerde 
Defter-i Hâkanî Müdürlükleri kurulunca, bu tür işlemler livalarda Defter-i Hâkanî memurla-
rı ve kazalarda tapu kâtiplerince yürütülecek646ise de, Nizamnâme’nin ilan edildiği tarihte 
Defterhâne’nin taşra teşkilatı henüz oluşmamış olduğundan sahib-i arz yetkisi mal müdür-
lükleri ve defterdarlıklara bırakılmıştır.

Tapu Nizamnâmesi gereğince ferağ, intikal ve saire muamelelerde, taşrada yapılan 
işlemlerin kaydedilmesi ve düzenlenen ilmühaberlerin merkeze gönderilmesi üzerine senet 
düzenlenerek, yeniden taşraya havale edilmesi usulü benimsenmiş olup, tahrir defterleri ör-
neğinde olduğu gibi, yeni nizam gereği tutulan defterlerin de biri merkezde ve diğeri taşra-
da olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanması gerektiği belirlenmiştir. Hatta, taşrayla ilgili o-
lup merkezde yapılan işlemlerin de bir ilmühaber ile, ilgili taşra birimine gönderilip kayde-
dilmesi gereği üzerinde durulmaktadır. Osmanlı’nın bidayetinden beri cari olan ikili kayıt tut-
ma geleneğinin yeni usulde de muhafaza edildiği görülmektedir. Ayrıca Nizamnâme, taşra-
da tutulacak defterlerin livada muhafaza edileceğini ve her kaza için ayrı arazi defteri tutul-
ması gerektiğini de belirtmektedir.

Yine, 1263 tarihli Nizamnâme’de belirlenen, “atik senetlerin yenileri ile tebdili” husu-
sunda sağlanan kolaylığın bu Nizamnâmede de uygulanmaya devam ettiği görülmektedir. 
Ayrıca, gerek 1265 tarihli Nizamnâme’nin 13. bendinde ve gerekse Arazi Kanunnamesi’nin 
103. maddesinde ifade edilen, “boz ve kıraç yerlerin ziraata açılması” hususuyla ilgili teşvik e-
dici ifadelerin mezkur Nizamnâme’de de yer aldığı görülmektedir.

Mezkur Nizamnâme’nin ele aldığı konulardan birisi de, Arazi Kanununun 60. mad-
desinde de ifade edilen, hakk-ı tapu eshabı bulunmayıp mahlul kalan arazilerin müzayede 
edilmesiyle ilgili 18. maddede ele alınan hükümdür. Nizamnâme bu hükmü teferruatı ile e-
le almış ve ihalesi lazım gelen arazinin 100 dönüme kadar olanları için kaza meclislerini, 100-
500 dönüm arası için liva meclislerini yetkili kılmış olup, 500 dönümden yukarısı için ise, kaza 
ve liva meclislerinde müzayede edildikten sonra Maliye Hazine-i Celilesi tarafından mükerrer 
müzayede olması için nezarete bildirilecek ve üç ay içinde müzayedeler tamamlanacak de-
mektedir. 27 Şevval 1303 tarihinde 18. madde yeniden düzenlenip,647  300 dönüme kadar 
olanlar için kaza meclisleri, 300-500 dönüm arası için liva meclisleri ve 500 dönümden yuka-
rısı için vilayet meclisleri yetkili kılınmıştır. Bu tür arazilerin müzayedeleri için vilayet gazete-
lerinde ve hatta 500 dönümden fazla olanlar için ayrıca Dersaadet gazetelerinde ayrıntılı ilan 
verilmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır.

646  K. Serkis, a.g.e, C.1, s.346-359; Ayrıca bkz.: “Tanzimat’tan Sonra Defterhâne’nin Teşkilat Yapısı, İşleyişi ve Görevleri” kısmı, s.176-188
647  DÜSTUR, I.Tertib, C.5, s.501-502
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1274 tarihli Nizamnâme, düzenlenecek olan tapu senetlerinde ne tür bilgiler bulun-
ması gerektiğini beyan ettikten başka, bu senetlerin baş tarafı tuğralı ve Defter Emaneti’ne 
mahsus mühür ile mühürlenmiş olmasını zaruri olarak görmüştür. Taşrada gerekli işlemler 
yapılıp, senedi hazırlanmak üzere ilmühaberler merkeze gönderildiğinde, cedid senetler ha-
zırlanıp gelinceye kadar tasarruf sahiplerinin ziraatlarına başlayabilmeleri için kendilerine 
meclis mührüyle mühürlenmiş ve muteber tasarruf ilmühaberi verilmesi de nizama dâhil e-
dilmiştir. Taşralarda tasarrufla ilgili düzenlenen mazbatalar Defterhâne’ye posta ile gönderi-
lecek ise de, tasarruf sahibi kendisi senedini almak üzere Dersaadet’e gelmek isterse buna da 
izin verilmektedir.

5 C.ahir 1274 tarihli Nizamnâme eyalet ve kazalardaki mülkiye memurları ile ka-
dı ve naiblere de gönderilerek icraya konulması için emirnameler yollanmış648 olup, yak-
laşık bir sene sonra çıkarılan tapu senedatı hakkında talimat ve tarifname ile açıklanmış ve 
Nizamnâme sonraki dönemde yapılan zeyl’ler ile649  genişletilip, yenilenmiştir. Bu zeyllerin 
en önemlilerinden birisi, “mîrî ve mevkuf arazinin ferağ ve intikali ile hakk-ı karardan verilecek 
senedlerden alınacak harçlara dair” çıkarılan fıkra olup, her türlü işlemden alınacak vergi mik-
tarları net bir şekilde tespit edilmiş ve halkın belirsizlikten kurtarılması ile Defterhâne’nin ha-
sılatının artırılarak gelir kalemlerinin netleştirilmesi hedeflenmiştir.650 Tapu Nizamnâmesi’ne 
yapılan diğer önemli bir zeylde, önceki hukukî düzenlemelerde olduğu gibi, kayıt dışı kalmış 
arazilerin kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Nizamnâmenin 20. maddesi yerine geçmek ü-
zere çıkarılan maddede, “mîrîye ait kayıt dışı kalmış arazileri ihbar edenlere tapu bedelinin 
%10’u nispetinde ihbariye ödenmesi” hükmü getirilmiştir. Hatta, bu nevi ihbarların sonraki 
tarihlerde gerçekleştiği görülmüş ve ihbariye bedelinin ödenmesinin bu tür ihbarları teşvik 
edeceği için önemli olduğu vurgulanmıştır.651 

648  BOA.A.MKT.UM. dos.no:295/21; 349/34; 351/70
649  Nizamnâmeye yapılan zeyl’ler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: K.Serkis, a.g.e., C.I; Ayrıca örnek olarak: DÜSTUR, I.Tertip, C.7, s.96; 
BOA.Y.A.RES. dos.no:100/21; 112/84; 114/57; BOA.İ.MMS. dos.no:84/3629
650  BOA.İ.KAN. dos.no:2/1313-Z-3
651  BOA.Y.A.RES. dos.no:114/57; 112/84
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2. TAPU SENEDÂTI HAKKINDA TALİMATNÂME

Tapu senetlerinin ve senetler düzenleninceye kadar taşralarda tasarruf sahiplerine 
verilen ilmühaberlerin düzenlenmesiyle ilgili önceki kanunlarda ve bilhassa 5  C.Ahir 1274 ta-
rihli Nizamnâme’de ifade edilen hükümleri izah etmek, uygulanmasını açıklık kazandırmak 
ve “tapu” tabirinin doğru anlaşılmasını sağlamak üzere, merkezde oluşturulan bir komisyon 
tarafından, uzun süren bir çalışmanın sonucu olarak, 28 Recep 1276 (20 Şubat 1860) tarihli 
Tapu Senedâtı Hakkında Talimat652 hazırlanıp ilan edilmiştir. 

Talimatı hazırlamak üzere oluşturulan komisyonun raporunda ve muhtelif yazışma-
larda üzerinde durulan en önemli konulardan birisi, tapu senedi düzenleme işinin bir düze-
ne sokulup yaygınlaştırılması ile bunların düzenlenmesinden alınacak harçlarla hazine gelir-
lerinin artırılmasının sağlanmasıdır.653 Raporda, tapu muamelelerinden alınan harçlarla ha-
zineye büyük oranda gelir sağlanması gerekirken cüzi bir miktarın ötesine geçilemediği, an-
cak yeni düzenleme ve nizamnâmelerle bu miktarın biraz daha artıp 16-17 bin keseye u-
laşmış olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, nizam tam anlamıyla işletilebilirse gelirle-
rin bu miktarın birkaç katına ulaşacağı düşünülmektedir. Tapu senedi usulünün layıkıyla iş-
letilebilmesi yalnız hazineye büyük gelir sağlamakla kalmayıp halkın da menfaatine olaca-

652  Tapu Senedatı Hakkında Talimat’ın tam metni ve komisyon raporları için bkz.: BOA.İMMS. dos.no:17/743, vrk.no:1-15; Ayrıca, Talimat’ın 
metni için bkz.: K.Serkis, a.g.e, C.1, s.332-338; DÜSTUR, I. Tertib, C.1, s.209-215
653  BOA.İ.MMS. Dos.no: 17/743, vrk.5/1

Tapu Senedatı Hakkında Talimat-ı Cedide Layihası
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ğı ifade edilmektedir. Raporda üzerinde durulan konulardan bir diğeri de, 1263 tarihinden i-
tibaren baş tarafı tuğralı tapu senetlerini hazırlamakla görevlendirilen Defterhâne’nin, per-
sonel azlığı, iş yoğunluğu ve yazışmaların uzaması nedeniyle senetleri zamanında hazırlaya-
maması ve taşrada bu işleri yürütmekle görevli kaza müdürleri ile mal memurlarının usulsüz 
uygulamalarıdır. Taşra görevlilerinin tasarruf mazbatalarını geciktirdikleri, işlemleri yapıp il-
mühaber verdikleri hâlde mazbata hazırlayıp göndermedikleri, hatta arazi hâsılatını zimmet-
lerine geçirip, merkeze gönderilmesi gereken ilmühaberleri irsal etmedikleri belirtilmekte-
dir. Bu durum ise halkın senetsiz olarak arazi tasarruf etmesine ve ileride olası ihtilaflarda 
hak iddia edememelerine sebep olacağı gibi, halkın araziyi hor kullanmaya başlamasına ne-
den olduğu belirtilmektedir.654  Komisyonun üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de 
“arazi-i mîrîyenin evlada bila-tapu intikal edeceği” hükmündeki “tapu” ibaresinin senet ma-
nasında anlaşılıp, halkın senetsiz arazi tasarruf etmesinin yanlışlığı meselesidir. Burada ta-
punun “muaccele” (peşin vergi) manasına geldiği, hak sahiplerinin “resm-i muaccele” verme-
den tasarruf hakkına sahip olacakları ancak, arazinin senetsiz olarak tasarruf edilemeyeceği-
ni belirtip, haklarının zayi olmaması için tebaanın senetlerini mutlaka almaları gerektiğini i-
fade etmektedir.655  

Defter Emini Tevfik Ahmet ve Defterhâne Kisedarı Arifî ile Arazi Kanununu hazırla-
yan komisyonun başkanı Ahmet Cevdet’in de aralarında bulunduğu komisyon tarafından ta-
mamlanan Talimat, irade-i seniyye ile yürürlüğe girmiş olup, talimatın suretleri bir ilannâme 
ile taşra birimleri ile ilgili kalemlere gönderilmiştir. 

Talimatname, Arazi Kanunu ve 1274 tarihli Tapu Nizamnâmesi’nin 21.maddesinde i-
fade edilen, “Defterhâne-i Âmire’den tapu senetleri gelinceye kadar tasarruf sahiplerine meclis 
mührü ile memhur olarak verilen ilmühaberlerin” yerine merkezden gönderilen “matbu koçan-
lı defterlerin” kullanılmasını hükme bağlamış ve bunların nasıl tutulacağı ile ilgili aynı tarihte 
hazırlanan Tarifnâme’nin dikkate alınmasını istemiştir.

654  BOA.İ.MMS. dos.no: 17/743, vrk.7/2
655  BOA.İ.MMS. dos.no: 17/743, vrk.2/1

       Naib                              Muhasebeci veya Mal Müdürü                                Memur veya Tapu Katibi                                     Sandık Emini
        “Taşrada hazırlanan tapu senetlerinde imzası bulunması gereken görevliler ve mühürleri” 
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Tapu senetlerinin düzenlenmesi ile ilgili önceki nizam ve kanunnâmelerde senetle-
rin tebdili bir zaruret olarak kabul edilmemesine rağmen, bu Talimatnâme ile “bundan sonra 
ne sebeple olursa olsun kimseye senetsiz mîrî arazi tasarruf ettirilmeyeceği, bu nedenle herkesin 
senet almasının ve atik senetleri ile temessükleri olanların senetlerini yenileri ile değiştirmeleri-
nin mecburi olduğu” belirtilmektedir. İşin sıkı tutulması için de, taşra memurluklarında en üst 
yönetimden müdür ve kâtiplere kadar herkesin sorumlu olacağını, herkesin görevini eksik-
siz olarak yerine getirmesini te’kiden bildirmektedir. Tapu kâtipliği işlerinde mahkeme, nü-
fus ve kaza kâtiplerinden güvenilir ve liyakatli olanların istihdam edilmelerini de istemekte-
dir. Talimat’ın birinci maddesinde yer alan hükümlere göre, senetlerini almayan ve yenileme-
yenlerden iki kat harç alınacağı ve tapu resmine tabi olanların arazisinin ise müzayedeye çı-
karılacağı İlannâme’de656  ayrıca tebliğ edilmektedir.

Talimat’ın birinci maddesi, bu talimatın hazırlanmasının gerekçelerinde de belirtil-
diği üzere, tapu usulünün sıkı bir düzene sokulmasını, senetsiz yani kayıt dışı kalmış arazi bı-

rakmamayı hedef almaktadır. Böylece, tahrir defterle-
rinde uygulandığı üzere devlet, “hâriç-ez-defter” olan 
arazileri dâhil-i defter etmeyi prensip edinmiştir. Ka-
dim usullerin bir benzeri olan bu uygulama ile kayıt-
sız arazi bırakılmayacak, arazi nizamı sıkı kontrol al-
tına alınacak ve bu vesile ile hazineye büyük oranda 
vergi geliri de sağlanacaktır. Ayrıca Merkez, sorum-
luları belirleyip ikaz ederek, suiistimallerin de önüne 
geçmeye çalışmaktadır.

Talimatnâme’de her muamele için alınacak 
harçlar ayrı ayrı teferruatıyla ifade edilmiş olup, ayrıca 
bu işlerle uğraşan kâtiplerinde “kâtibiye harcı” alma-
larına imkân sağlamıştır.

Talimatnâme’nin komisyon raporları ince-
lendiğinde ve talimatın uygulamaları tetkik edildiğin-
de görülecektir ki, 1263 tarihinde senet düzenlemek-
le görevlendirilen Defterhâne’nin işlemleri bir hayli 
arttığından Defterhâne’nin personel sayısı ve teşkilat 
yapısı da büyümüş ve taşra teşkilatlanmasının yapı-
landırılması ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Bu süreç, iler-
leyen tarihlerde Defterhâne’nin nezarete dönüşmesi-
ne de gerekçe olacaktır.

656  BOA. İ.MMS. dos.no:17/743, vrk.2/1

Defterhâne-i Hakanî Logolu Matbu Tapu Senedi Örneği 
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3. TAPU SENEDÂTI HAKKINDA TARİFNÂME
 
Tapu senedâtı ile ilgili olarak ilan edilen Talimatı hazırlayan komisyon tarafından, ta-

limatla aynı zamanda, yani 28 Recep 1276 (20 Şubat 1860) tarihinde “Tapu Senedâtı Hakkın-
da Tarifnâme” 657  de hazırlanıp yürürlüğe girmiş ve İlannâme ile birlikte taşra birimlerine ve 
ilgili hâkimlere gönderilmiştir.658 

Tarifnâme, Tapu Nizamnâmesi ve Talimatnâme’de ifade edilen, tapu senetleri ile ilgi-
li muamelelerde kullanılacak ilmühaber koçanlarının ne şekilde düzenleneceğini ve muame-
lelerin nasıl yürütüleceğini izah etmek amacıyla çıkarılmıştır.

Tarifname’de, Defterhâne-i Âmire’de düzenlenen tapu senetleri mahalline gönde-
rilinceye kadar arazi mutasarrıflarına verilen meclis mührü ile memhûr muvakkat ilmüha-
berlerin yerine bundan sonra matbu ilmühaber cetvellerinin kullanılmasını, Defterhâne’de 
senetler düzenlenip gönderilince bu ilmühaber cetvellerinin tekrar geri gönderilmesini, es-
kiden verilmiş olan muvakkat ilmühaberlerin ise değiştirilmesine gerek olmadığını hükme 
bağlamaktadır. 

657  Tarifname’nin tam metni: BOA.İ.MMS. dos.no:17/743, vrk.no:6/2 ; DÜSTUR, I. Tertib, C.1, s.216-222; K.Serkis, a.g.e., C.1, s.339-345
658  BOA.A.MKT.UM. dos.no:404/20

Tapu Hakkında İcra Olunacak Tarifname
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Tarifnâme, taşra birimlerince doldurulacak olan ilmühaber varakalarının sancak, ka-
saba, karye, dönüm, kıymet, mutasarrıf ve iktisap ile ilgili tüm sütunlarının ayrı ayrı nasıl dol-
durulacağını, bilgilerin ne şekilde kayıt edileceğini teferruatıyla izah etmektedir. Üç cetvel 
hâlindeki bu matbu ilmühaber koçanlarının kazalarda hâkim, mal müdürü, sandık emini ve 
kâtip tarafından mühürlendikten sonra tasarruf sahibine verileceğini, mühürlenme ve veriliş 
tarihleri de atıldıktan sonra ikinci nüshalarının hıfz olunacağını belirlemektedir. Her ay ortaya 
çıkan cetveller meclis heyetince mühürlenip tabi oldukları sancaklara gönderilecektir. San-
caklarda söz konusu ilmühaber cetvelleri her kaza için ayrı ayrı icmâl defterlere kaydoluna-
caktır.659  Tarifnâme, sancaklarda tutulacak bu defterlerin de nasıl doldurulacağını 12. bentte 
teferruatıyla izah etmektedir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bu ilmühaber koçanları 

659  Sözü edilen icmal defterler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza edilen ve tapu kayıtlarını ihtiva 
eden Arazi-i Atik ve Cedid defterleridir. Bu defterlerin mühürlü olanları hala Tapu Sicil Müdürlüklerinde muhafaza edilip, mühürsüz olan ikinci 
nüshaları ise Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda bulunmaktadır.

Defterhâne’de Düzenlenmiş Tapu Senedi Örneği
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ve defterler hangi kaza veya livaya ait olduğunu gösterecek şekilde zarflanıp merkeze gön-
derilecektir. Defterhâne’de bunların ikinci nüshaları kaydedileceği gibi, tapu senetleri düzen-
lenip mahalline gönderilecek ve gönderilen tapu senetleri ilgililerine verilecektir. Bilhassa, 
Tarifname’nin 11. bendinde ifadesini bulan “Sicillerin muhafazası ve bunlarla ilgili olarak so-
rumlulukların belirlenmesi” önceleri tasarruf, sonraları mülkiyet hakkının tescili hususunda 
hukukî delil olan tapu sicillerinin muhafazasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.660 

Tapu hakkında ilan edilen gerek talimat ve gerekse Tarifnâme, Cumhuriyetin ilk yıl-
larında da uygulanmaya devam edilecek olan tapu senedi düzenleme usulünün temellerini 
atmıştır. Hatta bu usul günümüze değin uygulanmaya devam edilmiş olup, günümüzde de 
tapu senetleri üç nüsha düzenlenip, asıl senet ilgilisine verilmekte, 1. nüshası mahallinde, 2. 
nüshası ise 2002 yılına kadar Merkez’de, 2002 yılından sonra ise Bölge Müdürlükleri arşivle-
rinde muhafaza edilmeye devam edilmektedir.

660  Yavuz Yeşilyılmaz, “İmparatorluktan Günümüze Yaşayan Arşivlerimiz ve Bilgi ve Belgelerde Bilgisayar Uygulamaları”, Tapu ve Kadastro 
Dergisi, Ankara 1998, S.23, s.28
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E. TANZİMAT’TAN SONRA DEFTERHÂNE’NİN TEŞKİLAT YAPISI, İŞLEYİŞİ 
VE GÖREVLERİ

Kuruluşundan 1847 tarihine kadar olan ve klasik dönemi olarak adlandırabileceği-
miz dönemde, devletin üç ana kaleminden birisi olup, nişancının maiyetindeki defter emi-
ninin idaresi altında bulunan Defterhâne-i Âmire alt kalem kollarına ayrılmayan tek bir oda 
şeklinde hizmet veren sade bir yapıya sahipti. Timar sisteminin ana kütükleri olan tahrir def-
terleri ile diğer ilgili defterler üzerinde arazi ile ilgili her türlü muamelatın yürütüldüğü teş-
kilatta, defter emininin yardımcısı durumundaki kisedar ve kalemin asıl memur kadrosunu 
oluşturan kâtipler ve şakirdler ile mülazımlar, sarraf, mücellid, odacı, defterci, imam ve mü-
ezzinden müteşekkil kadrosu ile personel yapısı olarak da sade bir hüviyete sahipti. Perso-
nel sayısı teşkilatın devlet yapısı içersindeki önemine ve iş yoğunluğuna göre zaman zaman 
yükselip azalan Defterhâne, 1254-1256(1838-1840) tarihleri arasında Ceride Muhasebeciliği 
bünyesinde hizmet verdikten sonra, Tanzimat’ın ilanını müteakip yeniden müstakil bir teşki-
lat olarak ihdas edilmiştir.661

Tanzimat Fermanı’nın öne çıkardığı, bilhassa mal güvenliği ve eşitlik gibi prensiple-
rin yansıması olarak toprak hukuku ile ilgili çıkarılan tebliğ, irade, kanunnâme, nizamnâme 
ve talimatların sonucunda Osmanlı toprak sisteminde ve bu sistemin idaresine yönelik uy-
gulamalarda önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanı’nda ifadesini bulan mal 
güvenliği ve eşitlik anlayışı gereğince uygulamaya konulan ilk düzenlemeler menkul ve gay-
rimenkul mallar için vergilerin belirlenmesi ve herkesin eşit tutularak vergilerin adil bir şe-
kilde toplanması, aşar vergisinin ülkenin tümünde 1/10 oranında toplanması ve kadim ka-
nunlar gereğince 3 yıl boş bırakılan arazilerin başkasına ihale edilmesinde özür durumu-
nun dikkate alınması uygulamaları olmuştur.662 Tanzimat’ın ilanından sonra arazi hukuku ve 
Defterhâne’nin işleyişi ile teşkilat yapısında köklü yenilikleri beraberinde getiren en önemli 
düzenleme 7 Cemaziye’l-evvel 1263 (23 Nisan 1847) tarihli Resmî Tebliğ ve bunu müteakip i-
lan edilen Tapu Nizamnâmesi ile ortaya çıkmıştır.663 Timarlı Sipahi ordusunun ortadan kalk-
masından sonra o zamana kadar araziyle ilgili muamelelerde sahip-i arz sıfatıyla yetkili olan 
ve senet düzenleme salahiyetine sahip olan sipahilerin yetkileri mültezimlere ve sonrasında 
muhassıllara geçmişti. Ancak bunlar vergi toplama ve senet verme işinde tecrübesiz olduk-
larından ve yetkilerini suiistimal ettiklerinden haksızlıklara ve devletin zararına sebep olmuş-
lardı. Tapu senedi verme işinin ve tapu kayıtlarının bir sicile kaydedilmesi görevinin merkezî 
bir teşkilat elinde ve kontrol altında yürütülmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, eskiden be-
ri arazi ile ilgili muamelelerin yürütüldüğü ve kayıtların tutulduğu Defterhâne-i Âmire Kale-
mi bu işle görevlendirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile hem senet düzenleme işinin merke-
zin kontrolü altına alınması hem de araziyle ilgili vergi gelirlerinin merkezî hazine elinde top-
lanması hedeflenmiştir.

661  Ayrıntılı bilgi için bkz: ”Kuruluşundan Tanzimata Defterhâne-i Hakanî”, I. Bölüm, s.35-72
662  Tanzimat’tan sonra arazi hukuku ile ilgili düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: II. Bölüm, s.127-165
663  Tebliğ-i Resmi ve Tapu Nizamnâmesinin tam metni ve görüşler için bkz. II. Bölüm, s.132-149
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7 C. Evvel 1263 tarihli Tebliğ ve akabinde ilan edilen Nizamnâme ile bundan sonra 
tapu senetlerinin Defter Emâneti mührü ile mühürlenerek verilmesi ve düzenlenen senet-
lerin bir sicile kaydedilmesi kararlaştırılmıştır. 7 C.Evvel 1263 tarihli Tebliğ’in bu hükümleri i-
le tasarruf ve mülkiyet hakkının “tapu siciline” kaydedilmesi ve dolayısıyla günümüz modern 
“Tapu Teşkilatı”nın temelleri atılmıştır. Tapu Teşkilatının temelleri atılırken, bu işle görevlen-
dirilen Defterhâne’nin modern bir yapıya kavuşturulması için de çaba gösterilmiş ve Fran-
sa Defterhânesi’nin Nizamnâmesi değerlendirilerek, Defterhâne’ye Avrupa’daki emsalleri gi-
bi bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.664  Modern anlamda tapu teşkilatının temellerinin a-
tıldığı bu tarihte Defter-i Hâkanî Eminliği görevi El-Hac Mehmed Said Muhib Efendi tarafın-
dan yürütülmekteydi.

Tanzimat’tan önce tahrir defterleri üzerinde arazi muamelatı ile ilgili işlerle meşgul o-
lan Defterhâne teşkilatının ve bilhassa tımar sistemi ile ilgili olarak bundan sonra düzenlene-
cek senetlerde tek yetkili makam olarak kabul edilmesi ve sonrasında ilan edilen nizamnâme 
ile atik senetlerinin de yenileri ile değiştirilmesi hakkındaki hüküm gereğince iş yoğunluğu 
ciddi miktarda artmış ve bu durum teşkilatın personel durumundan gelir-giderlerine, teş-
kilat yapısından çalışma mekanına kadar her alanda etkili olmuştur. Öyle ki, Tanzimat’tan 
önce büyük oranda siyakat hattı ile tutulan tahrir defterleri üzerinde muamelelerini yürü-
ten ve personeli “ehl-i kalem ve sahib-i rakam” olanlar içinden titizlikle seçilen Defterhâne 
kâtiplerinin 1263’ten sonra daha ziyade yeni tapu nizamının gereği olan işlerle meşgul ol-
maları ve tahrir defterlerinin geri plana düşmesi ve belki personel alımında klasik dönemde-
ki özenin gösterilmeyerek kayırma ile işe alımlar sonucunda siyakat yazısını okuyamaz duru-
ma geldikleri görülmektedir. Defter-i Hâkanî Nezâreti döneminde bazı kâtip ve mülazımların 
zorunlu bazılarının ise isteğe bağlı olarak Defterhâne kuyud kalemi halifesi tarafından verile-
cek siyâkât hattı eğitimine tabi tutulmaları665 Defterhâne’nin işleyiş ve görev alanının zaman 
içindeki değişimini ortaya koyan mühim bir göstergedir. Yine klasik dönemde önce Topka-
pı Sarayı içerisinde küçük bir odada hizmet veren Defterhâne’nin Atmeydanı’ndaki yeni ye-
rine geçişini müteakip ve bilhassa 1263’ten sonra yeni düzenin sonucu olarak büyük miktar-
da defter ve belgelerin ortaya çıkması ile binasının yeterli görülmeyerek bazı ilavelerle kar-
gir hâle getirildiği ve nezaret döneminde ise ek yeni binasıyla büyük bir yapıya ulaştığı göz-
lenmektedir.666

664  BOA.HR.TO. dos.no:407/61
665  TKGM. İLMd. C.24, vrk.22-23
666  Defterhâne binasının tarihsel gelişimi için bkz: I. Bölüm, s.46-53
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Bununla birlikte klasik dönemde mevcut defterler üzerinde visale ve derkenarlar i-
le işlemlerini yürüten Defterhâne’de yeni nizamın gereği olarak külliyetli miktarda kâğıt ve 
defter tüketildiği görülmektedir.667 Nitekim henüz nizamnâmenin ilanından hemen sonra 
1266’da tapu sicili muamelelerinin kaydedildiği defterlerin 712’ye yükseldiği bunlardan bü-
yük ve küçük ebatlardaki defterlerin ciltlenmesi işi için büyük miktarda harcama yapılarak 
malzeme alındığı ve yeni mücellid tayin edildiği ve sonrasında da yeni defter ve ilmühaber 
evrakına ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkmaktadır.668 

Defterhâne’deki hızlı değişimin ve büyümenin personel adedinde de kendisini gös-
terdiğini görmekteyiz. Tapu Nizamnâmesi’nin tapu senetlerinin Defterhâne mührü ile hazır-
lanması hükmü gereğince gerek merkezde yapılan kişisel başvurular ve gerekse vilayetlerden 
gönderilen büyük miktarda evrakın onaylanması ve sicile kaydedilmesi işi Defterhâne’nin iş 
yoğunluğunun büyük ölçüde artmasına ve giderek artan miktarda yeni personel alımlarına 
neden olmuştur.669 1263 tarihinden itibaren artan personel ihtiyacı bilhassa 1275-76 yılla-
rında çıkarılan nizamnâme, talimatname ve tarifnamelerden sonra daha da artmıştır. Bu ta-
rihten sonra “rûznâmçe odası” gibi yeni odalar açılıp, buralara da çalışacak yeni kâtip alımla-
rı aratarak devam etmiştir.670 Bu dönemde Defterhâne’nin yoğun personel alımında muhte-
melen ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerin önüne geçebilmek amacıyla Defterhâne’nin bağ-
lı bulunduğu Maliye Nezâret-i Celîlesi’nce tedbir alındığı ve personel alımlarının nezaretin 
kontrolü altında ve belli bir nizama bağlı olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar alındığı gö-
rülmektedir.671  Yalnız merkez teşkilatının iş yoğunluğu değil taşrada yürütülecek arazi mua-
meleleri ile ilgili memur alımları da teşkilatın büyümesinde etkili olmuştur.672

667  BOA.C.ML. dos.no:705/28775; BOA.A.MKT.UM. dos.no:409/98; BOA.A.MKT.NZD. dos.no:421/93;  BOA.Y.A.HUS. dos.no:239/48; 
BOA.A.MKT.MHM. dos.no:227/78
668  TKGM. İLMd. C.4, vrk.42; TKGM.İLMd. C.6, vrk.45
669  TKGM. İLMd. C.5, vrk.7; BOA.A.MKT.NZD. dos.no:337/53; 337/24; BOA.A.MKT.MHM. dos.no:224/59
670  BOA.A.AMD. dos.no:92/23
671  TKGM. İLMd. C.5, vrk.6
672  BOA.A.MKT.MHM. dos.no:213/97

Defter-i Hakanî Nezareti Binası
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Bu dönemde Defterhâne’nin taşra teşkilatı henüz yapılandırılmamış olduğundan 
bazı vilayetlerde tapu nizamı hiç uygulamaya konulmamış,673 bazılarında ise kaimmakam, 
mal müdürü ve subaşı gibi amirlerce usulsüz olarak tapu senetleri674 veya sahte temessük-
ler675  düzenlendiğinin ortaya çıkması üzerine vilayetlerde yeni tapu nizamı gereğince mua-
meleleri bir düzene sokarak usulsüzlük ve karışıklıkları önleyip halkın zulüm görmesini engel-
lemek ve bu yolla gelecek vergi gelirleri ile hazineye büyük oranda katkı sağlamak amacıyla 
Defterhâne-i Âmire kâtiplerinden görevliler gönderilmiştir. Başlangıçta Filibe Sancağı’na ta-
pu muameleleri için kâtip gönderilmiş ve verimli sonuç alınması üzerine diğer livalara da, li-
vanın büyüklüğüne ve ihtiyacına göre 2’şer 3’er kâtip görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.676 

Bunlar genellikle 2000 ila 3000 kuruş maaş ve gittikleri bölgenin uzaklığı ve iş yoğunluğuna 
göre 1000 ila 7500 kuruş harcırahla görevlendirilmişlerdir.677 Kısa vadede tapu muamelatı i-
le ilgili işlemlerin taşrada yürütülebilmesine yönelik bu uygulamanın artan iş yoğunluğunu 
karşılayamadığından vilayetlerdeki muamelelerin belli bir nizam içerisinde yürütülebilmesi 
amacıyla Defter-i Hâkanî teşkilatına bağlı taşra birimleri oluşturulmaya başlanmıştır.

673  TKGM. İLMd. C.5, vrk.25
674  TKGM. İLMd. C.5, vrk.23
675  BOA.A.MKT.MVL. dos.no:136/74
676  BOA.İ.MVL. dos.no:205/6573
677  BOA.A.MKT.NZD. dos.no:336/87; BOA.A.MKT.MHM. dos.no:201/1

1263 Tarihinden sonra Defterhâne’de arazi ile ilgili muameleler Arazi-i Atik ve Arazi-i Cedid defterleri üzerinde sürdürülmüştür.
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Defterhâne’nin taşra teşkilatı bulunmadığından C. Ahir 1274 tarihli Tapu 
Nizamnâmesi’ne göre vilayetlerdeki tapu muameleleri sahib-i arz sıfatı ile defterdar, mal mü-
dürleri ve mal memurlarınca yürütülmekte olup,678  ayrıca gerektikçe Defterhâne’den görev-
lendirilen kâtiplerce de kayıt işlemleri yapılmaktaydı. Ancak tapu işlemleri ile ilgili yeni usu-
lün bir nizama sokulabilmesi ve bilhassa vergi gelirlerinin kontrol altında ve tek elde topla-
nabilmesinin temini için Defterhâne’nin taşra yapılanmasının kurulması gerekmekteydi. Bu 
amaçla 18 Safer 1284 (21 Haziran 1867) tarihinde ilan edilen “Vilayet Tapu Mesâlihi Hakkında 
Talimat” 679 hükümleri gereğince eyalet merkezlerinde Defter-i Hâkanî Müdürlükleri ile bun-
lara bağlı olarak çalışacak olan sancaklarda Defter-i Hâkanî memurları ve kazalarda ise ta-
pu kâtiplerinden oluşmak üzere taşra teşkilatı yapılandırılmıştır. Taşra teşkilatının ise Defter-i 
Hâkanî Emânet-i Behiyye’sine karşı sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte Defter-
i Hâkanî memurları ve kaza kâtipleri henüz tayin olunmayan, dolayısıyla taşra teşkilatlanma-
sının kurulamadığı yerlerde yine mal memurları sahib-i arz sıfatıyla tapu muamelelerine de-
vam etmişlerdir.680 26 Zilhicce 1292 (M. 23 Ocak 1876) tarihli bu tezkereden anlaşılacağı ü-
zere Defterhâne’nin taşra yapılanmasının tamamlanması uzun bir süreç sonunda gerçekle-
şebilmiştir.

Teşkil edilen Defter-i Hâkanî Emâneti taşra teşkilatının 1274 tarihli Arazi Kanu-
nu ile 1274 tarihli Tapu Nizamnâmesi ve 1276 tarihli Tapu Senetleri Hakkındaki Talimat ve 
Tarifnâmeler gereğince muamelelerini yürütecekleri umûmî olarak tespit edilmiştir. Baş-
langıçta söz konusu hukukî metinlere istinaden muamelelerini gerçekleştiren Defterhâne-
i Hâkanî taşra dairelerinin görevlerinin, yapılan her işlem için ayrı başlıklar altında düzenlen-
mek üzere zamanla modern anlamda tapu sicil tüzüğü hâline getirildiği görülmektedir.681  
Hazırlanan muamelat rehberinin muhtevasından Defterhâne’nin tam anlamıyla bir tapu teş-
kilatı hüviyetine kavuştuğu anlaşılmaktadır.

 Defter-i Hâkanî teşkilatının 1284 tarihinde taşra teşkilatı oluşturuluncaya kadar a-
razilerin yazımları 1263 tarihli tapu nizamnâmesi gereğince arazileri tasarruf edenlerin be-
yanları ve senetlerini yenileme müracaatları ile zaman zaman Defterhâne’den görevlendi-
rilen kâtiplerin çalışmaları sonucunda sürdürülmekteydi. 1284 tarihli taşra teşkilatı talimat-
namesi gereğince ise her kazada görev yapan tapu kâtiplerinin köy arazilerini birebir geze-
rek yoklamasının yapılması, senetsiz arazilerin “hâriç ez defter” yer kalmayacak şekilde tahrir 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Kaza tapu kâtiplerinin en önemli görevlerinin söz konusu yokla-
maları yapmaları olduğu talimatta belirtilerek muhtar ve ihtiyar heyetlerinin de bunlara yar-
dımcı olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Kaza kâtipleri yaptıkları yoklama sonuçlarına göre 
tanzim edilen ilmühaber koçanlarını hemen doldurarak ilgililerine teslim edeceklerdir. Kaza 
kâtiplerinin yaptıkları bu işlerde “kâtibiye harcı” denilen bir gelire sahip oldukları görülmek-
tedir. Kâtipler gerektiğinde ellerine geçen bu harçtan ödenmek üzere kendilerine yardım-
cı ve kâtip tutmaya da mecbur edilmişlerdir. Bu usulün sonucu olarak kâtipler işlerini bir an 

678  TKGM. KK.“Tapu Nizamnâmesi, Suret-i Hatt-ı Hümayun”, madde 1
679  Karakoç Serkis, a.g.e., C.I, s.346-354
680  Ali Haydar, a.g.e., s.30
681  Rehber-i Muamelat, Bilimum Defter-i Hakanî İdarelerince Cereyan İden Muamelat-ı Tasarrufiyede Mâbe’l-tatbik olacaktır, Samsun 1339: 
Rehberin kesin hazırlanış tarihi tespit edilememiş olup, eldeki nüsha 1339’da basılmış olan örneğidir.
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önce tamamlama gayreti içerisine girmiş, gereğince yoklanmadan yalnız ihtiyar heyetlerinin 
beyanlarına göre usulsüz kayıtlar tutmuş olup, her ne kadar ülkenin umûmî anlamda tahriri 
yapılmışsa da yapılan yoklamaların sağlıklı olmadığı ifade edilmiştir.682 

Yapılan yoklama çalışmaları her ne kadar sağlıklı kabul edilmese de, talimatın aka-
binde Defterhâne’nin nezârete dönüştürülmesinden sonra taşra birimlerine gönderilen 6 
Zilhicce 1288 (17 Ocak 1872) tarihli “Tapu Muamelâtı Hakkında Kaza Tapu Kâtipleriyle Sancak 
Defter-i Hâkanî Memurlarına Mahsus Talimat” 683 hükümlerine göre bilhassa 1288 ila 1298 ta-
rihleri arasında devam edilen ve memur yoklaması da denilen bu çalışmalar sonucunda se-
netsiz araziler büyük oranda kayıt altına alınmışlardır. 1288 tarihli bu talimatın ortaya koydu-
ğu en önemli hususlardan birisi, tapu muameleleri sonucunda ortaya çıkan defterler ile bir-
likte evrak-ı müsbitelerin de muhafaza altına alınması hükmüdür. Böylece, günümüzde uy-
gulanmakta olan usulün temelleri atılmıştır.684 

Sancaklarda bulunan Defter-i Hâkanî memurları ise yoklamalar sonucunda oluşan 
ilmühaber koçanlarına göre icmâl defterleri tutmuşlar ve kâtiplerin işlemlerini kontrolden 
geçirmişlerdir. Vilayette bulunan Defter-i Hâkanî müdürlüğünde ise müdürün kontrolü altın-
da ve müdür muavini ile her sancak için sorumlu olacak 7 kâtipten oluşan heyetçe sancaklar-
dan gönderilen koçanlara göre matbu ve tuğralı tapu senetleri hazırlanacaktır. Gerekli mu-
kabeleleri tamamlandıktan sonra düzenlenen senetler mazbataları ile birlikte Defterhâne-i 
Hâkanî’ye gönderilecektir. Defterhâne’de ise tetkik edilip kaydedilen ve mühürlenen senet-
ler tekrar vilayetlere ulaştırılacak ve kaza kâtipleri aracılığı ile ilgililerindeki ilmuhaber koçan-
ları alınarak takdim edilecektir. 28 Şevval 1286 (M. 31 Ocak 1870) tarihli bir irade ile daha ön-
ce senetler üzerine hicri tarih atılmakta iken, hazine tarafından kullanılan Rumî Takvim usu-
lüne uyum sağlamak amacıyla 86 senesi martından itibaren senetlerin malî yıl esasına gö-
re tarihlendirilmesi uygulamaya konulmuştur.685Taşra Defter-i Hâkanî görevlilerine düzen-
ledikleri senetlerden alınacak 3 kuruş harcın yarı miktarı gelir olarak tahsis edilmiştir. Diğer 
yarısının ise Defter-i Hâkanî’ye gönderileceği belirlenmiştir. Başta müdürler olmak üzere ma-
aşsız görev yapan Defterhâne personeli bu gelirlerden faydalanırken, gelirlerin çok yüksek 
bir meblağ olması dikkate alınarak, taşra görevlilerine mal sandıklarından maaş ödenmesi 
hükmü getirilmiş, ferağ ve intikal harçları ile senetlerden alınan vergilerin hazineye aktarıl-
ması benimsenmiştir.686  Taşrada görev yapan Defter-i Hâkanî memur, kâtip, hademe ve di-
ğer görevlilerinin özlük haklarında yeni bir düzenleme daha yapılarak bunlardan 25 yıl hiz-
met edenlerin emekliye ayrılabilecekleri belirtilip, emekliliklerinde kendilerinin veya ölüm-
leri hâlinde mirasçılarının hak kazanacağı emeklilik maaşı miktarlarına kadar olan haklarının 
bir nizamnâme ile düzene sokulduğu görülmektedir.687

682  Mahmud Esad, Layiha, s.17
683  Karakoç serkis, a.g.e., C.I, s.355-359
684  Yeşilyılmaz, a.g.m., s.28
685  TKGM. İLMd. C.7, vrk.42
686  BOA.A.MKT.MVL. dos.no:132/34
687  BOA.YPRK.DFE. dos no:1/102
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1. DEFTERHÂNENİN NEZÂRETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Defter-i Hâkanî Emâneti’nin 1263 tarihinden itibaren uygulamaya konulan yeni ta-
pu nizamının sonucu olarak teşkilat yapısı bir hayli büyümüş ve hatta taşra teşkilatlanması 
tamamlanarak Osmanlı merkez bürokrasisi içerisinde önemli bir teşkilat hâline gelmiştir. Bu-
nunla birlikte, 19 Muharrem 1277 (M. 7 Ağustos 1860)  tarihinde ilan edilen Resmî Tebliğ’e 
göre “Tahrîr-i Emlâk, Tadîl-i Vergi ve Ceride Muhasebesi” birimleri Defterhâne bünyesinde bir-
leştirilerek688, Defterhâne’nin görev, yetki ve sorumlulukları genişlemişti. Ayrıca Defterhâne 
tarafından yürütülen arazi muameleleri ve bilhassa tapu hâsılatları hazinenin en önemli ge-
lir kaynaklarından birisini oluşturmaktaydı.689 Ancak Defterhâne’nin idarî manada Maliye-
ye bağlı olması böylesi önemli bir teşkilatın işlemlerinin bürokratik nedenlerle gecikmesi-
ne sebebiyet vermekteydi. Bürokrasiden kaynaklanan gecikmeleri önlemek amacıyla, örne-
ğin tapu senedi ve sair evrakın Defterhâne tarafından doğrudan Postahane’ye verilmesi ve-
ya sahil kasabalarına vapurlarla hızlı bir şekilde gönderilmesi için düzenlemeler yapılıyorsa-
690da,   Defterhâne’nin büyüyen yapısına uygun olarak daha muktedir ve bağımsız bir teşki-
lat hâline getirilmesinin gerekliliği ve önemi üzerine, 10 Ramazan 1288 (M. 23 Kasım 1871) 
tarihinde emanetten nezârete dönüştürülmesine karar verilmiştir. Yeni tesis edilen Defter-i 
Hâkanî Nezâreti’nin ilk nazırlığına ise Şûrâ-i Devlet Âzâsı Kani Paşa 5000 kuruş maaş ile tayin 
edilmiştir.691 
688  Karakoç Serkis, Külliyat-ı Kavanin, C.II, s.317; Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, C.III, s.83, Tezkire no:24
689  Öyleki, yalnız İstanbul’da 1311 yılı içerisinde alım-satım harçlarından 96.928.271 kuruş gelir elde edilmiştir. BOA.Y.MTV. dos.no:138/99
690  BOA.A.MKT.NZD. dos.no:311/61
691  BOA.İMMS. dos. no:42/1724, vrk.1

Defter Emaneti’nin Nezarete dönüştürülüp, İlk Nazırlığına Kani Paşa’nın tayin olunduğuna dair 10 Ramazan 1288 (M.23 Kasım 1871) Tarihli İrade
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1288 tarihinden itibaren bugünkü ifade ile bakanlık düzeyinde yeniden düzenle-
nen Defter-i Hâkanî Nezâreti klasik Defterhâne yapısından farklı olarak bir çok kaleme ayrı-
lan mühim bir daire hâline gelmiştir. Klasik dönem Defterhânesi’nin en önemli memurların-
dan olan Kisedarlık memuriyeti 1263 den sonra uzun süre mühim bir konumda varlığını de-
vam ettirmiş iken nazırlık döneminde bu memuriyetin lağvedildiği ve yerine Defter-i Hâkanî 
nazır muavini unvanı ile bir memuriyet ihdas edildiği görülmektedir. Yine klasik dönemin ö-
nemli memuriyetlerinden olan şakirdlik yerine mülazım, mücellid yerine ise matbaa memur-
ları ihdas edilmiş olup, Defterhâne camisinin görevlileri olan imam ve müezzin ile yardımcı 
hizmetlilerden odacılar unvanları ile muhafaza edilmişlerdir.  Klasik dönem Defterhânesi’nin 
asıl muamelatını ihtiva eden tahrir defterleri üzerinde yürütülen muameleler için Kuyud-ı 
Hâkanî kalemi ihdas edilmiştir. Öncesinde yapılan tüm muameleler aynı unvanı taşıyan me-
murlarca yerine getirilirken artık Defterhâne kendi içinde uzmanlaşmış personeli ile alt bi-
rimlere ayrılmıştır. Örneğin defterlerin muhafaza edildiği arşiv odaları için mahzen memur-
luğu ve yardımcılığı oluşturulmuştur. Tapu senetlerinin düzenlenmesi işi taşra ve dersaadet 
olmak üzere 2 kısım ayrılan Senedât-ı Umûmîye kalemince yerine getirilmektedir. Bunların 
dışında Defterhâne’nin yeni yapısı içerisinde şer memurluğu, evrak kalemi, sicil kalemi, mu-
hasebe kalemi, istatistik kalemi, mahlulat kalemi, hukuk müşavirliği ve mühendisler gibi ye-
ni kalem ve memuriyetler ihdas edilmiştir.692 

Defterhâne’nin nezarete dönüştürülmesinden sonra İrade-i Seniyye ile ilan edilen 
talimat ve nizamnâmelere istinaden 28 Ağustos 1290 tarihinin bugünkü manada tapu idare-
lerinin kuruluş tarihi olduğu görüşü ileri sürülmüştür.693 Her ne kadar 7 C.Evvel 1263 Tarih-
li Resmî Tebliğ ve akabinde ilan edilen Tapu Nizamnâmesi ile tapu senedlerini düzenlemek, 
sicilleri tutmak ve muhafaza etmek görevleri Defterhâne’ye verilmiş ise de, mülk araziler ü-
zerinde şer’iye mahkemelerince “temellük hücceti” verme, vakıf araziler üzerinde mütevelliler 
tarafından “temessük senedi” verme ve Evkaf-ı Hümayun Nezâreti tarafından merkez ile taş-
rada bulunan “musakkafât  ve müstegalât-ı vakfiye senedlerini” düzenleme yetkilerinin bulun-
ması694, haklı olarak, senet düzenleme işinin ve tapu sicilini oluşturma yetkisinin paylaşımı 
manasında yorumlanmıştır.

R.28 Ağustos 1290 (H.28 Recep 1291) tarihinde ilan edilen Nizamnâme695  ile “sırf 
mülk olan arazilerle üzerlerinde bulunan hane ve dükkân ile yine mülk olan bağ, bahçe ve sâireye 
bundan sonra baş tarafı tuğralı cedid senedler düzenlenmesi ve bu yetkinin Defterhâne-i Âmire 
Nezâreti’ne devredilmesi” kararlaştırılmıştır.

692  1325 senesi Devlet Salnamesi, “Devlet-i Osmaniye’nin 1325 Senesi Bütçesi”, Defter-i Hakanî Nezareti Kısmı
693  Ebu’l-ûlâ Mardin, Kavanin-i Tasarrufiye, s.22
694  BOA.A.MKT.UM. dos.no:100/100
695  DÜSTUR, I. Tertib, C.III, s.447-452
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R.26 Temmuz 1291 (H.6 Recep 1292) Tarihinde ilan edilen Talimat696 ile “Köy ve ka-
sabalarda bulunan vakıf arazi ve çiftliklerinin üzerinde bulunan binalarına Evkaf Muhasebecileri 
tarafından ve müstesna vakıflara bağlı musakkafat ve müstegalata vakıf mütevellilerince sened 
verilmeye devam edilmesi, bunların dışındaki vakıflarla alakalı her türlü senet düzenleme ve sicil-
leri tutma yetkisinin Defterhâne Nezâreti’nce kullanılması” hükme bağlanmıştır.

Evkaf Nezâreti’nin lağvedilerek Maliye Nezâreti’ne bağlanması üzerine697 R.23 Mart 
1292 (H.9 R.Evvel 1293) tarihinde ilan edilen “Dersaadet ve taşralarda bulunan musakkafat ve 
müstegalat ve vakfiye senedatının Defter-i Hâkanî’den itası…” hakkında Talimat698  gereğince, 
Evkaf-ı Hümayun Nezâreti’ne bağlı senedat heyeti Defterhâne Nezâreti’ne ilhak edilmiş ve 
bundan sonra senedlerin Defter-i Hâkanî İdaresi adı ile ve buraya bağlı olarak düzenlenme-
si kararlaştırılmıştır.699 

Böylece tapu muamelatına ait sened düzenleme ve sicilleri muhafaza etme husu-
sundaki yetki paylaşımı kaldırılıp, Defter-i Hâkanî Nezâreti bünyesinde birleştirilmiştir. Ayrı-
ca, senedatın şekli ve hazırlanışı ile düzenlenmesi hususunda birlik sağlanmıştır.700 Ancak, 
26 Temmuz 1291 tarihli Talimat’ta görüleceği üzere, vakıf arazilerde evkaf muhasebecileri ve 
mütevelli heyetlerince, istisnai olarak, bu yetki kullanılmaya devam edilmiştir. Bu istisnai yet-
ki ise, ancak H.11 R.Evvel 1331 (R.5 Şubat 1328 yani, M.18 Şubat 1913) tarihli “Emvâl-i Gayr-
i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kanunu” 701 ile kaldırılmış ve tapu senedi düzenleme yetkileri ta-
mamen Defterhâne’ye devredilmiştir. Dolayısıyla, 1290 ve 1292 tarihleri arasında çıkarılan 
hukukî düzenlemeler Defterhâne’nin bugünkü manada müstakil bir tapu teşkilatı hâline gel-
mesinde birer basamak teşkil etmiş olup, bu hususta tek yetkili müessese hâline dönüşme-
sini sağlamamıştır. Bu nedenle, senet düzenleme yetkisinin Defterhâne’ye ilk defa verildiği 7 
C.Evvel 1263 tarihini Tapu Teşkilatının başlangıcı kabul etmek ve 11 R.Evvel 1331 tarihini ise, 
Defterhâne’nin senet düzenleme ve sicilleri tutma noktasında tek yetkili ve müstakil tapu da-
iresine dönüştüğü tarih olarak kabul etmek daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. 

Defteri Hâkanî Nezâreti’nin ihdas edilmesinden sonra, nezaretin vergiler ile olan ir-
tibatı ve hazinenin vergi gelirlerinin önemli bir kısmını sağlıyor olması dikkate alınarak 2 şa-
ban 1304 (26 Nisan 1887) tarihinde Vergi Emâneti Defter-i Hâkanî’ye ilhak edilmiştir.702 Bu 
düzenlemeden sonra nezaretin teşkilat yapısı daha da büyümüş, Defter-i Hâkanî nâzırının 
görev ve yetkileri genişlemiştir. 

696  DÜSTUR, I. Tertib, C.III, s.452-456
697  Lütfi Tarihi, C.XIII, s.72
698  DÜSTUR, I. Tertib, C.III, s.463-467
699  Lütfi Tarihi, C.XV, s.77
700  Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, C.IV, s.135, Tezkire no:40; Lütfi Tarihi, C.XV, s.101
701  BOA.İ.MMS. dos.no:158/1331-Ra-32
702  DÜSTUR, I. Tertib, C.V, s.778-779
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Nezârete dönüştürülmesinden sonra gerek merkez gerekse taşra teşkilatı açısından 
büyük bir yapıya kavuşan Defterhâne’nin 19 C.Ahir 1325 (30 Temmuz 1907 ) tarihinde teşki-
lat nizamnâmesi hazırlanmıştır. “Defter-i Hâkanî idarelerinin tensikat ve teşkilatına ve memurîn 

ve müstahdeminin vezaifine dair nizamnâme” 703  a-
dı ile yayınlanan düzenlemede Defter-i Hâkanînin 
taşra teşkilatı yeniden ele alınarak Defter-i Hâkanî 
müdürleri ile kaza tapu kâtipleri sınıflara ayrılmış 
ve görev yaptıkları bölgeye göre memurlara ma-
aş ödenmesi prensibi belirlenmiştir. Söz konusu 
nizamnâme ile merkez ve taşra birimlerinde yürütü-
len her türlü muamelenin izahatı yapıldığı gibi mu-
amelelerden alınacak harçların yüzdelik miktarları 
da tespit edilmiştir. Defterhâne idarelerince düzen-
lenen daimi ve yoklama defteri kayıtlarının ne şe-
kilde düzenleneceğinden, umûmî mahiyetteki yok-
lama işlemlerinin nasıl yapılacağına kadar her türlü 
işlem nizam altına alınmıştır. Bu Nizamnâmenin ge-
tirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi 20. mad-
dede ifade edildiği üzere “masrafları hakk-ı tasar-
ruf sahiplerince ödenmek üzere arazilerin tahdit ha-
ritalarının hazırlanması ve 2 nüsha olarak hazırlanan 
haritalardan bir nüshasının ise arşivlenmesi kararı-
dır.”  Yine 32. madde ise yoklamalarda tüm emlak 
ve arazilerin mesahalarının tespit edilerek 1\2000 
ölçekli tahdit haritalarının tanzim olunması kara-
ra bağlanmıştır. İki nüsha olarak tanzim edilecek 
olan haritaların Defter-i Hâkanî memur ve tapu 
kâtiplerince tanzim olunması ve haritaların mahal-
li Defter-i Hâkanî idarelerinde hıfzedilmesi hükme 
bağlanmıştır. Aynı dönemde merkezde Senedat-ı 
Umûmîye Müdüriyeti’ne bağlı Fen Heyeti oluşturul-
muştur. 2 kişiden oluşan bu heyet daha sonra 4 ki-
şiye çıkarılmıştır.704 Nizamnâme ile tahdîd ve harita 

gibi uzmanlık gerektiren muamelelerin Defter-i Hâkanî kâtip ve memurlarına ihale edilmesi 
kadastroculuk mesleği açısından yerinde bir yaklaşım olmasa da bu hususun Nizamnâme i-
çerisinde zikredilmesi ve teknik belgelerin arşivlenmesi anlayışı kadastro tarihi açısından ö-
nemlidir.  Söz konusu uygulamada bugünkü anlamda modern tahdîd haritaları hazırlanma-
yıp arazilerin sınırlarının ölçülüp kabaca krokisinin çıkarılması işlemi yapılmış olmalıdır. An-
cak Nizamnâme’den kısa bir süre sonra kurulan ve Defter-i Hâkanî Nezâreti’ne bağlı olarak e-
ğitim veren kadastro mektebinde söz konusu işlerde görev alacak taşra personelinin de eği-
tim almaları ve kadastro konusunda bilgilendirilmeleri için çalışma başlatılmıştır.705 

703  DÜSTUR, Mütemmim Cilt, s.578 vd.
704  Halid Ziya, a.g.e, s.38
705  BOA.MV. dos.no:166/52

H.11 R.Evvel 1331 (R.5 Şubat 1328 - M.18 Şubat 1913) tarihli 
“Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdid ve Tahrir Kanunu”
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1325 tarihli Teşkilat Nizamnâmesi, bu tarihe kadar münferit ve oldukça girift 
nizamnâme, talimatnâme ve tarifnâmelerle görev ve yetkilerinin düzenlenmesine çalışılan 
tapu idarelerinin bir düzene sokulması ve modern anlamda bir teşkilat olarak yapılandırılma-
sı açısından önemli bir yere sahiptir. Teşkilata modern ve müstakil bir kurum havası getiren 
bu nizamnâmede “Taşrada görev yapan tahrir komisyonlarında Defter-i Hâkanî müdür ve me-
murlarının yanında vilayet merkezlerinde evkaf muhasebecisi ile vergi müdürünün; livalarda ev-
kaf müdürü ve vergi memurunun; kazalarda ise, vergi kâtibinin de görev almasının” hükme bağ-
lanması, nizamnâmenin sağladığı olumlu hüviyetin zedelenmesi olarak yorumlanmıştır.706  
Ancak, söz konusu hüküm “Tahrîr komisyonlarının mülgâ olduğu ve komisyonların iki şahit hu-
zurunda Defterhâne müdür ve memurları ile kaza kâtiplerinden müteşekkil olduğu” hakkındaki 
17 Mayıs 1332 tarihli Nizamnâme707 ile kaldırılmış ve Defter-i Hâkanî taşra teşkilatı görev ve 
yetkileri açısından bağımsız bir noktaya getirilmiştir.

2. DEFTER-İ HÂKANÎ NEZÂRETİ’NİN EMÂNETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
VE LAĞVEDİLMESİ

Osmanlı maliyesinin en önemli vergi gelirlerini oluşturan Rüsûmat-ı Posta ve Telg-
raf İdâresi ile Defter-i Hâkanî İdaresi’nin Avrupa’daki örnekleri gibi ve Müdüriyet-i Umûmîye 
olarak değiştirilmeleri ve böylece yüksek miktarda gelire sahip iki teşkilatın gelir kalemle-
ri ile birlikte Maliye Nezâreti uhdesinde birleştirilmesi Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ tarafından 
bir mazbata ile teklif edilmiş ise de 23 C.Ahir 1327 (12 Temmuz 1909) tarihli İrâde-i Seniyye-
de Defter-i Hâkanî idaresinin yalnızca malî cihetten Maliye Nezâreti’ne bağlanması maliye-
yi ilgilendirmeyen vazifeleri açısından da yine nezâret olarak bırakılması kararlaştırılmıştı.707 
Böylece müstakil bir nezâret olmakla birlikte malî açıdan Maliye Nezâreti kontrolüne giren 
Defter-i Hâkanî İdaresi’nden, 18 R.Ahir 1330 (6 Nisan 1912) tarihine gelindiğinde daha önce 
bağlanmış olan Varidât ve Rüsûmât Müdüriyetleri’nin de ayrılarak Maliye Nezâretine rabt e-
dilmişlerdir.709  Teşkilat yapısı iyice küçülen Defter-i Hâkanî Nezâreti’nin mevcut muamela-
tı ile müstakil bir nazırlık olarak bulunmasına gerek görülmeyerek yine 18 R. Ahir 1330 tarihli 
İrâde-i Seniyye ile emânete dönüştürülerek Maliye Nezâreti’ne bağlanmıştır.710 

16 Recep 1331 (21 Haziran 1913) tarihinde hazırlanan Defter-i Hâkanî Emâneti 
Nizamnâmesi ile unvanı ve Maliye Nezâreti bünyesinde bulunduğu tasdik edilmiştir.711 Söz 
konusu nizamnâmede Defter-i Hâkanî merkezinde şube müdürleri ile vilayetlerde Defter-i 
Hâkanî müdürleri Defter-i Hâkanî Emini tarafından idare olunup, Maliye Nezâreti’ne bağlı gö-
rev yaparlar. Atamaları Defter Emininin arzı ve Maliye Nâzırının Sadârete teklifi üzerine İrade-
i Seniyye ile gerçekleştirilir denilmektedir. Yine taşra memurlarının terfileri de Defter Emini 
arzı ile Maliye Nâzırı tarafından gerçekleştirilirken, merkez memurlarının tayinleri Defter Emi-
ni tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu Nizamnâmenin hükümleri ile Defter Eminliği, yetki-
leri büyük oranda kısıtlanmış bir daire müdürü pozisyonuna getirilmiştir.

706  Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1967, s.10
707  DÜSTUR, II.Tertib, C.VIII, s.1175
708  DÜSTUR, II. Tertib, C.1, s.255
709  DÜSTUR, II. Tertib, C.4, s.439
710  DÜSTUR, Mütemmim Cilt, s. 584, dipnot-1
711  TKGM. İLMd. C.24, vrk.29
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1913 tarihli teşkilat nizamnâmesinin getirdiği en önemli yenilik İstanbul’da bulunan 
Defter-i Hâkanî Emâneti’nin dışında ayrıca bir Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nin ihdas edilmesi, 
muamelat ve kayıtlarının ayrılması olmuştur. Böylece daha önce İstanbul ile ilgili muameleler 
emanette yürütülürken, Defterhâne artık tam bir merkez teşkilatı hâline getirilmiştir. 

Defterhâne’nin emânete dönüştürülmesinden sonra bünyesinde meydana gelen 
en mühim değişiklik, nezaret döneminde iken hazırlanıp, emanet döneminde iken yürürlü-
ğe giren kadastro kanunu çerçevesinde yürütülen kadastro muameleleri olmuştur. 

1913 tarihinden itibaren Maliye Nezâreti bünyesinde hizmet veren Defter-i Hâkanî 
Emâneti tapu muamelatı ile ilgili işlemlerinin yanı sıra kadastro heyeti idaresi altında bölge-
sel bazı kadastro çalışmalarını da devam ettirmiştir. 1914 yılında başlayan 1.Dünya Savaşı ve 
akabinde devam eden Millî Kurtuluş Mücadelesi Dönemi’nde teşkilat yapısında mühim bir 
değişiklik olmayan Defterhâne Kurtuluş Savaşı’nın muvaffakiyetle sonuçlandırılıp saltanatın 
kaldırılmasının ardından 5 Teşrin-i Sani 1338 (5 Kasım 1922) tarihli emirnâme ile lağvedilmiş-
tir. Teşkilatın adında yer alan “Hâkanî” ibaresinin kaldırılmasına yönelik bu işlemin ardından 
yeni yönetimin merkez teşkilatı içerisinde tapu muamelatı ile ilgili işlemleri gerçekleştirecek 
olan yeni bir birim oluşturuluncaya kadar rutin muamelelerin aksamaması amacıyla İstanbul 
Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nce işlemin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

Cumhuriyetin ilanının hemen öncesinde tapu muamelatı ile ilgili işlemleri gerçek-
leştirmek üzere ve yine Maliye Vekâleti’ne bağlı Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyeti ve akabinde 
Tapu Umûm Müdürlüğü’nün kurulmasına kadar geçen ara dönemde tasarruf muameleleri 
İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nce yürütülmüş olup,  kayıt ve haciz kalemleri ile fen he-
yeti ve şer’ memurluğu da bu müdüriyet bünyesinde muamelelerine devam etmişlerdir.712 

712  TKGM. İLMd. C.24, vrk.35
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A. KADASTRONUN MENŞEİ VE TARİHÇESİ 

Kadastro, sözlük anlamı olarak “Ülke, şehir veya köylerde, kadastro çalışma alanı ola-
rak belirlenen bölgede, her çeşit arazi ve emlakin alanının ve sınırlarının belirlenmesi işi” 713 ola-
rak tanımlanmaktadır.

Kadastro sözcüğünün menşei ile ilgili olarak farklı bazı görüşler bulunmaktadır. Gü-
nümüzdeki bazı sözlüklerde, “kadastro”nun İspanyolca veya İtalyanca bir sözcük olduğu be-
lirtilmekte714 olup, Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında neşredilen eserlere gö-
re ise, “Emlak Vergilerini Muhtevi Defter” manasına gelen Latince “Capitastra” 715 ya da “Ca-
pitastrom” 716  sözcüğünden üretilerek Fransızca’ya yerleşen “Cadastre” sözcüğü, sonradan 
tüm Avrupa dillerine de “Cadastre” olarak yerleşmiştir. Avrupa’da yaygın olan görüş de, arazi 
sınırlarının ve tabi oldukları vergilerin kayıtlarını ihtiva eden defterleri tanımlamak için kulla-
nılan “cadastre” sözcüğünün Fransızca kökenli olduğu yönündedir. Fransız arşivlerinde bulu-
nan M.1370 tarihli fermanlarda geçen, “kadastro taşları” ile ilgili ifadelerden, “cadastre” sözcü-
ğünün, “arazi hudutlarını tespit için dikilen taşlar” anlamına geldiği de ifade edilmektedir. Bir 
başka görüşe göre ise, “cadad” ve “sist” sözcüklerinin birleşiminden oluşan cadastre, öncele-
ri taş üzerine, sonraları madenî levhalar ve en son olarak da kâğıt üzerine çizilen “hudut plan-
ları” manasında olduğu yönündedir.717 Hangi dil ya da mana kökünden üretilmiş olursa ol-
sun, tarihsel süreç içerisinde kadastro sözcüğü genel olarak, “arazilerin hudutlarının ve tabi o-
lacakları vergilerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi” anlamını ihtiva etmektedir.

Kadastronun Milat’tan 5000 yıl öncesine kadar gittiği718, Mısır’da kerpiç ve papirüs 
üzerine çizilmiş krokiler bulunduğu ifade edilmekte olup, şu an mevcut en eski kadastro ve-
sikası, Arabistan Yarımadası’nda “Telloh”da bulunan ve “Dunghi” arazisinin, Keldani tuğla ü-
zerine çizilmiş plan ve tarifiyle ilgili, MÖ.4000 yıllarına tarihlenen bir çizimdir.719  Bunun gibi, 
MÖ. 3750’li yıllarda Mısır’da ve MÖ.1700’lü yıllarda Babil’de tabletler üzerinde yapılmış kroki-
ler de bulunmaktadır. 

Gerek milattan öncesine ait kalıntılar ve gerekse milattan sonra XVII. yüzyıla kadar 
yapılan kadastro çalışmaları, belirli bazı arazilerde kroki şeklinde yapılan münferit çalışma-
lardan ibaret olup, bugün anlaşılan tarzda bir kadastro çalışması değillerdir. Ancak, bu çalış-
maları günümüz teknik imkânları ve mülkiyet anlayışı çerçevesinde yapılan modern kadast-
ro uygulamaları ile mukayese etmeyip, düzenlendiği çağın teknik şartları ve ihtiyaçları göz  
713  D.Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s.578; Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük
714  Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu, Türkçe’de Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü: Bkz: tdk.gov.tr
715  Mahmud Esad Efendi, “Defter-i Hakanî Hakkında Bir Layiha”, Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiyye Mecmuası, İstanbul 1325, C.I, Yıl.2, s.5
716  Halid Ziya, Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olmalıdır?, İstanbul 1928, s.5; Süleyman Sûdî, Defter-i Muktesid (Osmanlı Vergi Düzeni), Haz.
Mehmet Ali Ünal, Isparta 1996, s.98
717  Halid Ziya, a.g.e., s.5-7
718  Hüseyin Erkan, Kadastro Bilgisi, Ankara 2010, s.25
719  Halid Ziya, a.g.e., s.7
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önünde bulundurularak değerlendirmek gerekmektedir. Bu bakış açısıyla değerlendirildi-
ğinde, tarih boyunca kadastro uygulamalarını “yazılı kadastro” ve “geometrik-çizgisel kadast-
ro” olarak iki açıdan ele almak gerekmektedir.

Kadastro genel olarak malî veya hukukî ya da hem malî hem hukukî amaçlarla yapıl-
makta olup,720  hukukî kadastro mülkiyet ile ilgili hususlarda kanunlarla belirlenen amaçları 
gerçekleştirmek üzere, arazilerin hudutlarının ve alanlarının tespit edilmesi işlemleridir ki, bu 

720  Halid Ziya, a.g.e., s.5

MÖ.4000 yıllarına ait ilk kadastro krokisi
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amaçla yapılan kadastroda arazilerin kıymetlendirilmesi yapılmaz ya da daha geri planda tu-
tulur. Malî maksatlarla yapılan kadastroda ise, arazilerin sınırlandırılması yine yapılmakla bir-
likte, asıl olan sınırlandırılan bu arazilerin kıymeti ve ödeyeceği vergi miktarıdır. Özel mülki-
yet kavramının gelişmediği ya da çok sınırlı olarak uygulandığı dönemlerde arazilerin mülki-
yeti ya toplumun ortak kullanımına ya da devlet hazinesine ait olarak değerlendirilmekteydi. 
Böyle bir toplumda arazilerin hukukî durumlarını tespit etmeğe yönelik kadastro çalışmala-
rı gereksiz olduğu gibi, çağın teknik olanakları çerçevesinde de zaten olanaksızdı. Bu neden-
le eski zamanlarda yapılan kadastro çalışması devletin vergi toplama amacına hizmet etmek 
üzere yazılı olarak yapılmaktaydı.

Osmanlılarda ve önceki Türk İslam devletlerinde tahrir, kanun, yasamişi vb. adlarla 
anılan arazilerin sınırlandırılması ve kıymetlendirilmesi ile ilgili sayım ve yazımlara ait defter-
ler, Avrupa’da genelde kadastro defteri721 olarak tanımlanmaktadır. Avrupa’da kadastro def-
teri olarak tanımlanan ve Eski Yunan ile Roma dönemlerinde de arazilerin hudutlarının belir-
lenmesi, üretim türlerinin ve arazinin tabi olacağı vergiler722  ile bunlara tasarruf eden ya da 
bu arazilerin maliki olanların isimlerini ihtiva eden defterler723 , esasen bugün anlaşıldığı ü-
zere çizime dayalı olmayıp, yazılı kadastro türünden çalışmalardır. Bizde tahrir olarak adlan-
dırılan bu çalışmaların çok eski dönemlerden itibaren büyük siyasî organizasyonların ortaya 
çıktığı her yerde yapıldığı bilinmektedir.724 Ancak, bu çalışmalarda bazı önemli araziler ile sı-

721  Kemal Çiçek, “Osmanlılardan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler”, OTAM, Ank. 1995, s.52
722  Süleyman Sûdî, a.g.e., s.98’de bu defterlerin vergi amaçlı olduğunu belirtip, bunlara haraç defteri demektedir.
723  Mahmud Esad, “layiha”, s.4
724  Bu nevi kadastroların tarihçesi hakkında “Tahrir Defterleri” bölümünde tafsilatlı olarak bahsedildiğinden burada ayrıca değinilmemiştir.

Halid Ziya’nın kadastro üzerine yazılmış olan eserinden
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nırlarında ihtilaf bulunan yerlerde ayrıca ölçüm ve hududlandırma çalışmaları yapılmış olup, 
bunlar münferit çalışmalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Tahrir şeklinde yapılan kadim kadastro 
uygulamaları usul olarak günümüzden çok farklı bir tarz ve amaçla yapılmaktadır. Arazilerin 
büyük oranda devlet mülkiyetinde olduğu dönemlerde bu arazilerin hukukî durumlarını gü-
venceye alma kaygısı bulunmadığından günümüzdeki tarzda milimetrik ölçüm ve çizimlere 
de gerek duyulmamıştır. Amaç, sadece devlete ait arazileri küçük parçalar hâlinde, işletmesi 
amacıyla kişilerin tasarrufuna verilmesi ve işlenen bu arazilerden vergi toplanması olduğun-
dan, yazılı kadastroda bu arazi parçalarının hudutlarının genel olarak belirtilmesi yeterli gö-
rülmektedir. Daha ziyade malî amaçlarla yapılan yazılı kadastroda asıl önemli olan, bu ara-
zilerin kıymetlerinin belirlenmesi ve arazilerin vergilerini ödeyecek kişilerin isimlerinin kay-
dedilmesidir. Avrupa’da bugünkü anlamda arazilerinin ölçümlerinin yapılarak krokilerinin çi-
zilmesi ile ilgili XVII. yüzyıl sonlarında yapılan çalışmalar da esasen malî amaçlara yönelik ol-
muştur. Avrupa’da arazilerin vasıflarının ve vergi gelirlerinin yazılı olarak tespit edilip defter-
lere kaydedildiği bu tür yazılı kadastro çalışmalarına “discriptif cadastre”725  ya da Osmanlıca 
tabiriyle “tavsifî tahrir” denilmektedir.

Avrupa’da yazılı kadastrodan geometrik/çizgisel kadastro uygulamasına geçilmesi, 
ancak Fransız İhtilali sonrasında, devlet tarafından özel mülkiyet hakkının kabul edilip tanın-
masından sonra gerçekleşmiş ve bu geçiş çok kısa bir sürede meydana gelmiştir. Avrupalı-
larca “trigonometric cadastre”726 , Osmanlıca tabir ile “tahrir-i hendesî” denilen yeni usule ge-
çiş ile özel mülkiyet anlayışının gelişip yaygınlaşması birbirine paralel yürümektedir. Gerçek-
ten mülkiyetin çok büyük bir kısmının devlete ait olması anlayışının hâkim olduğu dönem-
lerde, istisnai durumlar hariç olmak üzere, arazilerin milimetrik ölçümleri ile bunların çizimle-
rinin kâğıt üzerine aktarılması gerekli görülen bir durum olmadığı gibi büyük bir maliyet de 
gerektireceğinden tercih edilmemiştir. Bunun yerine, arazilerin yalnızca malî amaçlara yöne-
lik olarak sınır ve gelir tespitleri yapılarak defterlere geçirilmiştir. Özel mülkiyetin yaygınlaş-
masına paralel olarak kadastroda uygulamaya geçilen yeni usul de, yalnızca hukukî olarak a-
razilerin durumunu belirlemeye yönelik olmayıp, aynı zamanda malî amaçlara da hizmet et-
mek üzere gerçekleştirilmiştir.

Avrupa’da hem malî hem de hukukî olarak uygulamaya başlanan yeni usul kadast-
ro çalışmalarında iki tür envanter oluşturulmaktadır. Bunlardan birincisi, arazilerin mesahası-
nın, yani sınırlarının çizgisel olarak gösterildiği “kadastral planlar” dır. Bunun için mühendis-
ler görevlendirilip arazinin miktar ve sınırları matematiksel ifadelerle belirlenmekte ve geo-
metrik olarak kâğıt üzerine aktarılmaktadır. Ayrıca yerleştirilen sınır taşları aracılığı ile sınır-
lar arazi üzerinde de gösterilmektedir. İkinci tür envanter ise, tahrir-i hendesî (geometrik çi-
zimler) ile oluşturulan haritalarda gösterilen arazilerin malik ya da mutasarrıflarının isimleri-
ni ihtiva eden defterlerdir. “Tahrir-i şahsî” yani “personel cadaster” denilen defterler ile “tahrir-
i mülkî” yani “liyorreel cadaster” denilen defterler oluşturulmuştur. 

725  Mahmud Esad, “layiha”, s.7
726  Mahmud Esad, “layiha”, s.7



195

Türkiye Kadastrosu’nun Tarihçesi

Tavsifî kadastro usûlü arazilerin sınırlarının belirlenmesinde ihtilaf ve zorluklara se-
bebiyet verdiğinden terkedilip, hemen hemen tüm Avrupa’da tahrîr-i hendesî usûlü kabul 
edilmiş, İngiltere hâriç olmak üzere tüm Avrupa’da XIX. yüzyıl başlarından itibaren yüzyılın 
sonlarına kadar bütün ülkeye şamil olmak üzere kadastro çalışmaları yapılıp, mükemmel ha-
ritalarla memleketlerin arazileri tanzim edilmiştir. Fransızlar XIX. yüzyılın ilk yarısı içerisinde 
malî nitelikte olan ilk kadastrolarını tamamlamışlardır.727 1808 ila 1850 yılları arasında yapı-
lan728  ve “Napolyon Kadastrosu” da denilen bu çalışmanın ardından, yine XIX. yüzyıl sonla-
rında hukukî ve malî amaçlarla yeni bir kadastro çalışması başlatmışlardır. İtalya’da 1887 ta-
rihinde başlayan kadastro çalışmaları neticesinde yirmi iki yıl kadar bir sürede ülkenin yarısı-
nın kadastral haritaları tamamlanmıştır. Önceleri Fransa’ya bağlı olan Belçika’da da 1812’de 
Fransa kanunları gereğince kadastro başlatılmış ise de, Belçika’nın 1815’te Hollanda’ya bağ-
lanmasından sonra çalışmalar bir süre durmuş ve Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ar-
dından tekrar başlanan kadastro çalışmaları 1830 ile 1845 tarihleri arasında tamamlanmış-
tır. Aynı şekilde XIX. yüzyılın ikinci yarısı içerisinde İsviçre, Prusya ve Macaristan’da da ülke-
lerin bütününe yönelik kadastro çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Avusturya’da i-
se ilk defa resmi olarak verilerin ölçümüne yönelik çalışmalar XVIII. yüzyılda II.Jozef zamanın-
da başlatılmış ise de sınırlı bir çalışmadan ibaret kalmış ve tamamlanmamıştır. Yeni kadastro 
çalışmaları ise 1878’te tamamlanmıştır. Avrupa’da, yalnız İngiltere’de tahrîr-i hendesî uygu-
laması mevcut olmayıp, İngiltere’de ise Londra’nın kadastrosu yapılmış, XX. yüzyıl başlarına 
kadar ülkenin geri kalan kısmında ise kadastro uygulanmamıştır. İngiltere’nin askerî amaçla 
yapılmış olan ve tüm ülkeyi içine alan haritaları ihtiyaç hâlinde kullanılmakta ise de, araziler-
le ilgili ancak yaklaşık bilgiler sunabildiğinden XX. yüzyıl başlarında yeni usûl üzere kadastro 
çalışmaları yapılması için çalışmalar başlatılması öngörülmüştür.729 

Kısacası, Osmanlı Devleti’nde tahrîr-i hendesî usulü gereğince kadastro çalışmala-
rının başlatılmasından önce, İngiltere hariç tüm Avrupa’da matematiksel ölçümlerle yapı-
lıp geometrik usûlle kâğıt üzerine aktarılan kadastral harita çalışmaları tamamlanmış görün-
mektedir.

727  Mahmud Esad, layiha, s.8-16
728  Erkan, a.g.e., s.25
729  Mahmud Esad, “layiha”, s.8-16.
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B. OSMANLI DEVLETİ’NDE KADASTRO

1. YAZILI KADASTRO DÖNEMİ

Osmanlı Devleti’nde kadastro dünyanın diğer bölgelerinde ve Avrupa’da uygulandı-
ğı üzere “tavsifî kadastro”, yani yazılı kadastro şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı-
larda “tahrir” adı verilen ve önceki Türk ve İslam devletlerinden tevarüs ettirilerek uygulanan 
usulde, mülkiyeti büyük oranda devlete ait olan ve küçük parçalar (çiftlikler) hâlinde reayaya 
tasarruf etmek üzere verilen arazilerin yazımı esas alınmıştır. Bu yazımlar ise, arazilerin mate-
matiksel işlemlerini ihtiva eder tarzda yapılmayıp, arazilerin hudutlarının genel olarak belir-
tilmesi ve daha ziyade bu arazilerin kıymetlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Tahrir adı ve-
rilen yazımlar her şeyden önce malî amaçla yapıldığından, bu yazımlar arazilerin sınırların-
dan ziyade bunların tasarruf eden kişilerin adları ile verecekleri vergi miktarına yöneliktir. Os-
manlı Devleti’nde Orhan Bey ve hatta Osman Bey Devri’nden itibaren arazilerle ilgili yazımla-
rın yapıldığı tahmin edilmekte olup, “Tahrir Defterleri” başlıklı kısımda bu defterlerin tarihçe-
leri ve muhtevaları ile türleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir. 

Osmanlı tahrirleri günümüz modern ka-
dastrosu tarzında bir kadastro çalışması olmamak-
la birlikte, Mahmud Esad’ın sınıflandırmasını yaptı-
ğı iki tür kadastro uygulamasından “tavsifî kadastro” 
usûlünde730 , yani yazılı bir kadastro çalışması idi.731 
Gerek önceki medeniyetlerde gerekse çağdaşı ülke-
lerde uygulanan usûlün ötesinde, büyük bir coğrafî 
alanda ve her bölgesinde hemen hemen aynı usulle 
uygulanan bu yazımlar, kendi dönemi içindeki siyasî, 
ekonomik, teknik ve ulaşım şartları göz önünde bu-
lundurulduğunda, bir emsali daha bulunmayan çok 
kapsamlı arazi yazımları, yani kadastro çalışmaları o-
larak kabul edilmelidir. Nitekim, bu usûl kendi döne-
minin şartlarında işlevsel ve pratik bir uygulama olup, 
bugünkü manada sistematik bir kadastro taramasını 
da gereksiz kılmaktadır.732 Toprakların mülkiyet hak-

kının büyük oranda devlete ait olduğu ve geniş bir coğrafî alana yayılmış olan arazilerin ya-
zımları öncelikle iktisadî amaçlara dayanan Osmanlı gibi bir devlet için, “tahrir-i hendesî” ya-
ni, trigonometrik usulle çizgisel olarak kâğıt üzerine geçirilmiş bir kadastro uygulaması pra-
tik bir usûl olmadığından ve büyük bir maliyet gerektireceğinden tercih edilmemiş ve ihti-
yaç da duyulmamıştır.

730  Mahmud Esad, “layiha”, s.7.
731  Nitekim, batılı bazı araştırmacılar tahrir defterlerini, mülkiyet ile ilgili kayıtların sicile kaydedilmiş olduğu kadastro defterleri olarak 
tanımlayıp, bu işlerin yürütüldüğü defterhaneyi ise kadastro müdürlüğü olarak tanımlamaktadırlar. Bkz: M.A.Ubucını, Osmanlı’da Modernleşme 
Sancısı, İstanbul 1998, s.233
732  İnalcık, “Arazi Tahrirleri”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.I, s.181, İstanbul 2004.

196- Tahrir Defteri Örneği
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Osmanlı tahrirleri, arazi sınırları ile ilgili tam ve kesin hudutları ihtiva eden defterler 
olmamakla birlikte, özellikle bağlık arazi gibi değerli topraklarda ve ciddi anlaşmazlık bulu-
nan arazilerde toprak parçalarının tam ve kesin ölçümlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar 
da yapılmaktaydı.733 Bu ölçüm çalışmaları vergi geliri açısından değerli alanlara ve hudutla-
rında ihtilaf bulunan sair arazilere veya bilhassa vakıf arazilerine yönelik olarak yapılan kü-
çük çaplı ve bölgesel çalışmalardı. Nitekim, Osmanlı Devleti’nde sultan ve vüzera vakıfları i-
le diğer vakıfların mukataalarının ve gelirleri bu vakıflara ayrılmış olan köylerdeki bağlık a-
razilerin yedi senede bir “mesâhâ” edilip (hudut ve alan ölçümleri yapılıp) defterlere kayde-
dilmesi kanundu. 7 C.Evvel 1124 (12 Haziran 1712) tarihli bir vesikaya göre, “mu’tâd-ı kadîm”, 
yani çok eski dönemlerden beri uygulanması kanun olan bu usûle göre, söz konusu arazile-
rin Divan-ı Hümayun’dan gönderilen ve iki ucu mühürlü “mesâhâ urganı” adı verilen bir iple 
tam ve kesin ölçümleri yapılır ve ölçüm sonuçları yine yazılı olarak defterlere kaydedilirdi.734 
Yapılan bu mesaha çalışmalarında hududların kesin olarak belirlenmesi ve uzun vadede mu-
hafaza edilebilmesi için araziler üzerinde hudud taşları da yerleştirilirdi.735 Bu ölçümde kul-
lanılan mesâhâ urganının tam ölçüsüne belgelerde rastlayamadık, ancak urganın iki ucunun 
mühürlü olması ve ölçümlerde her defasında aynı uzunluktaki ipin kullanılması arazi sınırla-
rının tam olarak belirlenmesini sağlamış ve olası ihtilafların da önüne geçmiştir. Söz konusu 
mesâhâ urganının her iki ucu, örfi işlerin amiri olan nişancının mührüyle mühürlü olup, ur-
gan hazine-i amire’de muhafaza edilirdi. Yapılan hudut ölçüm çalışmalarının neticesinde ve-
rilen resmî evrak da yine nişancı mührü ile mühürlenerek verilmekteydi.736 Belirli zaman ara-
lıklarında, zikredilen araziler ile değerli bazı alanlarda ölçümler yapılmasının nedeni, söz ko-
nusu arazilere zaman içerisinde olabilecek tecavüzlerin önlenmesi ve sınır ihtilaflarının gide-
rilmesidir. Anlaşıldığı kadarıyla yapılan bu matematiksel işlemlerin sonuçları bugünkü mana-
da çizgisel/geometrik olarak kâğıt üzerinde gösterilmeyip, yine yazılı olarak kaydedilmekte-
dir. Bu ölçüm çalışmaları da tahrir kayıtları gibi yine yazılı kadastro örneği olmakla birlikte da-
ha kesin matematiksel veriler ihtiva etmesi açısından önem arz etmektedir. Vergi geliri açısın-
dan değerli arazilerde bu tür mesaha çalışmalarına sonraki dönemlerde de devam edilmiş; 
örneğin, Beyrut Valiliği’ne gönderilen bir emirnâme ile H.24 R.Ahir 1310 (M.15 Kasım 1892) 
tarihinde Gazze arazisinin mesâhâsının yapılmasına başlanmış737 , ayrıca 24 C.Ahir 1325 (M. 
4 Ağustos 1907) tarihinde Basra ile Fav arasında bulunan hurmalıkların mesâhâ heyetince öl-
çüm ve tespit çalışması yapılmıştı.738 

733  İnalcık, a.g.e., C.I, s.181
734  BOA.C.EV. dos.no:23019/1124
735  TSMA.D.6998, vrk.2
736  Kavanin-i Teşrifat, “Rüte-i Tevki’i” kısmı, Süleymaniye Ktp. Hüsrev Paşa Katalogu, no:813
737  BOA.DH.MKT. dos.no:2020/76
738  BOA.MV. dos.no:116/92
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Osmanlı Devleti’nde tavsifî kadastro usûlünde yapılan çalışmalar tahrir kayıtlarıy-
la sınırlı olmayıp, tahrir usûlünün terk edilmesinden ve 7 C.Evvel 1263 tarihinden itibaren 
Defterhâne’nin tapu senetlerini düzenlemekle görevlendirilmesinden sonra arazi ile ilgili tu-
tulan defter ve belgeler de yazılı kadastro çalışmalarının bir devamıdır. Tahrir kayıtlarından 
farklı olmakla birlikte, aynı geleneğin bir devamı olan “Arazi-i Atik ve Cedit Defterleri”, “Emlak 
ve Arazi Yoklama Defterleri”, “Vakf-ı Atik ve Cedit Defterleri” de esasen yazılı kadastro usulünün 
biraz daha geliştirilmiş bir modelidir. Nitekim, bu defterlerde yine arazilerin kıymetleri belir-
lenmekle birlikte, hudutları da tahrir defterlerine göre daha belirgin bazı işaretlerle tespit e-
dilip, alan olarak miktarları kaydedilmiştir. Bu kayıtların, sınırlı zaman dilimlerinde ve az bir 
ücretle çalışan memurların birtakım suiistimallerinin karışması ve kayıtların yalnızca ihtiyar 
heyetlerinin beyanları esas alınarak tutulmuş olmasından dolayı sağlıklı olmadıkları düşü-
nülmekteyse de739 , günümüzde tesis kadastrosu yapılan bölgelerde modern anlamda yü-
rütülen kadastro çalışmalarının dayanak kayıtları olarak değerlendirilmekte, hukuken bun-
lardan faydalanılmaktadır. 

739  Mahmud Esad, “layiha”, s.17

Mahmud Esad Efendi’nin, Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda yayınlanan Layiha’sından görünüm
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Osmanlı Devleti’nde Kadastro Kanunu’nun ilanından önce yapılan tüm kadastral ça-
lışmalar yazılı mahiyette olmayıp, bu konuda birtakım girişimlerde bulunulduğu ve bazı a-
lanlarla sınırlı olmak üzere geometrik/çizgisel kadastro çalışmaları yapıldığı da görülmek-
tedir. Osmanlı Devleti’nde tahrir-i hendesî usûlünde tespit edilebilen ilk kadastro çalışması 
H.1270’li yıllarda (M.1853/54) İstanbul’da Galata ve Beyoğlu bölgesinde yapılmış ve bu böl-
genin kadastral haritaları çıkarılmıştır. Aynı dönemde Hüdavendigar (Bursa) Şehri’nin de em-
lak ve arazilerinin kadastrosuna başlanmış, ancak arazilerin genişliğine rağmen bu işle gö-
revlendirilecek mühendislerin sayıca azlığı nedeniyle harita düzenlemesinden vazgeçile-
rek, yalnız vakıfların emlak ve arazilerinin kroki tarzında hudutlarının gösterilmesi ile iktifâ o-
lunmuştur.740  Bununla birlikte, Hüdavendigar Eyaleti’nde H.1275 (M.1858/59) tarihinde ta-
mamlanan kadastro çalışmaları esnasında, bazı köylerde akarsu ve yeşil alanları ile tüm par-
sellerinin gösterildiği 1/10.000 ölçekli paftalarının da hazırlandığı ve yapılan çalışmalarda ha-
rita düzenleme işi ile ilgili olarak Erkân-ı Harp Dairesi’nin askerî personelinin görev aldıkları 
görülmektedir. 741 Hüdavendigar Şehri’nde yapılan bu kadastro çalışmasının tamamlanma-
sından sonra, tahdid ve tahrir-i emlak işleri için Suphi Paşa görevlendirilmiş olup, Paşa yüksek 
maaşlar tahsis ettirerek nitelikli memurlar yetişmesine öncülük etmiş ve önce şehirler sonra-

740  Mahmud Esad, “layiha”, s.16; Süleyman Sûdî,a.g.e., s.100
741  BOA.HRT.h. göm.no:566; BOA.A.MKT.NZD. dos.no:246/82

TKGM.KK.no:188, İstanbul’un H.1331 tarihinde  yapılmış olan 1:25000 ölçekli haritalarından örnek
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sında kasabalarda tahrir işlerine başlanmıştır. Bu usulün devlete sağlayacağı yüksek vergi ge-
lirleri Suphi Paşa tarafından ortaya konularak742, her yerin bu usûlle tahriri hususundaki gay-
retleri neticesinde, H.1277 (M.1860/61) tarihinde ilk tahrir nizamnamesi yayımlanmıştır.743

  
1277 tarihinde ilan edilen nizamnameye kadar yapılan kadastro çalışmaları tecrü-

belere istinaden çıkarılan iradelerle yürütülmüş iken, 1277 Nizamnamesinde tahrir işleri se-
kiz kısma ayrılıp, bu işlerde görev alacak muharrir ve muhamminlerin adetleri ile vazifelerin-
den bu işle ilgili tutulacak defterlere kadar ayrıntılara yer verilmiştir.744  Bu tarihten sonra ilgi-
li nizamname çerçevesinde, bilhassa Balkanlar bölgesinde XIX. yüzyıl sonlarında bölgesel ka-
dastro çalışmaları yapıldığı gibi, bu çalışmaların devlete büyük bir yük getirmemesi için ka-
dastro vergisi adıyla bir vergi de alınmaya başlanmıştır.745  

Balkanlarda yapılan kadastro çalışmalarından sonraki dönemlerde faydalanıldığı, a-
razi ihtilafları veya talep üzerine arazilerin tapuları ile birlikte kroki ve haritalarının da çıkarıl-
dığı görülmektedir.746 Köyler arasındaki sınır ihtilafları üzerine küçük çaplı bir tahdîd çalış-
ması da Akyazı’nın bazı köylerinde yapılmıştır.747  Yine, Sayda Eyaleti’nin beş sancağının tah-
rir ve mesâhâsına C.Ahir 1280 (M. Kasım/Aralık 1863) tarihinde başlanıp, tayin olunan me-
murların kabiliyetli olmadıkları anlaşılınca bırakılmış; Şevval 1290 (M. Kasım/Aralık 1873) ta-
rihinde çalışmalara yeniden başlanmış ve Mekteb-i Harbiye’den askerî bir heyet bu işle gö-
revlendirilmiş, Defterhâne’den de kabiliyetli bir katip defter tutma işleri için heyete dâhil e-

742  Süleyman Sûdî, a.g.e., s.100
743  Mahmud Esad, “layiha”, s.16
744  Süleyman Sûdî, a.g.e., s.101
745  BOA.Y.PRK.A. dos.no:3/62, 63; BOA.Y.PRK.UM. dos.no:5/61
746  BOA.Y.PRK.DFE. dos.no:1/46; BOA.Y.PRK.AZJ. dos.no:37/60
747  BOA.DH.MKT. dos.no:2169/59

Balkanlarda yapılan kadastro çalışmalarından talep edilmesi üzerine çıkarılan tapu krokisi örneği
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dilmiştir.748  Aynı dönemde kadastro çalışmalarına bir nizam getirmek amacıyla araştırmalar 
da yapıldığı, hatta M. Bolland isimli bir şahsın kadastro usûlü ile ilgili çalışmasının tercüme 
ettirildiği görülmektedir.749  Yine bu hususla ilgili olarak, Erkân-ı Harbiye Kolağalarından Os-
man Bey’in “Fenn-i Mesâhâ” adlı bir risaleyi tercüme ettiği ve risâlenin Erkân-ı Harbiye Matba-
asında basıldığı anlaşılmaktadır.750  

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk kadastro çalışması, bir kısım araştırmalar-
da ifade edildiği üzere, Mahmud Esad Efendi’nin Defter-i Hâkanî Nazırlığı döneminde çıka-
rılan “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kanunu”nun ilanından sonra başlamış olma-
yıp, yukarıda ifade edildiği üzere, bölgesel bazı çalışmalardan ibaret kalsa da, tahrîr-i hendesî 
usûlünde, yani matematiksel ölçümlerin geometrik usûllerle kâğıt üzerine aktarılması şeklin-
deki kadastro çalışmaları daha önceki yıllarda uygulanmıştır. 1870’li yıllarda yapılan ilk mo-
dern kadastro çalışmaları hem kadastroculuk mesleği açısından tarihi kıymeti haiz olup, hem 
de yapılan bu çalışmalar fennî açıdan sıhhatli bulunduğundan Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
değerlendirilmişlerdir. Bundan sonra meşrutiyetin ilanını müteakip Konya Ovası’nda yapılan 
kadastro çalışmaları da fennî kıymeti olan kadastro çalışmaları arasında gösterilmektedir. Bu 
çalışmalar sulama alanı olarak tespit edilen 30 bin hektarlık bir alanda 4. dereceden bir niren-
giye istinad ettirilen çalışmalar olmakla birlikte gereken önem verilmediğinden devam etti-

748  BOA.A.MKT.MHM. dos.no:298/34
749  BOA.Y.EE. dos.no:12/21
750  BOA.A.MKT.MHM. dos.no:276/97

Yazılı Kadastro Döneminde yapılmış, bölgesel kadastro çalışmalarından Muharrem 1313 Tarihli kroki örneği
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rilememiştir. Yine, meşrutiyetten sonra İstanbul’da alım-satım, ifraz, taksim muamelelerin-
de harita tanzim edilmesi kabul edilmiş ve bu amaçla Defter-i Hâkanî Nezâreti’nde Senedât- 
Umûmiye Müdüriyeti’ne bağlı iki kişiden oluşan bir fen heyeti oluşturulmuştur. 1911’de dört 
kişiye çıkarılan bu heyet Konya’da sulama alanının hududunu tayin ile Edirne ve Lapseki’de 
kadastro çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, kadastroya personel yetiştirmek amacıyla 1911 se-
nesinde Kadastro Mekteb-i Âlîsi kurulmuştur. Bu mektebin bir şubesinde mesah yani ara-
zi ölçüm memurları, diğer şubesinde ise tasarruf memurları yetiştirilmesi planlanmıştır.751  
Emvâl-i Gayr-i Menkûl Kanunu’nun ilanından evvel zikredilen çalışmalardan başka, 1909 yı-
lında Trabzon Şehri’nin kadastral nitelikli bir haritasının yapılması amacıyla belediyenin gö-
revlendirilmesi752, yine 1909 yılında Selanik’in Vardar Nahiyesi arazisinin kadastrosunun ya-
pılması amacıyla Fransız Fen Mütehassısı Mösyö Şrader ve ekibine ihale edilmesi 753 çalışma-
ları sayılabilir. Bilhassa Vardar’daki çalışmanın numune olarak yapılacağının, akabinde tedri-
cen tahdid haritalarının diğer mahallere de uygulanacağının belirtilmesi dikkat çekicidir. Ka-
dastroya yönelik tüm bu çabalar Osmanlı’da ilk kadastro kanununun ilanından önce fennî ni-
telikli kadastro çalışmalarının yapılmakta olduğunu desteklemekle birlikte, bu çabalar bazı i-
darecilerin ferdî gayretlerinden ibaret kalmış ve yeni usul üzere kadastro çalışmalarının yü-
rütülmesine yönelik derli toplu ve ihtiyaca cevap veren bir kanun metni bulunmadığından 
Osmanlı’da yapılan bu ilk kadastro çalışmaları, bu çalışmaları yürüten mühendis, muharrir ve 
memurlara gönderilen talimatlar754 ve 1277’de çıkarılan Tahrir Nizamnâmesi çerçevesinde 
yürütülebilmiş ve bölgesel olmaktan öteye geçememiştir.

 

751  Halid Ziya, a.g.e., s.38
752  BOA.DH.MKT. dos.no:2797/80
753  BOA.DH.MKT. dos.no:2729/45
754  Mahmud Esad, “layiha”, s.16
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2. GEOMETRİK/ÇİZGİSEL KADASTRO DÖNEMİ

Osmanlı Devleti’nde 7 C.Evvel 1263 tarihinde tapu senetlerinin düzenlenmesi ve a-
razi ile ilgili kayıtların bir sicile kaydedilmesi amacıyla Defterhâne-i Hâkanî Emâneti’nin gö-
revlendirilmesinin ardından, önceleri araziyi tasarruf edenlerin müracaatları ve sonraları ye-
rinde yapılan yoklamalar sonucunda tutulan ve yukarıda da söz edilen kayıt defterlerinin, 
gereği gibi sağlıklı biçimde tutulmayıp, baştan savma ve suiistimaller de karışarak tertip e-
dilmesi, ayrıca Arazi Kanunnamesi’nin 47. maddesinde ifade edilen hudutların gösterilme-
si ile ilgili hususların yanlış uygulanması sonucunda birçok yerde hudut ihtilaflarının ortaya 
çıkması ve memlekette arazilerin tasarrufuna yönelik hukukun karmakarışık bir hâle gelme-
si üzerine, Defter-i Hâkanî Nezâreti bünyesinde Mahmud Esad Efendi’nin riyasetinde bir ko-
misyon teşkil edilmişti. Oluşturulan komisyonun görevi, “arazi ile ilgili tasarruf muameleleri-
nin ıslah edilmesi ve yeniden oluşturulması ile bu amaçla tutulan defterlerin yeniden tanzim e-
dilmesi ve bu suretle arazi hukukunun bir düzene sokulması” idi.  Komisyon çalışmaları çerçe-
vesinde, Avrupa’da tasarruf hukukuyla ilgili tatbikatı yerinde tetkik etmek üzere Mahmud E-
sad Efendi görevlendirilmiş, R.3 Eylül 1325 (M.16 Eylül 1909) tarihinde İstanbul’dan hareket-
le sırayla Roma, Brüksel, Londra, Paris, Cenevre, Berlin, Viyana ve Peşte Şehirleri’nde incele-
melerde bulunmuştur. Bu incelemelerinin akabinde kaleme aldığı “Lâyiha”sında, söz konusu 
memleketlerde uygulanan tasarrufa yönelik muameleleri ve kadastro uygulamalarını ayrın-
tılı olarak ortaya koymuştur. Lâyiha’sında, Osmanlı Devleti’nde tasarruf hukukunun ilan edi-
lecek kanunlarla sağlam bir düzene sokulmasının gerekliliğini ifade edip, arazilerin yeniden 
umûmî bir yoklamaya tabi tutulmasının çözüm olmadığını, tüm arazilerin hudutlarının hari-
ta üzerinde gösterileceği tahrîr-i hendesî usûlünün tatbik edilerek, arazi planlarının tanzim 
edilmesi gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu yeni usulün uygulamasının, Osmanlı Devleti’nin 
coğrafî genişliği nedeniyle uzun bir zaman alacağı ve bütçeye büyük bir yük getirileceği ifa-
de edilerek, öncelikle bu hususta bir kanun hazırlanması ve akabinde bütçenin uygunluğu 
nispetinde ve hatta kadastro çalışmalarına kaynak oluşturabilecek yeni bir vergi ihdas edi-
lerek, İstanbul ve vilayet merkezlerinden başlamak üzere arazi tahdid (kadastro) çalışmaları-
na başlanması hâlinde, bütün memleketin mükemmel bir haritasının çıkarılabileceğini ve bu 
vesile ile arazilerin kıymetlerinin de daha sağlıklı bir şekilde belirlenebileceğini, dolayısıyla a-
razi hukukunun da bir nizama sokulabileceğini ifade etmiştir.

Mahmud Esad Efendi, Defter-i Hâkanî Nâzırı olarak başkanlığını üstlendiği ve daha 
önce oluşturulmuş olan komisyonun, arazilerin tasarruf hukukuna yönelik muamelatını ıslah 
etmek ve defterleri yeni bir nizama sokmak ile emval-i gayr-i menkule kanun layihasını mü-
zakere etmek görevlerinin dışında bir kadastro kanunu, umumî yoklama kanunu, yeni bir ta-
pu kanunu ve bu işlemlerin ayrıntılarını ihtiva eden bir tescil kanunun hazırlamak görevle-
rinin de eklenerek genişletilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Hazırlanması planlanan layi-
halarla ilgili olarak Harbiye, Maliye, Ticaret ve Nafia Nezaretleri ile Şehremaneti’nden görevli-
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lerin de ilgili oldukları kısımlarla alakalı olarak komisyona dâhil edil-
melerini talep etmektedir.755 

“Emvâl-i gayr-i menkûl üzerindeki hukuk-ı tasarrufiyenin te-
mini ve gayr-i menkûlâtın kıymet ve itibarlarının suret-i meşruada 
tezyidi çarelerini temin ve mütalaa etmek için” oluşturulan, Defter-i 
Hâkanî Nâzırı Mahmud Esad Efendi’nin başkanlığındaki on bir kişi-
den müteşekkil komisyonun çalışmaları sonucunda tertip edilen ka-
nunname layihası756,  tetkik edilmek üzere Şûrâ-yı Devlet’e gönde-
rilmiştir.757 Şûrâ-yı Devlet’te incelenerek son şekli verilen kanunna-
me lâyihası Maliye Nâzırı Rıfat ile Sadrazam Mahmud Şevket imzaları 
ve Sultan Mehmed Reşad’ın İrâde’leri ile yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye kadastrosu üzerine yazılan muhtelif çalışmalarda, muhtemelen birbirinden 
yapılan iktibaslarla kanunnamenin ilan tarihi 5 Şubat 1912 olarak verilmiş olup, söz konusu 
kanunun muvakkat yani geçici bir kanun olduğu belirtilmiş758 ise de, Kadastro Kanunu’nun 

755  Mahmud Esad, “layiha”, s.1-33
756  Komisyon , “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Kanunname Layihası”, İstanbul 1328, İSAM Kütüphanesi, katalog no:347.21
757  BOA.ŞD. dos.no:85/20 
758  Kanunname ile ilgili yorumlar için bkz.: Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayr-i Menkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1967, s.11; Erol Kök-
türk, Taşınmaz Mülkiyetinin Evinde Yaşam, Ankara 2004, s.72; vs. makaleler.

Mahmud Esad Efendi

Mahmud Esad Efendi’nin Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda yayınlanan Layihasının ilk sayfası
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan el yazması metninden ve diğer suretlerinden R.5 
Şubat 1328 ve H.11 Rebi’ü’l-evvel 1331, yani M.18 Şubat 1913 tarihinde “Emvâl-i Gayr-i 
Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu” 759  adı ile yayınlanmış olduğu görülmektedir. 

Kanun lâyihasının Sultana arz edildiği Heyet-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) mazbatasın-
da “tasarruf hukukunun sevk ve selameti, Defter-i Hâkanî idarelerince bilcümle emlak ve arazi-

yi havi işlemlerin düzene sokulması ve bu hususta tutulacak 
defterlerin gereği gibi oluşturulması ile kadastro muamela-
tına esas olmak üzere Defter-i Hâkanî Nezâreti’nde oluş-
turulan komisyon tarafından hazırlanıp, Şûrâ-yı Devlet’te 
tetkîk edilen lâyiha, Meclis-i Vükelâ kararı ile Meclis-i 
Umûmî’ye gönderilmiştir. Meclis-i Mebusan’da layihanın 
bazı değişiklik ve düzenlemelere tabi tutulup heyet-i umu-
miye gönderildiği, gereken düzenlemeler yapılmasına rağ-
men meclisin kapalı olmasından dolayı onaylanamadığı” i-
fade edilerek, “arazi hukukuyla ilgili tasarruf muamelele-
rinin devam ettirilebilmesi için meclisin açılışında onaylan-
mak üzere muvakkaten (geçici olarak) yürürlüğe girmek ü-
zere” Heyet-i Vükelâ’daki on iki nazır tarafından imzala-
narak Sultana gönderildiği ve Sultan Mehmed Reşad’ın 
İrade’si ile yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır. Hazırlandığı 
dönemin şartlarında büyük bir ehemmiyete sahip olmak-
la birlikte henüz Cumhuriyet’in ilk yıllarında bile kadast-
roculuk açısından yetersiz bulunan bu kanunun Meclis-i 
Umûmî tarafından onaylanamadığı ve muvakkat bir ka-
nun olarak kaldığı görülmektedir.760 Bu ilk kadastro ka-
nunu, ilanından sonra, ülke arazilerinin geneline yönelik 
olarak değerlendirilemediği gibi, daha evvel sulama ala-
nı olarak belirlenen ve kadastro çalışmaları başlatılmış ve 
fakat devam ettirilememiş olan Konya Ovası’nda uygu-
lanmaya çalışılmış, ancak burada da çeşitli sebeplerle ta-
mamlanamamıştır.761

759  BOA.İ.MMS. dos.no:158/1331 Ra-32; BOA.DH.İD. dos.no:160.1/28
760  Halid Ziya, a.g.e., s.39
761  Ayrıntılı bilgi için bkz: Türkiye Kadastrosu-Ekler: “Çumra Kadastrosu”, s.235-237

H.11 R.Evvel 1331 (R.5 Şubat 1328 - M.18 
Şubat 1913) tarihli “Emvâl-i Gayr-i Menkûle 

Tahdid ve Tahrir Kanunu”
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Osmanlı Devleti’nin 1913 tarihli ilk kadastro kanununda dikkat çeken hususlardan 
birisi de, Defterhane-i Hâkanî Nezâreti’nde oluşturulan bu kanun lâyihasının Heyet-i Vükelâ 
tarafından imzalandığı R.2 Şubat 1328 (M.15 Şubat 1913) tarihinden önce nezâretin tekrar 
emânete dönüştürülmüş olduğudur. Defter-i Hâkanî Nezâreti teşkil edildikten sonra 2 Şaban 
1304 (26 Nisan 1887) tarihinde, Vergi Emâneti Defterhâne’ye bağlanarak nezâretin yetki ve 
görevleri genişletilmişti.762 18 R.Ahir 1330 (6 Nisan 1912) tarihli bir İrade ile Defter-i Hâkanî 
Nezâreti’ne bağlanmış olan Vâridât ve Rüsûmât Müdüriyetleri’nin tekrar Maliye Nezâreti’ne 
bağlandığını763 ve Defter-i Hâkanî Nezâreti’nin teşkilat yapısının küçüldüğünü görmekte-
yiz. Kadastro Kanunu’nun ilanından 10 ay önce yapılan bu düzenlemeden sonra, teşkilat ya-
pısı küçülen Defter-i Hâkanî Nezâreti’nin, nâzırlık düzeyinde bulunmasına gerek görülme-
yerek 18 R.Ahir 1330 (6 Nisan 1912) tarihli İrâde-i Seniyye ile764 emânete dönüştürülmüş ve 
Defterhâne’nin vergi ve harçlarla olan irtibatından dolayı da Maliye Nezâreti’ne ilhak edilmiş-
tir. Nitekim, kanun lâyihasını imzalayan 12 nâzır arasında765 Defter-i Hâkanî Nâzırı Mahmud 
Esad Efendi görünmediği gibi, kanunun 61. maddesinde bu kanunun yürütmesinden Mali-
ye Nâzırının yetkili kılındığı ifade edilmektedir. Kanunda tashih yapılmadan Defter-i Hâkanî 
Nezâreti adının geçmesi de ilk kadastro kanununun tasdik edilemeyip muvakkat bir kanun 
olarak kaldığını doğrular niteliktedir. Dolayısıyla, Kanun’un kabul ve ilan edildiği 1913 tari-
hinde, bazı araştırmalarda ifade edildiğinin aksine, Mahmud Esad Efendi artık nâzır değil, e-
min unvanını; Defterhâne ise, nezâret değil emânet adını taşımaktadır.

18 Şubat 1913 tarihli “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu”, H.1274 
(M.1858) Arazi Kanunu gibi, hazırlanış biçimi açısından Batılı tarzda hazırlanmış önemli ka-
nunlardan birisidir. Arazi Kanunu’nda “miras hukuku ile ilgili olarak kız ve erkek çocuklarda eşit-
lik prensibinin kabul edilmesi” dışında Batı kaynaklı bir hüküm bulunmayıp tamamen yerli bir 
kanun iken, Kadastro Kanunu başta Fransız Kadastrosu olmak üzere, Avrupa’daki emsalleri-
nin tesirinde oluşturulmuş bir muhtevaya sahiptir.766 Fransız kadastro uygulamalarının Os-
manlı Kadastro Kanunu’nda daha belirgin rol oynamasının sebebi, Osmanlı kadastrosunun 
da Fransız kadastrosu gibi malî açmalara yönelik olarak hazırlanmış olması ve yüz yılı aşkın 
bir süredir Osmanlı’da var olan Fransız hayranlığı gibi nedenler olabilir.

Osmanlı’nın ilk kadastro kanunu, “mukaddime” ve ilk dört maddeyi ihtiva eden 
“Ahkâm-ı Umûmiye Beyânı” ile başlayıp, 3 Bâb’dan oluşmaktadır. 

1. Bâb, “Tahdîd ve Tahrîr Heyetlerinin Vazifelerine Dair” olup, 3 fasıl hâlinde 5.-47. 
maddeleri, 

2. Bâb, “Vergi ve Kâğıt Ücretlerine Dair” olup, 48.-53. maddeleri,
3. Bâb, “Ceza Hükümlerine Dair” olup, 54.-59. maddeleri ihtiva etmektedir.
Kanunun 60. ve 61. maddeleri ise yürürlükle ilgili olup, kanunu yürütülmesinden 

Maliye Nâzırı yetkili kılınmıştır.

762  DÜSTUR, I.Tertib, C.V, s.778-779; Karakoç Serkis, Külliyat-ı Kavanin, C.II, s.746
763  DÜSTUR, II.Tertib, C.IV, s.439
764  DÜSTUR, Mütemmim Cilt, s.584, dipnot-1
765  BOA.İ.MMS. dos.no:158/1331 Ra-32; s.1
766  Mahmud Esad, “Layiha”, s.8-12
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Özetle, 18 Şubat 1913 tarihli “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu” ile Os-
manlı Devleti’nde ilk defa kadastro ile ilgili olarak bir kanun ilan edilmiş ve ülkenin tümünü 
kapsamak üzere sistemli kadastro çalışmalarına başlanması öngörülmüştür. Bu Kanuna is-
tinaden ilk kadastro çalışmalarına, 1908 sonrasında sulama alanı olarak belirlenip kadast-

“Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu”nun Rumi 5 Şubat 1328 -  Hicri 11Rebi’ü’l-evvel 1331 
-  Miladi 18 Şubat 1913 tarihinde onaylanıp yürürlüğe girdiğini gösteren son sayfası”
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rosunun yapılmasına yönelik çalışma başlatılan, fakat tamamlanamayan Konya’nın Çumra 
İlçesi’nde mükerreren başlanmıştır.767

Kadastro Kanunu’ndan sonra Konya’nın yanı sıra, Edirne ve Çatalca’daki emval-i gay-
rimenkulün tahdid ve tahriri amacıyla kanun-ı muvakkatın icraya konulması için çalışma baş-
latılmış768 , ayrıca İstanbul Şehri’ne münhasır olmak üzere kadastro çalışmaları da yapılmış-
tır. Defterhâne’deki Fen Heyeti genişletilerek ve çalışmalara dâhil edilerek, Almanya’dan ge-
len mütehassıs Mösyö Krake’nin idaresi altında Galata, Feriköy ve Büyükada’da kadastro ça-
lışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar İstanbul’un kadastral mahiyette umûmî haritalarının 
hazırlanmasına yönelik olarak başlatılmış olup, yapılacak bu çalışma merkezi Berlin’de bulu-
nan “Mebânî İnşaatı Şirketi”ne ihale edilmiştir.769 1915 senesinde İstanbul’da başlatılan ka-
dastro çalışmaları770 I.Dünya Savaşı’nın uzaması nedeniyle devam ettirilememiştir. Cumhu-
riyet öncesindeki kadastro çalışmaları umûmiyetle belirli bir programa ve bu işlere mahsus 
bir teşkilata sahip olunmadığından tamamlanamayan çalışmalar olarak kalmışlardır.771 An-
cak, Cumhuriyet’in ilanından 1 yıl ve Defter-i Hâkanî Emâneti’nin lağvedilmesinden 2 ay ön-
ce 3 Eylül 1338 (1922) tarihinde çıkarılan, “Defter-i Hâkanî Heyet-i Fenniyesinin Teşkilat ve Ve-
zaifine Dair Kanun” gereğince, kadastro işlemlerinin yürütülmesi ile sorumlu merkez teşkila-
tının belli bir nizama sokulması hedeflenmiştir.772Bu Kanun hükümlerince, kadastro çalışma-
ları sırasında ve sonrasında oluşan defter ve evrak ile harita ve paftaların üç suret olarak çı-
karılıp, merkez ve taşra Defter-i Hâkanî İdareleri’nde muhafazası hükme bağlanmıştır. Böy-
lece, tapu ve kadastro işlemlerine yönelik teknik arşivin önemi ortaya konulmuş ve kadastro 
işlemlerinin ihtisas sahibi personelin istihdam edildiği bir teşkilatça yürütülmesinin gerekli-
liği uygulamaya geçirilmiş ise de, bu işlemler ancak Cumhuriyet’in ilanını müteakip devam 
ettirilebilmiştir.

767  Çumra’da yapılan kadastro çalışmaları için bkz: Türkiye Kadastrosu, Ek-2, s.235-237
768  BOA.DH.İD. dos.no:160-2/47; BOA.MV. dos.no:233/21
769  BOA.DH.UMVM.dos.no:121/21
770  Söz konusu kadastro çalışmalarına ait Kadastral haritaların örnekleri Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde muhafaza edilmektedirler.
771  Halid Ziya, a.g.e., s.39-40
772  Yeşilyılmaz, a.g.m., s.28
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C. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ KADASTRO ÇALIŞMALARI

Cumhuriyetin ilan edilmesini müteakip Türkiye’deki ilk kadastro çalışmaları, Osman-
lı Dönemi’nde başlanan ve tamamlanmamış olan kadastro çalışmalarının devamından oluş-
maktadır. Özelikle “Emvâl-i Gayr-i Menkûlenin Tahdîd ve Tahrîr Kanunu” çerçevesinde pilot 
bölge olarak seçilen Konya’nın Çumra Kazası’ndaki çalışmalara devam edilmiş olup, bura-
da oluşturulan paftalardan anlaşıldığı kadarıyla (Batum ve Güvercinlik gibi) bir kısım mahal-
le ve köyler kurtuluş mücadelesinin devam ettiği dönemde tamamlanıp, geri kalan kısımla-
rı ise 1924-1928 yılları arasında devam edilmiştir. Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında yapılan kadastro çalışmaları Çumra ile sınırlı olmayıp, muharebede harap olan Ça-
nakkale kasabasının kadastro ve haritasının yapılması amacıyla bedel ve ihale hususuna iliş-
kin çalışmalar yapıldığı,773 Adana ve civarında devam eden kadastro çalışmaları kapsamında 
çalışmalarda görevli mühendis ve memurlara kadastro haritalarının hazırlanması konusun-
da vazifelerini gösteren talimatlar gönderildiği774 ve Cumhuriyet’in ilanını müteakip İstan-
bul Nallımescit Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapıldığı775 görülmektedir.  

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan ilk kadastral 
nitelikli çalışma, 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması’nın 
bir gereği olarak 10 Nisan 1340 (1924) tarihli ve 474 sayılı Tapu Tahririne Dair Kanun kapsa-
mında Artvin, Kars ve civarında yapılan kadastro çalışmalarıdır. Söz konusu kanun çerçeve-
sinde yapılan çalışmalar Türkiye-Rusya sınırını belirleme, Türkiye sınırları içerisinde kalan Art-
vin, Kars, Ardahan illeri ile Kulp ve Iğdır Kazaları ve Hopa’nın Kemalpaşa nahiyesindeki776 ta-
şınmazların hukukî durumlarının belirlenmesi, arazilerin gelir ve kıymet durumlarının tespit 
edilmesi amacıyla özel bir kurul tarafından haritaya değil, krokiye dayalı olarak yapılan çalış-
malardır. Bu bölgede yapılan tapu tahriri çalışmalarının kimi ölçekli kimi ölçeksiz hazırlanan 

773  BOA. DH. UMVM. dos. No: 100/60; belge tarihi 25 Nisan 1920 (6 Şaban 1338)
774  BOA. DH. UMVM. dos. No: 20-23 / 14-102; DH.İ.UM. dos.no: 20-27/14-44
775  BOA. HR. İM. dos. no: 177/27 
776  Erkan, a.g.e, s.47
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krokilerle tespit edilmesi ve haritaların düzenlenmemesi sebebiyle modern anlamda bir ka-
dastro kabul edilmemekte olup, sonraki yıllarda bölge yeniden ele alınarak tesis kadastrosu 
tamamlanmıştır.777  Kadastronun tarihsel gelişimi kısmında da ifade edildiği üzere, kadast-
ro çalışmaları hukukî ya da malî amaçlarla yapılırken, 474 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan 
kadastro çalışması tüm ülkenin kadastrosunun yapılmasını hedeflemeyip küçük bir alanla sı-
nırlı kalan hukukî ve malî amaçların yanı sıra siyasî amaçları da ihtiva eden istisnai bir kadast-
ro uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

474 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tapu tahriri çalışmaları ve bunlarla ilgi-
li kroki yapımına 1930’lu yılların başlarında da devam edilmiş olmakla birlikte, bu Kanun’un 
hükümleri 9 Haziran 1934 tarihli ve 2502 sayılı muhacirlerin yerleştirilmesi ve çiftçilerin top-
raklandırılması ile ilgili kanun778 çerçevesinde yürürlükten kaldırılmıştır.

777  İnam, a.g.m., s. 15-16; “Harita - Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara, Eylül 1995, s, 33; Yaşar Karayalçın, 
“Kanunlarımız, Doktrin ve Uygulama Açısından Mera ve Yaylaklar, «Emvali Metruke»”, dergiler. Ankara.edu.tr, s.50
778  DÜSTUR, III. Tertib, C.15, s. 437

474 Sayılı Kanuna Göre Artvin’de Kroki Usulünde Yapılan Kadastro Çalışmalarından Örnek
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779  İnam, a.g.m., s. 16

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 474 sayılı Kanun dışında, Maliye Hazinesi elinde bulu-
nan ve atıl bir vaziyette bekleyen arazilerin iskân edilmek, tarım ve hayvancılığı teşvik etmek 
mevcut arazilerin değerlendirilerek üretime açmak amaçlarına hizmet etmek üzere 1925 yı-
lı ile 1945 yılları arasında çeşitli iskân ve topraklandırma kanunları çıkarılarak, günümüzde 
hukukî olarak geçerli sayılan ilk kadastro haritaları oluşturulmuştur. Ancak, bu ilk oluşturu-
lan kadastro paftaları teknik yönden yeterli hassasiyete sahip olmadıklarından Türk Medenî 
Kanunu’nun öngördüğü anlamda tapu sicilinin oluşumuna altlık olmaktan uzaktır.779 

Artvin’de Kroki Usulünde Yapılan Kadastro Çalışmalarından Örnek
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1. 658 SAYILI KADASTRO KANUNU

5 Teşrin-i Sani 1338 (1922) tarihli Emirnâme780ile Defter Emâneti’nin ilga edilmesi ü-
zerine İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nin geçici olarak bu görevi devam ettirmesi öngö-
rülmüş, Osmanlı Devleti zamanında kadastro çalışmalarını yürüten Fen Heyeti’nin de İstan-
bul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’ne bağlı olarak çalışmalarına devam etmesi kararlaştırılmıştı. 
Cumhuriyet’in ilanını takiben merkezde mülkiyet ve tasarruf muamelelerine ilişkin işlemle-
ri yürütmek üzere Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyeti kurulmuş, ancak 1923 yılı bütçesi içerisinde 
Maliye Vekâleti içerisinde kendine mahsus ödeneği bulunmayan bir yapıda yer almıştır. 1924 
yılı Mart ayında çıkarılan Muvakkat Bütçe Kanunu’nda ise Tapu Umûm Müdürlüğü adını alan 
teşkilata müstakil bir bütçe tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, 1925 yılına kadar olan dönem-
de Tapu Teşkilatı içerisinde ayrı bir kadastro birimi bulunmayıp, bu tarihe kadar kadastro iş-
lemleri İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti içerisinde yer alan Fen Heyeti tarafından idare e-
dilmişti.

Tapu siciline altlık oluşturması ve ülkenin genel durumunun ortaya konularak arazi-
lerin kıymetlerinin tespit edilebilmesi açısından kadastro çalışmalarının taşıdığı önemin an-
laşılması ve Osmanlı Devri’ne ait bir yapıda devam ettirilen çalışmaların yeni devletin merkez 
teşkilatı içerisinde yer alması gerektiği hususundaki ihtiyaçlar merkezde yer alan Tapu Teşki-
latı bünyesinde bir Kadastro Birimi oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Söz edilen ihtiyaçlara is-
tinaden 2 Mayıs 1341 (1925) tarihli ve 99 sayılı Resmî Ceride ile ilan edilen 658 sayılı Kadast-
ro Kanunu781  ile Tapu Müdüriyeti Umumiyesi’ne bağlı kadastro teşkilatı kurulması kararlaş-
tırılmıştır. Kanunun icrasından Maliye Vekili’nin yetkili kılınmasından da anlaşılacağı üzere bu 
dönemde Tapu Umûm Müdürlüğü Maliye Vekâleti’ne (Bakanlığına) bağlı bir genel müdürlük 
olarak hizmet vermektedir.

780  TKGM.KK. KK.İLMd.no:24, s.35
781  DÜSTUR, III. Tertib, C.6, s. 670

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de arazi üzerinde kadastro çalışmalarına başlayan ilk heyet
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658 sayılı Kanun ile gayrimenkullerin tasarruf muamelatı ile hukukunun tespit ve te-
mini ile arazilerin geometrik usullerle ölçümlerinin yapılması ve hudutlarının belirlenmesi, 
ayrıca gayri menkul vergileri ile ilgili defter ve belgelerin tutularak muhafazası amaçlanmış-
tır. Anlaşılacağı üzere bu kanun hukukî ve malî amaçlara yönelik olarak kadastro çalışmaları-
nın yapılmasını öngörmüştür. Cumhuriyet Dönemi’nde, ülke geneline uygulanmak üzere sis-
temli ve planlı ilk kadastro çalışmalarına bu kanun ile Tapu Teşkilatı’na bağlı bir kadastro biri-
minin kurulması ile başlanmıştır.

Osmanlı Dönemi’nde başlangıçta Defterhâne Fen Heyeti’nin nezâretinde İstanbul, 
Konya/ Çumra ve diğer yerlerde başlanan kadastro çalışmaları 658 sayılı Kanunun ilanını mü-
teakip Tapu Teşkilatı bünyesinde 500 lira bütçe tahsis edilerek oluşturulan Kadastro Müdüri-
yeti tarafından devam ettirilmiş olup, ayrıca kadastro çalışma alanı genişletilerek Ankara, İz-
mir, Bursa, Konya, Manisa, Denizli, Malatya, Büyükada ve Mudanya gibi büyük illerde de ka-
dastro çalışmalarına başlanmıştır.782  658 sayılı Kanun kapsamında yapılan kadastro çalışma-
ları yerel- klasik yöntemle yapılıp, arazi ölçümleri ve pafta üretimi gibi teknik konularda dö-
nemin alt yapı eksikliğini yansıtacak biçimde yetersiz olmakla birlikte783düzenlenen pafta ve 
beyannameler günümüzde de hukukî kıymetini devam ettirmektedir.784 

782  Halid Ziya, a.g.e., s. 9
783  Şaban  İnam, “Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Özellikleri”, Mülkiyet Dergisi, S. 49, s.26
784  Erol Can, “Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi”, Mülkiyet Dergisi, S.32, Ankara 1999, s. 3

Cumhuriyet Döneminde Yapılan Kadastro Çalışmalarından Görünüm
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2. TÜRKİYE’DE MODERN KADASTRO ÇALIŞMALARI 

658 sayılı Kanunla Tapu Müdüriyeti Umûmiyesi’ne merbût bir kadastro birimi ihdas 
edilmesine karar verildikten sonra kadastro faaliyetlerini yürütme sorumluluğunu yüklenen 
teşkilat, “Kadastro Müdüriyeti” adı ile ilk defa 1926 senesi Muvazene-i Umûmiye Kanunu’nda 
Tapu Müdüriyeti Umûmiyesi’ne ayrılan cetvelde teşkilatın merkez birimleri arasında yer al-
mıştır. Zikredilen bütçe kanununda “kadastro müdürü, kadastro müdür muavini, kadastro mü-
meyyizi, tetkik memuru, istatistik memuru ve kâtip” kadrosundan müteşekkil olan  Kadastro 
Müdüriyeti’nin, aynı Kanunun “Esâmi-i Devair” bölümünde “Tapu ve Kadastro” şeklinde ad-
landırılarak yer alması dikkat çekicidir. 1927 senesi bütçesinde ise bu durum kalıcı bir hâl ala-
rak teşkilat “Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü”  unvanıyla en son şekline kavuşturulmuş-
tur. Ancak, anlaşıldığı kadarıyla teşkilatın adı bazı eserlerde zikredildiği gibi 1927 de değil 
1926 senesi bütçe kanununda ilk kez Tapu ve Kadastro olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teş-
kilatın adında ve idarî yapısında meydana gelen bu değişimle birlikte kadastro faaliyetlerinin 
büyük bir ivme kazandığı savunulabilir. Gerek gerçekleştirilen işlemlerin muhteviyatı gerek-
se kurumun yapısal özellikleri göz önüne alındığında böyle bir birleşmenin zaman içerisinde 
zaruri bir durum hâline geldiği ifade edilebilir.

658 sayılı Kadastro Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Tapu ve Kadastro 
Umûm Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kadastro çalışmaları, 1926 yılında İstanbul, 
İzmir, Konya, Bursa, Manisa, Denizli, Malatya, Ankara illeri dâhilinde devam etmiştir. Bu yer-
lerin arasında Mudanya kazasının kadastrosu aynı yılın sonlarında bütün teferruatlarıyla so-
nuçlandırılarak, memleketimizde en evvel kadastrosu biten kasaba olmuştur.785 1926 yılı Ey-
lül sonundan 1927 senesi sonuna kadar geçen süre zarfında Gaziantep, Kars, Aydın, Erzurum, 
Artvin gibi kadastro ve tapu tahriri bölgeleri dâhilinde bulunan bazı mevkilerin de kadastro-
su tamamlanmış bulunmaktadır. Osmanlı döneminden itibaren süregelen ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında da devam etmekte olan, arazilere hukuken sahip olanlar ile onları işleyip zilyetlik 
iddia eden eylemsel sahipleri arasındaki arazi meselelerinin ülke arazileri içinde %60’lık786  
bir orana sahip olması eski tapu kayıtlarının tasfiye edilerek yenilenmesi ve yeni sicillerin o-
luşturulması amacıyla yapılması gereken kadastro çalışmalarını zaruri bir durum hâline ge-
tirmiştir.

Osmanlı Devleti döneminde gerçekleştirilen, inceleme yapmak amacıyla Avrupa’ya 
kadastro heyetleri  gönderme uygulamasının Cumhuriyet Dönemi’nde de devam ettiği gö-
rülmektedir. 1926 yılı içerisinde 13’ü tasarruf ve 12’si fen memuru olmak üzere toplam 25 
memurdan oluşan bir heyet, kadastronun fennî ve hukukî kısımları hakkında inceleme yap-
mak amacıyla Lozan’a gönderilmiştir. Ayrıca teorik ve uygulamalı fotogrametri ve sonradan 
kabul edilen Medeni Kanun’un tapu sicili tesisinde fen memurlarını ilgilendiren konularını 
öğrenmek için Lozan ve Dresden şehirlerine altı ay müddetle 12 stajyer fen memuru gönde-
rilmiştir.787 

785  1927-1927 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi
786  Erdal Köktürk, “Türkiye Kadastrosunun Tarihsel Görevi”, HKM. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2003/89, s.34
787  Aynı salname
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Tapu Müdüriyeti Umûmiyesi’ne merbut bir kadastro birimi kurulmasına ve taşın-
maz mallara ilişkin hukuk ve tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesine, yerin ölçülmesi, ara-
zinin durumunun ve özelliklerinin belirtilmesine dair çıkarılmış olan 1925 tarihli ve 658 sayı-
lı “Kadastro Kanunu” sonrasında “bu kanunun uygulanması aşamasında karşılaşılan hukuksal 
ve teknik sorunlara, edinilen deneyimler ışığında çözümler getirmek üzere”788 1934 tarihli 
2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” çıkarılmıştır. 23 Kanun-ı Evvel (Aralık) 1934 ta-
rihli ve 2887 sayılı Resmî Gazete’de neşr edilen kanun ile gayrimenkul malların hukukî ve ge-
ometrik durumlarının tespit edilmesi ve gereken yerlerde tapu tahririnin yapılması amacıy-

788  Erkan, a.g.e., s. 50

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mudanya’da tamamlanan kadastro çalışmalarından örnek
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la, kadastro ve tapu tahriri ile ilgili gerekli birimler ve kadrolar tesis edilmiştir. Bu Kanun mu-
cibince oluşturulmasına karar verilen ve bir müdür tarafından idare olunan kadastro ve tah-
rir komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile bu işlemlerin ne şekilde gerçekleştiri-
leceği yine aynı Kanun’un 45. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan “Kadastro ve Tapu Tahri-
ri Nizamnâmesi” ile açıklığa kavuşturulmuştur. Nizamnâme doğrultusunda, il ve ilçe sınırla-
rı dâhilinde oluşturulan kadastro ve tapu tahrir mıntıkalarında gerçekleştirilecek faaliyetle-
rin, yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde düzenli, hızlı ve kolaylıkla yürütülmesi görevi-
nin, kadastro ve tapu tahriri müdür ve müdürlükleri tarafından idame ettirilmesi uygun gö-
rülmüştür.  

1936 yılında çıkarılan teşkilat yapısının belirlenmesine dair ilk ciddi yasal çalışma olan 
2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu’nda 
kadastro müdürlüğü merkez teşkilatı kadrosunda yer almış ve merkezde yürütülen kentsel 
kadastro işlemlerinin de bu birim tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Bir kısıtlama olma-
masına rağmen çeşitli sebeplerle sadece kentlerle sınırlı kalan kadastro çalışmaları, kadastro 
müdüriyeti tarafından il ve ilçe belediyeleri sınırları dâhilinde uzun bir süre yürütülmeye de-
vam etmiş, kırsal kadastro alanında ortaya çıkan bu eksiklik ancak 1950 yılında çıkarılan Ta-
pulama Kanunu’nun kapsamında gerçekleştirilen kadastro çalışmalarıyla giderilmiştir. 1950 
yılında kırsal kadastro faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılıncaya kadar sosyal hayatın fark-
lı alanlarına da yansıyan çeşitli sorunlar ortaya çıkmış, bu dönemde özelikle 1948-1950 yılları 
arasında ortaya çıkan adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs fiillerinin yarısının mülkiyet ih-
tilafından kaynaklandığı gözlemlenmiştir.789 Mahkemelerdeki davaların çoğunluğunun ko-
nusunu oluşturan bu durumun hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi, kentlerle sınırlı ka-
lan kadastro çalışmalarının bir bütün olarak Türkiye’nin her yerine yayılabilmesi 5602 sayılı 
kanun ile mümkün olmuştur. 22 Mart 1950 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen 5602 sayılı “Ta-
pulama Kanunu” il ve ilçe sınırları dışında kalan tüm tapusuz taşınmaz malların tapulanarak 
kadastro planlarının çıkarılmasını amaçlamıştır. Bu Kanun ilk olarak Ankara’nın bütün köyle-
rinde 19/7/1950 gününden itibaren 14 müdür yönetiminde ve 200 kişilik bir ekiple uygulan-
maya başlanmıştır.790  
789  Mustafa Fevzi Bozer, 1950 - 1951 Adalet Yılı açılış konuşması
790  Bozer, Aynı konuşma

Avrupa’ya staja gönderilen tapu ve kadastro memurlarından bir kafile: 28 Nisan 927
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Kırsal kadastro çalışmalarını arazi kadastrosu olarak adlandıran bu Kanun’un 2. mad-
desi gereğince “her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her 
köy birer birlik sayılır. İl ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalan yerlerinin bağlı 
bulundukları mahaller birer birlik sayılır.” Bu Kanun ile bölgelere, birliklere ayrılan alanlar bir 
arazi kadastrosu müdürü tarafından yönetilirken, arazi kadastrosunu gerçekleştirmek üzere 
müdürün başkanlığında bir ekip oluşturulmuştur. 5602 sayılı Tapulama Kanunu beraberinde 
kurumun teşkilat yapısında da önemli değişiklikler yapılmasını gerekli kılmış, kırsal kadastro-
yu gerçekleştirmek amacıyla “Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü” merkez 
ve taşra birimi kadrolarıyla teşkilat yapısındaki yerini almıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü 1950 yılı bütçesinde “Tapulama Kanunu uygulama giderleri” adı ile yeni bir ödenek kıs-
mı açılarak kuruma olağanüstü ödenek aktarılmıştır.

Kadastronun kırsal ve kentsel alanlarda bir bütün olarak tamamlanması ve kadast-
ro faaliyetlerinin hızlandırılması açısından önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlayan ka-
nunda yer alan kadrolar, 21 Aralık 1953 tarihinde çıkarılan 6206 sayılı “Tapu ve Kadastro 
Umûm Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddelerinin tadiline da-
ir kanun”da da aynen yer almıştır. Zikredilen kanunda Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Da-
iresi Müdürlüğü’nün sorumluluğu; “tapulama ekiplerini sevk ve idare etmek, bunların me-
saisini takip etmek, istatistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin kurulmasını sağlamak ve e-
kiplerin bütün ihtiyaçlarını tesbit etmek” şeklinde açıklanmıştır. 1953 yılında yürürlüğe giren 
bu Kanunu müteakip, 1955 yılında “Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da-
ir 3656 sayılı Kanun’a bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’ne ait kıs-
mında değişiklik yapılmasına dair kanun” çıkarılarak Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Da-
iresi Müdürlüğü’ne ihdas edilen kadrolar arttırılarak teşkilat genişletilmiştir. 6587 sayılı bu 
Kanun’a göre merkez kadrosu; Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Reisi, Arazi Kadast-

Avrupa’ya giden ilk tetkik heyeti
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rosu ve Fotogrametri Dairesi Reis Muavini, Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Arazi Ka-
dastro İşleri Reis Muavini, Planlama İşleri Şubesi, Uçuş İşleri Şubesi, Foto Laboratuvarı ve Fo-
toplan İşleri Şubesi, Sitereo Kıymetlendirme Şubesi, Plan ve Hesap İşleri Şubesi, Teksif Niren-
gisi İşleri Şubesi, Teknik Arşiv Şubesi birimlerinden oluşurken, dairenin vilayetler kısmı için 
tesis edilen kadrolar da yine aynı Kanun cetvelinde belirtilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde; kentsel kadastro işlemleri “Kadast-
ro Müdüriyeti” tarafından, kırsal kadastro faaliyetleri ise “Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri 
Dairesi Müdürlüğü” tarafından yürütülmek üzere, iki farklı birim kadastro işlemlerinde yetki-
li kılınmıştır. Hedeflenen amaç açısından bir fark olmamasına rağmen gerçekleştirilen faali-
yetlerin kırsal ve kentsel olarak ayrılarak iki farklı birim tarafından ve farklı hukukî dayanak-
lar çerçevesinde yürütülmesine 1987 yılında çıkarılan 3402 sayılı Kanun’a kadar devam edil-
miştir.

12 Temmuz 1966 tarihli ve 12346 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 766 sayılı Ta-
pulama Kanunu uyarınca gerçekleştirilen kadastro çalışmalarında büyük bir hız kaydedildi-
ği görülmüştür. Özellikle kırsal kadastro ve tapulama çalışmalarında görevlendirilmek üze-
re personel yetiştiren tapulama kurslarının ve kadastro okullarının bu dönemde gerçekleşti-
rilen faaliyetlerde büyük bir katkısı olmuştur. Yıllara göre gerçekleştirilen kadastro faaliyetle-
rinin dağılımı incelendiğinde 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden son-
raki dönemde tamamlanan kadastro işlemlerinde bir artış yaşandığı açıkça görülmektedir.*

766 sayılı Kanun’un konusunu; tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez 
belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine 
göre tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu Kanun hükümlerine göre yenilemek su-
retiyle kadastro planlarını düzenlemek ve tapu sicillerini tesis etmek oluşturmaktadır. Bu Ka-
nun, kapsamı içinde bulunan bütün gayrimenkuller hakkında kadastro plânlarının tanzimi-
ni, hak sahiplerinin doğru olarak tayinini ve tescile tâbi gayrimenkullerin sicil hârici bırakıl-
mamasını amaçlamıştır.

Yasal dayanaklar çerçevesinde kırsal ve kentsel kadastro iki farklı birim tarafından 
yürütülerek, bu konuda eğitim veren tapulama kursları ve kadastro okullarından mezun o-
lan fertlerin teşkilata dâhil edilmesi sonucunda ülkedeki kadastro faaliyetlerinde büyük ge-
lişmeler yaşanmıştır. 1966 yılındaki Tapulama Kanunu’ndan sonra hayata geçirilen önemli bir 
gelişme de 1971 ve 1976 yıllarında yürürlüğe konulan başkanlıkların ihdas edilmesine dair 
çıkarılan Kararnamelerdir. Bu Kararnamelerden 19 Kasım 1971 tarihli ve 14020 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 7/3434 karar sayılı Kararname mucibince, merkezdeki kentsel kadastro 
işlemlerine dair bir “Merkez Kadastro Daire Başkanlığı”; kırsal kadastro faaliyetlerinin yürütül-
mesine dair ise “Arazi Kadastro ve Fotogrametri Daire Başkanlığı” kadrolarının ihdas edilmesi-
ne karar verilmesidir. Bu Kararname’ye ek olarak çıkarılması uygun görülen 29 Nisan 1976 ta-
rihli ve 15573 sayılı Resmî Gazete’de 7/11625 karar sayısıyla işleme konulan Kararname ile il-
gili kadrolar değiştirilerek “Kadastro Dairesi Başkanlığı” kırsal ve kentsel kadastrodan sorum-
lu kılınmış, sadece kırsal kadastronun tapulama ile ilgili hukukî kısımlarıyla ilgilenmek üzere 
“Tapulama Dairesi Başkanlığı” tesis edilmiştir.

* Yıllara göre kadastrosu tamamlanan birim sayısını görmek için s.222-223’teki çizelgeye bakınız.
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3. TÜRKİYE KADASTROSU’NUN GECİKME SEBEPLERİ 
VE ALINAN TEDBİRLER

Türkiye kadastrosunun gecikmesinin sebeplerinden ve yıllar içerisinde kadastro fa-
aliyetlerinde gözlemlenen artıştan ve bu artışı tetikleyen sebeplerden bahsetmek yerinde o-
lacaktır. Siyasî, hukukî ve malî gibi çeşitli nedenlerle yapılan bölgesel kadastro çalışmalarının 
dışında, yürürlüğe konulan hukukî düzenlemeler uyarınca ifa edilmeye çalışılan umûmî ka-
dastral faaliyetlerin hedeflenen şekilde gerçekleştirilemediği görülmüştür. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında kadastro ile ilgili muameleler yapmak için Avrupa’ya gönderilen bir heyetin hazır-
ladığı raporda “Türkiye arazisinin büyüklüğü kadar, engebeli zeminin fazlalığı ve gayrimen-
kullerin genellikle belli bir düzenden yoksun olması gibi sebeplerle ülkemiz kadastronun Av-
rupa memleketlerine kıyasla uygulanması daha zor olan bir yerdir”791 şeklinde kadastro fa-
aliyetlerinin gecikme nedenlerinin ifade edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Türkiye’nin coğra-
fi yapısından kaynaklanan sorunların yanı sıra, maddî olanaksızlıklar, mevcut tapu kayıtları-
nın mahalline tatbik edilmesinde karşılaşılan zorluklar,792 teçhizat ve personel eksiklikleri gi-
bi bir takım sıkıntılar dolayısıyla kadastro çalışmaları kent merkezleriyle sınırlı kalmış ve ka-
dastrosu yapılacak yerler çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak idarece öncelik sırasına 
konulmak suretiyle tespit edilmiştir. İl ve ilçe belediye sınırları dâhilinde gerçekleştirilen ka-
dastro çalışmalarına 1950 yılında çıkarılan Tapulama Kanunu’yla kırsal alanların da eklenme-
sine kadar bu şekilde devam etmiştir.

Türkiye kadastrosunda hedeflenen hızın yakalanamaması, 1950’li yıllara kadar ka-
dastronun sadece kentsel alanlarla sınırlı kalarak il ve ilçe sınırları dışına çıkılamaması, bek-
lentilerin aksine kadastronun bitirilememesi birtakım eksikliklerin giderilememesi ve prob-
lemlerin çözülememesinin bir sonucudur. Bu sıkıntılardan birincisi; kadastro işlerini yürüte-
cek teknik personelin sadece kentlerde yürütülen kadastro çalışmalarını gerçekleştirilecek 
kadar sınırlı sayıda bulunmasıdır. Ayrıca bu alanda eğitim veren okullarının az sayıda bulun-
ması ve mevcut okullara gereken önemin verilmemesi ile bu okulların rağbet görmemesi de 
yaşanan sorunlar arasında yer almıştır.

Kadastro alanında uzmanlaşmış yeterli personelin mevcut olmamasının dışında, ka-
dastro ekiplerinin şehirden veya bürolardan uzak iş sahalarına süratle gönderilmelerini temin 
edecek vasıtaların olmaması ve kadastro faaliyetlerinde sıklıkla kullanılan teknik aletlerin ço-
ğunun artık işe yaramayacak kadar eskimiş olması faaliyetleri olumsuz yönde etkiyen sebep-
ler arasında yer almıştır.793 Kullanılmayacak durumda olan bu aletleri mevcut imkânlarla ye-
nilemek mümkün olmadığı gibi genişleyen sahalarda kullanmak için yeteri kadar aletin ol-
madığı da tespit edilen eksiklikler arasında sayılabilir. 

Kadastro faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin yetersiz olmasının yanında bu iş-
lemlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli miktarda ödenek ayrılmadığı ve bu konuya gere-
ken önemin verilmediği de söylenebilir.
791  Halid Ziya, a.g.e., s.41
792  Ahmet Mahir Çadırcıoğlu, Tapu ve Kadastro İşleri, Nazilli 1960 
793  Mümtaz Tarhan, Tapu Kayıtlarımız ve Garp Memleketleri ile Mukayeseli Türkiye Kadastrosu, Ankara 1951
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Türkiye kadastronun gelişimini ve tamamlanmasını etkileyen tüm olumsuzluklara 
rağmen belli dönemlerde ülkemizde yapılan kadastro çalışmalarında ciddi bir artış olduğu 
gözlenmektedir. Örneğin 1950 tarihinde çıkarılan 5602 sayılı Tapulama Kanunu’nun yürür-
lüğe girmesi ile kırsal alanların da kadastro çalışmaları içine dâhil edilmesi üzerine özellik-
le 1951-1957 yılları arasında kadastrosu tamamlanan parsel adedinde ciddi bir artış meyda-
na gelmiştir. 5602 sayılı Tapulama Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin akabinde kadastro faali-
yetlerinin tüm yurtta yürütülebilmesi için yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere 1951 
yılından itibaren “Tapulama Kursları” adıyla eğitim faaliyetleri başlatılmıştır. Bu kurslara sınav-
la alınıp 1 yıl eğitim gören ve aynı zamanda kendilerine günlük 3 lira yevmiye tahsis edilen 
personel, kadastro faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge ve birliklerde görevlendirilmişler ve bu 
sayede Ankara’dan başka yerlerde de kadastronun tatbiki mümkün olabilmiştir. Tapulama 
kurslarının yanı sıra fen elemanı yetiştirmek üzere 1954’te Ankara’da “Fen Kursları” da açılmış 
ve bu kurslara lise ve dengi okul mezunları kabul edilmiştir. Kurslarda kadastro teknisyeni ve 
yardımcısı yetiştirilmiştir. 794 Açılan kurslarda kurum faaliyetleri için çok sayıda personel ye-
tiştirilmesi, özellikle 1951-1957 yılları arasında yürütülen kadastro faaliyetlerinin sayısal veri-
mini ciddi miktarda artırmıştır. Kadastro çalışmalarını hızlandırmak için yapılan eğitim faali-
yetlerinin yanı sıra, bu çalışmaları yürüten vilayet ve kazalardaki müdürlüklerin araç ihtiyaç-
larını karşılamak için de çalışma başlatıldığı görülmektedir. Bilhassa köylerde arazi ihtilâfları 
nedeniyle artan münakaşa ve çatışmaların önlenebilmesi amacıyla, köylerdeki arazi işlerinin 
süratle halledilebilmesi için taşra birimlerine kadastro faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç 
tahsis edilmiştir.795 Böylece taşrada ihmal edilmiş olan kadastral faaliyetler ciddiyetle ele alı-
nıp, tamamlanabilmesi için günün koşullarında olağanüstü çaba sarf edilmiştir.

5602 sayılı Tapulama Kanunu’nun çıkarılmasının akabinde açılan tapulama kursları-
nın sonucunda 1951-1957 yılları arasında kadastro çalışmalarında ve bitirilen parsel adedin-
de görülen artışın bir benzeri de, 1966 yılında 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun çıkarılmasın-
dan sonra görülmüştür. 766 sayılı Kanun’un uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan personel 
ihtiyacını karşılamak üzere yeniden tapulama kursları açılmış 1968-1969 ders yılında sınavla 
ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bu kurslara alınan öğrencilere günlük 8 lira ödeme yapılıp 2 
yıllık bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitimin sonunda mezun olanlar teknisyen yardım-
cısı unvanı ile göreve atanmışlardır. Hatta bu öğrencilerden yabancı dil bilenlerin kurum ta-
rafından eğitim almak üzere yurt dışına gönderilmeleri kararlaştırılmıştır.796 Başlangıçta orta 
okul mezunlarından seçilip 2 yıl eğitime tabi tutulan tapulama kursu öğrencileri, 1971-1972 
ders yılından itibaren lise mezunlarından seçilip 1 yıllık eğitim sonunda kadastro teknisye-
ni olarak atanmışlardır. 1968 ila 1975 Tapulama kurslarından mezun olan kadastro personeli 
taşrada arazi kadastrosu çalışmalarında görev almış ve bu çalışmalarda görev alan personele 
dönemin şartları açısından reddedilemeyecek nispette maaş ve harcırah tahsis edilmiştir.797 

794  Milliyet Gazetesi, 4 Ocak 1954 tarihli sayısı, s.8
795  Milliyet Gazetesi, 9 Temmuz 1955 tarihli sayısı, s.2
796  Kurum tarafından, Milliyet Gazetesi’nin 15 Temmuz 1968 tarihli sayısında yayınlatılan ilan.
797  Teftiş Kurulu Başmüfettişlerinden Ali Sarıbıyık ile yapılan söyleşide edinilen bilgilere dayanmaktadır. 1972-73 Tapulama Kursu 
mezunlarından birisi olarak Teşkilatımızda göreve başlayan Sayın Ali Sarıbıyık’a, Tapulama kursları ve ülkemizde yürütülen kadastro faaliyetleri 
hakkında verdiği bilgilerle, çalışmamıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
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Türkiye kadastrosunun tamamlanması için verilen mücadele ve tüm bu teşvikler 
hem kadastro konusunda çok sayıda personelin yetiştirilmesini sağlamış, hem de 2006-2009 
yılları arasında yapılan ihaleli kadastro çalışmaları dönemi hariç olmak üzere Cumhuriyet Ta-
rihi boyunca yapılan kadastro çalışmalarının sayısal bakımından en verimli dönemi olmuş-
tur. 1963 ila 1967 yılları arasında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda her yıl 150 bin parselin 
kadastrosunun tamamlanması hedeflenmesine rağmen bu rakam en çok 1967 yılında 42 
binden 66 bin parsele kadar çıkabilmiş iken, 1968 ila 1972 yılları arasında İkinci Beş Yıllık Kal-
kınma Planı’nda en düşük 76 bin parselden 1972 yılında 100 bin parsele yükselmiştir. Böy-
lece kadastro çalışmalarında hedefi tutturma oranı %34’lerden bu dönemde %71’lere kadar 
yükselmiştir. Hedefi tutturma oranındaki artışa rağmen 1978-79 yıllarında Türkiye’nin ancak 
%40’lık bir kısmının kadastrosunun tamamlanabildiği görülmektedir.798 

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadastro çalışmalarında görülen en büyük artış 
ise, kadastro çalışmalarının ihale ile özel firmalara yaptırıldığı 2006-2009 yılları arasında gö-
rülmüştür. Bu çalışmaların sonucu olarak 2010 yılına gelindiğinde ülkemiz genelinin tesis ka-
dastrosu çalışmaları %99 oranında tamamlanmış bulunmaktadır.

798  Tercüman Gazetesi, 30 Mart 1979 tarihli sayısı ile Milliyet Gazetesi, 4 Mayıs 1979 tarihli sayısı, s.14’de dönemim Genel Müdürü Halim 
Çorbalı tarafından verilen basın açıklaması. Sayın Genel Müdür yaptığı açıklamada: “…tüm ülke düzeyine hizmetlerin götürülememesi nedeni-
yle devletin her yıl 18 milyar lira zarara uğradığını ve bu hızlı kadastronun ancak 2010 yılında tamamlanabileceğini” ifade etmekle, kadastro 
çalışmalarının tamamlanacağı tarih hususunda isabetli bir tahmin yürütmüştür.
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YILLAR ÇALIŞMASI TAMAMLANAN BİRİM SAYISI

1924 2 
1926 51 
1927 39 

1928 50 

1929 48 

1930 57 

1931 48 
1932 118 
1933 68 
1934 123 
1935 78 
1936 72 
1937 75 
1938 113 
1939 61 
1940 55 
1941 59 
1942 67 
1943 49 
1944 34 
1945 37 
1946 62 
1947 109 
1948 58 
1949 128 
1950 90 
1951 285 
1952 422 
1953 608 
1954 710 
1955 808 
1956 798 
1957 733 
1958 512 
1959 486 
1960 561 
1961 434 
1962 473 
1963 441 
1964 434 
1965 603 
1966 658 
1967 859 
1968 1018 
1969 1077 
1970 1068 
1971 935 
1972 1009 
1973 1127 
1974 1107 
1975 1210 
1976 1074 
1977 895 
1978 1005 
1979 850 
1980 717 
1981 741 
1982 772 
1983 779 
1984 740 
1985 779 
1986 640 
1987 589 
1988 718 
1989 645 
1990 644 
1991 807 
1992 902 
1993 877 
1994 782 
1995 696 
1996 620 
1997 536 
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1998 527 
1999 579 
2000 455 
2001 408 
2002 414 
2003 358 
2004 405 
2005 677 
2006 2029 
2007 2739 
2008 2604 
2009 2197 
2010 208 
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4. GÜNÜMÜZ KADASTROSUNUN YASAL DAYANAKLARI 
VE MEVCUT DURUMU

İl ve ilçe belediye sınırları dâhilinde gerçekleştirilen kadastro çalışmalarının yasal da-
yanağı olarak 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’nun kabul edilmesi, il ve ilçe bele-
diye sınırları dışında kalan kısımlar için 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun hükümlerinin uygu-
lanması sonucu ortaya çıkan ikilik kadastral faaliyetlerde çeşitli sorunların doğmasına yol aç-
mıştır. Bu ikili uygulamaya son vererek kadastro çalışmalarının hızlandırılması, yapılan çalış-
malarda birliktelik sağlanması ve bu şekilde en kısa zamanda kadastro işlemlerinin bitirilme-
sini sağlamak maksadıyla 3402 sayılı Kadastro Kanunu hazırlanmıştır. 

Kadastro faaliyetlerinin bugün itibarıyla yasal dayanağı olan 3402 sayılı “Kadastro 
Kanunu” 799, 21 Haziran 1987 tarihinde “memleketin kadastral topografik haritasına dayalı o-
larak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tes-
pit etmek ve bu suretle Türk Medenî Kanun’un öngördüğü tapu sicilini kurmak” amacıyla çı-
karılmıştır. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanunu’nu bir-
leştiren hükümler içeren 3402 sayılı Kadastro Kanunu, güncel gelişmeler ve ortaya çıkan ih-
tiyaçlar dolayısıyla 22.02.2005 tarihinde 5304 sayılı Kanunla bazı maddelerinde yapılan de-
ğişikliklerle son şeklini almıştır. Gerçekleştirilen son değişiklikler sonrasında amaç, ülke ko-
ordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı o-
larak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tes-
pit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini kurmak, 
mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak olarak tekrar belirlenmiştir. “Her ilin merkez 
ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerlerden” teşkil eden kadastro bölgelerin-

799  DÜSTUR, V. Tertib, C.26, s.229
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800  Milliyet Gazetesi, 23 Kasım 1987 tarihli sayısı, s.3; Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Eylül 1995

de oluşturulacak kadastro ekibi ise bu Kanun’a göre; “en az iki kadastro teknisyeni, mahalle 
veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden” meydana gelmektedir. 2005 tarihinde yapılan değişiklik-
le “kadastronun fennî işlerinin ihale yoluyla yaptırılması hâlinde, kadastro ekibinde iki kadastro 
teknisyeni, iki teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni” görev-
lendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu Kanunla,  15 Aralık 1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 
Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Tapulama mü-
dürlükleri ve kadastro müdürlükleri birleştirilip kadastro ile ilgili yetkileri kadastro müdür-
lüklerine devredilmiştir. Kentlerde ve kırsal alanlarda farklı kanunlar uyarınca devam eden 
kadastro çalışmaları sonucu ortaya çıkan sorunları gidermek 3402 sayılı Kadastro Kanunu i-
le mümkün olmuştur.

Bu Kanun’un 39. maddesinde yer alan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı ol-
duğu bakanlığın onayını almak kaydı ile, kadastronun fennî işlerinin bir kısmını veya tamamı-
nı gerçek veya tüzel kişilere ihâle yolu ile yaptırabilir.” ifadesine istinaden 1987-1989 yılları ara-
sında 8 ilçede tesis kadastrosu teknik işi ihâle ile özel sektöre yaptırılmış800 fakat daha sonra 
kaynak yetersizliği sonucu kurum kendisi kadastro faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam et-
miştir. 2006-2009 yılları arasında ise, yeniden ihale yolu ile kadastro çalışmaları firmalara yap-
tırılarak ülkemizin tesis kadastrosu çalışmaları %99 oranında tamamlanmıştır.

TÜRKİYE’DE KADASTRO ÇALIŞMALARI
SONUÇ İSTATİSTİĞİ 

(5 Temmuz 2010 tarihi itibariyle)

MAHALLE KÖY
TOPLAM  MAHALLE SAYISI 18014 %100 TOPLAM  KÖY SAYISI 34584 %100
TAMAMLANAN MAHALLE 17818 %98,91 TAMAMLANAN KÖY 33067 %95,61

KALAN MAHALLE 196 %1,09 KALAN KÖY 1517 %4,39

KALAN 
MAHALLE

DEVAM EDEN 167 %0,93
KALAN KÖY

DEVAM EDEN 1150 %3,33
SORUNLU 29 %0,16 SORUNLU 367 %1,06

BAŞLATILMAMIŞ 0 - BAŞLATILMAMIŞ 0 -

MAHALLE VE KÖYLER GENEL DURUM

TOPLAM  MAHALLE+KÖY 52598 %100

TAMAMLANAN  MAHALLE+KÖY 50885 %96,74

KALAN  MAHALLE+KÖY 1713 %3,26

KALAN 
MAHALLE+KÖY

DEVAM EDEN 1317 %2,50

SORUNLU 396 %0,75

BAŞLATILMAMIŞ 0 -
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D. TÜRKİYE KADASTROSU - EKLER 

EK-1.  MAHMUD ES’AD EFENDİ *

Seydişehir’in büyük alimlerinden Çopurkadı-zâde Kadı Hacı Mahmud Es’ad Efendi’nin 
torunu ve nüvvabdan801, Güzel Efendi lakaplı Mehmed Emin Efendi’nin oğlu olan Mahmud 
Es’ad Efendi, H.1272 (M.1855-56) senesinde Konya Vilayeti’nin Seydişehir Kasabası’nda802  
dünyaya gelmiştir.

 Mahmud Es’ad Efendi, 
tahsiline ilk olarak doğum yeri o-
lan Seydişehir’de Ali Hoca Sıbyan 
Mektebi’nde başlamış, 13 yaşına 
geldiğinde H.1285(M.1868) tarihin-
de İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da 
Fatih Camii’inde 13-14 sene kadar 
Elbasanlı Abdülkerim Efendi’nin 
derslerine devam etmiş, aynı dö-
nemde başka camilerde de medre-
se eğitimini devam ettirerek mantık, 
kelam, hikmet, hadis, tefsir ve fıkıh 
dersleri görmüş ve H.1298(M.1881) 
senesinde icazetnâmesini almıştır. 
Aynı senenin sonlarında Bab-ı Vala-
yı Fetva’da Encümen-i İlmiye’de im-
tihan olup, muallimlik diploması a-
larak Fatih Camii’inde Ders-i Amm 
olarak birkaç sene çeşitli ilimlerde 
dersler vermiştir. Fatih Camiindeki 

medrese eğitimi ile aynı dönemde Menşe-i Muallimin-i Askerî Kısmı İdadisi’ne devam ederek 
hesap ilimleri, geometri, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, astronomi, makine ve tabi-
at ilimleri ile Fransızca ve Resim dersleri aldıktan sonra, Meclis-i Maarif-i Askerî’nin kararı ile 
Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin Erkân-ı Harb Sınıfı’na tek sivil talebe olarak kabul edilip, bu-
rada da basit matematik ve ileri matematik, trigonometri, geometri, müzik, geometrik tasa-
rım, alan ölçümleri, sanat, topografya, mimari ilimleri, geometrik hesap, arazi ifraz ve taksim 
ile çeşitli hesap ilimlerinde dersler okuyup, mezkur meclis tarafından Riyâziye-i Âlîye (İleri-

* Mahmud Esad Efendi’nin hayatı ile ilgili en sağlıklı ve ayrıntılı bilgileri arşiv belgelerinde bulmaktayız. bkz.:TKGM.KK. “Defterhane 
Memurlarının Sicil Defteri”, C.3, s.69; BOA.DH.SAİD. dos.no:18/211; Bunların yanı sıra, Mahmud Esad Efendi’nin hayatını konu alan birkaç 
makale ve yazıya da rastlamaktayız: Mehmet İhsan KONEVİ, “Mahmud Esad Efendi”, memleket isimli e-gazete’de yer alan 3 Haziran 2009 tarihli 
yazı; Şerafettin YILDIZ, “Seydişehirli Mahmud Esad Efendi”, seydisehirlim.com
801  Nüvvab, naib’in çoğulu olup, şer’i mahkemelerin kadılarına (hakimlerine) verilen addır. Osmanlı’da, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerlerinin 
yerine taşralarda onlara niyabet (vekillik) etmeleri için görevlendirildiklerinden dolayı, kadı vekili anlamında naib denilmiştir. Bugünkü anlamda 
“hakim” için kullanılan bir terimdir. Pakalın, a.g.e, C.II, s. 644 
802  Kimi çalışmalarda Sandıklı doğumlu olduğu belirtilmekteyse de, gerek arşiv vesikaları ve gerekse kendi eserlerinde doğum yerinin Seydişehir 
olduğu açıkça görülmektedir.

Mahmud Es’ad Efendi
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Yüksek Matematik) Tatbikat Sınıfı muallimliğine kabul olunduğuna dair şahadetname almış-
tır. Bunda sonra Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’de hukuk ilimleri tahsil edip, Encümen-i Mahsus’ta 
imtihan olarak Birinci Sınıf Dava Vekâleti Şahadetnamesi (Avukatlık Belgesi) almıştır. Mezuni-
yet belgesini aldıktan sonra aynı mektepte doktora düzeyinde son eğitimine devam ederek; 
ruh ve ahlak ilimleri ile mülkiyet, Fransa Medenî Kanunu, siyaset, devletler arası özel hukuk 
dersleri okumuştur.

Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’deki eğitimi devam ederken, ilk memuriyeti olan Gülhane 
Askerî Rüşdiyesi Mektebi muallimliğine H.1296(M.1879) senesinde 24 yaşında iken, 400 ku-
ruş maaş ile atanmıştır. H.1298(M.1881) senesinde Fatih Cami’indeki medrese eğitimini ta-
mamlayıp Ders-i Amm’lığa başladığı dönemde Hukuk Mektebi’ni bitirip dava vekilleri sınıfı-
na dâhil olunca Askerî Rüşdiye’deki muallimlik803 görevinden istifa etmiştir. Doktora düze-
yindeki eğitimini de bitirip, Mekteb-i Hukuk’tan çıktıktan sonra Zilhicce 1302(Ekim 1885) ta-
rihinde 3500 kuruş maaş ile Aydın Vilayeti Merkez Bidayet (Asliye) Mahkemesi Birinci Reisli-
ğine tayin olmuştur. 

Mahmud Es’ad Efendi, “İlm-i Daniş” sınıfından olup, din ve fen ilimlerine dair çok sa-
yıda eseri olmasına istinaden 1310 senesi Rebiü’l-Evvel ayı sonlarında (Ekim 1892) Dördüncü 
Dereceden “Nişân-ı Âl-i Osmanî” 804 ile ödüllendirilmiştir.

Memuriyetteki kabiliyeti ve Fransız, Alman ve İngiliz lisanlarına aşinâlığı dikkate a-
lınarak Maliye Nâzırının Sadrazam’a arzı üzerine Padişahın İrade-Seniyye’si ile, 17 Muharrem 
1314 (28 Haziran 1896) tarihinde beş bin kuruş maaşla Maliye Hazinesi Hukuk Müşavirliği’ne 
terfi etmiştir.805 Aynı senenin 20 Cumadu’l-ahiresinde kendisine “mahrec payesi” 806  tev-
cih edilmiştir. 28 Rebi’ü’l-ahir 1315 (26 Eylül 1897) tarihinde, bu defa, “Bâlâ Payesi” 807  ken-
disine tevcih olunmuştur. Mahmud Es’ad Efendi’ye bu yılın Receb ayında Maliye Hazinesi 
Hukuk Müşavirliği görevine ilave olarak, mevcut maaşından hariç olmak üzere 750 Kuruş 
maaşla Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’ye ‘İlm-i Servet’ muallimliğine tayin edilmiştir. Yine ay-
nı yıl içinde Ramazan-ı Şerif ayında İrâde-i Seniyye ile maaşına 1500 Kuruş zam yapılarak, 
6000 kuruşa yükseltilmiştir. Yine bu yılın 19 Şevval’inde, görevindeki başarısına ve vazifesi-
ne bağlılığına istinaden Üçüncü Rütbeden “Mecidî Nişân-ı Zîşânı”  ile ödüllendirilmiştir. Me-
muriyetine başlangıçtan itibaren gösterdiği ihtimam ve kabiliyeti sonucu olarak, bu defa,                                        

803  DH-SAİD nr. 18/211: “Gülhane Rüştüye Muallimliğinden isti’faen munfasıl olup, münşa’ muallimin-i şagirdanından olduğu halde ikmal-i 
tahsil ile riyaziyat-ı aliye tatbikatı hocalığını ifaya muktedir olduğuna dair yedine şahadetname i’ta kılındığı, Mekatib-i Askerîye Nezaretinden 
ve Mekteb-i Hukuk’dan ‘aliyyü’l-a’la derecede me’mur-ı me’zuniyet rü’usu aldığı adliye sicil şubesi müdüriyetinden tasdik edilmiştir.” Fi sene 
Saferü’l-hayr 306 
804  Nişan, kişilere, devlet tarafından, yaptığı hizmetlere karşılık verilen ve göğse takılan bir alamettir. Birinci dereceden dördüncü dereceye kadar 
olan Osmani nişanı Sultan Abdülaziz zamanında 1278 (1862) ihdas edilmiştir. Pakalın, a.g.e., C.II, s. 694
805  BOA.İ.ML. dos.no: 18/1314-M-33
806  BOA. Y.MTV. dos.no: 165/88; Mahreç Payesi:İlmiye rütbelerinden olup, ilmiye ve mülkiye sınıfından olanlara tevcih edilen, İstanbul Tarik-i 
Mevleviyetleri’nin ilk payesidir. Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, s.569; Pakalın, a.g.e., C.II, s.385
807  BOA.İ.TAL dos.no: 133/1315-L-187; Bala Payesi:1262 senesinde ihdas olunup, üst düzey mülkiye payelerinden olan Bala, başlangıçta 
yalnız vekillere verilirken zamanla ikinci derece devlet ricali ile kalem müdürlerine de tevcih olunmaya başlandı. Diğer rütbe sahipleri gibi bu rüt-
beye sahip olanların da hususi lakapları ve elbiseleri vardı. Bu rütbeyi taşıyanlara yazışmalarda, “atufetlü efendim hazretleri” diye hitap edilirdi. 
Bala payesindekiler yakası, göğsü ve kolları sırmalı siyah bir elbise ile genişçe zırhlı bir pantolon ve sırmalı kemerli kılıçtan oluşan bir üniforma  
giyerlerdi. Pakalın, a.g.e., C.I, s.150
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28 Cunadü’l-Ula 1316 (14 Ekim 1898) tarihinde nişanı değiştirilerek İkinci Rütbeden “Mecidî 
Nişân-ı Zîşânı” 808 kendisine ihsan olunmuştur. 

14 Şaban 1316 (28 Aralık 1898) tarihinde mevcut memuriyetine ilave olarak, yuka-
rıda zikredilen mektepte 750 Kuruş maaşla, bu defa, ‘Uluslararası Hukuk’ muallimliğine tayin 
edilmiştir. Aynı yılın Ramazan ayında kendisine, ilmiye rütbelerinden birisi olan “Haremeyn-
i Muhteremeyn Payesi”809   tevcih olunmuştur. 8 Cemaziye’l-Evvel 1317 (14 Eylül 1899) tari-
hinde mezkur mektepte yürüttüğü Uluslararası Hukuk Muallimliği maaşı 850 kuruşa yüksel-
tilmiş, aynı ayın 20’sinde ayrıca 800 kuruş maaşla Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’de Mecelle mual-
limliği görevi kendisine verilmiştir.  

Mahmud Es’ad Efendi’nin görevindeki başarısı ve çalışma azmi, 12 Rebiü’l-Ahir 1318 
(9 Ağustos 1900) tarihinde, uhdesinde bulunan nişanın değiştirilmesi suretiyle, İkinci Rütbe-
den “Nişân-ı Âl-i Osmanî” ile ödüllendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca, aynı yılın Cumadü’l-Ûlâ a-
yının 18’inde, mevcut görevlerine ilave olarak, 600 kuruş maaşla Darü’l-Fünûn-ı Şahane’de 
Tarih-i İsl’am Muallimliği görevi eklenmiştir.810  Devlet memuriyetindeki hizmetlerinde gös-
terdiği bu gayreti ve kabiliyeti sonucunda, yine 1318 yılının Cumadü’l-Ûlâ ayının 29’unda (24 
Eylül 1900) “Altın Liyâkât Madalyası” 811 ile ödüllendirilmiştir. 

Muallimlik görevlerinin dışında, hâlen devam ettirdiği aslî görevi olan Hukuk Mü-
şavirliği görevinin zorluk ve ehemmiyeti dikkate alınıp, bu göreve karşılık aldığı 6000 kuruş 
az bulunarak, 26 Zilhicce 1318 tarihinde, İrade-i Seniyye ile, 1500 kuruş zam yapılarak maa-
şı 7500 kuruşa yükseltilmiştir. Ayrıca, Darü’l-Fünûn-ı Şahane’de devam ettirdiği Tarih-i İslam 
Muallimliği görevinin ikinci senesi olması dolayısıyla makam ilavesi alarak maaşı 900 kuru-
şa yükseltilmiştir.

6 Safer 1320 (15 Mayıs 1902) tarihinde, memuriyetindeki başarı ve gayreti sebebiy-
le kendisine, İkinci Rütbeden olan nişanı alınarak Birinci Rütbeden “Nişân-ı Âl-i Osmanî” ih-
san olunmuştur. Aynı yılın 19 Cemaziye’l-Evvel ayında ise, “İstanbul Payesi” 812 tevcih oluna-
rak yüceltilmiştir.

808  1268 (1852) yılında ihdas edilmiş olup, Sultan Abdülmecid’e nispetle bu adı almıştır. Nişan beratla verilirdi  ve beratı olmayan bu nişanı 
takamazdı. Mecidiye Nişanı olarak da adlandırılan bu nişan yalnız iyi hizmetlerde bulunanlara verilirdi. Dördüncü dereceye kadar olanları 
altından yapılmış olan bu nişanın ortasında tuğra ile 1268 rakamı ve “hamiyet, gayret, sadakat” kelimeleri yazılı idi. Üzerinde devletin hususi 
alameti olan ay yıldız bulunmakta idi. Birinci ve ikinci rütbeden olanları padişah huzurunda göğse takılırdı. Pakalın, a.g.e., C.II, s.428
809  İlmiye rütbelerinden birisi olan bu paye başlangıçta, Müslümanlarca kutsal sayılan ve Haremeyn olarak adlandırılan Mekke ve Medine 
şehirlerine gitmiş olan İlmiye mensuplarına verilirken, zamanla gitmek eylemine bakılmaksızın mülki rütbeler gibi tevcih edilmeye ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu paye İstanbul Payesinden küçük olup, yazışmalarda hitap edilirken, bu payeye sahip olanlara ‘Faziletlü’ elkabı kullanılırdı. 
Pakalın, a.g.e., C.I, s.746
810  BOA.MF.MKT. dos.no: 989/77
811  Yapmış olduğu çeşitli işlerde sadakat ve şecaat gösterenlerin davranışlarını takdir etmek ve emsallerini teşvik maksadıyla verilen altın 
madalyanın adı olup, 1308 tarihinde ihdas olunmuştur. Madalyanın bir tarafında tuğra ve arma bulunur, diğer tarafında ise “sadakat ve şecaat 
ibraz edenlere mahsus liyakat madalyası” ifadesi olup, tesis tarihi yazılıdır. Bu madalya hangi sınıftan olursa olsun üstün hizmeti olan herkese, 
genellikle padişah huzurunda takılan bir madalyadır. Memuriyete mahsus nişanlardan farklı olarak değiştirilmez, terfi etmez, bir uğur sayılarak 
saklanır ve kişinin ölümü halinde evlatlarına intikal ederdi.
812  İstanbul Payesi, ilmiye rütbelerinden birisinin adıdır. Mülkiyeden Ula Evveli (Birinci dereceden üst sınıf devlet ricalinden) olanlara verilirdi.



229

Türkiye Kadastrosu’nun Tarihçesi

Osmanlı Hükümeti ile Şark Demiryolları Kumpanyası arasında yapılacak anlaşmalar-
la ilgili maddeleri yerinde görüp tetkik etmek ve konu ile ilgili layihalar hazırlamak ve hazır-
lanmış olan layihaları değerlendirmek üzere kurulan “Karar Komisyonu” üyelerinden birisi-
nin de Mahmud Es’ad Efendi olduğu görülmektedir. Komisyondaki görevlerini 4 ay boyunca 
vazifelerine halel getirmeden yapan Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi Azası Atufetli Yanko ile 
Hazine-i Celile-i Hukuk Müşaviri Faziletli Mahmud Es’ad Efendi’nin görevleri karşılığı alacak-
ları 1500 liralık ücretlerinin yanı sıra hizmetlerinin takdir ve teşvik edilmesi amacıyla 1000’er 
lira da nakdî mükâfata layık görülmüşlerdir.813  

Kendisine emânet edilen tüm vazifelerini layıkıyla yerine getirip, takdir kazanan 
Mahmud Es’ad Efendi, bu defa 29 Rebiü’l-evvel 1323 (3 Haziran 1905) tarihinde, Birinci Rüt-
beden “Mecidî Nişân-ı Zîşânı” ile taltif edilmiştir. Hizmetleri iltifata şayan olan Mahmud Es’ad 
Efendi’nin kendisi gibi haremi (eşi) ve baldızı da ödüllendirilmeye layık görülerek, ikinci de-
receden “Şefkat Nişân-ı Hümayunu” ile taltif edilmişlerdir.814 

Rumeli Vilayeti’ndeki karışıklık ve olayları incelemek ve adlî işlemleri yerinde görüp, 
biran önce düzen ve intizam verebilmek amacıyla bir komisyon teşkil edilmesine yönelik fer-
man çıkarılmıştır. 16 Safer 1324 (11 Nisan 1906) tarihinde, Başmüfettiş olarak Ticaret Mahke-
mesi Reisi Halim Beyefendi’nin seçildiği bu komisyona, aranılan sıfatları üzerinde bulundu-
ran ve erbab-ı iktidardan olan Mahmud Es’ad Efendi başmüfettişin yardımcısı olarak on beş 
bin kuruş harcırahla görevlendirilmiştir.

Asayişin bozulduğu ve karışıklıkların önünün alınamadığı Yemen’de, mevcut duru-
mun sebeplerinin araştırılması, huzur ve refahın sağlanması, bölgenin gerekirse yeniden i-
mar edilmesi ve merkezin görüşlerinin iletilerek bölgede otoritenin yeniden tesis edilebil-
mesi amacıyla bir Mahmud Es’ad Efendi’nin başkanlığında bir heyet teşkil edilmiştir. İrade-i 
Seniyye mucibince, mevcut maaşının bir misli maaş ve ona ek olarak maaşının elli lira fazla-
sı kadar harcırahla görevlendirilen müşarünileyhin, 9 R.Evvel-16 R.Ahir 1325 (M. 22 Nisan-29 
Mayıs 1907) tarihlerinde mezkur reisliği yaptığı görülmektedir.815  

Mahmud Es’ad Efendi, 13 Receb 1326 (11 Ağustos 1908) tarihinde, on bin kuruş ma-
aşla, Maliye Nezareti Müsteşarlığı’na tayin olmuştur. Maliye Müsteşarlığı’na atanmasının he-
men sonrasında, Maliye Nâzırı Mehmet Ziya’nın 21 C.Ahir 1326 (21 Temmuz 1908) tarihli arz-
larına istinaden, hem Medine-i Münevver’de yapılacak bir merasimde görevlendirilmek hem 
de Hac farizasını yerine getirmek üzere gönderildiğini görmekteyiz.816 

813  BOA. İ.TNF. dos.no: 12/1321-R-1 
814  BOA.Y.A.RES. dos.no: 153/19
815  BOA.DH.MKT. dos.no:1155/34
816  BOA.Y.PRK.ML. dos.no: 29/3
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24 Muharrem 1327 (15 Şubat 1909) tarihinde ise, liyakati ve yeterliliği görülerek, 
on beş bin kuruş maaşla, Defter-i Hâkanî Nâzırlığı görevine atanmıştır.817 Defter-i Hâkanî 
Nâzırlığı görevinde iken, 27 R.Ahir 1327 tarihinden itibaren kısa bir süre Vekâleten Adliye 
Nâzırlığı görevini de yürütmüştür. 818 

Mahmud Es’ad Efendi’nin Defter-i Hâkanî Nâzırlığı esnasında, Avrupa’da tasarruf ve 
kadastro konularına ait çalışmalarda uygulanan usul ve esasları yerinde tetkik etmek üzere 
görevlendirildiğini ve R.3 Eylül 1325 (16 Eylül 1909) tarihinde İstanbul’dan hareketle, sırasıy-
la Roma, Brüksel, Londra, Paris, Cenevre, Berlin, Viyana ve Peşte’ye gittiğini görmekteyiz. Bu 
görevi esnasında edindiği izlenimleri ve incelemelerinin sonuçlarını bir layiha olarak sundu-
ğu bilinmektedir. Söz konusu layiha, Osmanlı’da kadastro ile ilgili yayınlanan ilk kanunun ha-
zırlanmasına alt yapı oluşturmuştur.819 

Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reis-i Sânî’si (İkinci Reisi) Said Beyefendi 65 yaşın-
da iken zorunlu emekliliğe ayrılınca yerine, hukuk ilimlerindeki bilgi, ehliyet ve liyakatine is-
tinaden, 20 Rebiü’l-Evvel 1332 (16 Şubat 1914) tarihinde İrade-i Seniyye mucibince Mah-
mud Es’ad Efendi tayin olunmuştur.820  Bu görevi devam ettirmekte iken, Zilhicce 1333 (Ekim 
1915) tarihinde Isparta’dan mebus seçilmesi üzerine kendisinden boşalan reisliğe Defter-i 
Hâkanî Emini Saadettin Efendi tayin olmuştur.821 
817  BOA.İ.DFE. dos.no.22/1327 M-02
818  BOA.İ.DUİT. dos.no: 8/8
819  Mahmud Esad, “Defter-i Hakanî Hakkında Bir Layiha”, Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, İstanbul 1325, C.1, S.13, s.1-33
820  BOA.İ.ŞD. dos.no: 122/1332-Ra-2
821  BOA.İ.ŞD. dos.no: 122/1333-Z-2

Mahmud Esad Efendi’nin Defter-i Hakanî Nazırı olarak atandığını gösteren İrade
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Mahmud Es’ad Efendi üstün faziletlerinin, istirahat saatlerinde bile meşgul olduğu 
ilmî çalışmalarının ve azminin bir sonucu olarak çok sayıda eser ortaya koymuştur. Bunlar-
dan bazılarının mülkî ve askerî mekteplerce de kabul gördüğü, “Tarih-i İslâm” isimli eserinin 
idadî mekteplerinin 4. ve 5. sınıflarında822, “İlm-i Hayvanât” isimli eserinin yine idadî mektep-
lerinin 8. sınıflarında823 ders kitabı olarak okutulduğu görülmektedir. Yine, Mahmud Es’ad 
Efendi’nin dürüstlük ve sadakatle devletine hizmet eden bir memur olup, İlm-i Daniş asha-
bından824 olduğu ve Aydın’daki mahkeme reisliği görevinden milletvekili olmasına kadar 
devam eden memuriyet hayatı boyunca üstün bir gayret ve fedakârane bir çalışma azmi ile 
tüm görevlerinde muvaffak olup, yaptığı işlerden dolayı herhangi bir soruşturma geçirme-
diği görülmektedir.825 Bununla birlikte, kaleme aldığı “Tarih-i İslam”, “İlm-i Servet”, “Ehl-i Sa-
lib Muharebeleri”, “Telhis-i Hikmet-i Hukuk” ve “Hukuk-ı Husûsiye-i Düvel” isimli eserlerinin, 
bir ihbar üzerine, Adliye Nezâretinde oluşturulan bir komisyon tarafından incelemeye alın-
dığına ve bu eserlerin telifat-ı muzırradan (zararlı yayınlardan) olup olmadığı konusunda so-
ruşturma yapıldığına rastlamaktayız.826 Bir araştırmada yayınlanan belgede, Faziletli Mah-
mud Es’ad Efendi hakkında yapılan bir ihbar nedeniyle Abdülhamid tarafından vezir yapıl-
madığı ve rütbesinin İstanbul Payesi ile sınırlı kaldığı ifade edilmektedir.827 Söz konusu bel-
genin sonunda ifade edilen ihbar, “telifât-ı muzırra” ihbarı olmalıdır. Ancak, bu ihbar ve sonu-
cunda gerçekleşen soruşturmanın Recep-Şaban 1319 tarihinde gerçekleştiği, Mahmud Es’ad 
Efendi’nin ise bu tarihten sonra Abdülhamid döneminde hem Nişân-ı Âl-i Osman hem de İs-
tanbul Payesi ile taltif edildiği anlaşılmaktadır. Mezkur tahkikat sonucunda, söz konusu eser-
lerin Maarif-i Umûmiye Nezareti’nce ruhsat verilerek basıldıkları, hatta bunların İdadiye ve 
Rüştiye mekteplerinde okutuldukları ve sansür usulüne muhalif söz veya tabire rastlanma-
yıp, muzır neşriyat olmadığı anlaşıldığından Mahmud Es’ad Efendi’nin muhakemesine gerek 
olmadığı ifade edilerek soruşturmanın sonlandırılmasına ilgili komisyonca karar verilmiş ol-
duğu görülmektedir.828  

822  BOA.MF.MKT. dos.no:491/22; 498/38
823  BOA.MF.MKT. dos.no:739/37
824  BOA.Y.PRK.AZJ. dos.no: 28/46
825  BOA.DH.SAİD. dos.no:18/211
826  BOA.MF.MKT. dos.no:586/29
827  Erdal Köktürk, Taşınmaz Mülkiyetinin Evinde Yaşam, Ankara 2004, s.31; “1247 Senesinden Beri Defter-i Hakanî Nezareti ve Emanetiyle 
Vergi Emanetinde Bulunmuş Olan Vüzera-i Azam ve Rical-i Zevatın İhtiram Hazeratının Esamisiyle Tahrir-i Tayin ve Müddet-i Memuriyetlerini 
Mübeyyin Defterdir” başlıklı belgenin sonunda yer alan notta bu bilgiye yer verilmiştir.
828  BOA.MF.MKT. dos.no: 583/24
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Mahmud Es’ad Efendi, tarihçe-i hayatında görüleceği üzere, gerek talebelik gerek 
muallimlik gerekse memuriyet dönemlerinde kabiliyetini ve üstün zekasını ortaya koymuş, 
çalışma azmi, liyakâti ve faziletleri ile devletin önemli mevkilerinde görev yaparak kendisi-
ni ispat etmiş önemli bir devlet adamı, hukukçu, muallim ve yazar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bununla birlikte, kimi araştırmalarda, çeşitli merasimlerde yapılan konuşmalarda, hat-
ta büst ve heykellerinin kitabelerinde kendisine ait olmayan bir vasfın isnat edilmeye çalı-
şıldığını görmekteyiz.  Söz konusu yerlerde Mahmud Es’ad Efendi’nin Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü’nün ya da modern anlamda Osmanlı tapu ve kadastrosunun kurucusu oldu-
ğu yönünde ifadelere yer verilmektedir. Oysaki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ta-
rihsel kökenlerinin dayandığı Defterhâne teşkilatının varlığı Fatih Devri’nden itibaren kesin 
olarak bilinmekle birlikte daha eski dönemlere kadar da uzanmaktadır. Tanzimat sonrasında 
bugünkü manada tapu işlemlerini gerçekleştirmek üzere Defterhâne’nin görevlendirildiği ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de kuruluş yılı olarak kabul edilen H.1263(1847) tari-
hinde henüz dünyaya gelmemiş olduğu düşünülürse, Mahmud Es’ad Efendi’nin kurucu adı i-
le anılmasının mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Osmanlı toprak düzeninin ve mülkiyet huku-
kunun ilk defa modern anlamda yapılandırıldığı Arazi Kanunnamesi’nin ilan edildiği H.1274 
(1858) tarihinde henüz iki yaşında olduğu, yine Defterhâne’nin emanetten nezarete dönüş-
türüldüğü tarihi de bir milat olarak kabul edersek, bu tarihlerde de Hukuk talebesi olduğu 
görülecektir. Aksine, Mahmud Es’ad Efendi’nin nazırlığı döneminde Defter-i Hâkanî teşkilat 
yapısı olarak küçülerek nezaretten emanete dönüştürülmüş ve Maliye Nezâretine bağlı bir 
kalem hâline gelmiştir. Dolayısıyla, Mahmud Es’ad Efendi’yi tapu teşkilatının kurucusu ya da 
modern manada yeniden düzenleyicisi olarak ilan etmek, gereksiz vasıf isnat etme çabasın-
dan başka bir şey ifade etmemektedir. 

Mahmud Es’ad Efendi’nin soruşturma geçirmesine neden olan ‘Tarih-i Din-i İslam’ adlı eserinden
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Bununla birlikte, “Kadastronun Tarihsel Gelişimi” kısmında ele alındığı üzere, Mah-
mud Es’ad Efendi’yi Osmanlı’da ilk Kadastro Kanununun hazırlayıcısı, dolayısıyla Türkiye’de 
modern kadastro hukukunun kurucusu kabul etmek daha gerçeğe uygun görülmektedir. 
Osmanlı Devleti’nde bugünkü manada milimetrik hesaplamalarla kâğıt üzerine harita, kroki, 
çizim şeklinde aktarılan ve “arazi tahdîd ve tesbiti” olarak adlandırılan kadastro çalışmaları za-
ten yapılmaktaydı. Ancak, bu çalışmalar münferit ve bölgesel çalışmalar olup, kadastronun 
daha sistemli, tüm ülkeye şamil ve Avrupa’daki emsalleri gibi modern manada yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu amaçla, Mahmud Es’ad Efendi’nin Avrupa başkentlerinde konu i-
le ilgili incelemeler ve tetkikler yapmak üzere görevlendirildiğini görmekteyiz. Bu görevi dö-
nüşünde hazırlamış olduğu layihada, Avrupa’da uygulanan kadastro hakkında tafsilatlı bilgi-
ler sunmuş ve ülkemizde bu konularla ilgili kanunlar hazırlanmasına öncülük etmiştir.829 Ni-
tekim, ilk kadastro kanunu olan “Emvâl-i Gayr-i Menkûlenin Tahdîd ve Tahrîri Hakkında Kanun-
ı Muvakkat” 11 R.Evvel 1331 (18 Şubat 1913) tarihinde O’nun başkanlığındaki bir komisyon 
tarafından hazırlanmış ve tetkik edilmiştir.830 

Mahmud Es’ad Efendi Isparta Milletvekilliği görevini devam ettirmekte iken 30 
C.Evvel 1336 (13 Mart 1918) tarihinde 63 yaşında iken vefat etmiştir. Fatih Camiinde kılınan 
cenaze namazını müteakip, Cami’nin kabristanına defnedilmiştir.

829  Mahmud Es’ad, “Defter-i Hakanî Hakkında Bir Layiha”, Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, İstanbul 1325, C.1, S.13, s.1-33
830  Kadastronun tarihsel gelişimi ve Mahmud Es’ad Efendi’nin döneminde yapılan kadastro çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz:s.196-203

Mahmud Es’ad Efendi’nin Tarih-i Sanayi isimli eserinden
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Mahmud Es’ad Efendi’nin ilme olan düşkünlüğünün bir sonucu olarak, memuriyet 
hayatı boyunca ve hatta mebusluk döneminde bile muallimlik görevlerini devam ettirdi-
ği, pek çok önemli kişinin yetişmesinde rol oynadığı görülür. Bunlardan birisi olan Ord.Prof. 
Ebu’l-Ûlâ Mardin, hocası için “Ömrü boyunca durmadan çalışan bir zeka harikası ve bilgi hazi-
nesi olan Mahmud Es’ad Efendi, hemen hemen bütün ilimlerle meşgul olmuştur. Geniş bir kültü-
re ve dünya görüşüne ve münevver bir kafaya sahiptir.” demektedir. Mahmud Es’ad Efendi he-
nüz hayatta iken Seydişehir’deki baba evini eğitim hizmetleri için bağışlamış ve evi uzun yıl-
lar Rüşdiye olarak kullanılmıştır.831 Bugün Seydişehir’de adını taşıyan bir ilköğretim ve bir li-
se bulunan Mahmud Es’ad Efendi, her yıl ölüm yıl dönümünde anısına düzenlenen törenler-
le anılmaktadır.

Mahmud Es’ad Efendi’nin Eserleri: 832  “Tarih-i Din-i İslam”, “Nazariyyat-ı Cezaiyye Takri-

ri”, “Din-i İslam ve İslamiyetin Kavaid-i Esasiyye-i İ’tikadiyesi”, “İtmam-ı Temyiz”, “Tarih-i Sanayi”, 

“Telhis-i Tarih-i Tabii-3 Cilt: Hayvanat; Nebatat; Maadin”, “Hukuk-i Hususiyye-i Düvel”, “Teaddüd-ü 

Zevcat Zeyli”, “Telhis-i Usul-i Fıkıh”, “Şeri’at-ı İslamiye ve Mister Karlayl”, “Feraidü’l-Feraiz”, “Tarih-

i Edyan”, “Hikmet-i Hukuk”, “İlm-i Servet”, “Medhal-i Hukuk”, “İlm-i Ruh”, Ahernis’in “Hikmet-i Hu-

kuk” çevirisi, Mösyö Kyzo’nun “Avrupa Medeniyeti Tarihi” çevirisi

831  Yıldız, aynı yazı, s.1; Konevi, aynı yazı, s.1
832  Bu listede isimleri yazılı olan eserler, İstanbul ve Ankara’da yapılan arşiv ve kütüphane çalışmalarında tespit edilebilen eserlerdir. Şerafettin 
Yıldız’ın yazısında daha birçok eserinin olduğu söylenip isimleri zikredilmiş ise de, bunlardan bazılarının farlı tarihlerde yapılan yeni baskıları 
olduğu görülmüş, ayrıca taramalarda rastlanamayan eser isimlerine burada yer verilmemiştir.

Mahmud Esad Efendi’nin Feridü’l-Feraiz adlı eserinden
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EK-2. ÇUMRA KADASTROSU

18 Şubat 1913 tarihli “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu” ile Osmanlı 
Devleti’ndeki tüm gayrimenkullerin kadastrolarının yapılarak, kıymetlerinin ve ödeyecekle-
ri vergi miktarlarının tespiti maksadıyla çalışmalara başlanmış ve Konya’nın Çumra Kazası ye-
ni usul üzere yapılacak mesaha çalışmalarına pilot bölge olarak seçilmiştir. Konya’nın Çumra 
Kazası’nda Kanun’un ilanını müteakip hemen kadastro çalışmalarına başlandığı ve araya gi-
ren 1. Dünya Savaşı nedeniyle ara verildiği kimi çalışmalarda ifade edilmiş olup833, burada 
yapılan pilot çalışmaların kesin olarak hangi tarihte başlayıp, ne kadar süre ara verildiği tes-
pit edilememiştir.

Çumra’nın pilot bölge olarak seçilmesinin nedenleri arasında “bölge insanının tarım-
sal kültürdeki yaklaşım ve davranış zenginliği ile yeni tarımsal gelişmeleri takip ederek onlardan 
yararlanma konusundaki isteklerinin toplumsal düzeyde kabul görmesi” 834  gibi sebepler gös-
terilmekte ise de, bunlardan daha ziyade kadastro uygulaması noktasında yeni bir usulün 
hayata geçirileceği ve bunun kolaylıkla adapte edilerek pratik sağlanabileceği engebesiz bir 
araziye sahip olması ve meşrutiyetin ilanından sonra bu bölgenin sulama alanı olarak belir-
lenmesini takiben hududlarının tespiti amacıyla kadastrosuna başlanmış ve fakat tamamla-
namadan bırakılmış olması mükerreren kadastro çalışması yapılmasında kolaylık sağlayaca-
ğı düşüncesiyle Çumra’nın seçilmesinde daha da etkili olmuş olmalıdır.

833  Erol Can, “Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi”, Mülkiyet Dergisi, S. 32, s.4, Ankara 1999; Erdal Köktürk, “Türkiye Kadastro-
sunun Tarihsel görevi”, Harita Kadastro Mühendisleri Dergisi, S.89, s.29, İstanbul 2003
834  Şaban İnan vd., “Çumra’da Yapılan Kadastro Çalışmaları ve İstatistiksel Analizler”, Mülkiyet Dergisi, S. 55, s.37, Ankara 2004

Alemdar Mevkiine ait kadastro paftasından bir kesit



236

Türkiye Kadastrosu’nun Tarihçesi

Çumra’da bu dönemde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 6 köy ve mahalle-
ye ait olarak ortaya çıkarılan 92 adet pafta Çumra Kadastro Müdürlüğü’nde hâlen muhafa-
za edilmektedir. Çumra’daki ilk kadastro çalışmalarının “Alibeyhöyüğü Beldesi”nde başlatılmış 
olduğu belirtilmekte olup835,  R.1 Nisan 1337 (1 Nisan 1921) tarihinde tamamlanan en es-
ki kadastro paftalarının “Güvercinlik-Karaman Kırı” mevkiine ait olduğu görülmektedir. Yine 
Çumra’da, “Batum” mevkiindeki çalışmalara ait bir kısım paftalar da Cumhuriyet’in ilanı önce-
sinde, 27 Şubat 1923 tarihinde tamamlanmış olup, Alemdar, Alibeyhöyüğü, Dedemoğlu ve 
Fethiye mevkilerine ait elde mevcut, ilk oluşturulan paftalar 1924-1928 yılları arasında orta-
ya çıkmışlardır. 

835  İnam vd. “a.g.m”, s.37

Alibeyhöyüğü Mevkiine ait pafta örneği
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Anadolu coğrafyasında kadastro çalışmalarının kanuna dayalı olarak ilk başladığı 
yer Çumra olmakla birlikte, çalışmalar bir program dâhilinde yürütülmediği ve merkezî ida-
rede bu hususu takip edecek ilmî malumata sahip kimse bulunmadığından tamamlanama-
mış836, Cumhuriyet’ten sonra ise kadastro çalışmalarında il merkezlerine öncelik verilmesi, 
yeterli araç-gereç ile teknik personel olmaması ve bu hususa ayrılan bütçenin yetersizliği gi-
bi nedenlerle kadastrosu ancak, ihaleli kadastro çalışmaları kapsamında Aralık 2006 tarihin-
de tamamlanabilmiştir.

836  Halid Ziya, a.g.e., s.39

R.1 Nisan 1337 tarihli Güvercinlik-Karamankırı Mevkiine ait pafta örneği
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EK-3. HATAY VE ÇEVRESİNDE İŞGAL DÖNEMİ FRANSIZ KADASTROSU

I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilen Hatay, Suriye, Ürdün ve 
Lübnan’ı içine alan bölge, sonradan yapılan gizli anlaşmalarla Fransızlara terk edilmişti. Millî 
Kurtuluş mücadelesi sırasında gücünü Batı Cephesi’ne aktaran Ankara Yönetimince, güney 
sınırlarını güvene almak maksadıyla 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla Ankara İtilâfnâmesi 
imzalanmıştır. Bu anlaşma ile, Hatay’a özel bir yönetim şekli tanınması ve Türklerin kültü-
rel haklarının garanti altına alınması şartıyla837 İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Samanda-
ğı ve civarı Suriye sınırları içerisinde Fransız mandasına terk edilmişti. 2 Eylül 1938’ de ba-
ğımsız Hatay Cumhuriyeti kuruluncaya dek bölge Fransız işgali altında kalmış ve bölgede-
ki kadastro çalışmaları da işgal altında bulunduğu dönemde yürütülmüştür. Hatay Kadastro 
Müdürlüğü’nde bulunan, işgal dönemine ait Fransız kadastro paftaları üzerinde yapılan in-
celemede, bu bölgedeki kadastro çalışmalarının özellikle 1930-32 yılları arasında yoğun ola-
rak yürütüldüğü anlaşılmaktadır.838 

Fransa işgal yönetimince, merkezi Beyrut’ta bulunan “Lübnan ve Suriye Devletleri Ka-
dastro Çalışmaları Yönetimi” tarafından iyi bir teşkilatlanma ile kadastro çalışmalarına hemen 
başlanmış ve Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı’ya bağlı 192 yerleşim biriminde mül-
kiyet ve topografik durumu bir arada yansıtan üç boyutlu kadastro paftaları üretilmiştir. Ka-
dastro çalışmaları 1 fen memuru ile 2 fen memuru yardımcısı, muhtar ve bilirkişiden oluşan 

837  Fakir Armanoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul 1999, s.248; Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1997, s.195- 
196
838  İşgal dönemi Fransız Kadastrosu çalışmaları ve paftaların hazırlanması ile ilgili olarak, paftalar üzerinde teknik konularda bizleri bilgilen-
diren, Hatay Kadastro Müdürlüğü’nden Kadastro Teknisyeni İrfan Sarcan’a teşekkür ederiz.

Hatay ve civarında Fransızlar tarafından  yapılan kadastro çalışmalarından pafta örneği 



239

Türkiye Kadastrosu’nun Tarihçesi

kadastro ekipleri tarafından yürütülmüş, kadastro komisyonları da çalışmaların denetlenme-
si görevini üstlenmişlerdir. Kadastro çalışma alanları kentsel alanlarda mahalle, kırsal alanlar-
da ise köy esasına göre tespit edilmiş olup, her çalışma alanı bağımsız kabul edilerek parsel-
ler numaralandırılmıştır.839  

Hatay ve civarında yürütülen çalışmalarda, yerde arazi üzerinde klasik yöntemle ya-
pılan çalışmaların yanı sıra fotogrametrik yöntem de kullanılmıştır. Arazinin havadan çekilen 
fotoğrafları cam üzerine basılmış olup, bugün bu hava fotoğrafları Hatay Kadastro Müdürlü-
ğü Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. Hatay ve civarında çekilen hava fotoğraflarından ha-
reketle ölçü krokileri oluşturulmuştur. Ölçü krokileri çizildikten sonra o parselin yakınında ya 
da içinde bulunan nirengi ve poligonlardan takometrik okumalar yapılarak koordinatlar be-
lirlenmiştir. Bu okumalardan hareketle parsellerin tersimatı, yani çizimi yapılmıştır. Alan he-
sapları yapılıp yüz ölçümleri belirlendikten sonra paftaların çizimi tamamlanmıştır. Fransız-
lar takometrik ölçümleri “Carnet de Lewer Parcellaine” adı verilen “Takometrik Ölçü Karnesi”ne 
geçirmişlerdir. Ayrıca, nirengi ve poligon koordinatlarını özet çizelgeler hâlinde iki nüsha o-
larak ciltlenmişler ve çizimlerini yaptıkları paftalara ait bilgileri yazılı olarak kaydetme yönte-
mini uygulamışlardır. Arazi üzerinde yapılan çalışmalarda, poligona yakın değerde parsel kö-
şe noktalarını belirten borne denilen özel yapımlı taşlar mal sahipleri tarafından diktirilmiştir. 
Mal sahiplerine zimmetlenen bu taşların sökülmesi ya da tahrip edilmesi hâlinde cezaî mü-
eyyide uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar esnasında, her kadastro çalışma bölgesin-
de uygun bir yerde çadırlar kurularak, sınır ihtilafı bulunan ya da nizâlı parseller burada gö-
revli kadastro ekiplerince yerinde halledilip, sonradan mahkemeye gidilmesine gerek kalma-
yacak şekilde neticelendirilmiştir.840  

Hatay ve çevresinde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda oluşturulan krokiler, 
yerleşim alanlarında 1/100 ila 1/500 ve yerleşim alanları dışında 1/1000 ila 1/5000 ölçekli o-
larak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu krokilerde düzenleyen teknisyenlerin imzaları, düzenle-
me tarihleri ve ölçek ile kuzey yön oku standart olarak bulunmaktadır. Hazırlanan paftalar ü-
zerinde yapılan çalışmalar, Fransız yönetiminin özellikle yüksek gelir getirici arazi ve mütem-
mimlerini kayıt dışı hiçbir şey kalmayacak şekilde düzenlemek hususunda titiz davrandığını 
ortaya koymaktadır. Öyle ki, hazırlanan paftalar günümüz paftalarından farklı olarak adeta 
bir resmi andırmaktadır. Araziler türüne, eğim ve verimlilik durumuna göre arazilerin üzerin-
de bulunan yapılar ahşap ya da kargir olması durumuna göre, arazilerde bulunan ve özellik-
le yüksek gelir getirecek zeytin ağaçları adedine kadar, dere, nehir, deniz kenarları ve su ark-
ları, su kaynakları, mezarlıklar, arazilerde bulunan meyil ve çukurluk alanlar ve hatta telgraf 
hattına varıncaya değin her şey farklı renk, gölgelendirme ve işaretlerle ayrıntılı olarak gös-
terilmiştir. Bu üslupla paftalara üç boyutlu özellik kazandırılmıştır. Ayrıca paftalar üzerindeki 
her yerleşim yeri, yol, dere ve sairenin ayrı ayrı adlandırıldığı ve numaralar verildiği de görül-
mektedir. Bir paftayı açıp baktığınızda bir resim gibi her şeyi yerli yerinde bulmak mümkün 
olmaktadır. Bu hâliyle yapılan kadastro çalışmalarının uzman ekiplerce yapıldığı ve pafta ter-
simatlarının uzman kartograflar tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır.

839  Şaban  İnam, “Türkiye’de Yapılan Özel İçerikli Kadastro Çalışmaları ve Üretilmiş Paftalar”, Mülkiyet Dergisi, S.39, Ankara 2000,  s.14
840  Arslan Uçar, “Rapor: Hatay’da Fransız İşgali Sonrasında Yapılan Kadastro Çalışmaları”, Tarihsiz, basılmamış s.1. 
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Fransızlarca hazırlanan kadastro paftaları Beyrut’ta kurulan bir atölyede taş baskı 
yöntemiyle çok sayıda üretilip, mal sahiplerine de yüksek bir bedel karşılığında dağıtılmış o-
lup, günümüzde bu paftalardan şahısların elinde bulunanlarına rastlanmak mümkündür.841  
Asılları ile bazı paftaların örnekleri ve yapılan çalışmalara ait diğer evrak ve defterler gereği 
gibi muhafaza edilerek günümüze kadar ulaşmış olup, bu dönemde hazırlanan paftalar hem 
hukukî hem de teknik açıdan günümüzde de ihtiyaca cevap verebilmekte ve aktif olarak kul-
lanımı devam etmektedir.

Hatay ve çevresinde Fransızlar tarafından yapılan kadastro çalışmasına ait veriler in-
celendiğinde, bu çalışmaların daha ziyade mâlî gayelerle yapıldığı ve sömürü amacıyla ha-
zırlandığı anlaşılmaktadır. Nitekim, kadastro çalışmalarıda verimli ve yüksek gelir getiren a-
raziler çok ince ayrıntılarına kadar  renk ve işaretlerle gösterilip, hatta zeytin ağaçları gibi ge-
lir getiren parçalar adedine varana kadar paftalarda gösterilirken yüksek gelir getirmesi bek-
lenmeyen dağ köyleri çalışma alanlarının dışında bırakılmıştır. Yine bu kadastro çalışmaları 
kuzeyde Adana-Toprakkale ve kuzeydoğu istikametinde Kilis sınırına kadar ulaşırken, iktisadî 
sebeplerle arazileri çok verimli olmayan ve ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutan 
Hassa ilçesi çalışmaların dışında bırakılmıştır. 

Hatay ve civarında yürütülen kadastro çalışmaları olabildiğince kısa zamanda yük-
sek gelir sağlamayı hedefleyen bir sömürü ve işgal çalışması olmakla birlikte, bu dönemde 
yapılan söz konusu kadastro çalışmaları ve yapılan yollar, işgal döneminin Hatay’a kazandır-
dığı en önemli kazançlardır. Hatay’ın bağımsızlığını kazanması ve akabinde Türkiye’ye katıl-
masından sonra, Fransızlar tarafından başlatılan çalışmalar devam ettirilmiş olup, günümüz-
de Hatay’da tesis kadastrosu tamamlanmamış bölge kalmamıştır.

841  İnam, a.g.m., s.15; UÇAR, aynı rapor, s.4

Hatay ve civarında Fransızlar tarafından  yapılan kadastro çalışmalarından pafta örneği
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EK-4. KADASTRO MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti’nde belli yasal düzenlemelere dayanan, uzun vadede memleketin 
tümünün kadastral haritalarını çıkarmayı hedefleyen, sistemli ve planlı kadastro çalışmaları 
yapılamamış olmakla birlikte, birbirinden farklı bölgelerde münferit kadastro çalışmaları ya-
pılmaya çalışılmıştır.

“Osmanlı Devleti’nde Kadastro” 842  başlıklı kısımda tafsilatlı olarak ele alındığı ü-
zere, 1870’li yıllarda İstanbul ve Hüdavendigar’da yapılan çalışmalar neticesinde kadast-
ro ameliyesinin uzun vadede devlete önemli miktarda gelir sağlayacağının anlaşılması ü-
zerine 1877’de ilk tahrir nizamnâmesi çıkarılmış843 hemen akabinde Balkanlarda, sonrasın-
da ise İstanbul’da ve Konya Ovası’nda ve başka birkaç yerde küçük çaplı, bölgesel kadast-
ro çalışmaları yapılmıştı.844 Bununla birlikte bu hususun ilmî mantığını ve teknik ayrıntıla-
rını ortaya koyabilmek için yabancıların hazırladığı kimi layihaların tercümeleri de yapılmış-
tı.  Kadastro işlerinin bir düzene sokulabilmesi için atılan ilk ciddi adımlardan birisi Defter-i 
Hakanî Nazırı Mahmud Esad Efendi’nin nazırlığı döneminde Defterhane’nin Senedat-ı Umu-
miye Müdüriyeti’ne bağlı “Heyet-i Fenniye” bürosunun açılması olmuştur. 1909 yılında iki ki-
şi olarak teşkil edilen heyet 1911’de dört kişiye çıkarılmıştı.845Osmanlı Devleti’nde Kadast-
ro Mektebi’nin açılmasından ve ilk Kadastro Kanunu’nun ilanından evvel yapılan fennî nite-
likteki kadastro çalışmaları umumiyetle bu hususun önemini idrak edebilmiş bazı üst düzey 
devlet ricalinin gayretleri ile devam ettirilmeye çalışılmış ise de, gerek yapılacak çalışmaların 
yürütülmesine yönelik derli toplu ve ihtiyaca cevap veren yasal bir düzenlemenin bulunma-
ması, gerek bu alanda hizmet verecek nitelikli personel ve nitelikli personeli yetiştirecek eği-
tim kurumunun bulunmayışı ile teknik malzemenin yetersizliği ve devletin malî problemle-
ri gibi nedenlerle yapılan çalışmalar küçük çaplı bölgesel çalışmalardan öteye gidememiştir.

Osmanlı Devleti’nde kadastro konusunda en ciddi ve geniş çaplı çalışmalar meşru-
tiyetten sonra Mahmud Es’ad Efendi’nin846 Defter-i Hâkanî nazırlığı döneminde yapılmıştır. 
Mahmud Es’ad Efendi, hukukçu ve kadastro ile ilgili fennî ilimler konusunda eğitimli bir kişi 
olması yanında, R.1325 (M.1909) tarihinde Avrupa’nın tasarruf hukuku ve kadastral faaliyet-
leri ile ilgili sekiz merkezde yapmış olduğu tetkikler neticesinde kadastro tatbikatı hakkında 
deneyim sahibi olmuş ve konunun önemini kavrayarak uygulamaya geçirilmesi hususunda 
gayret sarf etmiş bir devlet adamı olarak ülkenin tümünün kadastral haritalarının çıkarılma-
sı ile toprak hukuku ve kadastro ile ilgili hukukî mevzuatın modern bir tarzda hazırlanması-
nın gerekliliği üzerinde durmuştu.847 Ülkede yapılması düşünülen geniş çaplı kadastral faali-
yetler için en çok ihtiyaç duyulan şey ise bu hususta yetişmiş uzman personel ihtiyacı idi. Ka-
dastro faaliyetlerinde hizmet verecek nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 

842  “Osmanlı Devleti’nde Kadastro” çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: s.196-208
843  Mahmud Esad, “Layiha”,s.16
844  BOA.Y.EE.dos.no:12/21
845  Halid Ziya, a.g.e., s.38,39
846  Mahmud Esad Efendi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: s.226-234
847  Mahmud Esad, “layiha”, s.32.33
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Defter-i Hâkanî Nâzırı Mahmud Es’ad Efendi’nin gayretleri sonucunda H.1329 (M.1911) tari-
hinde İstanbul’da Defter-i Hâkanî Nezâreti’ne bağlı kadastro mektebi açılmıştı.848 

“Kadastro Mekteb-i Âlîsi” adı ile hukuk ve riyaziye şubeleri şeklinde iki şubeden olu-
şup, yüksek okul düzeyinde örgütlenen mektebin iki yıl eğitim vermesi planlanmıştı. Mek-
tepte lise düzeyinden mezun talebelerin dışında, hukukî mevzuatla ilgili derslerden fayda-
lanmaları amacıyla, her yıl Defter-i Hâkanî taşra idarelerinde çalışan 20 memurun da eğitim 
almaları uygun görülmüştü. 849 Defter-i Hâkanî müstahdeminden mektebe kabul edilenle-
re 250 kuruş maaş tahsis edilmesi ve yerlerine birer vekil tayin edilmesi kararlaştırılmıştı.850 

Kadastro Mektebi’nin Hukuk Şubesi’nde mecelle, ilm-i feraiz, emvâl-i gayrimenkul 
ve sair kanun ve nizamnâme mevzuatı ile iktisat, muhakeme, defter usulü ve coğrafya dersle-
ri; Riyaziye Şubesi’nde ise geometri, alan ölçümü, topografya, fennî tersimat, fennî mimarî ve 
coğrafya gibi dersler okutulup851, Hukuk Şubesi’nden mezun olanlar arazide değil, Defter-
i Hakanî idarelerinin muamelatıyla ilgili kısımlarında, Riyâzîye Şubesi mezunları ise mesah 
memuru olarak, yani arazide ölçüm çalışmalarında görevlendirilmişlerdir.852 

Kadastro Mektebi 1911 yılında açılışından 1915 yılı sonuna kadar Hukuk Şubesi’nden 
59, Riyâzîye Şubesi’nden 83 olmak üzere toplam 142 mezun vermiştir.853 Bu mezunlar teşki-
latın taşra birimlerinde ve bilhassa ilk kadastro kanununa istinaden başlatılan kadastro çalış-
malarında görev almışlardır. Ancak, mektep ilme dayanan bir esasa ve programa sahip olma-
dığından bu hususta harcanan zamana ve paraya karşılık olabilecek nispette olumlu bir so-
nuç alınamamıştır.854 I.Dünya Savaşı’nın daha da şiddetlenip geniş alanlara yayılması nede-
niyle 1915 senesi sonunda memlekette umumî seferberlik ilan edilmesi üzerine mektep ta-
lebelerinin de silah altına alınması ve dönemin şartlarına istinaden eğitime devam edileme-
diğinden mektep kapatılmıştır. Harbin sona ermesinde sonra geri dönen mektep talebele-
rinin başka yüksek okullara kabul edilmeleri için yaptıkları müracaatlardan mektebin tekrar 
açılmadığı anlaşılmaktadır.855 Mektebin kapatılmasından sonra eğitim ve personel yetiştir-
me işini Heyet-i Fenniye Bürosu’nun üstlendiği anlaşılmaktadır. Defter-i Hâkanî Nezareti’nin 
Senedat-ı Umumiye Müdüriyeti’ne bağlı olarak kurulan fen heyeti, Kadastro Kanunu’nun ila-
nından sonra Heyet-i Fenniye Müdüriyeti adı ile ayrı bir kalem olarak düzenlenmiş ve Kadast-
ro Mektebi’nin kapanmasından sonra bir nevi staj-eğitim bürosu olarak hizmet vermeye baş-
lamıştı. Lise düzeyinde öğrenimini tamamlayan talebeler bu büroda, Osmanlı’da eskiden be-
ri uygulanan “usta-çırak eğitimi” usulüyle yetiştirilmekteydi.856 

848  BOA.ŞD.dos.no:79/42: Mektep’in 1911 senesinin ilk yarısında açılmış olduğu anlaşılmakta olup, gün ve ayı tespit edilememiştir. Kadas-
tro lisesi mezunlarının internet sitesinde kuruluş tarihi olarak 15 Ocak 1911 tarihi verilmiş ise de, arşiv belgelerinde ve kaynaklarda bu tarihe 
rastlanamamıştır.
849  BOA.MV.dos.no:166/52; BOA.MV.dos.no:159/99
850  BOA.ŞD.dos.no:79/42
851  Erdoğan ARAL, “50. Yılda Tapu ve Kadastro Alanında Eğitim ve Öğretim Çalışmaları”, 50.Yıl Tapu ve Kadastro Armağanı, Ankara 1973, 
s.347
852  Halid Ziya, a.g.e., s.39
853  Ahmet Mahir Çadırcıoğlu, Tapu ve Kadastro İşleri, Nazilli 1960, s.115
854  Halid Ziya, a.g.e., s.39
855  BOA.MF.MKT.dos.no:1138/36
856  Halid Ziya, a.g.e., s.42
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İstiklal mücadelesinin sona erip Cumhuriyet’in ilan edilmesi akabinde yeni yöneti-
min merkezi Ankara’da meslekî eğitime yönelik mektepler açılmaya başlanınca, tapu idare-
lerinde ve kadastro çalışmalarında görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla 1341 (1925) yılında Kadastro Mektebi yeniden açılmıştı. Mektep, Osmanlı’da olduğu gi-
bi Tasarruf (Hukuk) ve Fen/Matematik (Riyâzîye) şubelerinden oluşacak şekilde teşkil edil-
di.857 Ankara Kadastro Mektebi bir yıllık eğitim dönemi sonunda Hukuk Şubesi’nden 20, Fen 
Şubesi’nden 26 olmak üzere toplam 46 mezun verdi.858 Ancak, Ankara’da amaca hizmet e-
debilecek nitelikte yeterli bina bulunamaması, gerekli nitelikteki bina kiralarının ise 3800 li-
ra gibi devlete yük getirecek nispette pahalı olması gibi nedenlerin yanı sıra, eğitime devam 
eden talebelerin mesken sıkıntısı, yeterli sayıda muallim bulunamayışı ve Ankara’nın ulaşım 
problemleri nedeniyle, bir yıllık eğitimin sonunda Mektebin İstanbul’da Defterhane binasına 
nakledilmesine karar verildi.859  Ankara’da uygun bir bina inşa olununcaya kadar İstanbul’a 
1926 senesinde nakledilen mektebin Hukuk Şubesi’ne 69, Riyâzîye Şubesi’ne ise 87 kişi kay-
dedilmiştir.860 

1926 senesinden itibaren İstanbul’da hizmete devam eden Kadastro Mektebi’nin, 
İcrâ Vekilleri Heyeti’nin 17 Mayıs 1932 tarihli ve 12815 sayılı Kararıyla onaylanan Yönetmeliği-
ne göre tahsil süresi 2 yıl olarak belirlenmiş olup, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü mer-
kez ve vilayet memurlarının da talep hâlinde okula kabul edilmeleri kararlaştırılmıştır. Muh-
temelen 1934-1935 yıllarında mektepte uygulanan Hukuk ve Riyâzîye şubesi ayrımı kaldırı-
larak birleştirilmişti.861 1937 yılında Tapu ve Kadastro Umum Müdürü Cemal Beyefendi za-
manında yeniden Ankara’ya nakledilerek “Ankara Tapu ve Kadastro Mektebi” adını alan okul, 
16 Nisan 1937’de İcrâ Vekilleri Heyeti’nce kabul edilen yönetmeliği gereğince “A Şubesi” ve “B 
Şubesi” şeklinde yeniden tertip edilip, A Şubesi’nde Hukuk, B Şubesi’nde ise kadastro ağırlık-
lı dersler okutulması uygun görülmüştür.862 

Osmanlı Devleti zamanında yüksek okul düzeyinde hizmet verirken Cumhuri-
yetten sonra ortaöğretim düzeyinde eğitime devam edilen mektep, 1946 yılına kadar Hu-
kuk Şubesi’nden 683 ve Fen Şubesi’nden 557 mezun vermiştir. 863 1946 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca onaylanan yeni yönetmeliği ve ders programı gereğince eğitim süresi 3 yıl ol-
mak üzere meslek lisesi düzeyinde yeniden tertip edilen okulun şube ayrımı kaldırılarak tek 
branş üzerinden eğitim öğretime devam etmesi kararlaştırılmıştır.864 Bu okuldan mezun o-
lanların yüksek eğitim alarak mühendis olarak yetişmeleri maksadıyla, 1947 yılında döne-
min Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz TARHAN’ın da gayretleri sonucunda Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın 7 Mayıs 1949 tarihli ve 10659 sayılı emirleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
857  Halid Ziya, a.g.e., s.42; ARAL, a.g.m., s.347
858  1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi
859  Halid Ziya, a.g.e., s.42
860  Aynı Salname
861  Kadastro Mektebi’nin 1937 mezunu olan ve ileriki tarihlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapan Merhum Galip ESMER’in; “Önc-
esinde hukuk ve riyaziye şubeleri vardı. Ancak, bizim zamanımızda şube ayrımı kaldırılarak sınıflar birleştirildi.” sözlerinden ve Merhum Genel 
Müdürün 1934-35 yıllarında mektebe başlamış olabileceğinden hareketle 1934-35 yıllarında bu ayrımın kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Galip ESMER 
ile yapılan söyleşi için bkz: Erol KÖKTÜRK, Taşınmaz Mülkiyetinin Evinde Yaşam, Ankara 2004, s.83
862  Aral, a.g.m., s.348,349
863  Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116
864  Aral, a.g.m., s.350; Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116
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bünyesinde eğitim süresi 4 yıl olan “Kadastro Enstitüsü” (Harita-Kadastro Bölümü) açılmıştır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün burs desteğiyle bu enstitüde eğitimlerine devam e-
den öğrencilerden ilk grubu 1953’te mezun olmuşlardır.865 1959 yılından itibaren giderleri 
Kurumca karşılanmak üzere yatılı ve burslu öğrenci kabul eden okulun gittikçe artan miktar-
da rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, 1972-73 ders yılında 13 bin kişinin okula kabul 
edilmek için başvuruda bulunduğu, bunlardan 6700 kişinin ise okula alınacakların belirlen-
diği sınava kabul edildikleri görülmektedir.866 Okulun yatılı ve burslu öğrenci kabul etmesi, 
öğrenci giderlerinin Kurumca karşılanıp, bu dönemde öğrencilerin yevmiye aldıkları ve mek-
tebe bağlı tapulama kurslarının yaygınlaştırılması ve mezun olanlara dönemin şartları için 
yüksek sayılabilecek miktarda maaşla teşkilatta işe başlama imkânı sunulması okulun daha 
popüler olmasını ve büyümesini desteklemiştir.

Kadastro Mektebi Ankara’ya taşındıktan sonra, günümüzde Ankara Tapu ve Kadast-
ro Bölge Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak kullanılan yapıda eğitim ve öğretime devam 
etmekte iken, dönemin Genel Müdürü Halim ÇORBALI’nın girişimleri ile Oran Semti’nde ya-
pımına devam edilen yeni eğitim kampüsü inşasının 1979 yılında tamamlanması üzerine, 
hâlen eğitime devam edilen yeni binasına nakledilmiştir.867  

Osmanlı Devleti’nde Defter-i Hâkanî Nezâreti’ne ve Cumhuriyet’in ilanından sonra i-
se Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, teşkilatın ilgili bürolarında ve bilhassa 
kadastro çalışmalarında ihtiyaç duyulan yetişmiş nitelikli personel gereksinimini karşılamak 
üzere 1911 senesinden beri eğitim öğretim hizmetlerine devam eden okul, 3045 sayılı Teş-
kilat Yasası’nın 3. maddesinin, 26 Ocak 2006 tarihli ve 5450 sayılı Kanun’un 11. maddesi ge-
reğince değiştirilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. 1996 yılında Anadolu 
Lisesi vasfı kazandırılan okul hâlen Ankara’da, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi adıy-
la, Türkiye’de tapu ve kadastroya yönelik meslekî eğitim verilen tek okul olarak eğitim-öğre-
time devam etmektedir.

865  Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116; Köktürk, a.g.e., s.38
866  Aral, a.g.m., s.350
867  Tapu ve Kadastro Emekli Genel Müdürü Sayın Halim Çorbalı 10 Haziran 2010 Perşembe Günü yaptığımız söyleşide, Kurumumuz tarihçesi 
ve Kadastro Mektebi ile ilgili kaynaklarda tespit edilemeyen birçok bilgi ve belgeye ulaşmamızı sağlamıştır. Sayın Genel Müdürümüze, bizlere 
sunduğu bilgi ve belgelerle çalışmamıza yaptığı katkılar için teşekkür ederiz.
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1923’ten Günümüze Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

A. DEFTER-İ HÂKANÎ EMÂNETİ’NDEN TAPU UMÛM MÜDÜRİYETİ’NE GEÇİŞ

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geçişin ilk dönemlerinde Os-
manlı mirası bir bürokratik yapının varlığı söz konusudur. 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1923 tarihli 
ve 364 sayılı Kanun868 ile devlet şeklinin Cumhuriyet olarak belirlenmesi sonucu baştan so-
na bir yeniden şekillendirme çabası içine girilmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile rejim şek-
linin değişmesi, iradenin millet hâkimiyetine verilmesi devletin yönetim şeklinde olduğu gi-
bi kurumlarında da yapısal değişikliklere yol açmıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte birçok 
kurum kendiliğinden geçersiz hâle gelmiş yerlerine yenilerinin kurulması gerekli olmuş, ba-
zı kurumlar ise sadece isim değişikliğine uğrayarak aynı şekilde varlığını devam ettirmiştir.    

     
Osmanlı Devleti’nden devralınan devlet yapısının ve kurumlarının yeni rejim şekline 

uyumunun modernleşme hareketleriyle mümkün olacağı düşünüldüğünden, yeni kurulan 
devletin ilk icraatları bu yönde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren 
çeşitli isimlerle varlığını sürdüren ve mülkiyetle alakalı işlerden sorumlu Defter-i Hâkanî E-
maneti de mevcut modernleşme hareketleri ve değişiklik dalgasından etkilenmiştir. Cumhu-
riyet rejiminin beraberinde getirdiği değişiklere geçiş ve yeniliklere uyum sürecinin hemen 
başında girişilen yeniliklerin başında Defter-i Hâkanî Emaneti’nin lağvedilmesi ve müdüriyet 
hâline getirilerek görevine devam etmesi kararı da yer almıştır. Saltanatın kaldırılmasını ta-
kip eden günlerde Defter-i Hâkanî Müdüriyeti ile ilgili olarak yazılan 18 maddelik bir emirna-
mede emanetin kaldırılması ve bundan sonraki süreçte izlenecek yöntem hakkında hüküm-
ler bulunmaktadır. 5 Teşrin-i Sani 1338(1922) tarihini taşıyan bu emirnamenin 9. maddesin-
de “Defter-i Hâkanî Emâneti mülgadır.” 869  ibaresi yer almaktadır. Maddenin devamında bu 

868  DÜSTUR, III. Tertib, C.5, s: 158
869  TKGM.KK.İLMd.no:24, vrk.35 
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emanete ait eski kayıtların ve tasarruf defterlerinin ilgili memurlar tarafından emanet daire-
sinde vazifesini ifa edecek olan İstanbul Defter-i Hakanî Müdüriyeti’ne teslim edilmesi gerek-
tiği belirtilmektedir. Lağvedilen emanetin yeni oluşum sürecinde vazifesini kesintiye uğrat-
madan yerine getirebilmesi için geçici bir çözüm sağlanmıştır. Aynı emirnamenin 10. mad-
desinde ise Dersaadet Kayıt Kalemi, Haciz Kalemi ve Defter-i Hakanî Fen Heyeti ve Şer’ me-
murunun İstanbul Defter-i Hakanî Müdüriyeti’ne bağlı olarak eskisi gibi görev yapmaya de-
vam edeceği vurgulanmaktadır. Osmanlı mirası bir kurumu yeniden yapılandırıp, yeni bir 
oluşum hâline getirinceye kadar gerçekleştirilen bu geçici çözüm ile işleyişin sürekliliğinin 
sağlanması hedeflenmiştir.

Kurumsal olarak yapılan değişikliklere bağlı olarak işleyiş ile alakalı bazı yenilikler de 
zorunluluk hâline gelmiştir. İcra Vekilleri Heyeti tarafından kabul edilen 28 Teşrin-i Sani 1338 
tarihli ve 2032 sayılı “Sened-i Hakanîlerin balasında mevzu tuğranın yerine ‘Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ namı âlîsinin ikâmesi ve sened-i mezkûre izâfe olunan ‘Hâkanî’ kaydının ref’ ile ‘Milî’ 
sıfatı mübeccelinin vaz’ı hakkında Kararnâme” 870  ile, arazi sahiplerine baş tarafı tuğralı tapu 
senedi verileceğine dair Arazi Kanunnâmesi’nin üçüncü maddesinin son fıkrası iptal edilmiş-
tir. Ayrıca hak sahiplerine verilen senetlerin üzerindeki “Hâkanî” ifadesinin kaldırılarak bunun 
yerine “Millî” sıfatı getirilmesi ve bu zamana kadar “Defter-i Hâkanî Müdürü” olarak anılan un-
vanın da bundan sonraki dönemde “Umûr-ı Tasarrufiye Müdürü” unvanı ile istihdam edilme-
si kararlaştırılmıştır.871  Osmanlı Devleti’nden intikal eden birçok daire gibi Defter-i Hâkanî 
Emâneti de yeniden şekillendirilip, Avrupa’daki emsalleri gibi umum müdürlük statüsünde 
bir daire hâline getirilmiştir. Yeni yönetimin yaptığı bu düzenlemeler hem yapıda hem de iş-
leyişte tatbik edilerek modern bir kurum oluşturulmaya çalışılmıştır.

Tapu teşkilatının “Umûr-ı Tasarrufiye Müdürlüğü” adını almasından sonraki yıllarda 
kurumun adında yapılan değişiklikler her yıl çıkarılan devlet bütçelerinden takip edilebil-
mektedir. Cumhuriyetin ilanından hemen önce Umûr-ı Tasarrufiye Müdürlüğü adı ile faaliyet 
göstermeye başlayan teşkilat 1923 senesi Birinci Avans Kanunu bütçesinde genel harcama-
lar arasına sayılmış ve kendisine ait bir ödenek ayrılmamışken, 1340 (1924) senesi muvazene-
i umumiye bütçesinde “Tapu” teşkilatı olarak kaydedilip, müstakil bir bütçe tahsis edilmiştir. 
1340 (1924) yılı devlet bütçesinden ”Tapu” adına 718625 lira ayrılırken bu miktar 1341(1925) 
yılı Muvazene-i Umûmîye Kanunu ile belirtilen bütçede artırılarak 955.123 liraya yükseltilmiş 
ve teşkilatın adı ilk kez “Tapu Müdüriyet-i Umûmîyesi” olarak açıkça zikredilmiştir.

870  DÜSTUR, III.Tertib, C.3, s.167
871  Mardinînizâde Ebu’l-ûlâ, Kavanin-i Tasarrufiye, İstanbul 1927, s.22



249

1923’ten Günümüze Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

B. KADASTRO BİRİMİNİN KURULMASI (TAPU VE KADASTRO 
UMÛM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GEÇİŞ)

5 Teşrin-i Sâni 1338 (5 Kasım 1922) tarihli Emirname872 ile Defter Emâneti’nin il-
ga edilmesi üzerine, İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nin geçici olarak bu görevi devam 
ettirmesi öngörülmüş ve Osmanlı Devleti zamanında kadastro çalışmalarını yürüten Fen 
Heyeti’nin de İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’ne bağlı olarak çalışmalarına devam etme-
si kararlaştırılmıştı. Cumhuriyet’in ilanını takiben merkezde mülkiyet ve tasarruf muamelele-
rine ilişkin işlemleri yürütmek üzere Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyeti kurulmuş, ancak 1925 yı-
lına kadar olan dönemde Tapu Teşkilatı içerisinde ayrı bir kadastro birimi bulunmayıp, bu ta-
rihe kadar kadastro işlemleri İstanbul Defter-i Hâkanî Müdüriyeti içerisinde yer alan Fen He-
yeti tarafından idare edilmişti. 

Kadastro çalışmalarının, tapu siciline altlık oluşturması ve ülkenin genel durumu-
nun ortaya konularak arazilerin kıymetlerinin tespit edilebilmesi açısından taşıdığı önemin 
henüz Cumhuriyet’in ilk yıllarında takdir edildiği ve bu hususta girişimlerde bulunulduğu 
görülmektedir. Osmanlı Devri’ne ait bir yapıda devam ettirilen çalışmaların yeni devletin 
merkez teşkilatı içerisinde yer alması gerektiği hususundaki ihtiyaçlar, merkezde yer alan Ta-
pu Teşkilatı bünyesinde bir kadastro birimi oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Söz edilen ihti-
yaçlara istinaden 2 Mayıs 1341 (1925) tarihli ve 99 sayılı Resmî Ceride ile ilan edilen 658 sayı-
lı Kadastro Kanunu873 çıkarılarak, Tapu Müdüriyeti Umûmîyesi’ne bağlı bir kadastro teşkilatı 
oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Bu Kanun, tapu işlemlerinin arazi çalışmaları ayağıyla alakalı kısmında tamamlayıcı 
bir nitelik ihtiva etmesi itibarıyle kayda değer bir gelişme olup, kurumdaki yapısal bir eksikli-
ği giderme amacı gütmektedir. Tapu Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne bağlı olarak kurulması plan-
lanan kadastro teşkilatı için ilgili kanunla 1341 senesi bütçesinden müdüriyete beş yüz bin li-
ra ödenek ayrılmıştır. Kadastronun amacının ve tanımının açık bir şekilde belirtildiği kanun-
la birlikte Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanacak modern anlamda ilk kadastro çalışmalarını 
başlatılmıştır.874   

Kurumun teşkilat yapısındaki eksiklikler ve gerek tapu gerekse kadastro ile ilgili ça-
lışmalarda bulunan yasal boşluklar acil çözüm getirilmesi gereken bir sorun hâline gelmiş, 
teşkilatın yeniden yapılandırılması çalışmaları mülga 1926 tarih ve 743 sayılı Medenî Kanun-
da yer alan “Tapu Dairelerinin teşkilatı, ahkâmı mahsusasına tabidir” 875  hükmüne istinaden 
hız kazanmıştır. Bu Kanunun 916. maddesiyle getirilen hükümle tapu hizmetlerinin taşıdığı 
önem dolayısıyla, ihtisas gerektiren bir konu olması gerekçesiyle ve gerektirdiği tarafsızlık ö-
zelliği dikkate alınarak, “tapu idareleri teşkilatının özel statü ve kurallara tabi olması” 876  karar-
laştırılmıştır. Tapu teşkilatının özel yasalarla düzenlenmesini öngören bu maddeye dayana-
rak teşkilat yapısı ve vazifelerine dair kanun çalışmaları başlamıştır. 
872  TKGM.KK.İLMd. C.24, s.35
873  DÜSTUR, III.Tertib, C.6, s.670
874  658 sayılı kanunla alakalı detaylı bilgi ve Cumhuriyet Dönemi Kadastrosu için bkz. s.209-225
875  DÜSTUR, III.Tertib, C.7, s.237 
876  Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Eylül 1995
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6 Haziran 1926 tarihli ve 391 sayılı Resmî Gazete’de neşr edilen 1926 yılı Muvazene-
i Umûmiye Kanunu, 658 sayılı Kanunun ilanından sonraki kurumun yapısını göstermesi a-
çısından önem taşımaktadır. Bu Kanunun (A) Cetvelinde “Esâmi-i Devâir” (Dairelerin isimle-
ri) başlığı altında “Tapu ve Kadastro” unvanıyla  yer alan daireye 1926 senesi bütçesinden 
1.358.833 lira aktarılmıştır. Aynı kanunun (C) cetvelinde yer alan “Unvânı Memuriyet” bölü-
mündeki Tapu Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne ait kısmında memurların unvanı, adedi, maaş ve 
ücretleri yer almış ve kuruma bağlı her birim için ayrı ayrı ödenek oluşturulmuştur. 1926 yı-
lı Muvazene-i Umûmiye Kanunu’nda Tapu Müdüriyet-i Umumiyesi adı ile yer alan kurumun, 
“Kadastro Müdüriyeti, Levazım Dairesi, Heyet-i Fenniye Müdüriyeti, Kadastro Mektebi, Vila-
yet Kadastro ve Tahrir Heyetleri”877 gibi merkez birimlerinden oluştuğu görülmektedir. 1926 
senesi bütçesinde Kadastro teşkilatı Tapu Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne bağlı bir müdürlük o-
larak göze çarparken, 1927 senesinde Resmî Gazetede yayınlanan bütçede Tapu Müdüriyet-
i Umûmîyesi ve Kadastro Müdüriyeti tek bir çatı altında birleştirilerek “Tapu ve Kadastro 
Müdüriyet-i Umûmîyesi” 878  adı ile ilk kez yer almıştır. 

Kadastro faaliyetlerinin, ülke açısından taşıdığı önemin idrak edilmesi ve tapu iş-
lemleri ile de yakından ilgili bir ihtisas alanı olduğunun fark edilmesi, kadastro faaliyetleri-
nin merkezî kontrol altında, düzenli ve sağlıklı bir şekilde, kesintisiz olarak sürdürülebilmesi-
nin öneminin anlaşılması ile bu faaliyet alanı üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu 
hâline gelmiştir. Zamanla kadastro faaliyetlerinin teşkilatta kapladığı alanın ve önemin gide-
rek artması, tapu-kadastro işlemlerinin uyum içinde yürütülmesi ve tapu ile kadastro işlem-
leri arasındaki yakın ilişkinin bir sonucu olarak böyle bir değişikliğin meydana geldiği söyle-
nebilir. Tapu işlemleri ile kadastro işlemlerinin bir arada uyumla yürütülmesini sağlaması ba-
kımından bu değişikliğin kuruma ve kurumun faaliyetlerine yeni bir bakış açısı getirdiği söy-
lenebilir.
877  DÜSTUR, III. Tertib, C.VII, s.937
878  DÜSTUR, III.Tertib, C.VIII, s.295
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C. ATATÜRK İNKILAPLARININ TEŞKİLATIMIZA YANSIMALARI

Devletin yeni rejim şeklinin kabul edilmesinden sonra hız kazanan yenileşme hare-
ketleri devletin her biriminde etkisini gösterirken, Osmanlı’dan intikal eden Defterhâne de 
bu hareketlerden etkilenmiş ve Cumhuriyet sonrasında Tapu Müdüriyeti adıyla yeniden ya-
pılandırılmıştır. İlan edilen inkılâpların getirdiği yenilikler sadece unvanla sınırlı kalmayarak 
devlet kurumlarının işleyişini ve yapısal özelliklerini de değiştirmeyi gerekli kılmıştır. Hayata 
geçirilen yenilikler ile Batılı tarzda modern bir devlet oluşturma mücadelesi sonucunda ya-
pılmasına karar verilen inkılâplardan birisi 25 Teşrin-i Sani 1341 senesinde Şapka Kanunu’nun 
kabulü olmuş ve sonucunda tüm memurlarla birlikte tapu memurlarının da şapka takması 
mecburi kılınmıştır. 

Sosyal alanda gerçekleştirilen kılık kıyafet inkılabından sonra yapılan diğer bir inkı-
lap da 1928 yılında “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun Bazı Maddelerini Muaddel Kanun”879 ile 
uygulamaya konulan “Türkiye Devleti’nin resmî dilinin Türkçe” olarak ilan edilmesidir. Bun-
dan sonraki dönemde devletin tüm alanlarında bu lisanın tatbiki uygun görülmüş ve bu Ka-
nunla alakalı yenilikler birbirini izlemiştir. 1928 senesinde 1353 sayılı Kanun ile işleme konu-
lan “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun880“ ile şimdiye kadar Türkçe’yi yazmak 
için kullanılan Arap Harfleri yerine Latin esasından alınan harfler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu Kanunun kabulünden sonra tüm devlet daire ve müesseselerinde Türk Harfleriyle yazıl-
mış evrakların kabulü ve muameleye konulması mecbur kılınmıştır. Kanunda 1929 senesi Ha-
ziran ayı başına kadar eski harflerle yazılmasının caiz olduğu ancak, “verilecek tapu kayıtları 
ve senedlerinin” 1929 Haziran ayı itibaren Türk Harfleriyle yazılması gerektiği vurgulanmıştır. 
Vatandaşlar tarafından dilekçe ile yapılacak müracaatlardan Arap Harfleriyle yazılı olanların 
1929 Haziranının 1. gününe kadar geçerli olacağı ifade edilip, kıymetli evrak ve hukukî mahi-
yete sahip eski vesikaların da değiştirilmediği sürece geçerli olacağı belirtilmektedir.

Yeni harflerin kabul edilmesini takip eden günlerde bu mevzu ile alakalı dönemin 
Maliye Vekili Namına Müsteşar Ali Riza Bey’in Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’ne hita-
ben yazdığı 4 Aralık 1928 tarihli bir yazıda, “Latin Harflerinin kabulü sonrasında sıkıntılar ya-
şanabileceği, bunun için kurumun her şubesinde yeni harflerle yazmada en kabiliyetli olan 
memurlar tarafından yazıların kaleme alınmasının gerekli olduğu” vurgulanmıştır. Ayrıca, 
“yazılacak yazılarda hem yazanların hem de okuyanların vakitlerini zayi etmemek ve bu kişi-
leri yormamak amacıyla, bu yazılarda belirli esaslara göre hareket edilmesi gerektiği” ifade e-
dilmiştir. Bu esaslar “her şeyden önce meselenin aslının yazılması, yazıların üzerine konu ö-
zetlerinin yazılması, yazıların mümkün olduğu kadar kısa ve hürmet(övgü) sözlerinden uzak 
kalarak yazılması” şeklinde sıralanmıştır. Bu resmî yazı ile Osmanlı Dönemi’nde uygulanan 
devletin son devirlerinde azalmış olsa da hâla geçerliliğini koruyan devlet büyüklerine met-
hiye yazılması, uzun ve karmaşık tamlamalarla yazıyı süsleme geleneğinin de tamamen kal-
dırılması ve dilin sadeleştirilmesi yönünde çaba gösterilmeye başlanmıştır. 

879  Umumi Tahriratlar, C.I, s.215
880  Umumi Tahriratlar, C.I, s.264
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Resmî dilin Türkçe olarak kabul edilmesi üzerine her alanda Latin harflerinin kulla-
nılmaya başlanması ile birlikte dile yerleşmiş olan Arapça ve Farsça terimlerin tesirlerinin de 
ortadan kaldırılması gerekli görülmüştür. Resmî yazılarda Osmanlıca kelimelerin kullanılması 
alışkanlığından artık vazgeçilmesine dair dönemin Genel Müdürü tarafından kaleme alınan 
yazıda bu durum şu şekilde ifade edilmiştir: “Yazılarda ve telgraflarda, karşılığı Türkçe söz var 
iken Arapça ve Acemce kelimelerin kullanılması ve bugün tarih sayfalarına geçmiş olması la-
zım gelen Arabî ve Farisî tamlama ve sözlerin resmî lisanımızdan kesilip atılması 21 Temmuz 
1927 tarihli ve 216 numaralı genel yazıda bildirildiği hâlde yazılarımızda yine bu kelime ve 
tamlamaların kullanılmakta olduğu görülmüştür. Dilimize karışan bu sözlerden artık vazge-
çilerek sade ve Türkçe kelimeler kullanılması gerekmektedir.”881 

Resmî dil olarak Türkçe’nin kabul edilmesinden ve dildeki sadeleşme hareketlerin-
den sonra çağdaşlaşma adımı olarak görülen yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi hakkın-
daki uygulamalar yürürlüğe girmiştir. Yeni ölçüler hakkında kabul edilen umumî hükümler a-
rasında “tapu kayıtlarına ait uygulamalar”882 da bulunmaktadır. Bu hükümler gereğince “Ka-
nun hükmünün tatbikinden sonra yapılan bütün tapu kayıtları ve verilen bütün tapu senet 
ve kâğıtları metre sistemine uygun olacaktır. Kanunun tatbikinden evvelki kayıtlara dayanan 
işlerden, yeniden ölçmeyi icap ettirmeyenlerde kullanılan eski ölçülerin metre sistemine gö-
re karşılıkları hesapla bulunur ve böyle yapıldığı kayıt ve senetlerde gösterilir. Ancak, bu su-
retle bulunarak gösterilen miktarlar yerinde yeniden ölçülünceye kadar eski tapu senetle-
ri ile kazanılmış tasarruf haklarına dokunmaz. Kanunun tatbikinden evvel yapılan kayıtlar ve 
verilen senet ve kâğıtların suretleri çıkarılmak lazım gelirse bunlarda yazılı olan ölçülerin ol-
duğu gibi yazılması caizdir.” 

Modern devlet anlayışı gereği gerçekleştirilmesi lüzumlu görülen, kişilere soyadı ve-
rilmesi uygulaması ile de kurumun yaptığı işlemlerde bir takım değişiklikler meydana gel-
miştir. 2525 sayılı bu Kanun mucibince değiştirilen veya yeniden alınan soyadları dolayısıyla 
tapu senetlerinin değiştirilmesine gerek olmadığı, nüfus idarelerinden tasdik ettirilecek bel-
geleri saklamak suretiyle bunlara istinaden senet ve kayıtlara şerh ile işaret olunmasının kâfi 
geleceği şeklinde tapu memurları bilgilendirilmiştir.883  Bu uygulamayla tapu senetlerinin o-
luşturulmasında zaruri olarak kullanılan uzun benzetme ve tanımlamalar yoluyla yapılan kişi 
tasvirleri gereksiz hâle gelmiştir.  

Kısaca, Cumhuriyet’in ilanını müteakip yapılan inkılaplardan büyük bir kısmı doğru-
dan ya da dolaylı olarak Tapu Teşkilatını da etkilemiş ve teşkilatın yapısı ile muamelatında bu 
yeniliklerin etkileri görülmüştür.

881  Umumi Tahriratlar, C.I, s.512
882  Umumi Tahriratlar, C.I, s.577
883  Umumi Tahriratlar, C.I, s.681
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D. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TEŞKİLAT YAPISINA 
YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

Cumhuriyet’in ilanından 1936 yılında kabul edilen ilk yasal düzenlemeye kadar ku-
rumun işleyişine ve teşkilat yapısına dair gerçekleştirilen düzenlemelerin hepsi kısmi olarak 
kalmış bir bütün hâlinde kuruma hitap edemeyerek kurumun gereksinimlerini tamamıyla 
karşılamaktan uzak kalmıştır. Teşkilatta değişiklik yapılmasına dair yayınlanan kanun, nizam-
name, tüzük ve benzeri yasal düzenlemeler zamanın gereksinimlerini karşılamaya, eksiklik-
leri gidermeye yönelik olup, hep parça parça belirli alanlara yönelik olduğundan eklemelere, 
yeni düzenlemelere gerek duyulmuştur. Kurumun yapısında ve işleyişinde devamlı değişik-
lik arayışları içerisinde olunması hâlâ bir istikrar sağlanamadığının ve teşkilatın Osmanlı’dan 
devr alındığı gibi ufak farklılıklarda mevcudiyetini devam ettirdiğinin bir göstergesidir.

1. 1515 Sayılı Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetini 
Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun884 

2 Haziran 1929 tarihinde kabul edilen Kanun “Tapu defterlerinde kayıtlı olup da 
gayriresmî surette başkasının mülkiyetine geçen ve Kanun-ı Medenî’nin muteber olduğu ta-
rihe kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer 
arazinin on sene malik sıfatiyle kavgasız ve güzellikle tasarruf altında bulundurulanları zil-
yedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilmesini” amaçlamaktadır. Bu Ka-
nuna göre; tapuda kayıtlı olmayıp da kişilerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul mal-
ların tapuya tescilleri yargıç kararıyla yapılır. Yargıç kararlarına tapu fen memurluğu olan yer-
lerde bu memurlara, olmayan yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memurlarına veya mühen-
dislere yaptırılacak haritalar veya krokiler eklenir. Bu kanunla hukukî kıymetini kaybetmiş ta-
puların tespit edilmesi ve bunların yasal dayanaklar çerçevesinde yenilenmesi hedeflenmiş-
tir.

Bu Kanunun birinci maddesi mucibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu da-
irelerince inceleme esasının ne suretle uygulanacağı ve bu Kanunun diğer maddelerinin ta-
pu dairelerince tatbiki sureti bir nizamnâme ile tayin edilmesine karar verilmiş ve 9331 sayı-
lı Nizamnâme885 çıkarılmıştır. 

2. Tapu Sicili Nizamnamesi

İlk yasal düzenlemelerden biri olan, Maliye Vekâleti’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetinin kararı ile 8.10.1930 tarihinde çıkarılan 130 maddelik Tapu Sicili Nizamnamesi886 ile 
tapu sicilinin ne şekilde tutulacağı konusu açıklığa kavuşmuştur. Taşınmaz mallara ilişkin ya-
pılan tüm uygulamaların bölümlere ayrılarak detaylarıyla anlatıldığı Nizamnameye Medenî 
Kanunun 910. maddesinde yer alan “Tapu sicili gayrimenkuller üzerindeki hakların hâllerini 
gösterir. Tapu sicilinin numunesi ve nasıl tutulacağı nizamname-i mahsus ile muayyendir” i-
fadesiyle de atıfta bulunulmaktadır. 
884  DÜSTUR, III. Tertib, C.X, s.896
885  DÜSTUR, III.Tertib, C.X, s.897
886  Umumi Tahriratlar, C.I, s.382-408
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3. 2015 Sayılı Kanun

Tapu Sicili Nizamnâmesinin uygulanmaya başlanmasından sonra tapu sicili ile ilgili 
uygulamada ve teşkilat yapısında görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 25 Haziran 1932 
tarihinde 2015 sayılı “Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun”  
887 çıkarılmıştır. Kanunun birinci maddesinde yer alan “yeni tapu siciline göre her kaza bir 
bölge ve iki vilayetten aşağı olmamak üzere müteaddit(birçok, birkaç) vilayet dâhilindeki 
bölgeler bir grup sayılır. Yeni sicil tutulması kararlaştırılan bölgelerde tapu sicil muhafızlığı ve 
bunların bağlı olacağı grupta tapu sicil müdürlüğü ihdas olunur.” ifadelerine dayanarak il ve 
ilçelerdeki tapu teşkilatının yapılandırılması sağlanmış bu sayede kurumun iller teşkilatı o-
luşturulmaya başlanmıştır. Büyükşehirlerin birkaç sicil bölgesine ayrılmasının da uygun ola-
bileceğini belirten Kanunun 9. maddesinde tapu sicil müdürleri dolayısıyla tapu sicil müdür-
lüklerinin görevleri şu şeklide belirtilmiştir:

“Tapu sicil müdürleri grupları dâhilinde cereyan eden bütün tasarruf işlemlerini de-
netlemek ve memurların sorun olarak gördükleri konuları açıklığa kavuşturmak, ilgili sorula-
rı cevaplamak ve kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında kavuşturma yapmakla sorum-
ludur.”

Tapu sicili yapılacak yerlerde tapu sicil muhafaza binasının kurulmasını öngören ka-
nun ile grup tapu sicil müdürlüklerinin oluşum çalışmaları ilk defa tecrübe edilmeye başlan-
mıştır. 2015 sayılı Kanunun geçici maddesi uyarınca “Tecrübe mahiyetinde olmak üzere 1932 
senesi zarfında yalnız bir grupta uygulanması” bu Kanun ile pilot bölge uygulamasının ger-
çekleştirildiğinin de göstergesidir.

2015 sayılı Kanun, teşkilatın taşra birimindeki kadroların tespit edilip oluşturulması 
açısından önem teşkil etmektedir.

4. 2613 Sayılı Kanun

Kadastronun tanımını; taşınmaz malların hukukî ve geometrik vaziyetlerini tesbit 
etmek ve göstermek olarak açıklayan 15 Kanun-i evvel 1934 tarih ve 2613 sayılı “Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu” 888  ile kadastro ve tahrire yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 
bir müdür tarafından idare olunan komisyon oluşturulmuştur. Özellikle il ve ilçe sınırları içe-
risinde kadastronun yapılmasına öncelik verilerek, icap eden yerlerde tapu tahriri gerçekleş-
tirilmesini uygun gören kanun ileride teşkil edecek olan Kadastro Daire Başkanlığı’nın görev-
lerinin de temelini oluşturmuştur. Kadastro ve tahrir bölgelerinde müdürün başkanlığında o-
luşturulacak komisyonun görev ve yetkilerinin açıkça belirtildiği bu kanunun 47. maddesi ile 
de “5 Şubat 1328 tarihli Emvâl-i Gayrimenkûlenin Tahdîd ve Tahrîri Hakkındaki Muvakkat Ka-
nun ile 10 Nisan 1340 tarih ve 474 numaralı Kanunun 6. maddesi” kaldırılmıştır.

887  DÜSTUR, III.Tertib, C.XIII, s.717 
888  DÜSTUR, III.Tertib, C.XVI, s.59
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Kanunun birinci faslında yer alan teşkilat bölümüne göre kadastro ve tahrir bölgele-
rinde toplanacak komisyon; “reislik edecek bir müdür, kadastro mektebinden mezun olmuş 
ve kadastro işlerinde en az beş sene çalışmış bir kişi, komisyon tarafından lüzumlu görüldü-
ğünde komisyona dâhil edilecek bir fen memuru, belediyesi olan yerlerde belediye meclis-
leri tarafından, olmayan yerlerde ihtiyar meclisleri tarafından seçilecek iki kişi ve lüzumlu gö-
rülen yerlerde orman fen ve evkaf memurlarından” oluşmaktadır.

Daha önceki kanunlarla tesis edilmiş olan vilayet kadastro heyetleri ve vilayet tah-
rir heyetlerinin görevleri bir bakıma birleştirilerek,  kadastro ve tahrir işlemlerinde bir istikrar 
sağlanmaya, kurumun ihtiyaçlarını ve eksikliklerini değerlendirerek yeniden yapılandırılma-
ya çalışılmıştır. Zamanın şartlarına göre devletin ve dolayısıyla kurumun gereksinimlerini kar-
şılamak amaçlı çıkarılan 2613 sayılı Kanunda “İcrâ Vekilleri Heyetince uygun görülecek yerler-
de kadastronun fen ile ilgili eylemleri bağımsız olarak ya da hükümetle iş birliği yapılmak su-
retiyle gerçek veya tüzel kişilere ihale edilebileceği” ifade edilmiştir. Teknik kadastronun dev-
let eliyle ya da özel veya tüzel kişilere havale edilerek gerçekleştirilebileceğini belirten kanu-
nun bu maddesi uygulamada zayıf kalmıştır.

5. 5 Kanun-i Evvel 1935 Tarihli ve 2/3642 Sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Nizamnâmesi

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’nun ne şekilde tatbik edileceğinin çıka-
rılacak bir nizamname ile açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan 45. maddesi gere-
ğince 2/3642 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnâmesi889 Maliye Vekâletince teklif edilip 
İcra Vekilleri Heyeti tarafından onaylanarak 5 Kanun-i evvel 1935 tarihinde işleme konulmuş-
tur. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun nasıl uygulanacağına dair hükümler içeren bu Ni-
zamname ile kadastro ve tahrir işlemleri usulü dairesinde ilk etapta il ve ilçelerin sınırlarıyla 
kısıtlı kalarak gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Kadastro ve tapu tahrir müdürlerinin görevlerini; ”Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu-
nun hükümlerine ve mahallî icablara göre işlerin çabuk ve kolaylıkla yürümesini temin için 
tedbirler almak” olarak tanımlayan nizamname, kadastronun fenle ilgili olan işlemlerinden 
de fen amirini mesul tutmuştur.

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu uyarınca oluşturulacak kadastro ve ta-
pu tahriri bölgelerinin sınırlarını da belirginleştiren bu Nizamnameye göre ”bir kadastro veya 
tapu tahrir bölgesi bir veya birkaç şehir ve kasaba veya köyü ihtiva edebileceği gibi bir mın-
tıka iki veya daha fazla kısımlara ayrılabilmektedir.” Kadastro ve tapu tahriri yapılacak bölge-
lerin, büyüklüğü ve yapılacak işlemlerin yoğunluğu gibi kıstaslara göre kısımlara ayrılabile-
ceği, her mıntıkanın birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek bölümlerin oluşturulması 
gerektiği bu madde ile öngörülmüştür.

889  DÜSTUR, III.Tertib, C.XVII, s.61-77
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E. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TAŞRA TEŞKİLATI’NIN GELİŞİMİ

Kurumun merkez teşkilatı ile alakalı yasal düzenlemelerin yanı sıra taşra teşkilatının 
yapılandırılması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmış-
tır. Bu dönemde taşra teşkilatını düzenlemeye yönelik olarak çıkarılan ilk yasal düzenleme, 
25 Haziran 1932 tarihli ve 2015 sayılı “Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkila-
tına Dair Kanun” dur. Bu Kanun kapsamında kurumun iller teşkilatının görev, yetki ve sorum-
lulukları tespit edilerek, il ve ilçelerdeki tapu teşkilatının yeniden gözden geçirilip örgütlen-
mesi amaçlanmıştır. Bu Kanun mucibince tapu sicili icra edilecek mıntıkalarda tapu sicil mu-
hafızlığı ve bu mıntıkaların bağlı olacağı gruplarda ise tapu sicil müdürlüğü tesis edilmesine 
karar verilmiştir.

2015 sayılı Kanunun ardından 15 Kanun-i Evvel 1934 tarihinde çıkarılan 2613 sayı-
lı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” ile il ve ilçe sınırları içerisinde kadastro ve tapu tahrir ko-
misyonları oluşturularak kadastro işlemlerinin yapılması ve gerekli durumlarda tapu tahriri-
nin yapılması amacıyla uygun kadrolar tahsis edilmesi belirlenmiştir.  

1934 yılı içerisinde taşra teşkilatında görev yapacak olan tapu sicil muhafızları ve me-
murlarının yetki ve sorumluluklarının belirlendiği 2644 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 22 Kanun-i 
evvel 1934 tarih ve 2644 sayılı bu Tapu Kanunu’ 890 nun 26. maddesi ile “Mülkiyete, mülkiye-
tin gayri aynî haklara ilişkin resmî senetlerin düzenlenmesi yetkisi” kurumun iller teşkilatını 
oluşturan tapu sicil muhafızı ve memurlarına verilmiştir. 

2644 sayılı Kanunun 38. maddesiyle “8 Cemaziye’l-evvel 1275 tarihli Tapu Nizamna-
mesi ve zeyillerinin ve 28 Receb 1291 tarihli Emlâk Nizamnamesi’nin ve 7 Muharrem 1293 
tarihli arazi hakkındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 Receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan 
tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 Receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan 
tarifnâmenin ve emvâl-i gayrimenkûlenin tasarrufuna dair 3 Mart 1329 tarihli muvakkat ka-
nunun ve Defterhâne idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 Temmuz 1323 tarihli Nizam-
name ile zeyillerinin ve emvâl-i gayrimenkûlenin muamelatı tasarrufiyesinde tapu senedâtı 
ile kayidlerine alakadaranın fotoğrafileri yapıştırılmasına dair 30 Kanunisani 1926 tarihli ka-
nunun Kanun-ı Medenî ile Kanun-ı Medenî’nin tatbikına aid Kanun ve Borçlar Kanunu ile or-
tadan kalkmamış olan hükümler ile başka kanunların bu kanuna uygun olmayan hükümle-
ri kaldırılmıştır.”    

Taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesine yönelik çıkarılan bu kanunlara dayana-
rak yeni birim ve kadrolar tesis edilip taşranın teşkilat yapısı genişletilerek bir nizama sokul-
maya çalışılmıştır. Bu amaca hizmet etmek için 2464 sayılı ve 29 Mayıs 1934 tarihli Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü Kadro Cetvelinde Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun891  
yürürlüğe konularak Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 nu-
maralı Kanun’un (2) nci maddesine bağlı cetvelin Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü vila-
yetler kısmına tapu sicili memurları eklenerek teşkilatın taşra kısmı genişletilmiştir.
890  DÜSTUR, III.Tertib, C.XVI, s.441- 448 
891  DÜSTUR, III. Tertib, C.XV, s.627- 628
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F. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  İLK TEŞKİLAT YASASI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarının belirlen-
diği 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2997 sayılı ”Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkında Kanun”892 kırk sekiz yıl boyunca teşkilat yasası olarak yürürlükte kal-
mıştır. Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’nün teşkilat yasasıyla aynı gün kabul edilen 2996 
sayılı “Maliye Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun“893 un merkez teşkilatına dair o-
lan 1. maddesinde yer alan “Maliye Vekâletine bağlı olan Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlü-
ğü teşkilatı ve idaresi hususî kanunlarına tabidir” ifadesiyle 2997 sayılı Kanuna atıfta bulu-
nulmaktadır. Maliye Bakanlığı’na bağlı müstakil bütçeli ve özel teşkilat yasasıyla idare olu-
nan bir kurum olarak tanımlanan teşkilat, Osmanlı döneminde Defterhâne-i Hâkanî adıyla ve 
Cumhuriyet’in ilanını müteakip çeşitli adlarla Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte 
iken 1939 yılında yapılan değişiklikle Adliye Vekâleti’ne bağlı bir genel müdürlük olarak yapı-
landırılıncaya dek mevcut durumunu korumuştur. 

2997 sayılı Kanun, Cumhuriyet’in ilanını müteakip Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı ve vazifelerine dair hazırlanan ilk ciddi ve kapsamlı yasal dü-
zenleme olması açısından önem taşımaktadır. 1936 yılında yürürlüğe giren kanunla tespit e-
dilen gereksinimler göz önünde bulundurularak teşkilatın görev, yetki ve sorumlulukları ye-
niden belirlenmiş, merkez ve taşra teşkilatında yeni kadrolar ve birimler tesis edilerek yeni-
den yapılandırılmıştır.

1. 2997 Sayılı Kanun Uyarınca Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’nün 
Merkez Teşkilatı 

2997 sayılı kanun ile her türlü mülkiyet hakkının güvence altına alınması ve taşın-
maz mallarla ilgili bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi sorumluluğu ile görevlendirilen Ta-
pu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı ve vazifeleri tüm teferruatlarıyla tes-
pit edilmiştir. Kanunun merkez teşkilatına dair bölümünün 1. maddesinde Tapu ve Kadast-
ro Umûm Müdürlüğü’nün görevi; “Gayrimenkûl mallara ait akitlerle bütün tescil ve kadastro 
ve tapu tahrir işlerinin kanunlarına ve nizamnamelerine göre yapılmasını temin ve idare et-
mek” şeklinde tanımlamaktadır.

 Kanuna göre, Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü merkez teşkilatı; taşınmaz mal-
ların tapu, tescil, kadastro ve tapu tahrir işlerini emniyetle yaptırmak vazifesiyle sorumlu bir 
Genel Müdür ve onun idaresi altında bir genel müdür yardımcısı ile Teftiş Heyeti, Muamele 
Müdürlüğü, Fen Müşavirliği, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Sicilleri Müdürlüğü, Zat İşleri ve Le-
vazım Müdürlüğü gibi merkez dairelerinden oluşmaktadır.

892  DÜSTUR, III. Tertib, C.XVII, s.1053-1064 
893  T.C. Resmî Gazete, Sayı 3322, Yıl 1936
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2997 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle dönemin gereksinimlerini karşılayan bir 
teşkilat yapısı oluşturulmuş ve yine aynı gereksinimler doğrultusunda yetkiler belirlenerek 
sorumlulukların sınırları çizilmiştir. Bu Kanun ile tesis edilen kadrolarda ve tespit edilen ge-
reksinimlerde yıllar içerisinde ortaya çıkan noksanlıkların giderilmesi amacıyla 1953 yılın-
da teşkilat yapısı ve görevleri tekrar gözden geçirilerek düzenlemeler yapılmıştır. 2997 sayılı 
Kanun’a göre merkez teşkilatı aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

2.  Umum Müdür Yardımcılığı

2997 sayılı Kanun’da merkez teşkilatında yer alan Umûm Müdür Yardımcısı; “Genel 
Müdür tarafından verilen işleri yapmak ve bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekillik ve ko-
misyonlara başkanlık etmek” gibi görevlerle mükellef kılınmıştır. 2997 sayılı Kanuna son şek-
lini veren eksiklikleri gidermek, teşkilat yapısını gereksinimler doğrultusunda genişletmek i-
çin çıkarılan 21.12.1953 tarihli ve 6206 sayılı “ Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. Maddelerinin Tadiline Dair Kanun” 894  ile de umum 
müdür yardımcılığı kadrosu sabit tutularak adedinde bir değişiklik yapılmamıştır. 5439 sayı-
lı Kanunun ikinci maddesine göre ise, genel müdürlükte ayrıca bir “teknik genel müdür mua-
vinliği” ihdas edilmiş895 ve merkez teşkilatı kadrosundaki yerini almıştır.896

3. Teftiş Heyeti

Defterhâne’nin merkez teşkilatında da yer alıp Cumhuriyet’in ilanını müteakip Ta-
pu Umûm Müdürlüğü adı ile yeniden teşkil edilen teşkilatın kuruluşunun ilk yıllarından itiba-
ren Heyet-i Teftişiyye unvanıyla mevcudiyetini devam ettiren birim, Teftiş Heyeti adıyla Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasında merkez teşkilatı 
daireleriyle birlikte yer almıştır. Teftiş Heyeti 2997 ve 6206 sayılı kanunlar uyarınca Genel Mü-
dür adına tapu ve kadastro ile tapulama işlerini teftiş etmek vazifesiyle görevlendirilmiştir. 
Yine bu Kanun gereğince 6 Mayıs 1939 yılında çıkartılan 2/ 10914 numaralı Tapu ve Kadast-
ro Umûm Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnâmesi897 ile Teftiş Heyeti’ni oluşturan müfettişle-
rin ve teftiş heyetinin görev ve yetkileri belirlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Nizamnâme’nin 1. maddesinde belirtildiği üzere bir müdür, fen başmüfettişi, müfet-
tiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan bu heyetin görev ve sorumlulukları; “ bütün tapu, ka-
dastro ve tapu tahrir işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelerle umumî emirlere göre 
eksiksiz, geciktirilmeden ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını araştırmak, incelemek, denet-
lemek ve zan altında bulunan memurlar hakkında Memurîn Muhakematı Kanunu gereğince 
soruşturma yapmak” şeklinde tanımlanmıştır.

894  DÜSTUR, III.Tertib, C.XXXV, s. 217- 222 
895  Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1976, s.51
896  Teşkilat Şeması için bkz.: 50. yıl Tapu-Kadastro Armağanı
897  DÜSTUR, III. Tertib, C.XX, s.552
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4. Muamele Müdürlüğü

Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Muâmelât Kalemi olarak anı-
lan898 Muamele Müdürlüğü’nün, 2997 sayılı teşkilat yasasının; kurumun merkez dairelerinin 
vazifelerinin açıklandığı 4. maddesinde görevleri belirlenmiştir. Bu madde gereğince daire-
nin görevleri; “Genel Müdür tarafından verilen işleri görmek ve grup tapu sicil müdürleri ile 
kadastro ve tapu tahrir müdürlüklerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, kadastro ve ta-
pulama işleri hakkında vukubulan sorguların cevaplarını hazırlamak ve teftiş heyeti layihala-
rının icaplarını tayin etmek ve tapu sicil idarelerinin istatistiklerini tutmaktır.”

2997 sayılı Kanunda görev ve yetkileri beyan edilen müdürlüğün, 21.12.1953 tarih-
li ve 6206 sayılı “ Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanu-
nun 3. ve 4. maddelerinin tadiline dair kanun”da görev ve yetkileri aynı kalmış, ancak daire-
nin isminde küçük bir değişiklik yapılarak Muamelat Müdürlüğü unvanını almıştır.

5. Fen Müşavirliği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun uyarınca 
merkez teşkilatı dairelerinden biri olan Fen Müşavirliği’nin görev ve yetkileri, 2997 sayılı Ka-
nunun 3. ve 4. maddelerinin tadiline dair çıkarılan kanunla son şeklini almıştır. Zikredilen Ka-
nunun 2. maddesinin (Ç) bendinde dairenin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde tanım-
lanmıştır: Fen Müşavirliği; “kadastrosu ve tapulaması yapılacak alanlarda teknik usullerden 
hangisinin uygulanması gerektiğini ve teknik işler hakkında vukubulacak sorguların icapla-
rını tayin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları üzerinde düzenli olarak olup bitenleri ta-
kip ettirmekle görevlidir.”

6. Kadastro Müdürlüğü

İlk olarak 658 sayılı Kadastro Kanunu ile Tapu Umûm Müdürlüğüne merbut bir ka-
dastro müdüriyeti kurulmasına karar verilmiş ve kadastro çalışmalarının önemine istinaden 
bu kanundan iki yıl sonra yapılan değişiklikle “kadastro” ifadesinin teşkilatın adına ilave edil-
mesine karar verilmiştir. 2613 sayılı Kanun uyarınca görev ve yetkileri belirlenen müdürlük 
“kadastro ve tapu tahrir komisyonlarını yönetmek ve bunların mesaisini takip etmek, istatis-
tiklerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin kurulmasını sağlamak ve komisyonların bütün ihti-
yaçlarını tespit etmek” vazifeleriyle mükellef kılınmıştır. Bu müdürlük tarafından gerçekleş-
tirilmesi uygun görülen kadastro faaliyetleri birçok nedenden dolayı kentsel alanlarda daha 
çok il ve ilçelerde, merkezde yürütülmüş geniş bir alanda uygulanma imkânı bulamamıştır.

898  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, 1927-1928
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 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanun gereği il ve ilçe belediye sınırları dâhilindeki ka-
dastro işlemleri Kadastro Müdürlüğü tarafından yürütülürken, 16.03.1950 tarihinde çıkarılan 
5602 sayılı Tapulama Kanunu899 ile “il ve ilçelerin belediye sınırları dışında kalan tüm tapu-
suz taşınmaz malların tapulanması ve tapulu olanların ise kayıtlarının yenilenerek kadastro 
planları oluşturulması” amaçlanarak Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü te-
sis edilmiştir. Aynı Kanunla, 1939 yılında çıkarılan Devlet Memurlarının Tevhit ve Teadülüne 
Dair 3656 sayılı Kanunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ayrılan kısmına ilgili kadro-
lar eklenmiş ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçesinde Tapulama Kanunu-
nun Uygulama Genel Giderleri adı altında yeniden açılacak bölüme olağanüstü ödenek tah-
sis edilmiştir.

 1950 yılında çıkarılan kanunla tesis edilen birim 2997 sayılı Kanunda yer alan mer-
kez teşkilatına, 2997 sayılı Kanunun 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine dair çıkarılan 6206 
sayılı Kanunla dâhil edilmiş ve yine bu Kanunla görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu Kanuna 
göre Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü; “tapulama ekiplerini sevk ve ida-
re etmek, bunların mesaisini takip etmek, istatistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin kurul-
masını sağlamak ve ekiplerin bütün ihtiyaçlarını tesbit etmek” ile mükelleftir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-
lı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü’ne ait kısmında değişiklik yapılma-
sına dair 1955 tarihinde çıkarılan 6587 sayılı Kanun900 mucibince daire Arazi Kadastrosu ve 
Fotogrametri Dairesi Reisliği adını alarak merkez ve taşra teşkilatı kadroları yeniden düzen-
lenmiştir.

Merkezde yürütülen kentsel kadastro ile il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan kı-
sımlar dâhilinde yürütülen kırsal kadastro faaliyetleri, teşkilatta yeniden düzenleme yapıla-
rak kadastro işlemlerinin tek bir merkezden yürütülmesine karar verilinceye kadar geçen sü-
re zarfında iki farklı birim tarafından idare edilmeye devam etmiştir.

7. Tapu Sicilleri Müdürlüğü

Defterhâne’nin kuruluş yıllarından itibaren değişik isimlerle de olsa mevcudiyetini 
koruyarak faaliyet gösteren ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kûyûd-ı Kadîme Kalemi olarak ka-
yıtlarda yer alan daire, 29 Mayıs 1936 yılında kabul edilen 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umûm 
Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkında Kanunda “Tapu Sicilleri Müdürlüğü” olarak adlan-
dırılmıştır. 21 Aralık 1953 tarihli ve 6206 sayılı Kanun ile adı “Tapu Arşiv Müdürlüğü” olarak de-
ğiştirilerek teşkilatın merkez daireleri arasında yer almasına karar verilmiştir. Yetki ve sorum-
lulukları 2997 sayılı Kanuna göre biraz daha genişletilip değiştirilen daire; ”tapu, kadastro ve 
tapulama idarelerinden Genel Müdürlüğe gelen bütün kayıt suretlerini il ve kaza itibarıyla yıl 
ve ay üzerine düzenlemek, muhafaza etmek ve değişiklikleri siciller üzerinde takip etmek“ 
görevleri ile sorumlu kılınmıştır. Ayrıca, mahkemelerden, tapu, kadastro ve tapulama idare-
leriyle diğer dairelerden ve alakalılar tarafından istenilen kayıtların suretlerinin çıkarılıp gön-
derilmesi vazifesinin de bu daire tarafından yapılması uygun görülmüştür. 
899  DÜSTUR, III.Tertib, C.XXXI, s.1773-1786
900  T.C. Resmî Gazete, Sayı 9013, Yıl 1955
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8. Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü

Teşkilatın kuruluş yıllarından itibaren çeşitli isimlerle kurum personeli ile ilgili her 
türlü işlemleri yürüten ve personelin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalardan sorumlu 
olan daire, Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Memurîn ve Levazım Müdüriyeti”901  adıyla, 2997 sa-
yılı Kanunda ise Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü unvanıyla yer almıştır. 6206 sayılı Kanunda 
ise teşkilatın genişletilmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir değişiklikle daire Zat 
İşleri Müdürlüğü ve Levazım İşleri Müdürlüğü olmak üzere iki farklı daire hâline getirilmiştir. 

6206 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre Zat İşleri Müdürlüğü’nün görevleri; “Ge-
nel Müdürlük teşkilatına dâhil memurların sicillerini tutmak, tayin, nakil, terfi ve cezalandır-
ma işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlere ilişkin masraf tahakkuk işlemlerini yapmak ve 
Memurîn İntihap (seçme) ve İnzibat (düzen) komisyonlarının işlerini idare etmektir.” Ayrıca 
Genel Müdürlüğe gelen ve giden evrakın dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek de bu mü-
dürlüğün görevlerinden sayılmaktadır. 

6206 sayılı Kanunla Zat İşleri Müdürlüğü’nden ayrılarak müstakil bir daire hâline ge-
tirilen Levazım İşleri Müdürlüğü; ”merkez ve vilayetler teşkilatının döşeme, demirbaş, kırtasi-
ye ve çeşitli büro giderlerini, kiralama işlerini idare, matbu evrakı temin ve mahallerine gön-
derilmesi, alet ve fen ile ilgili gereçlerin muhafazasını sağlamak, merkezin alım satım işlerini 
gerçekleştirmek ve ayniyat hesaplarını tutmak” ile sorumlu kılınmıştır.

1953 yılında çıkarılan 6206 sayılı Kanunun bir sonucu olarak 1939 tarihli Devlet Me-
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetve-
lin Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’ne ait kısmı bu kanun uyarınca değiştirilmiş ve ilgi-
li kadrolar eklenmiştir.

Genel Müdürlük teşkilatında yeniden oluşturulacak kadrolarda aranacak şartların 
yer aldığı 7. maddenin uygulaması sırasında yaşanabilecek sıkıntılar dolayısıyla 1946 yılında 
“4930 sayılı Kanun” 902  ile teşkilat yasasına merkez ve taşra kadrolarına dâhil her derece ve sı-
nıftaki memurluklara, bu Kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bulunmadığı takdirde bu 
şartlar aranmaksızın 5 yıl süre ile memur tayin edilir” geçici maddesi eklenmiştir. Bu Kanun-
la eklenen 5 yıllık sürenin bitiminde ise 1952 tarihli ve 5919 sayılı yasayla903 tekrar 5 yıl daha 
ilave edilmiştir. Zamanın şartlarında yetişmiş ve eğitimli personel bulma zorluğundan kay-
naklanan bu mecburi düzenlemeye yönelik özellikle tapulama ve kadastro alanlarında çeşit-
li önlemler alınması gerekli hâle gelmiştir. Bu konu ile ilgili yaşanan sıkıntılara ve alınan ön-
lemlere kadastronun tarihçesi bölümünde detaylı olarak değinilmiştir

901  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbû’ât Müdîriyyet-i ‘Umûmiyyesi, 1927-1928 
902  DÜSTUR, III.Tertib, C.XXVII, s.1315
903  DÜSTUR, III. Tertib, C.XXXIII, s.1361
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9. 2997 Sayılı Kanun ile Oluşturulan Komisyonlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatını oluşturan dairelerin ve 
vazifelerinin belirtildiği kanunun 5. maddesine göre Genel Müdürün başkanlığında merkez-
de biri tapu işleri ile diğeri memurîn intihâb ve inzibat işleri ile meşgul olmak üzere iki komis-
yon oluşturulmuştur. 2997 sayılı Kanuna göre merkezde tesis edilen komisyonların görevle-
ri, sorumlulukları ve hangi birimlerden teşekkül ettikleri 4413 sayılı ve 1943 tarihli “Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair 2997 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun” 904  ile yeniden düzenlenerek, son şeklini almıştır.  

a. Tapu Komisyonu

2997 sayılı Kanun’a göre merkez teşkilatında oluşturulmasına karar verilen komis-
yonlardan biri olan Tapu Komisyonu; Teftiş Heyeti, Muamele İşleri Müdürlüğü, Kadastro Mü-
dürlüğü, Tapu Sicilleri Müdürlüğü, kadastronun fen ile ilgili işlerinde fen müşavirliği, teşkila-
ta ait işlerde Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü birimlerinden oluşmaktadır. Bu Komisyon, “Ge-
nel Müdürlük tarafından havale edilen işleri yapmak, kendisine verilen kanun ve nizamname la-
yihalarını ve talimatnameleri incelemek ve kadastronun nerelerde yapılmasının uygun olacağı 
hakkında görüş beyan etmek” gibi görevleri üstlenmiştir. “Tapu sicil müdürleri tarafından akit 
ve tescil taleplerinin red edilmesine dair verilen kararlar aleyhine oluşan itirazları inceleyerek ka-
rara bağlamak” vazifesi de bu komisyonun sorumlulukları arasındadır. 

b. Memurîn İntihâp Komisyonu

Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine dair olan kanunla mer-
kez teşkilatında yer alan ve 4413 sayılı Kanunla son hâline kavuşan Memurin İntihap Komis-
yonunda, Teftiş Heyeti Reisi, Muamele Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicilleri Müdürü, 
Fen Müşaviri, Zat İşleri ve Levazım Müdürü üye olarak bulunurlar. Bu Komisyon tapu ve ka-
dastro memur ve müstahdemini atama, yükselme ve değiştirme işlerini ve aynı zamanda 
“Bakanlık İnzibat Komisyonu” vazife ve yetkisine sahip olduğundan inzibat işlerine bakmak-
la da sorumludur. 

10. 2997 Sayılı Kanuna Göre Kurulan İller Teşkilatı

Grup Tapu Sicil Müdürlükleri ve Tapu Sicil Muhafız ve Memurlukları 

1932 tarihli ve 2015 sayılı Kanun’la merkez teşkilatında yer alması öngörülen iller 
teşkilatı; Kanun’un birinci maddesinde bulunan “yeni tapu siciline göre her kaza bir bölge ve 
iki vilayetten aşağı olmamak üzere müteaddit(birçok, birkaç) vilayet dâhilindeki bölgeler bir 
grup sayılır. Yeni sicil tutulması kararlaştırılan bölgelerde tapu sicil muhafızlığı ve bunların 
bağlı olacağı grupta tapu sicil müdürlüğü ihdas olunur” ifadesine dayanılarak grup merkezi 

904  DÜSTUR, III. Tertib, C.XXIV, s.621
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olan vilayetlerde grup tapu sicil müdürlükleri, her kaza veya bölgede ise tapu sicil muhafızlı-
ğı veya memurluğu birimlerinden oluşturulmuştur. Aynı Kanunda grup tapu sicil müdürlük-
lerinin; “grupları dâhilinde cereyan eden bütün tasarruf işlemlerini denetlemek ve memur-
ların sorun olarak gördükleri konuları açıklığa kavuşturmak, ilgili soruları cevaplamak ve ka-
nuna aykırı hareketi görülenler hakkında kavuşturma yapmak” görevlerini yürütecekleri tes-
pit edilmiştir. 

Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı teşkilatına dair çıkarılan kanun ile tesis 
edilen birimler, 2997 sayılı Kanunun ikinci kısmında yer alan “ Vilayetler Teşkilatı” bölümün-
de aynen yer almıştır. 2997 sayılı teşkilat yasası ile 2015 sayılı Kanunun bazı maddeleri kaldı-
rılmakla beraber iller teşkilatının görev ve yetkileri muhafaza edilmiştir. Ankara, İstanbul, İz-
mir, Hatay, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır905 gibi bazı illerde tesis edilen grup tapu sicil mü-
dürlükleri sorumlu oldukları bölgelerdeki idare ve denetleme görevleri ile mükellef kılınmış-
tır. Grup tapu sicil müdürlükleri ve bunlara bağlı olan iller şunlardır:906  

1- Ankara Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamo-
nu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak.

2- İstanbul Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklare-
li, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ.

3- İzmir Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Ispar-
ta, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.

4- Trabzon  Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Amasya, Giresun, Rize, Samsun, Sinop, Si-
vas, Ordu, Tokat.

5- Erzurum Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Ağrı, Artvin, Erzincan, Gümüşhane, Kars.
6- Diyarbakır Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, 

Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Van.
7- Hatay Grup Tapu Sicil Müdürlüğü: Adana, Adıyaman, Antalya, Gaziantep, İçel, 

Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde.

Kurumun iller teşkilatına ait olmak üzere çıkarılan tapu sicil muhafızları ve memurla-
rının görevleri ise 22 Kanun-i Evvel 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26.maddesi ile 
“Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ilişkin resmî senetlerinin düzenlenmesi” olarak be-
lirlenmiş olup, sorumlu oldukları mahallerdeki taşınmaz mallara yönelik işlemleri yerine ge-
tirmekle mükellef oldukları ifade edilmiştir.

905  Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1967, s: 464
906  Şükrü Dingiloğlu, “Tapu İdarelerinde Red İşlemleri”, 50. Yıl Tapu-Kadastro Armağanı, s. 51
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G. 766 SAYILI TAPULAMA KANUNU

Mülga Medenî Kanunda belirtildiği üzere arazileri tapu siciline kaydetmek, tescil iş-
lemleri sırasında karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla ve tapuya kayıtlı alanların azınlıkta 
kalmasıyla yaşanan sıkıntıları aşmak amacıyla 17.07.1964 yılında 509 sayılı Tapulama Kanunu 
hazırlanmıştır. Ancak bu Kanun ”Anayasa Mahkemesi tarafından toplanma yeter sayısına iliş-
kin şekil şartlarına uyulmaksızın çıkartıldığı gerekçesiyle907 Esas 1964-38, Karar 1965- 59 sa-
yılı Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiştir.908 

509 sayılı Kanunun iptal edilmesi sonucu tapusuz taşınmaz malların tapuya kayde-
dilmesi, tapulu olanların ise kayıtlarının yenilenmesi amaçlarına hizmet edecek yeni bir ka-
nun hazırlama çalışmaları hız kazanmıştır. 1963 yıllarında çalışmalara başlayan bir komisyon 
tarafından hazırlanan, 766 sayılı Tapulama Kanunu909 12.06.1966 tarihinde Resmî Gazetede 
yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. 1966 tarihli bu Kanunun konusu ve uygulama alanı; “Tapu-
lamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında kalan taşınmaz mal-
lardan tapusuz olanların bu Kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanların da ka-
yıtlarını bu Kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro planları tanzim ve tapu si-
cillerini tesis etmek” şeklinde ifade edilmiştir.

Kanunun kapsamı içinde bulunan bütün taşınmaz mallar hakkında kadastro planla-
rının düzenlenmesini, hak sahiplerinin doğru olarak tayinini ve tescile tabi taşınmaz malların 
sicil harici bırakılmamasını sağlamak ifadeleriyle yürürlüğe giren kanun ile, il ve ilçelerin be-
lediye sınırları dışında kalan tapusuz taşınmazların kayıt altına alınması hedeflenmiştir.  

Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ve diğer ilçelerinin birer bölge, her bucak 
merkezi ile her köyün birer birlik sayıldığı kanuna göre; tapulama işleri her bölgede bir tapu-
lama müdürü tarafından idare olunmaktadır. İl ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında 
kalan kısımları bölge bölge ayrılarak, tapulama ve kadastro işlemlerinin yapılmasıyla bu böl-
gelerde mülkiyet hakkının güvence atına alınması hedeflenmiştir. 

2613 sayılı Kanun uyarınca il ve ilçe belediye sınırları içerisinde kadastro çalışmala-
rı kadastro müdürlükleri tarafından, 766 sayılı Kanuna göre ise il ve ilçe belediye sınırları dı-
şında kalan bölgelerdeki taşınmaz malların tapulanması görevi tapulama müdürlükleri tara-
fından yürütülmektedir.  

Millet Meclisi İçişleri, Adalet ve Plan komisyonlarından kurulan Cumhuriyet Senato-
su Geçici Komisyonu tarafından görüşülen bu Kanunla 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu 
Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Ka-
nununun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklen-
mesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunu’nun 5 inci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Kanun’un birinci maddesi ve 5887 sa-
yılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ınci sırasının son fıkrası kaldırılmıştır.

907  Safa Reisoğlu, Milliyet Gazetesi, 1966
908  Fikret Eren, “Tapulama Kanunu ve Toprak Reformu”, Türkiye’de Toprak Reformu Semineri (6-8 Haziran 1968), s.122
909  T.C. Resmî Gazete Sayı 12346, Yıl 1966
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H. BAŞKANLIKLARIN İHDAS EDİLMESİ

2997 sayılı Kanun ve bu Kanunun 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine dair yürür-
lüğe konulan 6206 sayılı kanunda yer alan merkez teşkilatı dairelerinde, 1949 tarihli ve 5439 
sayılı Memurîn Kanununa Ek Kanun910 uyarınca değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
amaçla 19 Kasım 1971 tarihinde çıkarılan 7/3434 sayılı Kararname 911  ve bu Kararnameye ek 
olarak yayınlanan 29.04.1976 Tarihli ve 7/11625 sayılı Kararnameler912  ile başkanlıkların bü-
yük bir kısmı günümüzde adlarıyla tesis edilmişlerdir. 7/3434 sayılı ve 1971 tarihli Kararname 
ile sayıları ve dereceleri belirtilen unvanların haricinde, bu kararnamede bulunmayan kadro-
ların teşkilatın merkez daireleri arasına eklenerek, kurumsal yapının geliştirilmesi, 1976 tari-
hinde ek olarak çıkarılan kararname ile mümkün olmuştur. 

Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanunun 3. ve 
4. maddelerinin tadiline dair kanunda merkez teşkilatında yer alan bir adet genel müdür yar-
dımcısı kadrosu bulunması hükmü, 1976 tarihli Kararnamede genişletilerek bir genel müdür 
başyardımcısı ve iki genel müdür yardımcısı olarak değiştirilerek istihdam edilmelerine ka-
rar verilmiştir.   

Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü merkez teşkilatı kadrosunda yer alan Teftiş He-
yeti, Teftiş Kurulu Başkanlığı; Tapu Arşiv Müdürlüğü ise Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı isimleri-
ni alarak bugünkü unvanlarına kavuşmuştur.

2997 sayılı kanunda Muamele Müdürlüğü unvanıyla yer alan daire, 6206 sayılı ka-
nunda Muamelat Müdürlüğü, 7/11625 sayılı ve 1976 tarihli Kararname ile ise Tasarruf İşleri 
Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

1936 yılında müdürlüğün teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanunda ve bu kanunun 
tadiline dair kanunda Fen Müşavirliği unvanıyla faaliyet göstermesine karar verilen dairenin 
adı 1976 tarihli Kararnamede Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü olarak 2997 sayılı Kanunda yer alan daire ise 2997 
sayılı teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanunun değiştirilmesine dair çıkarılan 6206 sayılı Ka-
nunda Zat İşleri Müdürlüğü ve Levazım İşleri Müdürlüğü unvanları ile iki farklı daireye dönüş-
türülmüştü. 1976 tarihli kararnamede ise Eğitim ve Personel Daire Başkanlığı ile Donatım ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı isimleriyle yer almışlardır. 

2997 sayılı Kanun ve bu Kanunun 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun-
da Kadastro Müdürlüğü olarak yer alan daire 1976 tarihli Kararnamede de Kadastro Dairesi 
Başkanlığı şekilde yer almıştır.

910  T.C. Resmî Gazete, Sayı 7234, Yıl 1949
911  T.C. Resmî Gazete, Sayı 14020, Yıl 1971
912  T.C. Resmî Gazete, Sayı 15573, Yıl 1976
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16.03.1950 tarihinde çıkarılan 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile kurulması kararlaş-
tırılan ve 6206 sayılı yasa ile teşkilatta yer alan Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Mü-
dürlüğü, 1971 tarihli Kararnamede de aynı şekilde kalmıştır. Fakat bu kararnameye ek olarak 
çıkarılan 1976 tarihli Kararnamelerde Fotogrametri Dairesi Başkanlığı olarak ayrılmış, arazi 
kadastrosunun tapulama ile alakalı hukukî faaliyetleri bu Kararname ile merkez teşkilatında 
yer alan Tapulama Dairesi Başkanlığı’na bırakılmıştır. Kadastro ve tapulama işlemlerinin ayrı 
birimler tarafından yapılması öngörülmüştür.

Ayrıca, 1976 tarihli Kararname ile yeni oluşturulan Yabancı İşlemler Dairesi Başkan-
lığı ile Planlama ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatına eklenmişlerdir.

I. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 1923’TEN GÜNÜMÜZE 
KADAR BAĞLI OLDUĞU BAKANLIKLAR

Defter-i Hâkanî Emâneti’nin lağvedilmesi ile Umûr-ı Tasarrufiye Müdüriyeti adı altın-
da görevini devam ettiren teşkilat, uzun yıllar Maliye Vekâleti’ne bağlı müstakil bir genel mü-
dürlük olarak faaliyet göstermiştir. 29 Mayıs 1936 tarihinde kabul edilen “Maliye Vekâleti Teş-
kilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun”da Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün teşkilat ve 
vazifeleri özel Kanunlara bırakılırken, kurumun Maliye Vekâleti’ne bağlı olduğu vurgulanmış-
tır.

7 Temmuz 1939 tarihinde ise 3707 sayılı Kanunda913 ifade edilen ”Genel Müdürlü-
ğün Maliye Bakanlığı’na bağlı olması dolayısıyla, Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’nün teşki-
lat ve vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı kanunla sair kanunlar mucibince Maliye Bakanlığı’na ta-
nınmış olan vazife ve sorumluluklar Adalet Bakanlığı’na intikal etmiştir.” hükmü gereğince Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat hâline getirilmiştir. Genel 
müdürlüğün görev ve yetkilerinin Adalet Bakanlığı’na devredilmesi; taşınmaz malların belir-
lenmesi ve tescil işlemleri gibi hukukî muhtevaya sahip işlemlerin Medenî Kanun hükümle-
ri ile denetlenerek uyumlu bir şekilde yürütülmesinin daha uygun olacağı düşüncesine da-
yanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Komisyonu’nun 14.05.1963 tarih ve 4 sayılı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İmar ve İskân Bakanlığı’na bağlanması hakkında kanun 
teklifinin reddi ile alakalı raporda; “Medenî Kanun’un 917. maddesinde: “Hazine, tapu sicille-
rinin tutulmasından mütevellit bütün zararlardan mesuldür…” şeklinde konulmuş olan kusur-
suz mesuliyet prensibine, Hazinenin çok geniş mikyastaki gayrimenkul mallarının mevcudiyeti-
ne ve kadastronun vergi alımı bakımından çok aşikar bulunan lüzum ve önemine rağmen, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Maliye Bakanlığı’ndan alınarak Adalet Bakanlığı’na bağlan-
ması kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. Şüphe yoktur ki, bu zarureti gerekli kılan en önemli sebep-
lerden birini, Hazine hukukunun yanında, vatandaş haklarının eşit tutulması fikri ve hazine men-

913  Resmî Gazete, Sayı 4258, Yıl 1939



267

1923’ten Günümüze Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

faatinin üstünlüğü düşüncesinin vatandaşların anlayışlarındaki menfi tesirleri ve bunun devam-
lı şikâyet hâlini alan tezahürleri teşkil etmiştir. Böylece, gayrimenkul mülkiyetinin ve ona bağlı 
hakların teminatı olan tapu sicillerinin, genel güveni sağlayıcı nitelikte bir hukukî müessese ola-
rak tutulması ve bulundurulması kesin bir lüzum ve zaruret hâlini almıştır.” 914 denilerek Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Adalet Bakanlığı’na bağlanmasının gerekçesi izah edilmiştir.

On iki yıl süreyle Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü’nün ifa ettiği görevin ve üslendiği sorumluluğun ehemmiyeti bakımından 
teşkilatın tarafsız ve bağımsız bir hüviyete sahip olması gerektiği öngörülerek 10.08.1951 ta-
rihli ve 5840 sayılı Kanun915 ile Başbakanlığa bağlanmıştır. Doğrudan belli bir bakanlıkla de-
ğil de görev alanları açısından bakanlıkların birçoğuyla ilişkili olması sebebiyle Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü’nün Başbakanlığa bağlanmasının isabetli bir karar olduğu söylene-
bilir.  

766 sayılı Tapulama Kanununu görüşmek üzere toplanan komisyona sunulan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İmar ve İskân Bakanlığı’na bağlanması ile alakalı kanun 
teklifi, bu iki kurumun kuruluş gayesi ve faaliyet sahası bakımından farklı olduğu gerekçesiy-
le reddedilmiş iken, 27.11.2002 tarihinde 24949 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kuruluş-
ların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlem”916 gereğince Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü hâlen bağlı olduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlanmıştır.

914  Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1997
915  DÜSTUR, III. Tertib, C.XXXII, s.1938
916  T.C. Resmî Gazete, Sayı 24949, Yıl 2002 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı’na bağlı bulunduğu dö-
nemde Bakanlığın Ulus’ta bulunan binası içinde faaliyetlerini sürdürmüş, Kurumun Adalet 
Bakanlığı’na bağlanmasından sonra ise Kızılay’da hâlen Adalet Bakanlığı hizmet binası ola-
rak kullanılan yapıya taşınmıştır. Başbakanlığa bağlanmasından sonra burada faaliyetlerini 
sürdüren teşkilatımız, Dikmen Yolu üzerinde bulunan ve hâlen Genel Müdürlük hizmet bina-
sı olarak kullanılan binanın yapımı üzerine 1960 yılında yapılan askerî ihtilâl döneminde bu-
raya nakledilmiştir.917 

917  Tapu ve Kadastro Emekli Genel Müdürü Merhum Halim Çorbalı ile yapılan söyleşide bu bilgilere ulaşılmıştır. Kurumun Adalet 
Bakanlığı’ndan Başbakanlığa bağlandığı ve yeni binasına nakledildiği dönemde Muamelat Müdürü (Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı) vazifesi 
ile görevli olduğu öğrenilmiştir.
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J. GÜNÜMÜZDE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1936 tarihli ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü’nün teşkilat ve vazi-
feleri hakkındaki Kanun ve bu Kanunun 3. ve 4. maddesinin değiştirilmesine dair 6206 sayı-
lı Kanun, 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararname ve bu Kararnameye ek olarak çıkarı-
lan 29.04.1976 tarihli ve 7/11625 sayılı teşkilatın merkez ve taşra kadrolarında değişiklik ya-
pılmasına dair Kararname gibi yasal değişikliklerle kurumsal yapının temel taşları oluşturul-
muştur. Teşkilatın hukukî alt yapısı ile ilgili sıkıntılar ve faaliyetlerin işleyişi açısından gideril-
mesi gerektiği düşünülen eksiklikler, yapılan görevlendirmeler ile zamanın şartları göz önün-
de bulundurularak çözüme kavuşturulmuştur. 1936 yılından 1984 yılına kadar olan 48 yıllık 
bir süre zarfında yürürlükte kalan 2997 sayılı Kanunun, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaç-
lar karşısında yetersiz kalması üzerine, tapu ve kadastro hizmetlerini yürütecek organların 
zamanın şartlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve tespit edilen gereksinimlerin 
karşılanması maksadıyla yeni bir kanun hazırlanması zaruri bir durum hâline gelmiştir. Bu a-
maca hizmet etmek amacıyla 3045 sayılı ve 26 Eylül 1984 tarihli Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
bulü Hakkında Kanun918 yürürlüğe konulmuştur.

26/9/1984 tarihinde kabul edilen evveliyatını 8/6/1984 tarih ve 230 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin teşkil ettiği Kanunun birinci maddesine göre; “Bu Kanunun a-
macı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına 

918  DÜSTUR, V. Tertib, C.XXIV, s.4

Günümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Binası
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göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve 
yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.” 

2997 sayılı Kanunla kıyaslandığında yetki ve sorumlulukların genişletilerek arttırıl-
dığı, değişen toplumsal koşulların ve teknolojik gelişmelerin de görevlerin belirlenmesinde 
etkili olduğu 3045 sayılı teşkilat kanununa göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gö-
revleri şunlardan oluşmaktadır: 

a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin so-
rumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde deği-
şikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun o-
larak sağlamak.

b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konu-
daki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulan-
masını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro 
ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak. 

c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf a-
lımı, havaî nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensip-
leri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak.

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, ko-
ordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalı-
şanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınma-
sını sağlamak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatından oluştuğunun 
belirtildiği Kanunun 3. maddesinde yer alan Tapu ve Kadastro Meslek Liselerinin de bu kuru-
ma bağlı olduğuna dair ifade 26.01.2006 tarihinde kabul edilen 5450 sayılı Kanunun919 11. 
maddesi çerçevesinde değiştirilerek bu eğitim kurumu Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş-
tir.

3045 sayılı Kanuna göre; Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, millî güvenlik siya-
setine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve Genel Müdürlü-
ğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 
merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemek görev ve yetki-
siyle donatılmış bir Genel Müdür ve ona yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı 
merkez teşkilatında yer almıştır.

919  Resmî Gazete, Sayı 26069, Yıl 2006 
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Bu Kanuna göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ana hizmet birimleri, danışma 
ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşan merkez teşkilatı dışında Genel Müdür-
lük taşra teşkilatından oluşmaktadır. 3045 sayılı teşkilat yasasıyla son şekline kavuşan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Ana Hizmet Birimleri” ve görevleri şunlardan oluşmakta-
dır:

1. Ana Hizmet Birimleri 

a. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı Ka-
nunda “Muamele Müdürlüğü” ve 2997 sayılı Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin tadiline dair ka-
nunda “Muamelat Müdürlüğü” olarak yer alan daire 1971/1976 tarihli Kararnamelerde “Ta-
sarruf İşleri Dairesi Başkanlığı” adını almıştır. 3045 sayılı teşkilat yasasında da aynı adla yer a-
lan Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır; 

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili 
her türlü hukukî konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek,

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin 
reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlü-
ğe sunmak,

c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin denetimi sonun-
da hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek ve bunların yerine geti-
rilip getirilmediğini takip etmek,

ç) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında teknik yön-
den Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

b. Fen Dairesi Başkanlığı

 1926 senesi Muvazene-i Umûmiye Kanunu’nda Heyeti Fenniye Müdüriyeti 
unvanıyla Tapu Müdüriyeti Umumiyesi’ne bağlı bir müdürlük olarak yer alan birim 1936 se-
nesinde yayınlanan 2997 sayılı Kanunda ve bu Kanunun 3 ve 4. maddelerinin değiştirilme-
sine dair çıkarılan Kanunda Fen Müşavirliği adını almıştır. 1976 sayılı Kararname mucibince 
tapu fen kuruluşlarını yönetmesi dolayısıyla920 unvanı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olmuştur. 
3045 sayılı teşkilat yasasında yer alan geçici 5/b maddesiyle “Özel Kanunlarıyla tapu fen me-
murluklarına verilen görevler, kadastro müdürlük ve şeflikleri teknik görevlilerine” devredil-
mesi ile tapu fen memurluklarının kaldırılması bu dairenin görev, yetki ve sorumluklarının 
yeniden çizilerek Fen Dairesi Başkanlığı olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. 3045 sayılı Kanu-
na göre bu dairenin görevleri şunlardan oluşmaktadır:

920  tkgm.gov.tr
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a) Tapu ve kadastro bölge müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair 
verilen kararlara karşı yapılan itirazları fennî yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdür-
lüğe sunmak,

b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek o-
lup, olmadığını fennî yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak,

c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları 
hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,

ç) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada arşivlen-
mesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek hâlinde kamu ku-
rum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını vermek,

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen harita, kadastro ve yenileme işlem-
leri ile ilgili her türlü fennî konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek,

e) 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve il-
gili yönetmelikte tanımlı görevleri yürütmek,

f ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

c. Tapu Dairesi Başkanlığı 

3045 sayılı teşkilat yasasının 10.maddesinde yer alan Genel Müdürlüğün taşra teşki-
latının bir parçasını oluşturan tapu sicil müdürlüklerinden sorumlu olan Başkanlık; tapu sicil 
müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yap-
mak, tapu sicil müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak 
ve yeniden düzenlenmelerini planlamak, tapu sicil müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait 
istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek, Genel 
Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmakla sorumludur.

d. Kadastro Dairesi Başkanlığı

1341 senesinde çıkarılan 658 sayılı Kanuna istinaden Tapu Müdüriyet-i Umûmiyesi’ne 
merbut bir Kadastro Müdüriyeti’nin kurulması, kadastro işlemlerinin salahiyeti açısından ö-
nemli bir basamak teşkil etmiştir. Kadastro Müdüriyeti, Tapu Umûm Müdüriyeti merkez teş-
kilatına bağlı bir müdürlük durumunda iken kadastro faaliyetlerinin içerdiği ehemmiyet göz 
önünde bulundurularak 1927 senesinde kurumun adı Tapu ve Kadastro Umûm Müdürlüğü 
olarak değiştirilmiştir. Merkez teşkilatında yer alan Kadastro Müdüriyeti tarafından idame et-
tirilen kadastro faaliyetlerine dair işlemlerin çeşitli tarihlerde yürürlüğe konulan Kanun ve 
nizamnâmelerle hukukî alt yapısı oluşturulmuştur. 1936 yılında çıkarılan 2997 sayılı Tapu ve 
Kadastro Umûm Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 3. ve 4. 
maddelerinin tadiline dair 6206 sayılı Kanunda Kadastro Müdüriyeti ile Arazi Kadastrosu ve 
Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü olarak yer alan iki birim tarafından gerçekleştirilen kadast-
ro faaliyetleri 3045 sayılı Kanunla Kadastro Dairesi Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir. Bu 
dairenin 3045 sayılı teşkilat yasası 11. maddesine göre görev, yetki ve sorumlulukları şu şe-
kildedir: 



273

1923’ten Günümüze Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu sicille-
rini düzenlemek, bu amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak iş planla-
masını yapmak, kadastro çalışmalarını yönlendirmek ve yönetmek, her türlü istatistikî bilgi-
leri toplamak ve değerlendirmek.

b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak ve yürüt-
mek.

c) Kadastro ve tapulama müdürlükleri ve şefliklerini yönetmek ve bunların personel, 
yerleşim, donatım ve ikmal planlamasını yapmak. 

d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yeni-
lenmesinin yıllık çalışma programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirle-
ri almak.

e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması ve diğer sebeplerle meydana 
gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili fennî işlerin yapılmasını planla-
mak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak. 

f ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

e. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı

2997 sayılı teşkilat yasasının 3 ve 4. maddelerinin tadiline dair çıkarılan 21.12.1953 
tarihli ve 6206 sayılı Kanunda “Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü” unva-
nıyla, 1955 yılında 6587 sayılı Kanunda Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Reisliği a-
dıyla merkez teşkilatında yer alan birim, 1976 tarihli Kararnamede ise Fotogrametri Dairesi 
Başkanlığı olarak yer almıştır. 3045 sayılı yasada arazi ölçümlerinde teknolojik gelişmelerden 
yararlanmak düşüncesinden yola çıkılarak yapılan değişiklikle Fotogrametri ve Geodezi Da-
iresi Başkanlığı unvanı verilerek en son şekline kavuşturulmuştur. Bu Dairenin teşkilat yasası 
mucibince görevleri şunlardan oluşmaktadır:

a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita yapımı ile gerekli perso-
nel, ödenek, araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, çalışmaları takip ve 
değerlendirmek.

b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma program-
ları yapmak. 

c) Havadan fotoğraf alımı, foto - laboratuvar ve kıymetlendirme işlerini yürütmek. 
d) Programlanan iş bölgelerinde havaî nirengi yapmak. 
e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak.
f ) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokümanları arşivlemek. 
g) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla 

müşterek planlama ve çalışma programları yapmak. 
h) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gere-

ken yerlerde mahalli nirengi şebekelerini kurmak. 
ı) Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerleri arşivlemek.
i)Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
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f. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı

Teşkilatın kuruluşundan itibaren çeşitli isimlerle var olan birim 2997 sayılı Kanunda 
Tapu Sicilleri Müdürlüğü, 6206 sayılı Kanunda Tapu Arşiv Müdürlüğü ve en son 1971 ve 1976 
tarihli Kararnameler ve 3045 sayılı teşkilat yasasıyla “Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı” adını al-
mıştır. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezî ve taş-
ra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek. 

b) Tarihî değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen 
uzmanların ilmî çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek. 

c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına 
göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak.

d) Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek. 

e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planla-
mak ve uygulamayı sağlamak.

f ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

g. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kadrolarında değişiklik yapılması hususun-
da yayınlanan 1976 sayılı Kararnameyle ilk defa merkez teşkilatında “Yabancı İşlemler Daire-
si Başkanlığı” adıyla yer almıştır. 3045 sayılı yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen 
birim “Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı” unvanıyla faaliyet göstermektedir. 3045 sayılı teşkilat 
yasasının 14. maddesine göre Dairenin görevleri şunlardan oluşmaktadır;

a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup da, ha-
riçte oturanların Türkiye’deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini 
takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek.

b) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ger-
çek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak.

c) Bakanlık ve kuruluşlar arası toplantılar ile ilgili olarak devletlerarası emlak müza-
kereleri için görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek.

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
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2. Danışma ve Denetim Birimleri

3045 sayılı teşkilat yasasında yer alan merkez birimlerinin dışında kurumun hukukî 
yönden eksiklerini tamamlamak amaçlı danışma ve denetim birimleri tesis edilmiştir. 

a. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Heyet-i Teftişiyye921 adıyla, daha sonraki yıllar-
da Teftiş Heyeti ve Teftiş Kurulu Başkanlığı adlarıyla teşkilatta denetim ve tahkikat işlemlerin-
den mesul olmuştur. Danışma ve denetim birimlerinden biri olan ve kuruluş esasları ile mü-
fettişlerinin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenen Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Mü-
dürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teş-
kilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yü-
rütmek, özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ile yükümlüdür. 

b. Hukuk Müşavirliği 

Hukuk müşavirliği 3045 sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden; Genel Müdürlü-
ğün diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlık-
ları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre 
adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalar-
da Genel Müdürlüğü temsil etmek, Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifle-
ri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden 
hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yö-
netmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevlidir.

c. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü danışma ve denetim birimleri arasında yer a-
lan Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı 
“Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un922  17. maddesi uyarınca teşkilat yasasından çı-
karılmıştır. Aynı Kanunun 15. inci maddesiyle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teş-
kilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı  Kanun ve diğer kanunlar  ile veri-
len görevleri yapmak üzere “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” kurulmuştur. 18.02.2006 ta-
rihinde yayınlanan bir yönetmelikle çalışma usul ve esasları belirlenen Strateji Geliştirme Da-
ire Başkanlığı’nın görevleri şunlardan oluşmaktadır;

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçe-
vesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluştur-
mak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
921  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Matbû’ât Müdîriyyet-i ‘Umûmiyyesi 1927-1928 
922  DÜSTUR, V. Tertib, C.XLV
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b) İdarenin görev aklanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştir-
mek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve veri-
leri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

d) İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri ince-
lemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve tatmin düzeyini analiz 
etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f ) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürüt-

mek,
g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d. İç Denetim Birimi Başkanlığı

5018 sayılı Kanun ve bu Kanunda 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun i-
le yapılan değişikliklerle iç denetim kavramı gündeme gelmiş ve aynı Kanunla iç denetçile-
rin görevleri düzenlenmiştir. Ayrıca, 26.06.2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kamu İç Denetim 
Birim Yönergesi kapsamında İç Denetim Birimi Başkanlığı oluşturulmasına karar verilmiştir. 
İdarî yönden doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışan iç denetim birimi; yönetici, iç de-
netçiler ve ihtiyaca göre diğer personelden oluşmaktadır.

İç denetim faaliyeti; Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkın-
ma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun 
olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması-
nı, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak ama-
cıyla, Genel Müdürlüğün tüm birimlerinin her türlü işlem ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak yapılır. İç 
denetimin içerdiği alanlar şunlardır: 

a) Genel Müdürlüğün iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve 
değerlendirilmesi,

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim 
metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans 
değerlendirmelerinin yapılması ve önerilerde bulunulması,

d) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politi-
kalara uygunluğunun denetlenmesi,

e)  Muhasebe kayıtları ile malî tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenme-
si,

f ) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve malî tablola-
rın doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

g) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliği-
nin gözden geçirilmesi.
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3. Yardımcı Birimler

Merkez teşkilatında yardımcı hizmet birimleri olarak kurulan başkanlıklar arasında 
Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü bulunmak-
tadır.

a. Personel Dairesi Başkanlığı 

Memurîn ve Levazım Müdüriyeti, Zat İşleri ve Levazım Müdüriyeti, Zat İşleri Müdür-
lüğü, Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlığı gibi farklı isimlerle teşkilata yer alan başkanlık; 
Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yap-
mak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak Genel Müdürlük perso-
nelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini yapmak, Genel Müdürlükçe verilecek 
benzeri görevleri yapmakla sorumlu kılınmıştır.

b. Eğitim Dairesi Başkanlığı

1976 tarihli Kararname ile Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlığı olarak ilk defa teşki-
latta yerini almış, 3045 sayılı teşkilat yasasıyla ise Eğitim Dairesi Başkanlığı adıyla merkez teş-
kilatı yardımcı birimleri arasında görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Teşkilat yasasına göre bu dairenin görev, yetki ve sorumlulukları; Genel Müdürlük 
merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip 
etmek, Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak olarak belirlenmiştir.

c. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

1926 senesi Muvazene-i Umûmiye Kanunu’nda Levazım Dairesi, 1927–1928 Türki-
ye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nde Memurin ve Levazım Müdüriyeti, 1936 senesinde çı-
karılan 2997 sayılı Kanunda Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü, 6206 sayılı Kanunda ise Leva-
zım İşleri Müdürlüğü olarak anılan birim 1971 ve 1976 tarihlerinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün kadrolarında yapılan değişikliklerle alakalı çıkarılan kararnamelerde Dona-

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI

(7 Temmuz 2010 Tarihi  İtibariyle)

MERKEZ TEŞKİLATI BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİ

TAPU SİCİL 
MÜDÜRLÜKLERİ

KADASTRO 
MÜDÜRLÜK VE 

ŞEFLİKLERİ
1100 1326 8270 6177

GENEL TOPLAM 16873
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tım ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 3045 sayılı teşkilat yasasında ise merkez teşkilatı yardımcı bi-
rimleri arasında İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı adıyla yer almıştır. Birimin teşkilat yasa-
sıyla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları şunlardan oluşmaktadır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetle-
ri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanması-

nı sağlamak,
f ) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek,
g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürütmek,
h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel 

Müdür yardımcılarına sunmak,
ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip et-

mek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenlemek, bun-

lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yü-

rütmek,
l) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütül-

mesini sağlamak, 
m) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere gö-

re yürütmek,
n) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

4. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

1987 tarihli ve 3402 sayılı “Kadastro Kanunu”nun 37. maddesinde yer alan “Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge mü-
dürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir.” ifadesine istinaden tesis edilmiştir. Dö-
ner Sermaye İşletmeleri’nin yetkileri ilgili Kanunda şu şekilde yer almıştır: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararının 
ve millî ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hâllerde; 
kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya ve her 
türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. Genel Mü-
dürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topoğrafik harita, fotoğraf, nirengi ve poligon 
değerleri, her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşılığında verebilir, teknik aletleri, uçakları ve 
benzeri araç ve gereçleri kiralayabilir.
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Genel Müdürlük merkez teşkilatının yardımcı birimleri arasında yer alan“Savunma 
Uzmanlığı”, 29.5.2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldı-
rılmış ve yine bu fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme gö-
revlerinin, idarî ve malî işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ta-
rafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Yeni kanuna geçiş sürecinde Genel Müdürlüğün gerçekleştirdiği faaliyetlerde olabi-
lecek aksamaların da önüne geçmek amacıyla, teşkilat yasasına geçici olarak eklenen mad-
dede yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatının üniteleri tarafından yü-
rütülmeye devam edilmesine karar verilmiştir.  

3045 sayılı teşkilat yasasının çıkarılmasının ardından; 5 Haziran 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 25 Haziran 
1932 tarihli ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Ka-
nun ile bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hü-
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarının belirlen-
diği 3045 sayılı kanun ile teşkilat yapısı genel anlamda oluşturulmuş fakat kurumun kadastro 
kısmında var olan yasal boşluklar ve eksiklikler giderilememiştir. 3045 sayılı yasanın kadast-
ro ile ilgili faaliyetlerinde 15.12.1934 tarihli ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” i-
le 28.6.1966 tarihli ve 766 sayılı “Tapulama Kanunu”, 21.6.1987 tarihinde 3402 sayılı “Kadast-
ro Kanunu” hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar uygulamada kalmış, kadastro ve tapulama 
müdürlüklerinin görev ve yetkileri, kadastro müdürlüğü veya şefliklerince yerine getirilip, sö-
zü edilen kanunların uygulanmasına devam edilmiştir.
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5. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TAŞRA TEŞKİLATI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatını düzenlemeye yönelik 25 
Haziran 1932 tarihinde çıkarılan ve bu alandaki ilk yasal dayanak olan 2015 sayılı Kanun ile 
Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı kadroları teşkilattaki yerini almıştır. 2015 sayı-
lı Kanunun ardından 15 Kanun-i Evvel 1934 tarihli ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Ka-
nunu” yürürlüğe girerek il ve ilçe sınırları içerisinde kadastro ve tapu tahrir komisyonları oluş-
turulmuş ve yine aynı yıl içerisinde çıkarılan 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. maddesi uyarın-
ca taşra teşkilatında görev yapacak tapu sicil muhafızları ve memurlarının yetki ve sorumlu-
lukları belirginleştirilmiştir. Taşra birimlerinin ve kadrolarının belirlenmesine dair çıkarılan bu 
kanunların ardından çıkarılan, 2997 sayılı yasa ile 29 Mayıs 1934 tarihli ve 2464 sayılı Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü Kadro Cetvelinde Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile 
yapılan düzenlemeler birlikte “Grup Tapu Sicil Müdürlükleri” ve bu gruplara bağlı “Tapu Sicili 
Muhafızlıkları veya Memurlukları”ndan oluşan iller kuruluşu yeni teşkilat yasasıyla gerçekleş-
tirilen değişikliklere kadar bu şekilde kalmıştır. Ayrıca taşrada uygulanacak kadastro ve tapu-
lama işlemleri için tesis edilen kadastro müdürlükleri ve tapulama müdürlükleri de iller teş-
kilatının bir parçasını oluşturmuştur. 3045 sayılı teşkilat yasası yürürlüğe girinceye kadar ya-
pılan bu değişikliklerle teşkilatın taşra birimleri oluşturulmuş, tesis edilen birimlerin görev ve 
yetkileri belirlenmiştir. 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

26.09.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Gö-
revleri Hakkında Kanuna göre taşra teşkilatı kurmakla sorumlu olan genel müdürlük, Kanu-
nun 28. maddesine göre de, Kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinleri düzenlemekle görevli ve yetkili kılınmıştır. 
Bu görev ve yetkiye dayanılarak kurumun taşra teşkilatını düzenlemeye yönelik 19.04.2001 
tarih ve 24378 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra 
Teşkilatının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” 923  yürürlüğe girmiştir. Taşra 
teşkilatının  görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacı ile çı-
karılan bu Yönetmelik, bölge, tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin görevleri ve bu müdür-
lükler personelinin görev, yetki ve  sorumluluklarını kapsamaktadır. Bu Yönetmelik mucibin-
ce, tapu ve kadastro hizmetlerinin çabuk, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve de-
netimi için Tapu ve Kadastro Genel  Müdürü’nce Türkiye’nin  coğrafî durumu, ulaşım imkanı 

923  T.C. Resmî Gazete, Sayı 24378, Yıl 2001
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dikkate alınarak en az iki ili kapsayacak şekilde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri kurul-
ması uygun görülmüştür. Denetim birimi ile tapu şube müdürlüğü, kadastro şube müdürlü-
ğü, idari ve mali işler şube müdürlüklerinden meydana gelen Tapu ve Kadastro Bölge Müdür-
lüklerinin bu Yönetmeliğin 4. maddesine göre görevleri şunlardan oluşmaktadır;

a) Bölgesi içerisinde taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlerinin yapılma-
sını, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, 
sicil ve belgelerinin korunmasını, ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak,

b) Tapu sicil müdürlüklerinin, Medenî Kanun’un 925. ve Tapu  Sicil Tüzüğü’nün 23. 
maddesi uyarınca vermiş oldukları red kararlarını, birinci derecede inceleyerek karara bağla-
mak ve verilecek karara itiraz hâlinde konuyu Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,

c) Bölgesi içerisinde, tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerini Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nca uygun görülen ve Genel Müdürlükçe onaylanan yıllık denetim programlarına 
göre denetlemek, denetim raporları hakkında direktif vermek ve sonuçlarını izlemek, dene-
timin genel sonuçlarını Teftiş Kurulu  Başkanlığı’na  bildirmek, rapor ve  talimatları ise Genel 
Müdürlüğe ilgili daire başkanlığına göndermek,

d) Müfettişler  tarafından  düzenlenen  cevaplı teftiş  raporları hakkında, bölge mü-
dürlüğü görüşünü bildirmek,

e) Rapor, fezleke ve dilekçeler ile Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birim-
lere iletmek, izlemek ve sonuçlarını merkeze bildirmek, bölge müdürlüğü denetim birimi 
görevlilerince düzenlenen fezleke ve soruşturma raporlarının  birer örneğini Teftiş  Kurulu  
Başkanlığı’na göndermek,

f ) Bölgesi içerisinde, kadastronun yapılmasına, teknik ve  uygulama niteliğini kay-
beden kadastro  ve  tapulama  paftalarının  yenilenmesine ilişkin önerileri Genel Müdürlüğe 
sunmak, uygun görülmesi hâlinde gereğini yaptırmak ve sonuçlarını izlemek,

g) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde, bölgesi içerisindeki tapu  sicil ve  
kadastro  müdürlüklerinde ve  kadastro şefliklerinde tesis   edilen   tapu  kayıt, plan ve belge 
örneklerini mevzuatına uygun olarak arşivlemek, sicil ve belgelerin korunmasını ve emniye-
tini  sağlamak,

h) Tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerine ait  istatistikî bilgiler ile mesaî 
cetvellerinin  süresinde  bölge  müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, bunları değerlendirmek 
ve sonuçlarını Genel  Müdürlüğe bildirmek,

i) Bölgesi içerisinde, tapu ve kadastro ile ilgili  donatım ve destek hizmetlerine iliş-
kin her türlü tedbiri almak,

j) Bölge müdürlüğü ve  bağlı  müdürlüklerin  ihtiyaçlarını  tesbit etmek ve satın alın-
masını sağlamak,

k) Bölge müdürlüğüne ve bağlı müdürlüklerin verimini ve iş akımını takip ederek 
personel ihtiyaçlarını tesbit  etmek, personel planlamasını yaparak bölgesi için kadro tahsi-
sine ihtiyaç olduğunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, bölgesi içerisinde sicili mahal-
linde tutulan personelin atama, yer değiştirme ve özlük haklarına ilişkin  işlemleri  yapmak, 
sicilleri tutmak, görevli personelin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak, gerektiğinde eği-
timlerini sağlamak,

l) Bölgeye bağlı müdürlüklerin mevzuat ile ilgili sorularına  cevap vermek ve uygu-
lamada ortaya çıkan teknik ve hukukî  konulara  çözüm getirecek şekilde ilgili müdürlüğe ta-
limat vermek,
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m) Bölgeye bağlı illerde düzenlenen il planlama koordinasyon  kurulu ve diğer top-
lantılarda kurumu temsil etmek,

n) Müdürlükte geçici işçi çalışması hâlinde İş  Kanunu ve  Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile yapılması gereken işlerin, bu kanunlarda  belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağla-
mak,

o) Mevzuatın ön gördüğü görevler ile  Genel  Müdürlükçe  verilen benzeri işleri yap-
makla görevlidir.

Bu Yönetmelik mucibince müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı, şef, sicil memuru, 
bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, arşiv memuru, sicil katibi, geçici işçi ve 
hizmetliden oluşan ve taşra teşkilatının bir parçası olan tapu sicil müdürlüklerinin görevle-
ri şunlardır;

a) Yetki alanlarında, mevzuat çerçevesinde  taşınmaz  mallara ait her türlü akit ve 
tescil vs. işlemleri yapmak,

b) Mevzuata aykırı istemleri Medenî Kanun’un 925 ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün  23. mad-
desi gereğince  reddetmek, bu  karara karşı  ilgilisinin bölge müdürlüğüne itirazı hâlinde, iş-
lemli evrakları ile tapu kayıt örneklerini  yedi gün  içinde bölge müdürlüğüne göndermek, 
red  kararının bozulması  hâlinde  bozma kararına uyarak istemi yerine getirmek,

c) Müfettişler ve bölge denetim elemanları tarafından  düzenlenen cevaplı teftiş ra-
porları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu bölge müdürlüğüne gönder-
mek,

d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fenne ilişkin  talepleri,  hak  sahibi  veya 
yetkili vekilinden geldiğinin tesbiti hâlinde, görevli kadastro müdürlüğü veya şefliğine ilet-
mek,

e) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fenne ilişkin talepleri  hak sahibi  veya  yet-
kili vekilinden geldiğinin tesbiti hâlinde, görevli kadastro müdürlüğü veya şefliğine iletmek,

f ) Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme  sonunda  düzenlenen ana ve 
yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında 
devir almak,

g) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz malla-
ra ait ana  ve yardımcı  siciller ile  diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı  
örneklerini  devir teslim çizelgesi karşılığında devir almak veya devir etmek,

h) Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu  senedi, ipotek bel-
gesi, ipotek terkin  cetvelleri  ile  aylık  istatistik cetveli ve bilgisayar çıktılarını ve benzeri bel-
geleri Genel  Müdürlüğe veya  istenildiğinde  bölge müdürlüğüne, takip eden ayın on beşi-
ne kadar göndermek,

i) İtirazlı olup da kadastro mahkemelerince karara  bağlanan  taşınmaz malların tes-
cilinden sonra bunlara ait listeleri Genel Müdürlüğe veya istenildiğinde bölge müdürlüğüne 
geciktirilmeksizin göndermek,

j) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri veya şeflikleri ve diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmetin  aksamadan yürütülmesini sağlamak,

k) Mahkemeler, kamu  kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek  ve  tüzel  ki-
şilerce istenilen bilgiler ve belge örneklerini bu konudaki mevzuata uygun olarak zamanın-
da vermek veya göndermek,

l) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,
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m) Müdürlüğün personel, ödenek, araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen 
süreler içinde veya gerektiğinde bölge müdürlüğüne bildirmek,

n) Müdürlüğün personel, malî ve idarî hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak,

o) Genel Müdürlük ve bölge müdürlüğünce verilen  benzeri  işleri yapmakla görev-
lidir.

 Taşra teşkilatının kadastro işlemleriyle alakalı birimi olan kadastro müdürlükleri; 
müdür, müdür yardımcısı ile yeteri sayıda kontrol mühendisi, mühendis, kadastro üyesi, ka-
dastro şefi, kontrol memuru, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni, veri  hazırlama kont-
rol  işletmeni  sicil memuru, sicil  katibi, arşiv  memuru, jaloncu, şoför, bekçi ve  hizmetliler-
den oluşur. Bu Yönetmeliğin 22. maddesine göre belirlenen kadastro müdürlüğünün görev-
leri şunlardır;

a) 21.06.1987  gün sayılı 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve  ilgili yönetmeliklerde belir-
tilen görevleri yapmak,

b) 25.06.1983 gün 2859 sayılı Tapulama  ve Kadastro  Paftalarının Yenilenmesi  Hak-
kında Kanun ve Yönetmeliği hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek,

c) 21.05.1959 gün 7269 sayılı Afet Kanunu’nun 02.07.1968 gün 1051 sayılı Kanunla 
değişik 18.maddesi uyarınca, talep edilen yerin kadastrosunu yapmak,

d) 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununca verilen görevleri yapmak,
e) Diğer kanunlarla müdürlüğe verilen görevleri yapmak,
f ) Tescil için ibraz edilen her çeşit  harita ve planların ( imar uygulaması, kamulaştır-

ma, ayırma, zemin düzenlemesi, arazi toplulaştırması vs.) ilgili yönetmelik hükümlerine gö-
re kontrollerini yapmak,

g) Talep hâlinde aplikasyon, parsellerin yerinde gösterilmesi, birleştirme  ve cins de-
ğişikliği işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapmak,

h) Talep üzerine müdürlükçe yapılan işlemlerle kontrolü yapılan harita ve planların, 
tapu siciline tescilinden sonra paftalarına  işlemek suretiyle güncelliğini sağlamak ve teknik  
belgeleri arşivlemek,

i) Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini ko-
rumak, kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

j) Müdürlük hizmetlerine  ilişkin personel, araç-gereç ve  ödenek ihtiyaçlarını tesbit 
etmek, sağlamak,

k) İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi, ilgili yönet-
melik ve Genel Müdürlük emirlerine  göre  kontrolünü yapmak,

l) Müdürlüğün hizmetleri ile ilgili olarak diğer kamu  kurum ve kuruluşlarla koordi-
nasyonu sağlamak, il planlama ve koordinasyon kuruluna katılmak,

m) Müdürlüğün personel, malî ve idarî hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak,

n) Müfettişler ve bölge denetim elemanları tarafından düzenlenen cevaplı teftiş ra-
porları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu bölge müdürlüğüne gönder-
mek,

o) Genel Müdürlük, bölge müdürlüğü ve mülkî amirce verilen ve mevzuatta öngö-
rülen benzeri görevleri yapmakla görevlidir.
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SIRA 
NO

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI 
İLLER

KADASTRO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADEDİ

KADASTRO 
ŞEFLİĞİ ADEDİ 

TAPU SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADEDİ
TOPLAM

1 ANKARA

ANKARA 9 9 25 43
BOLU 3 1 9 13
ÇANKIRI 3 0 12 15
DÜZCE 1 1 8 10
KIRIKKALE 1 3 9 13
TOPLAM 17 14 63 94

2 İSTANBUL

İSTANBUL 15 2 40 57
KOCAELİ 3 2 12 17
SAKARYA 2 3 16 21
TOPLAM 20 7 68 95

3 İZMİR

AYDIN 6 6 17 29
İZMİR 15 8 30 53
MANİSA 6 6 16 28
TOPLAM 27 20 63 110

4 BURSA

BALIKESİR 11 3 19 33
BURSA 6 6 17 29
ÇANAKKALE 4 4 12 20
YALOVA 1 0 6 7
TOPLAM 22 13 54 89

5 KONYA

AKSARAY 1 1 7 9
KARAMAN 2 0 6 8
KONYA 14 3 31 48
TOPLAM 17 4 44 65

6 ANTALYA

ANTALYA 5 4 19 28
BURDUR 2 1 11 14
ISPARTA 4 1 13 18
TOPLAM 11 6 43 60

7 DİYARBAKIR

BATMAN 1 0 6 7
DİYARBAKIR 3 1 17 21
SİİRT 1 0 7 8
ŞIRNAK 1 0 7 8
TOPLAM 6 1 37 44

8 ERZURUM

AĞRI 2 1 8 11
ARDAHAN 1 0 6 7
ERZİNCAN 2 2 9 13
ERZURUM 7 1 20 28
IĞDIR 1 2 4 7
KARS 2 0 8 10
TOPLAM 15 6 55 76

9 TRABZON

ARTVİN 2 0 8 10
BAYBURT 1 0 3 4
GİRESUN 5 1 16 22
GÜMÜŞHANE 3 0 6 9
RİZE 4 0 12 16
TRABZON 12 0 18 30
TOPLAM 27 1 63 91

10 SAMSUN

AMASYA 3 3 7 13
ORDU 7 0 19 26
SAMSUN 5 5 17 27
SİNOP 3 2 9 14
TOPLAM 18 10 52 80

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI MÜDÜRLÜK VE ŞEFLİKLER
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SIRA 
NO

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI 
İLLER

KADASTRO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADEDİ

KADASTRO 
ŞEFLİĞİ ADEDİ 

TAPU SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADEDİ
TOPLAM

11 KAYSERİ

KAYSERİ 6 3 16 25
KIRŞEHİR 1 3 7 11
NEVŞEHİR 2 3 8 13
NİĞDE 2 4 6 12
TOPLAM 11 13 37 61

12 HATAY

ADANA 4 2 15 21
HATAY 2 5 12 19
MERSİN 7 0 13 20
OSMANİYE 2 0 7 9
TOPLAM 15 7 47 69

13 GAZİANTEP

GAZİANTEP 5 1 9 15
KAHRAMANMARAŞ 4 1 10 15
KİLİS 1 0 4 5
TOPLAM 10 2 23 35

14 EDİRNE

EDİRNE 4 2 9 15
KIRKLARELİ 2 3 8 13
TEKİRDAĞ 3 5 9 17
TOPLAM 9 10 26 45

15 VAN

BİTLİS 3 0 7 10
HAKKARİ 1 0 4 5
MUŞ 2 0 6 8
VAN 4 0 12 16
TOPLAM 10 0 29 39

16 ELAZIĞ

BİNGÖL 1 0 8 9
ELAZIĞ 3 0 11 14
MALATYA 4 2 14 20
TUNCELİ 2 0 8 10
TOPLAM 10 2 41 53

17 ESKİŞEHİR

AFYON 5 3 18 26
BİLECİK 3 1 8 12
ESKİŞEHİR 2 2 14 18
KÜTAHYA 4 1 13 18
TOPLAM 14 7 53 74

18 DENİZLİ

DENİZLİ 7 1 19 27
MUĞLA 6 4 12 22
UŞAK 4 1 6 11
TOPLAM 17 6 37 60

19 KASTAMONU

BARTIN 1 0 4 5
KARABÜK 2 0 6 8
KASTAMONU 6 1 20 27
ZONGULDAK 6 0 6 12
TOPLAM 15 1 36 52

20 SİVAS
SİVAS 8 0 17 25
TOKAT 6 0 12 18
TOPLAM 14 0 29 43

21 ŞANLIURFA

ADIYAMAN 2 1 9 12
MARDİN 2 0 10 12
ŞANLIURFA 2 4 11 17
TOPLAM 6 5 30 41

22 YOZGAT
ÇORUM 5 2 14 21
YOZGAT 9 0 14 23
TOPLAM 14 2 28 44

GENEL TOPLAM 325 137 958 1420
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6. 07 HAZİRAN 1994 TARİHLİ TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ

07 Haziran 1994 tarihli ve 21953 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tapu Sicil Tüzü-
ğü924 hâlen uygulanmakta olan tapu sicilinin hukukî dayanağıdır. Bu Tüzüğün amacı; Türk 
Medenî Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. 

Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki aynî ve şahsî hakların tapu siciline tescil edilme ko-
şullarını, tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemlerini kapsayan bu Tüzüğe göre her ilçenin 
idarî sınırları bir tapu sicil bölgesidir ve tapu sicili, bölgesi içindeki her mahalle veya köy için 
ayrı ayrı düzenlenir. Genel müdürlük taşra teşkilatının biçimlendirildiği ve görev ve sorum-
luluklarının son şekline kavuştuğu bu Tüzük gereğince Genel Müdürlük, işlemlerin ve nüfus 
yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilme yetkisine sahiptir. 
3045 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren ve 3045 sayılı teşkilat yasasında belirtilmeyen 
birçok konunun açıklaması yapılan tüzük, tapu işlemlerinin hukukî dayanağını oluşturmuş-
tur. Bu Kanunun uygulamaya girmesiyle 8 Teşrin-i Evvel 1930 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü uygu-
lamadan kaldırılmıştır.

924  DÜSTUR, V. Tertib, C.XXXIII
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A. ARŞİV BELGELERİ

1. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ

A.AMD (Sadaret Âmedî Kalemi Belgeleri): Dosya no: 1/88; 28/82; 66/62; 82/97; 92/23
A.DFE (Bâb-ı Âsafî-Defterhane-i Amire Kalemi): Dosya no: 134/4; 135/14; 136/109; 136/82
A.DVN.MHM (Sadaret-Divân ‘Beylikçi’ Kalemi-Mühimme Evrakı): Dosya no: 5/5; 8/44; 8A/99; 30/83
AE.II.AHMED (Ali Emiri-II.Ahmed): Dosya no: 20/2152
A.MKT (Sadaret Mektubî Kalemi): Dosya no:28/47; 6/36
A.MKT.MHM (Sadaret-Mühimme Kalemi Evrakı): Dosya no: 209/79; 232/10; 353/88; 201/1; 213/97; 224/59; 
227/78; 276/97; 298/34
A.MKT.MVL (Sadaret Mektubî Kalemi-Meclis-i Vâlâ Yazışmaları): Dosya no: 33/64; 49/87; 132/34; 136/74; 
82/4
A.MKT.NZD (Sadaret Mektubî Kalemi-Nezaret Ve Devâir Yazışmaları): Dosya no: 29/96; 303/50; 305/72; 311/41; 
246/82; 292/19; 328/72; 311/61; 336/87; 337/53; 337/24; 421/93; 70/46
A.MKT.UM (Sadaret Mektubî Kalemi-Umumi Yazışmalar): Dosya no:100/100; 295/21; 349/34; 351/70; 326/57; 
326/43; 522/100; 452/44; 539/44; 404/20; 409/98
C.AS (Cevdet-Askeriye): Dosya no: 3670
C.BLD (Cevdet-Belediye): Dosya no: 13/631; 66/3285; 97/4805
C.DH (Cevdet-Dahiliye): Dosya no: 3478; 34/1669
C.EV (Cevdet-Evkaf): Dosya no: 251/12665; 23019/1124
C.ML (Cevdet-Maliye): Dosya no: 266/10877; 342/14093; 487/19869; 655/26828; 169/7124; 92/5991; 670/27472; 
448/18149; 39/1756; 79/3633; 318/13087; 3336; 549/22584; 705/28775
C.SM (Cevdet-Saray): Dosya no: 50/2516
C.TZ (Cevdet-Timar): Dosya no: 105/5202; 77/3835; 96/4776
D.BŞM.MHF (Bab-ı Defteri-Başmuhasebe Kalemi, Mühimme Evrakı): Dosya no: 43/1 
DH.İ.UM (Dahiliye-İdare-i Umumiye Belgeleri): Dosya no: 20-27/14-44
DH.İD (Dahiliye-İdare): Dosya no: 160.1/28; 160-2/47; 43-1/33
DH.MKT (Dahiliye-Mektubi Kalemi): Dosya no: 1155/34; 1405/100; 504/58; 2020/76; 2169/59; 2729/45; 
2797/80
DH.MUİ (Dahiliye Nezareti-Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Belgeleri): Dosya no:47-2/6
DH.SAİD (Dahiliye-Sicil-i Ahval İdaresi): Dosya no: 18/211
DH.ŞFR (Dahiliye-Şifre Kalemi): Dosya no:91/260
DH.UMVM (Dahiliye-Umur-ı Mahalliye ve Vilayet Müdürlüğü): Dosya no: 100/60; 20-23/14-102; 121/21
HAT (Hatt-ı Hümayun): Dosya no: 34/1715; 107/4251; 194/9601-1; 199/10134; 214/11741; 470/23009; 470/23038; 
474/23209-1; 475/23292-1; 481/23603; 481/23599-1; 521/25465-1; 554/27440; 603/29524; 651/31795; 666/32439; 
1005/42164; 1260/48730; 1272/49269; 1357/53220-21; 1559/44
HR.İM (Hariciye Nezareti-İstanbul Murahhaslığı): Dosya no: 177/27
HR.TO (Hariciye Nezareti-Tercüme Odası): Dosya no:407/61
HRT.h (Haritalar)Gömlek no:566
İ.DFE (İradeler-Defterhane-i Amire Kalemi): Dosya no: 22/1327 M-02; 4/1313-M-01
İ.DH (İradeler-Dahiliye) Dosya no: 185/10305; 205/11780; 1289/101456; 73/3602
İ.DUİT (İradeler-Dosya Usulü): Dosya no: 6/8; 8/8; 53/82; 53/85
İ.KAN (İradeler-Kanun ve Nizamat): Dosya no:2/1313-Z-3
İ.ML (İradeler-Maliye): Dosya no: 18/1314-M-33; 94/1332-Ş-02
İ.MMS (İradeler-Meclis-i Mahsus): Dosya no: 17/743; 132/5655; 158/1331 Ra-32; 102/4294; 42/1724; 84/3629
İ.MSM (İradeler-Mesail-i Mühimme): Dosya no: 20/469; 21/513
İ.MVL (İradeler-Meclis-i Vala): Dosya no:  183/5504; 437/19325; 444/19777; 447/19904; 103/2261; 135/3662; 
205/6572; 205/6573
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İ.ŞD (İradeler-Şura-yı Devlet): Dosya no: 122/1332-Ra-2; 122/1333-Z-2; 68/3983
İ.TAL (İradeler-Taltifat): Dosya no: 133/1315-L-187
İ.TNF (İradeler-Ticaret ve Nafia): Dosya no: 12/1321-R-1 
İE.ML (İbnülemin-Maliye): Dosya no: 20/1894 ve 7/509
MADd (Maliyeden Müdevver Defterler): Defter no: 4867
MF.MKT (Maarif Nezareti-Mektubi Kalemi): Dosya no: 500/10; 583/24; 67/91; 989/77; 491/22; 498/38; 586/29; 
739/37; 1138/36
MV (Meclis-i Vükela Mazbataları): Dosya no:116/92;159/99; 166/52; 233/21
ŞD (Şura-yı Devlet Belgeleri): Dosya no: 85/20; 79/42
TFR.I.MKM (Teftişat-ı Rumeli-Rumeli Müfettişliği Makamat Evrakı): Dosya no:5/485
TTd (Tapu Tahrir Defterleri): Defter no: 727
Y.A.RES (Yıldız-Resmi Maruzat): Dosya no: 153/19; 100/21; 112/84; 114/57; 127/64
Y.A.HUS (Yıldız-Sadaret Hususi Maruzat Evrakı): Dosya no: 239/48
Y.EE (Yıldız Esas Evrakı): Dosya no: 36/12; 12/21
Y.MTV (Yıldız-Mütenevvi Maruzat): Dosya no: 165/88; 138/99
Y.PRK.A (Yıldız Perakende Evrakı-Sadaret Evrakı): Dosya no: 3/62, 3/63
Y.PRK.AZJ (Yıldız Perakende Evrakı-Arzuhal ve Jurnaller): Dosya no: 28/46; 37/60
Y.PRK.DFE (Yıldız Perakende Evrakı-Defterhane-i Amire Kalemi): Dosya no: 1/46; 1/102
Y.PRK.ML (Yıldız Perakende Evrakı-Maliye Nezareti Maruzatı): Dosya no: 29/3
Y.PRK.ŞD (Yıldız Perakende Evrakı-Şura-yı Devlet): Dosya no:1/12
Y.PRK.UM (Yıldız Perakende Evrakı-Umum Vilayetler Tahriratı): Dosya no: 5/61

2. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kûyûd-ı Kadîme) ARŞİVİ

       TKGM.TTd. (Tapu Tahrir Defterleri): 
       Mufassal Defterler: 9, 31, 38, 49, 72, 97,101, 104, 117, 126, 136, 142, 153, 160,161, 171, 174
       İcmâl Defterler: 227, 241, 264, 336
       Evkâf Defterleri: 537, 538, 539, 541, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 561, 563, 573, 585, 586

       TKGM.TTd. (Tahrirlerle İlgili Diğer Defterler): 
Rûznâmçe Defterleri: 793, 940, 950 
Derdest Defterleri: 382, 420, 528
Cebe Defterleri: 2082, 2103
Yoklama Defterleri: 116, 131, 159
Kal’a ve Mustahfızân Defterleri: 1949, 1962

TKGM.İLMd. (Kûyûd-ı Kadîme İlmühaber Defterleri): Cilt No:1, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 163

TKGM.KK (Kûyûd-ı Kadîme-Diğer Defterler): Cilt no: 8, 33, 79, 81, 107, 145, 179-183, 194, 196-202

TKGM. “1247 Senesinden Beri Defter-i Hâkânî Nezâreti ve Emânetiyle Vergi Emânetinde Bulunmuş Olan Vüzerâ-i   
‘Azâm ve Ricâl-i Zevi’l-İhtirâm Hazerâtının Esâmîsiyle Tarih-i Ta’yîn ve Müddet-i Me’mûriyetlerini Mübeyyin 
Defterdir”

3. TOPKAPI SARAYI MÜZE ARŞİVİ:
D.2875, D.3208, D.3298, D.6998, D.7150
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B. KAYNAK ESERLER

Ali Haydar, Şerh-i Cedidü’l Kanunu’l-Arazi, İstanbul 1311
Atıf Bey, Arazi Kanunname-i Hümayunu Şerhi, İstanbul 1330
Halid Ziya, Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olmalıdır?, İstanbul 1928
Hüseyin Hüsni Efendi, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1310
Karakoç Serkiz, Tahşiyeli Kavanin, C.I-II, İstanbul 1341
Kavanin-i Teşrifat, “Rütbe-i Tevki’i”, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa Katalogu, no: 813
Komisyon, “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Kanunname Layihası”, İstanbul 1328, İSAM Ktp., Katalog no:347.21
Mahmud Esad, “Defter-i Hakani Hakkında Bir Layiha”, Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, İstanbul 1325, C.1, 
S.13
Mardinînizâde Ebu’l-ûlâ, Kavanin-i Tasarrufiye, İstanbul 1927
Mehmed Süreyya Bey, Sicil-i Osmani, C.I-IV, Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi Efendi katalogu, no:1092 
Ömer Avni, Kanun-ı Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hakani, sene 1051, Süleymaniye Ktp. Yahya Tevfik Katalogu, no: 278
Rehber-i Muamelat, Bilimum Defter-i Hakani İdarelerince Cereyan İden Muamelat-ı Tasarrufiyede Mâbe’l-tatbik 
olacaktır, Samsun 1339
Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar Tarihi, Haz. Ahmed Refik, İstanbul 1928, Süleymaniye Ktp. İhsan Mahvi 
Katalogu no:67-68
Şanizade Mehmed Ata’ullah Efendi, Tarih-i Osmani, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Katalogu no: 4809
Teşrifat-ı Kadime, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Katalogu, no: 4907, vrk.116-117
Vasıf Ahmed, Tarih-i Vasıf, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Katalogu no:2190

C. YAYINLANMIŞ ARŞİV BELGELERİ VE KAYNAK ESERLER

Abdulkadir Kadri Efendi, Topçular Katibi Tarihi, Haz. Ziya YILMAZER, Ankara 2003
Abdurrahman Şeref, Müsahabe-i Tarihiye, Haz: Mübeccel Nami DURU, İstanbul 1980
Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, Ter. F.Hakan ÖZKAN, Ankara 1999
Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, Haz.Cavid BAYSUN, Ankara 1991
Ahmed Lütfi Efendi (Vak’a-nüvis), Lütfi Efendi Tarihi, Haz.Münir AKTEPE, Ankara 1989
Ahmed Vasıf Efendi, Mehâsinü’l-‘Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr, Haz.Mücteba İLGÜREL, Ankara 1994
AKTEPE, Münir, “Szigetvar Livası Kanunnamesi”, Kanuni Armağanı, Ankara 2001
ANHEGGER, Robert, İNALCIK, Halil, Kanunname-i Sultanî Ber Muceb-i Örf-i Osmanî, Ankara 2000
Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-1704), Haz.Abdülkadir ÖZCAN, Ankara 2000
Anonim Tevarih-i Al-i Osman, Haz. Nihat AZAMAT, İstanbul 1992
Aşık Paşazâde, Tevarih-i Âl-i Osman, Haz. Kemal YAVUZ, M.A.Yekta SARAÇ, İstanbul 2007
Ayn-ı Ali Efendi, Kanunname-i Al-i Osman, Çev.Hadiye TUNCER, Ankara 1962
Ayn-ı Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Mali Güçleri, Çev.Hadiye 
TUNCER, Ankara 1964
BARKAN, Ömer Lütfi, “H.933-934 (M.1527-1528) Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İÜ. İletişim Fak. Dergisi, 
BARKAN, Ömer Lütfi, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri, Ankara 1988
BARKAN, Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları: Kanunlar, İstanbul 
1943
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri, C.3, 5, 7, 12, 13, 72
BOSTAN, Hanefi, “XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Yönetiminde Niksar Şehri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, C.III, K.3, 
Ankara 2002
ÇAĞATAY, Neşet, “Osmanlı İl Kanunnamelerinden Örnekler”, 
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesayihü’l- Vüzera ve’l-Ümera (Devlet Adamlarına Ögütler), Haz: UĞURAL, Hüseyin 
Rağıp, Ankara 2000
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat, Haz.Abdülkadir ÖZCAN, Ankara 1995
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DELİLBAŞI, Melek “1564 Tarihli Mufassal Yanya Livası Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, TTK-Belgeler, 
C.XVII, S.21, Ankara 1996, s.10
Devlet Salnamesi (1325 senesi), Devlet-i Osmaniye’nin 1325 Senesi Bütçesi, Defter-i Hakani Nezareti kısmı
Engelhard, Tanzimat ve Türkiye, Çev.Ali REŞAD, İstanbul 1999
Eyyübi Efendi Kanunnamesi, Haz. Abdülkadir ÖZCAN, İstanbul 1994
GÖKBİLGİN, M.Tayyib “Kanuni Sultan Süleyman’ın Timar ve Zeamet Tevcihleri ile İlgili Fermanları”, İÜ. Ed.Fak. 
Tarih Dergisi, , C.XVII, S.22, İstanbul 1967
GRİGNASCHI, Mario “Mufassal Kadastrolar İçin İl-Yazıcıların Defatir-i İdadiyeleri”, XII. Türk Tarih Kongresi, C.III, 
Ankara.1999, s.679
GÜMÜŞÇÜ, Osman “Osmanlı Mufassal Tahrir Defterlerinin Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası Bakımından Önemi”, XIII. 
Türk Tarih Kongresi, C.III, K.III, s.1322-23
Hadidi, Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523), Haz. Necdet ÖZTÜRK, İstanbul 1991
Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical, Haz. Fahri Ç.DERİN, İstanbul 1978
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Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman, Haz.Sevim İLGÜREL, Ankara 1998
İbn-i Haldun, Mukaddime, Haz. Süleyman ULUDAĞ, İstanbul 1988
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İLHAN, M. Mehdi, “XVI.Yüzyıl’ın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfus ve Vakıfları: 1518 ve 1540 Tarihli Tapu 
Tahrir Defterlerinden Notlar” AÜ.DTCF Tarih Dergisi, C.16, S.27, Ankara 1992
İNALCIK, Halil, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arnavid, Ankara 1987
KALDY-NAGY, Gyula, Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562), Ankara 1971
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Defter Emini Adı Başlama 
Tarihi

Ayrılma 
Tarihi

Görev 
Süresi Önceki Görevi Sonraki 

Durumu

Ali Çelebi
S 905 

(Eylül 1499)

Evâhır-ı Za 906 
(12 Haziran 

1501)

Pirî Bey
4 Ra 909 

(26 Eylül 1503)
916 (1510/) 7 yıl

Hacı Kasım Bey 916 (1510)

Musa Çelebi
11 L 920 

(29 Kasım 1514)
13 M 921 

(27 Şubat 1515)

Haydar Çelebi
13 N 933 

(13 Haziran 
1527)

Z 941 
(Haziran 1535)

8 yıl Defterhâne katibi

Mehmed Çelebi 943 (1536/1537)

Yahya Çelebi
14 C 950 

(14 Eylül 1543)
22 Z 956 

(11 Ocak 1550)
6 yıl Fevt

Hasan Efendi
960’dan önce 

(1552/1553’ten 
önce)

Cafer Bey
6 Za 959 

(24 Ekim 1552)
11 M 961 

(17 Aralık 1553)
Defterhâne katibi Mütekaid

Derviş Çelebi b. Şeyh Baba 
Nakkaş

11 M 961 
(17 Aralık 1553)

5 M 964 
(8 Kasım 1556)

3 yıl Müteferrika Anadolu defterdarı

Mehmed Çelebi 969 (1561/1562)

Mustafa Çelebi b. Cafer Bey
L 970’den önce 
(Mayıs/Haziran 
1563’ten önce)

Defter emini, 
Defterhâne kâtibi

Mustafa Çelebi b. Memi Bey
6 L 970 

(29 Mayıs 1563) 
12 S 973 

(8 Eylül 1565)
2.5 yıl Defter emini

Mehmed Çelebi
12 S 973

 (8 Eylül 1565)
11 Za 976 

(27 Nisan 1569)
4 yıl Reisülküttab Anadolu defterdârı

Mustafa Çelebi b. Memi Bey
11 Za 976

 (27 Nisan 1569)
16 L 979

 (2 Mart 1572)
3 yıl Defter emini

Mustafa Çelebi b. Cafer Bey
16 L 979 

(2 Mart 1572)
10 Ra 984

 (7 Haziran 1576)
4.5 yıl

Defterhâne kâtibi, 
Defter emini

Abdullah Bey
10 Ra 984

 (7 Haziran 
1576)

22 Ra 985
 (9 Haziran 1577)

1 yıl
Sipâhi oğlanı. Sâbık 
hassa harcı kâtibi

Mustafa Çelebi
22 Ra 985 
(9 Haziran 

1577)

25 B 986 
(27 Eylül 1578)

1.5 yıl
Sâbık reisülküttâb. 

Mısır’da anbar emini
Budin defterdârı

Mehmed Çelebi
25 B 986 

(27 Eylül 1578)
988 

(1580/1581)
1.5 yıl Ruznâmçe-i evvel

Laleizâr-zâde Ahmed Efendi 988 (1580/1581)
1 S 990 

(25 Şubat 1582)
Erzurum defterdârı Bosna defterdârı

Yahya Efendi
1 S 990 

(25 Şubat 1582)
1 M 991 

(25 Ocak 1583)
1 yıl

Tophâne emini, 
Sipâhi oğlanı.

Müteferrika, Defter 
emini

Ali Efendi
1 M 991 

(25 Ocak 1583)
1 M 992 

(14 Ocak 1584)
1 yıl Defterhâne kâtibi

Defterhâne kâtibi, 
Defter emini

Mustafa Çelebi
1 M 992 

(14 Ocak 1584)
22 Ra 992

 (3 Nisan 1584)
2.5 ay Defterhâne kâtibi Karaman defterdârı

DEFTER EMİNLERİ VE DEFTER-İ HÂKÂNÎ NAZIRLARI



299

Ömer Çelebi
22 Ra 992 

(3 Nisan 1584)
6 Ra 996 

(4 Şubat 1588)
4 yıl Defterhâne kâtibi

Ali Efendi
6 Ra 996 

(4 Şubat 1588)
10 Ra 997

 (27 Ocak 1589)
1 yıl

Defterhâne kâtibi, 
Defter emini

Fevt

Yahya Çelebi
10 Ra 997

 (27 Ocak 1589)
3 Ca 1000

 (16 Şubat 1592)
3 yıl

Defter emini 
Müteferrika

Başmuhâsebeci

Kilârî Mehmed Çelebi1
3 Ca 1000

 (16 Şubat 1592)
Evasıt-ı B. 1000 
(26 Nisan 1592)

2.5 ay Başmuhâsebeci Rumeli Muhasebecisi

Yahya Çelebi2
Evasıt-ı B. 1000 
(26 Nisan 1592)

Evahir-i M. 1001 
(1 Kasım 1592)

6 ay Başmuhâsebeci
Yeniçeri Katibiü

Gelibolulu Mustafa Âlî 
Efendi3

25 M 1001
 (1 Kasım 1592)

Evâhir-i C 1001 
(29 Mart 1593)

5 ay Yeniçeri kâtibi Yeniçeri kâtibi

Molla Ferruh Efendi4
Evâhır-ı C 1001
 (29 Mart 1593)

Evâil-i Ra 1005 
(27 Ekim 1596)

4 yıl Reisülküttâb Anadolu defterdârı

Yahya Efendi5
Evâil-i Ra 1005
 (27 Ekim 1596)

25 L 1005 
(11 Haziran 

1597)
7 ay Reisülküttâb Reisülküttâb

Okçuzâde Mehmed Efendi6

25 L 1005
 (11 Haziran 

1597)

Evâil-i C 1006 
(13 Ocak 1598)

8 ay Reisülküttâb Nişancı

Melek İbrahim Efendi7
Evâil-i C 1006 
(13 Ocak 1598)

Evâsıt-ı Z 1006 
(18 Temmuz 

1598)
5 ay Ruznâme-i evvel

Muharrem İbrahim Çelebi
Evâsıt-ı Z 1006
 (18 Temmuz 

1598)

16 C 1009 
(23 Aralık 1600)

2.5 yıl
Defterhâne kâtibi, 
Defter emini vekîli

Abdi Efendi8
16 C 1009 

(23 Aralık 1600)

25 M 1010 
(26 Temmuz 

1601)
7 ay Piyade Mukabelecisi

Divân kâtibi, 
Müteferrika

Nu’man Efendi
25 M 1010 

(26 Temmuz 
1601)

6 L 1012 
(8 Mart 1604)

2 yıl

Hasan Efendi
6 L 1012 

(8 Mart 1604)
15 Ş 1013 

(6 Ocak 1605)
1 yıl Defterhâne kâtibi

Hasan Beyzâde Ahmed Efendi
15 Ş 1013 

(6 Ocak 1605)
28 Z 1014 

(6 Mayıs 1606)
1 yıl

Divân kâtibi, Defter 
emini vekîli

Ayn-ı Ali Efendi
28 Z 1014 

(6 Mayıs 1606)
Şevval 1015 
(Şubat 1607)

1 yıl
Divân kâtibi, 

Müteferrika Defter 
emini vekîli

Nişancı vekili

Müezzinzade Mustafa Efendi9 L 1015 
(Şubat 1607)

10 Ca 1018 
(11 Ağustos1609) 2,5 yıl Süvari Mukabelecisi

Abdi Efendi10 Ca 1018 
(Ağustos 1609)

S 1019 
(Mayıs 1610)

Defter Emini
Yeniçeri Katibi Defter Emini

Nasuh Efendi11 S 1019 
(Mayıs 1610)

S 1020
 (Mayıs  1611)

Müezzinzade Mustafa Efendi12 S 1020 
(Mayıs  1611)

1022 
(1613/1614) 2 yıl

Durak Efendi13 S 1025
 (Şubat 1616)

Ş 1025 
(Ağustos 1616) 6 Ay



300

Nasuh Efendi
14 L 1026 

(15 Ekim 1617)
14 Za 1026 

(13 Kasım 1617)
1 ay

Divân kâtibi, Defter 
emini vekîli

Defter emini

Yunus Efendi
14 Za 1026 

(13 Kasım 1617)
26 Ş 1027 

(18 Ağustos 1618)
10 ay

Nasuh Efendi
26 Ş 1027 

(18 Ağustos 
1618)

15 L 1027 
(5 Ekim 1618)

1.5 ay Defter emini
Müteferrika, Divân 

kâtibi

Abdi Efendi14
15 L 1027 

(5 Ekim 1618)
6 S 1029 

(12 Ocak 1620)
2 yıl?? Defter emini Defter emini

Mustafa Efendi
6 S 1029 

(12 Ocak 1620)
2 N 1029 

(1 Ağustos 1620)
7 ay

Okçuzâde Şah Mehmed 
Efendi

2 N 1029 
(1 Ağustos 

1620)

4 C 1030 
(26 Nisan 1621)

9 ay
Mısır defterdârı, 

Mütekaid
Nişancı

Rıdvan Efendi15
4 C 1030 

(26 Nisan 1621)
1 S 1031 

(16 Aralık 1621)
8 ay Maliye tezkirecisi

Abdi Efendi
1 S 1031 

(16 Aralık 1621)
L 1031 

(Ağustos 1622)
8 ay

Defter emini, Divân 
kâtibi

Defter emini, Divân 
kâtibi

Durak Efendi
L 1031 (Ağustos 

1622)
23 Za 1032 

(18 Eylül 1623)
1 yıl

Divân kâtibi, 
Müteferrika

Reisülküttâb. Divân 
kâtibi

İbrahim Efendi
23 Za 1032 

(18 Eylül 1623)
C 1033 

(Mart 1624)
6 Ay

Hüseyin Efendi16 C 1033 (Mart 
1624)

L 1033 
(Temmuz 1624) 5 Ay Yeniçeri Katibi

Feridun Efendi17 L 1033 
(Temmuz 1624)

4 C 1034 
(14 Mart 1625) 8 Ay

Rıdvan Efendi18 4 C 1034 
(14 Mart 1625)

12 B 1036 
(29 Mart 1627)

Abdi Efendi19
12 B 1036 

(29 Mart 1627)
10 S 1038

 (9 Ekim 1628)
1.5 yıl

Defter emini, Divân 
kâtibi

Hüseyin Efendi
10 S 1038 

(9 Ekim 1628)
Ra 1040

 (Ekim 1630)
2 yıl

İsmail Efendi
Ra 1040 (Ekim 

1630)
20 B 1045

 (30 Aralık 1635)
5 yıl Reisülküttâb.

Hüseyin Efendi 20 B 1045 
(30 Aralık 1635)

22 S 1046
(26 Temmuz 1636)

7 ay Reisülküttâb

Ömer Avni Efendi
22 S 1046 

(26 Temmuz 
1636)

Gur. Za 1046 
(27 Mart 1637)

8.5 ay Reisülküttâb

Şaban Efendi
Gurrre-i Za 

1046 
(27 Mart 1637)

Yusuf Efendi
10 L 1049 

(3 Şubat 1640)
24 L 1049 

(17 Şubat 1640)
14 gün

Ebubekir Sıtkı Efendi20
24 L 1049 

(17 Şubat 1640)
2 Ş 1051 

(6 Kasım 1641)
2 yıl Nişancı vekîli Defter emini

Süleyman Efendi
2 Ş 1051 

(6 Kasım 1641)

17 R 1054 
(23 Haziran 

1644)
3 yıl Defter emini

Defterdârzâde Mehmed 
Efendi

17 R 1054 
(23 Haziran 

1644)

17 B 1054
 (19 Eylül 1644)

3 ay
Anadolu 

muhâsebecisi

Ebubekir Sıtkı Efendi
17 B 1054 

(19 Eylül 1644)
15 N 1054

 (15 Kasım 1644)
2 ay Defter emini Reisülküttâb
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Süleyman Efendi
15 N 1054 

(15 Kasım 1644)
27 Ca 1055 

(21 Temmuz 1645)
8.5 ay

Defter emini, 
Ruznâmçe-i evvel 

Vek.

Hacca gidiyor. Süvârî 
mukabelecesi

Ahmed Efendi(Hezârpâre 
Ahmed Paşa)

27 Ca 1055 
(21 Temmuz 

1645)

22 N 1056 
(1 Kasım 1646)

1 yıl Kapucular kâtibi Başdefterdâr

İsmail Efendi(Köse İsmail 
Paşa)

22 N 1056 
(1 Kasım 1646)

17 Ca 1057 
(20 Haziran 

1647)
8 ay Defter emini Başmuhâsebeci

Mehmed Efendi
17 Ca 1057 
(20 Haziran 

1647)

13 B 1057
(14 Ağustos 1647)

2 ay Yeniçeri kâtibi Defterdârlık-ı sâlis

Mahmud Efendi
13 B 1057 

(14 Ağustos 
1647)

13 M 1058 
(8 Şubat 1648)

6 ay Baş Tezkireci

İsmail Efendi(Köse İsmail 
Paşa)

13 M 1058 
(8 Şubat 1648)

29 S 1058 
(25 Mart 1648)

1.5 ay Başmuhâsebeci Başdefterdâr

Koyunzâde
Mehmed Efendi

29 S 1058 
(25 Mart 1648)

8 Ş 1060 
(6 Ağustos 1650)

2.5 yıl

Mehmed Efendi
8 Ş 1060 

(6 Ağustos 
1650)

21 R 1061 
(13 Nisan 1651)

8.5 ay Taşra kâğıd emini Yeniçeri kâtibi

Manisalı Mustafa Efendi21
21 R 1061

 (13 Nisan 1651)
1 Ş 1062 

(8 Temmuz 1652)
1.5 yıl

Mehmed Efendi
1 Ş 1062 

(8 Temmuz 
1652) 

1 N 1062
 (6 Ağustos 1652)

1 ay Defterdâr-ı Sâlis

Molla Mehmed Efendi
1 N 1062 

(6 Ağustos 
1652)

8 C 1063 
(6 Mayıs 1653)

9 ay Silâhdâr kâtibi

Mehmed Efendi
8 C 1063 

(6 Mayıs 1653)
22 L 1065 

(25 Ağustos 1655)
2.5 yıl Yeniçeri kâtibi Defter emini

Kelâmî Mustafa Efendi
22 L 1065

 (25 Ağustos 
1655)

18 N 1066 
10 Temmuz 1656)

1 yıl

Alagöz Mehmed Efendi22

18 N 1066 
(10 Temmuz 

1656)

21 N 1069 
(12 Haziran 

1659)
3 yıl Defter emini

Kafası kesilerek idam 
edildi

İbrahim Efendi
21 N 1070 

(31 Mayıs 1660)
1 R 1071 

(4 Aralık 1660)
6.5 ay Tersâne emini Tersâne emini

Mustafa Efendi
1 R 1071 

(4 Aralık 1660)
22 Ca 1072 

(13 Ocak 1662)
1 yıl

Anadolu 
Muhâsebecisi

Behçetî Mehmed Efendi
22 Ca 1072 

(13 Ocak 1662) -

Salih Efendi
6 Ş 1074 

(4 Mart 1664)
1 Za 1074 

(26 Mayıs 1664)

Ahmed Efendi
2 R 1076

 (12 Ekim 1665)
3 B 1076

 (9 Ocak 1666)

Mustafa Efendi
4 Ra 1077 

(4 Eylül 1666)
1 ay Mevkufâtcı Reisülküttâb

Hüseyin Efendi
7 C 1077 

(5 Aralık 1666)



302

Mustafa Efendi
10 S 1080 

(10 Temmuz 
1669)

Mehmed Mecid Efendi
5 S 1081 

(24 Haziran 
1670)

5 Ra 1081 
(23 Temmuz 1670)

1 ay Defterhâne kâtibi Cizye Muhâsebecisi

Mustafa Efendi
5 Ra 1081 

(23 Temmuz 
1670)

25 R 1082 
(31 Ağustos 1671)

Reis vekîli

Süleyman Efendi
25 R 1082 

(31 Ağustos 
1671)

28 S 1084 
(14 Haziran 

1673)
2 yıl

Ali Efendi
28 S 1084 

(14 Haziran 
1673)

27 Za 1086 
(12 Şubat 1676)

3 yıl Süvari mukabelecisi

Mustafa Efendi
27 Za 1086 

(12 Şubat 1676)
12 Za 1087 

(16 Ocak 1677)
1 yıl

Elhâc Hüseyin Efendi
12 Za 1087 

(16 Ocak 1677)
14 N 1093 

(16 Eylül 1682)
6 yıl

Mehmed Efendi
14 N 1093 

(16 Eylül 1682)
24 S 1095 

(11 Şubat 1684)
1.5 yıl

Acemzâde Hüseyin Efendi23
24 S 1095 

(11 Şubat 1684)
Z 1098 

(Eylül 1687)
3 yıl Reisülküttâb Fevt

Mevkufâti Mustafa Efendi24
Z 1098 

(Eylül 1687)
1 Ca 1099 

(4 Mart 1688)
5 ay Mevkufâtcı

Mustafa Efendi
1 Ca 1099 

(4 Mart 1688)
19 Ca 1101 

(28 Şubat 1690)
2 yıl Şehremini

Mustafa Efendi
19 Ca 1101 

(28 Şubat 1690)
18 Ş 1101 

(27 Mayıs 1690)
3 ay Defter emini Sadâret kethüdâsı

Ali Efendi(Sürmeli Ali Paşa)
18 Ş 1101 

(27 Mayıs 1690)
18 Z 1102 

(12 Eylül 1691)
1.5 yıl Başdefterdâr Başdefterdâr

Ali Efendi
18 Z 1102 

(12 Eylül 1691) 
10 R 1103

 (31 Aralık 1691)
4 ay Orta defterdâr

Ramazan Efendi25
10 R 1103 

(31 Aralık 1691)
4 N 1103 

(20 Mayıs 1692)
5 ay Başbakikulu Fevt

Fasihi Efendi26
16 Ş 1103 

(3 Mayıs 1692)
4 N 1103 

(20 Mayıs 1692) 
1 Ay

Derviş Feyzi Efendi
4 N 1103 

(20 Mayıs 1692)
1 yıldan 

az
Tezkireci

Mustafa Efendi27
23 Z 1103 

(5 Eylül 1692)
1 S 1104 

(12 Ekim 1692)
3 Ay?? Şehremini

Hüseyin Paşazade Mehmed 
Bey28

1 S 1104 
(12 Ekim 1692)

28 R 1107 
(6 Aralık 1695)

2.5 yıl Mâliye tezkirecisi Mâliye tezkirecisi

Nazmi Ahmed Efendi29
28 R 1107 

(6 Aralık 1695)
1 Ca 1108

 (26 Kasım 1696)
1 yıl Reisülküttâb

Mehmed Efendi
1 Ca 1108 

(26 Kasım 1696)
11 L 1108 

(3 Mayıs 1697)
5.5 ay

Mustafa Efendi
11 L 1108 

(3 Mayıs 1697)
2 Ra 1109 

(18 Eylül 1697)
4.5 ay

Yegen Mehmed Bey30
2 Ra 1109 

(18 Eylül 1697)
21 Za 1109

 (31 Mayıs 1698)
8.5 ay Başmuhâsebeci

Rumeli pâyesiyle İran 
elçisi
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Mustafa Efendi31
21 Za 1109 

(31 Mayıs 1698)
19 S 1112 

(5 Ağustos 1700)
2 yıl Tezkire-i evvel

Mehmed Efendi
19 S 1112 
(5 Ağustos 

1700)

7 L 1112 
(17 Mart 1701)

7.5 ay

Hüseyin Paşazade Mehmed 
Bey32

7 L 1114 
(24 Şubat 1703)

11 R 1115 
(24 Ağustos 1703)

1 yıl Ruznamçeci

Mustafa Efendi
11 R 1115 

(24 Ağustos 
1703)

9 B 1115 
(18 Kasım 1703)

3 ay Arpa emini

Elhâc Mehmed Beyefendi
9 B 1115 

(18 Kasım 1703)
Gurre-i L 1115
 (7 Şubat 1704)

3.5 ay Defter emini Ruznâmçe-i evvel

Küçük Çelebi Mehmed 

Efendi33
Gurre-i L 1115 
(7 Şubat 1704)

13 Za 1117 
(26 Şubat 1706)

2 yıl Reisülküttâb Fevt

Hüseyin Efendi
13 Za 1117

 (26 Şubat 1706)
5 R 1118 

(17 Temmuz 1706)
5 ay Yeniçeri kâtibi

Ramazanzâde Abdülkadir 
Efendi

5 R 1118 
(17 Temmuz 

1706)

25 B 1118 
(2 Kasım 1706)

3.5 ay Süvâri mukabelecisi Cizye muhâsebecisi

Hüseyin Paşazâde Mehmed 
Beyefendi

25 B 1118 
(2 Kasım 1706)

20 B 1122 
(14 Eylül 1710)

4 yıl Başmuhâsebeci
Mekke’de mevazi’ 
tamirine memur.

Mehmed Efendi
20 B 1122 

(14 Eylül 1710)
24 M 1123 

(14 Mart 1711)
6 ay Başdefterdâr

İsmail Efendi
24 M 1123 

(14 Mart 1711)
7 M 1124 

(15 Şubat 1712)
1 yıl Başmuhâsebeci

Ali Efendi
7 M 1124 

(15 Şubat 1712)
27 L 1124

 (27 Kasım 1712)
10.5 

ay???
Darphâne emini Başmuhâsebeci

İbrahim Efendi
27 L 1124 

(27 Kasım 1712)
1125

1 yıldan 
az

Başmuhâsebeci Ruznâmçe-i evvel

Mustafa Naima Efendi 1125
16 N 1125 

(6 Ekim 1713)
1 yıldan 

az
Anadolu 

muhâsebecisi
Başmuhâsebeci

Şirvânî Ebubekir Efendi
16 N 1125 

(6 Ekim 1713)
29 L 1125 

(18 Kasım 1713)
Reisülküttâb Darphâne emini

Elhâc Mehmed Beyefendi
21 Ra 1129 

(5 Mart 1717)
Ruznâmçe-i evvel

Seyyid Sebzî Mehmed Efendi
21 Ra 1129 

(5 Mart 1717) 
11 R 1130 

(14 Mart 1718)
1 yıl Cebecibaşı Cebecibaşı

Şerbetçizâde Hüseyin Efendi
11 R 1130 

(14 Mart 1718)
1 yıldan 

az
Başdefterdar vekili

Mısır’a mübâşir 
olarak gidiyor.

Ramazanzâde Abdülkadir 
Efendi

8 M 1131 
(1 Aralık 1718)

5 Z 1132 
(8 Ekim 1720)

2 yıl Reisülküttâb Ruznâmçe-i evvel

Elhâc Mustafa Efendi
5 Z 1132 

(8 Ekim 1720)
15 C 1133 

(13 Nisan 1721)
6.5 ay Başdefterdâr

Mescid-i Aksâ’yı 
tamire gidiyor.

Süleyman Efendi
15 C 1133

 (13 Nisan 1721)
16 Ca 1134 

(4 Mart 1722)
1 yıl Yeniçeri kâtibi

Çelebi Mehmed Efendi
16 Ca 1134 

(4 Mart 1722)
24 Ca 1135 

(2 Mart 1723)
1 yıl Başmuhâsebeci Ruznâmçe-i evvel

Elhâc Mustafa Efendi
24 Ca 1135 

(2 Mart 1723)
6 S 1141 

(11 Eylül 1728)
6 yıl Defter emini Fevt

Ramazanzâde Abdullah 
Efendi

7 S 1141 
(12 Eylül 1728)

12 Ş 1143 
(20 Şubat 1731)

2.5 yıl Ruznâmçe-i evvel Defter emini
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Üçanbarlı Mehmed Efendi
5 R 1143 

(18 Ekim 1730)
8 R 1143 

(21 Ekim 1730)
3 gün Reisülküttâb Sürgün. Defter emini.

Ramazanzâde Abdullah 
Efendi

8 R 1143 
(21 Ekim 1730)

12 Ş 1143 
(20 Şubat 1731) 

4 ay Defter emini Sürgün

Üçanbarlı Mehmed Efendi
12 Ş 1143

 (20 Şubat 1731)
27 Za 1144 

(22 Mayıs 1732)
1 yıl

Reisülküttâb Defter 
emini

Başdefterdâr

Ebubekir Firdevsî Efendi
27 Za 1144 

(22 Mayıs 1732)
22 R 1145

 (12 Ekim 1732)
5 ay Ruznâmçe-i evvel Fevt

La’lî Mustafa Efendi
22 R 1145 

(12 Ekim 1732)
3 L 1145 

(19 Mart 1733)
5.5 ay

Anadolu 
muhâsebecisi

Ruznâmçe-i evvel

Cânibî Ali Efendi
3 L 1145 

(19 Mart 1733)
11 Ra 1147 

(11 Ağustos 1734)
1.5 yıl Başdefterdâr

Ruznâmçe-i evvel. 
(Mısır’a gönderiliyor. 

)

La’lî Mustafa Efendi
11 Ra 1147 
(11 Ağustos 

1734)

22 M 1148
(14 Haziran 

1735)
10.5 ay Ruznâmçe-i evvel

Bozoğlan Hacı İbrahim Efendi
22 M 1148 

(14 Haziran 
1735)

18 Ş 1148 
(3 Ocak 1736)

7 ay Başdefterdâr Başdefterdâr

Ebubekir Beyefendi
18 Ş 1148 

(3 Ocak 1736)
8 L 1150 

(29 Ocak 1738)
2 yıl Nişancı Anadolu muhâsebecisi

Nuh Efendi
8 L 1150 

(29 Ocak 1738)
5 L 1151 

(16 Ocak 1739)
1 yıl Başmuhâsebeci

Mehmet Emnî Beyefendi
5 L 1151 

(16 Ocak 1739)
17 L 1152 

(17 Ocak 1740)
1 yıl Ruznâmçe-i evvel

Anadolu Beylerbeyi 
pâyesiyle Rusya elçisi.

Şerif Halil Efendi
17 L 1152 

(17 Ocak 1740)
12 L 1153 

(31 Aralık 1740)
1 yıl Başmuhâsebeci Defter emini

Seyyid Ali Efendi
12 L 1153 

(31 Aralık 1740)
12 L 1154 

(21 Aralık 1741)
1 yıl

Mısır hazînesi 
cibâyetine memur Defter emini

Şerif Halil Efendi
12 L 1154 

(21 Aralık 1741)
19 L 1155 

(17 Aralık 1742)
1 yıl Defter emini

Seyyid Ali Efendi34
19 L 1155 

(17 Aralık 1742)
7 N 1156

 (25 Ekim 1743)
1 yıl Defter emini Reis vekîli

Emârzâde Elhâc Mustafa 
Efendi

7 N 1156 
(25 Ekim 1743)

11 Ra 1157 
(24 Nisan 1744)

6 ay Reisülküttâb Reisülküttâb

Hasan Efendi
11 Ra 1157 (24 

Nisan 1744)
12 L 1158 (7 
Kasım 1745)

1.5 yıl Cizye muhâsebecisi Nişancı

Mehmed Said Efendi
12 L 1158 

(7 Kasım 1745)
21 B 1159 

(9 Ağustos 1746)
9.5 ay Nişancı Sadâret kethüdâsı

Ebubekir Efendi
21 B 1159 
(9 Ağustos 

1746)

3 Ra 1160 
(15 Mart 1747)

7.5 ay Nişancı Başmuhâsebeci

Mehmed Said Efendi
3 Ra 1160

 (15 Mart 1747)
8 L 1160 

(13 Ekim 1747)
7 ay Sadâret kethüdâsı Nişancı

Elhâc Râkım Mehmed Efendi
8 L 1160 

(13 Ekim 1747)
10 L 1161

 (3 Ekim 1748)
1 yıl

Anadolu 
muhâsebecisi

Defter emini

Elhâc Halil Efendi
10 L 1161

 (3 Ekim 1748)
8 L 1162 

(21 Eylül 1749)
1 yıl Arpa emini Ruznâmçe-i evvel

Elhâc Râkım Mehmed Efendi
8 L 1162 

(21 Eylül 1749)
6 L 1163 

(8 Eylül 1750)
1 yıl Defter emini Tersâne emini

Yeğen Mehmed Efendi
6 L 1163 

(8 Eylül 1750)
7 L 1164 

(29 Ağustos 1751)
1 yıl Ruznâmçe-i evvel Defter emini
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Ali Efendi
7 L 1164 

(29 Ağustos 
1751)

14 Ca 1165 
(30 Mart 1752)

7 ay Ruznâmçe-i evvel Fevt

Seyyid Memiş Mehmed Efendi
16 Ca 1165 (1 
Nisan 1752)

9 L 1165 (20 
Ağustos 1752)

5 ay Sadâret kethüdâsı Nişancı

Yeğen Mehmed Efendi
9 L 1165 

(20 Ağustos 
1752)

10 L 1166
 (10 Ağustos 

1753)
1 yıl Defter emini Defter emini

Halil Efendi
10 L 1166 

(10 Ağustos 
1753)

7 L 1167
 (28 Temmuz 

1754)
1 yıl Ruznâmçe-i evvel Defter emini

Yeğen Mehmed Efendi
7 L 1167

 (28 Temmuz 
1754)

7 Ş 1168 
(19 Mayıs 1755)

10 ay Defter emini Sadâret kethüdâsı

Halil Efendi
7 Ş 1168 

(19 Mayıs 1755)

13 L 1169
 (11 Temmuz 

1756)
10 ay Defter emini Yeniçeri kâtibi

Hamza Hamid Efendi
6 L 1169 

(4 Temmuz 
1756)

5 L 1170 
(23 Haziran 

1757)
1 yıl Sadâret kethüdâsı Sadâret kethüdâsı

Elhâc Mehmed Râkım Efendi
5 L 1170 

(23 Haziran 
1757)

3 L 1171
 (10 Haziran 

1758)
1 yıl Tersâne emini Yeniçeri kâtibi

Seyyid Mehmed Avni Efendi
3 L 1171

 (10 Haziran 
1758)

4 L 1172 
(31 Mayıs 1759)

1 yıl Ruznâmçe-i evvel Başmuhâsebeci

Elhâc Mehmed Râkım Efendi
4 L 1172

 (31 Mayıs 
1759)

28 Ca 1173 
(17 Ocak 1760)

7 ay Yeniçeri kâtibi Yeniçeri kâtibi

Râmi Paşazâde Mustafa Ef
28 Ca 1173 

(17 Ocak 1760)
8 Ca 1174 

(16 Aralık 1760)
1 yıl Ruznâmçe-i evvel Başdefterdâr

Abdullah Efendi
8 Ca 1174 (16 
Aralık 1760)

10 L 1174 (15 
Mayıs 1761)

5 ay Reisülküttâb Yeniçeri kâtibi

Numan Enis Efendi
10 L 1174 

(15 Mayıs 1761)
5 L 1175

 (29 Nisan 1762)
1 yıl Başmuhâsebeci Tezkire-i evvel

Subhi Mehmed Efendi
5 L 1175

 (29 Nisan 1762)
8 L 1176 

(22 Nisan 1763)
1 yıl Yeniçeri kâtibi Arpa emini

Seyyid Mehmed Avni Efendi
8 L 1176 

(22 Nisan 1763)
S. 1178 

(Ağustos 1764)
1.5 yıl Başmuhâsebeci Başdefterdâr

Kâşif Mehmed Emin Efendi
4 L 1178

 (27 Mart 1765)
Evâil-i L 1179 
(17 Mart 1766)

1 yıl Başdefterdâr Sadâret kethüdâsı

Mehmed Râkım Efendi
Evâil-i L 1179 
(17 Mart 1766)  

28 Za 1180
 (27 Nisan 1767)

1 yıl Ruznâmçe-i evvel
Mısır Valisi

(vezâlet)

Ebubekir Efendi
5 L 1180 

(6 Mart 1767)
10 Ş 1181

 (1 Ocak 1768)
10 ay Süvâri mukabelecisi Fevt

Elhâc Yusuf Efendi
10 Ş 1181 

(1 Ocak 1768)
1 L 1182 

(8 Şubat 1769)
1 yıl Sadâret kethüdâsı

Elmas Paşazâde Mustafa Bey
1 L 1182 

(8 Şubat 1769)
L 1182 

(Şubat 1769)
4-5 gün

Anadolu 
muhâsebecisi

Fevt

Arif Süleyman Bey
L 1182 (Şubat 

1769)
1183 (1769) 1 yıl Fevt

Abdullah Efendi 1183 (1769)
Ş 1183 

(Aralık 1769)
1 yıldan 

az
Nişancı Nişancı
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Veliddin  Efendi35
Ş 1183 (Aralık 

1769)
1185 (1771) 2 yıl Cizye muhâsebecisi Fevt

Vahdetî Bekir Efendi
11 L 1185

 (17 Ocak 1772)
1186 (1773) 1 yıl Cizye muhâsebecisi

Çavuşbaşıvekîli 
Çavuşbaşı

Atıfzâde Ömer Vâhid Efendi
9 Za 1186 

(1 Şubat 1773)
Çavuşbaşı

Peykî (Pepeli) Hasan Efendi 1187 (1773) 1188 (1774) 1 yıl Başmukataacı Başdefterdâr

İsmail Bey
7 M 1188 

(20 Mart 1774)
20 M 1188 

(2 Nisan 1774)
14 gün Reisülküttâb Reisülküttâb

Atıfzâde Ahmed Bey
6 L 1188

 (10 Aralık 
1774)

9 L 1189 
(3 Aralık 1775)

1 yıl Süvârî mukabelecisi

İbrahim Münib Efendi
9 L 1189

 (3 Aralık 1775)
7 L 1190 

(19 Kasım 1776)
1 yıl Arpa emini Başmuhâsebeci

Elhâc Abdürrezzak Bahir 
Efendi

7 L 1190 
(19 Kasım 1776)

5 L 1192 
(27 Ekim 1778)

2 yıl Reisülküttâb
Mısır’a memur. 

Reisülküttâb

Recâî Efendi
5 L 1192 (27 
Ekim 1778)

L 1193 
(Ekim 1779)

1 yıl Nişancı Mazul (fevt)

Peykî Hasan Efendi
L 1193 (Ekim 

1779)
3 L 1194 

(2 Ekim 1780)
1 yıl Başdefterdâr Defter emini

Süleyman Feyzi Efendi
3 L 1194 

(2 Ekim 1780)
13 L 1194 

(12 Ekim 1780)
10 gün Sadâret kethüdâsı Reisülküttâb

Peykî Hasan Efendi
13 L 1194

 (12 Ekim 1780)
28 Ca 1195

 (22 Mayıs 1781)
7.5 ay Defter emini Başdefterdâr

Elhâc Mustafa Efendi
28 Ca 1195 

(22 Mayıs 1781) 
16 N 1196 

(25 Ağustos 1782)
1.5 yıl Sadâret kethüdâsı Başdefterdâr

Atıfzâde Ahmed Bey
16 N 1196 (25 
Ağustos 1782)

7 L 1197 (5 Eylül 
1783)

1 yıl Defter emini

Ahmed Nazif Efendi36
7 L 1197

 (5 Eylül 1783)
19 B 1198 

(8 Haziran 1784)
5.5 ay Çavuşbaşı Başdefterdâr

Peykî Hasan Efendi37

19 B 1198
 (8 Haziran 

1784)

5 L 1198
 (22 Ağustos 

1784)
3.5 ay Tersâne emini Başmuhâsebeci

Atıfzâde Ahmed Bey
5 L 1198 

(22 Ağustos 
1784)

3 L 1199 
(9 Ağustos 1785)

1 yıl Defter emini

Feyzi Süleyman Efendi38

3 L 1199 
(9 Ağustos 

1785)

13 Z 1199
 (17 Ekim 1785)

2.5 ay Başdefterdâr

Nişancı

Peykî Hasan Efendi39
13 Z 1199 

(17 Ekim 1785)
10 B 1200 

(9 Mayıs 1786)
6.5 ay Başmuhâsebeci Başdefterdâr

Lâleli Mustafa Efendi40
10 B 1200 

(9 Mayıs 1786)

4 L 1200 
(31 Temmuz 

1786)
3 ay Sadâret kethüdâsı Nişancı vekîli

Süleyman Râşid Efendi41
4 L 1200 

(31 Temmuz 
1786)

4 L 1201
(20 Temmuz 1787)

1 yıl Başdefterdâr Başdefterdâr vekîli

Atıfzâde Ahmed Bey
4 L 1201 

(20 Temmuz 
1787)

13 Z 1201 
(26 Eylül 1787)

2.5 ay Defter emini vekîli
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Ahmed Nazif Efendi
13 Z 1201 

(26 Eylül 1787)
L 1202 

(Temmuz 1788)
10 ay Başdefterdâr Sadâret kethüdâsı

Mehmed Hayrî Efendi
L 1202 

(Temmuz 1788)
20 Za 1202 

(22 Ağustos 1788)
1 ay Sadâret kethüdâsı Nişancı

Peykî Hasan Efendi
20 Za 1202 
(22 Ağustos 

1788)

Evâsıt N 1203 
(Haziran 1789)

10 ay Ruznâmçe-i evvel Sadâret kethüdâsı

Esseyyid Feyzullah Efendi
Evâsıt N 1203 

(Haziran 1789)

28 N 1203 
(22 Haziran 

1789)
10 gün Reisülküttâb Başdefterdâr

Peykî Hasan Efendi
28 N 1203

 (22 Haziran 
1789)

10 R 1204 
(28 Aralık 1789)

6.5 ay Sadâret kethüdâsı Sadâret kethüdâsı

Rahîki Ali Raik Efendi42
10 R 1204 

(28 Aralık 1789)
3 Ş 1204 

(18 Nisan 1790)
1 yıldan 

az
Başdefterdâr Ruznamçe-i evvel

Doğramacı-zâde Abdullah 
Efendi

3 Ş 1204 
(18 Nisan 1790)

17 Za 1204 
(29 Temmuz 1790)

1 yıldan 
az

Rahîki Ali Raik Efendi 1205 (1791) 1205 (1791) Başdefterdâr Ruznamçe-i evvel

Elhâc Mehmed Hakkı Bey 
Efendi

3 L 1206 
(25 Mayıs 1792)

1207 (1793) 1 yıl

Esseyyid Mehmed Dürrî 
Efendi

1207 (1793)
5 L 1208 

(6 Mayıs 1794)
1 yıl Reisülküttâb

Bezirgânbaşızâde Mustafa 
Râsih Ef.

4 L 1209 
(24 Nisan 1795)

19 Ca 1210 
(1 Aralık 1795)

7.5 ay Rusya elçisi Reisülküttâb

Firdevsî Mehmed Emin 
Efendi43

3 L 1210 
(11 Nisan 1796)

4 L 1211
 (2 Nisan 1797)

1 yıl Ruznamçe-i evvel Matbah-ı Amire emini

Seyyid Mehmed Şerif Efendi
4 L 1211 

(2 Nisan 1797)
4 L 1212 

(22 Mart 1798)
1 yıl Başmuhâsebeci Defterdâr-ı sâlis

Şerbetçi Damadı Seyyid Elhâc 
Mehmed Emin Efendi

4 L 1212 
(22 Mart 1798)

26 Ş 1213 
(2 Şubat 1799)

11 ay Nişancı Fevt

Seyyid Mehmed Şerif Efendi
5 N 1213 

(10 Şubat 1799)
8 Za 1213 

(13 Nisan 1799)
2 ay Başdefterdâr vekîli Başdefterdâr vekîli

Feyzi Beyzâde Mehmed 
Beyefendi44

8 Za 1213 
(13 Nisan 1799)

4 L 1214 
(1 Mart 1800)

11 ay Ruznamçe-i evvel Başmuhâsebeci

Küçük Râşid Efendi
4 L 1214 

(1 Mart 1800)
4 L 1215 

(18 Şubat 1801)
1 yıl

Mehmed Emin Firdevsî 
Efendi

4 L 1215 
(18 Şubat 1801)

1217 (1802) 1,5 yıl Defter emini vekîli Ruznamçe-i evvel

Mehmed Emin Efendi 1217 (1802) 1218 (1803) 1 yıl

Hasan Efendi 1218 (1803) 1219 (1804) 1 yıl

Sadullah Efendi 1219 (1804) 1220 (1805) 1 yıl

Osman Efendi 1220 (1805) 1221 (1806) 1 yıl

Hacı İbrahim Efendi 1221 (1806) 1222 (1807) 1 yıl

Seyyid Mehmed Galib Efendi 1222 (1807)
S 1223 

(Nisan 1808)
1 yıl

Moravi Ali Efendi45
S 1223 (Nisan 

1808)
19 B 1223 

(10 Eylül 1808)
5 Ay Bahriye Nazırı

Küçük Raşid Efendi46
19 B 1223 (10 
Eylül 1808)

11 Za 1223 
(29 Aralık 1808)

3 Ay Sadaret Kethüdası

İbrahim Afif Efendi47
11 Za 1223 

(29 Aralık 1808) 
29 Z 1224 

(4 Şubat 1810)
1 yıl Sipahi Katibi Sadaret Kethüdası

Arif Efendi48 29 Z 1224 
(4 Şubat 1810)

5 L 1227 
(12 Ekim 1812) 3 Yıl Reisülküttab
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Abdurrahim Muhib Efendi49 5 L 1227 
(12 Ekim 1812)

5 Ş 1230 
(13 Temmuz 1815) 3 Yıl

Feyzi Beyzade Mehmed Emin 
Bey50

5 Ş 1230 
(13 Temmuz 

1815)

C 1231 
(Mayıs 1816)

9 Ay Fevt

Yusuf Rıza Efendi
C 1231 

(Mayıs 1816)
1233 (1818) 1,5 yıl

Abdulnafi Efendi 1233 (1818) 1234 (1819) 1 yıl

Abdulkadir Efendi51 1235 (1820) 1236 (1821) 1 yıl

Mustafa Efendi52

10 L 1236
 (11 Temmuz 

1821)

4 L 1237 
(24 Haziran 

1822)
1 yıl Çavuşbaşı

Mir Hüseyin Hüsnü Efendi53

4 L 1237 
(24 Haziran 

1822)

1 M 1238
 (18 Eylül 1822)

3 Ay Ruznamçe-i Evvel Darphane Nazırı

Arif Efendi54
1 M 1238

 (18 Eylül 1822)
14 Ca 1238 

(27 Ocak 1823)
5 Ay Muhasebe-i Evvel Tekaüd

Mir Mehmed Hamid Efendi 55
14 Ca 1238 

(27 Ocak 1823) 
3 L 1239 

(1 Haziran 1824)
1,5 yıl Reisülküttab

Hasan Tahsin Efendi56

3 L 1239 
(1 Haziran 

1824)

4 L 1240
 (22 Mayıs 1825)

1 Yıl Çavuşbaşı

Yanyalı Ali Bey57

4 L 1240
 (22 Mayıs 

1825) 

4 L 1241 
(12 Mayıs 1826)

1 yıl

Numan Sabit Efendi58
4 L 1241 

(12 Mayıs 1826)
L 1242 

(Mayıs 1827)
1 yıl Muhasebe-i Evvel

Ali Efendi59
L 1242 (Mayıs 

1827)
29 Z 1243

(12 Temmuz 1828)
1 Yıl Sure Emini

Mehmed Arif Efendi
M 1244

 (Temmuz 1828)
Z 1244

 (Haziran 1829)
1 Yıl

Ali Efendi
1245

 (1829-1830)
1246 

(1831)
1,5 Yıl

Selim Sabit Efendi
4 L 1247 

(7 Mart 1832)
3 L 1248

 (23 Şubat 1833)
1 yıl

Ataullah Efendi60
4 L 1248 

(24 Şubat 1833) 
Ş 1249 

(Aralık 1833)
1 yıl 10 

ay
Fevt

Hacı Edhem Efendi61
26 Ş 1249 

(8 Ocak 1834)
Ca 1252 

(Ağustos 1836)
3 yıl 8 ay Defterdar

Haremeyn-i Şerif 
Evkaf Nazırlığı

El-Hac Mehmed Said Muhip 
Efendi

12 Ca 1252
 (25 Ağustos 

1836)

2 S 1259 
(4 Mart 1843)

6 yıl 10 
ay

Hurre-i Hümayun 
Emini

Arif Efendi62
4 S 1259 (6 
Mart 1843)

N 1259 
(Ekim 1843)

8 Ay
Meclis-i Muhasebe-i 

Maliye Azası

El-Hac Mehmed Said Muhip 
Efendi63

N 1259 (Ekim 
1843)

14 S 1265
 (9 Ocak 1849)

4,5 Yıl
Defter Emini ve 
Ceride Nazırı

Meclis-i Vala Azası

Kani Beyefendi64
14 S 1265

 (9 Ocak 1849)
23 C 1266 

(6 Mayıs 1850)
1 yıl 2 ay

Duhan Gümrüğü 
Emaneti

Fevt

Arif Efendi65
23 C 1266 

(6 Mayıs 1850)
15 Ra 1267 

(18 Ocak 1851)
9,5 ay

Ticaret Nazır 
Muavini

Ali Rıza Eefendi66
18 Ra 1267 

(21 Ocak 1851)
18 R 1269

 (29 Ocak 1853)
2 yıl

Evkaf-ı Hümayun 
Nazırı
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Tevfik Ahmed Beyefendi67
18 R 1269 

(29 Ocak 1853)
18 M 1277

 (6 Ağustos 1860)
7,5 yıl Mektubî-ı Sadr-ı Ali Tekaüd

Suphi Beyefendi68

18 M 1277 
(6 Ağustos 

1860)

16 M 1278 
(24 Temmuz 

1861)
1 yıl Meclis-i Ula Azası

Evkaf-ı Hümayun 
Nazırı

Arif Efendi69

16 M 1278 
(24 Temmuz 

1861)

Ş 1279 
(Şubat 1863)

1,5 yıl Defterhane Kisedarı

Kani Paşa70
12 N 1288 

(25 Kasım 1871)

6 Ca 1289 
(12 Temmuz 

1872)
9 ay

Şura-yı Devlet ve 
Tenkisat Komisyonu 

Azalıkları
Nafia Nazırı

Galib Efendi71

6 Ca 1289 
(12 Temmuz 

1872)

21 Ca 1291 
(6 Temmuz 1874)

2 yıl Hüdavendigar Valisi Rüsumat Emaneti

Sadullah Beyefendi72

21 Ca 1291 
(6 Temmuz 

1874)

6 Z 1292
(3 Ocak 1876)

1,5 yıl

Galib Beyefendi
6 Z 1292 

(3 Ocak 1876)
24 Ra 1293 

(19 Nisan 1876)
4 ay

Yusuf Ziya Paşa
24 Ra 1293

(19 Nisan 1876)
N 1293 

(Ekim 1876)
6 ay

Edib Efendi
6 L 1293 

(25 Ekim 1876)
9 L 1293 

(28 Ekim 1876)
3 gün Hüdavendigar Valisi

Mustafa Efendi
9 L 1293 

(28 Ekim 1876)
23 C 1299 

(12 Mayıs 1882)
6 yıl

Ali Fuat Beyefendi
28 C 1299 

(17 Mayıs 1882)
23 L 1302

 (5 Ağustos 1885)
3 yıl 4 ay

Mabeyn-i Hümayun 
Baş Kitabeti

Fevt

Süreyya Beyefendi
23 L 1302

 (5 Ağustos 
1885)

Z 1302
 (Eylül 1885)

2 ay Meclis-i İdare Reisi
Mabeyn-i Hümayun 

Baş Kitabeti

Ali Rıza Paşa73
21 Z 1302 

(1 Ekim 1885)
Z 1318 

(Nisan 1901)
16 yıl

Mabeyn-i Hümayun 
Baş Kitabeti

Fevt

Yusuf Ziya Paşa74
15 Z 1318 

(5 Nisan 1901)
B 1326

 (Ağustos 1908)
7 yıl

Şura-yı Devlet 
Mülkiye Dairesi Aza-ı 

Kiramı

Ticaret ve Sanayi 
Nazırı

Abdurrahman Efendi
6 B 1326

 (4 Ağustos 
1908)

L 1326
 (Kasım 1908)

2 ay
Mekteb-i Sultani 

Müdürü
Maarif Nezareti 

Vekilliği

Yusuf Ziya Paşa
25 Z 1326 

(18 Ocak 1909)
M 1327 

(Şubat 1909)
1 Ay Roma Sefiri Maarif Nazırı

Mahmud Esad Efendi75
24 M 1327 

(15 Şubat 1909)
B 1331 

(Haziran 1913)
4,5 yıl Maliye Müsteşarı Defter-i Hakani Emini

Mahmud Esad Efendi76

16 B 1331 
(21 Haziran 

1913)

20 Ra 1332 
(16 Şubat 1914)

9 Ay Defterhane Nazırı
Şura-yı Devlet 

Tanzimat Dairesi

Faik Nüzhed Bey
1 R 1332 

(27 Şubat 1914)
25 Ca 1332

 (21 Nisan 1914)
2 ay Maliye Müfettişi Maliye Müfettişi

Hüseyin Haşim Bey77
25 Ca 1332 

(21 Nisan 1914)
Ş 1332 

(Temmuz 1914)
2,5 ay Şura-yı Devlet Azası Şura-yı Devlet Azası

Sadeddin Bey78
Ş 1332

 (Temmuz 1914)
7 Z 1333 

(16 Ekim 1915)
1 yıl 5 Ay Şura-yı Devlet Azası

Şura-yı Devlet 
Tanzimat Dairesi 

Reisliği
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Adil Bey79
29 Z 1333

 (7 Kasım 1915)
L 1337 

(Temmuz 1919)
3 yıl 9 ay

Hicaz Demiryolu 
Müdürü Umumisi

Dahiliye Nezareti

Ziya Bey80

24 L 1337
 (23 Temmuz 

1919)

C 1338 
(Mart 1920)

7,5 ay Şura-yı Devlet Azası
Ticaret ve Ziraat 

Nezareti

Raşid Bey81
19 C 1338 

(10 Mart 1920)
B 1338 

(Nisan 1920)
1 ay

Maliye Nezareti 
Heyet-i Teftişiye 

Müdürü Umumisi

Refik Bey
26 B 1338 

(15 Nisan 1920)
Z 1338

 (Ağustos 1920)
5 ay

Hazine-i Hassa-i 
Şahane Müdürü Um.

Avrupa’ya firar 
etmiştir.

İhsan Bey
7 Z 1338

 (22 Ağustos 
1920)

N 1339 
(Mayıs 1921)

9 ay
Ankara Vilayeti 
Defter-i Hakani 

Müdürü

Trabzon Vilayeti 
Defter-i Hakani 

Müfettişi

Cemal Beyefendi
13 N 1339
 (21 Mayıs 

1921)

8 R 1341 
(28 Kasım 1922)

1,5 Yıl
Konya Defter-i 

Hakani Müfettişi
Tapu Müdürü 

Umumisi
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NOTLAR: 
A) Defter Eminleri ve Defter-i Hâkânî Nâzırları Listesinin ana çerçevesi, Erhan AFYONCU tarafından hazırlanan doktora tezinde yer alan 
defter eminleri listesi ve TKGM Kûyûd-ı Kadîme Arşivinde bulunan “Defterhâne Şakirdanının Ru'us Defteri” ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Ali ANBAR’ın özel arşivinde bulunan “1247 Tarihinden Beri Defter-i Hâkânî Nezâreti ve Emânetleriyle Vergi Emânetinde 
Bulunmuş Olan Vüzerâ-yı ‘İzâm ve Ricâl-i Zevi’l-İhtirâm Hazerâtının Esâmîleriyle Tarih-i Ta'yîn ve Müddet-i Me'mûriyetlerini Mübeyyin 
Defterdir” başlıklı belgeden derlenerek hazırlanmış olup, bunların dışında tespit edilebilen isimler veya mevcut isimlerdeki değişiklikler 
dipnotlarda gösterilmiştir.
B) Ayrıca, 1247 tarihinden sonra tespit edilen ve Rumi Takvim esasına göre tutulmuş olan tarihler bütünlük oluşturması bakımından Hicri 
Tarihe dönüştürülerek kullanılmıştır.
C) İsimleri mavi renkli yazılmış olanlar “Defter Eminlerini”, kırmızı renkli yazılmış olanlar Defterhâne’nin nezârete dönüştürüldüğü dönemde 
“Defter-i Hâkânî Nâzırı” görevinde bulunanları göstermektedir.

1 Selanikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî, Haz.Mehmet İPŞİRLİ, Ankara 1999, s.268
2 Selanikî Tarihi, s.292
3  Selanikî Tarihi, s.292
4 Selanikî Tarihi, s.307
5 Abdulkadir Kadri efendi, Topçular Katibi Abdulkadir (Kadri) Efendi Tarihi, Haz.Ziya YILMAZER, Ankara 2003, C.II, s.187-188
6 Topçular Katibi, C.II, s.179,187-188; Selanikî Tarihi, s.848
7 Selanikî Tarihi, s.719
8 Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tarihi (926-1003/1520-1595), Haz.Şevki Nezihi AYKUT, Ankara 2004, s.637; Naima Mustafa 
Efendi, Tarih-i Naima, Haz.Mehmet İPŞİRLİ, Ankara 2007, C.I, s.172; Topçular Katibi, C.II, s.295
9 Topçular Katibi, C.II, s.481,555
10 Topçular Katibi, C.II, s.555
11 Topçular Katibi, C.II, s.588
12 Topçular Katibi, C.II, s.591,604
13 Topçular Katibi, C.II,  s.635
14 Topçular Katibi, C.II, s.689
15 Topçular Katibi, C.II, s.709
16 Topçular Katibi, C.II, s.801
17 Topçular Katibi, C.II, s.801
18  Topçular Katibi, C.II, s.704
19 Topçular Katibi, C.II, s.826
20 Topçular Katibi, C.II, s.1159
21 Tarih-i Naima, C.III, s.1687
22 Tarih-i Naima, C.III, s.1725
23 Silahdar Mehmed Ağa, Silahdar Tarihi, Haz.Mustafa Nihat ÖZÖN, Ankara 1932, s.73; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat, Haz.
Abdülkadir ÖZCAN, Ankara 1995, s.234
24 Zübde-i Vekayiat, s.248
25 Zübde-i Vekayiat, s.415; Anonim Osmanlı Tarihi, Haz.Abdülkadir ÖZCAN, Ankara 2000, s.42
26 Anonim Osmanlı Tarihi, s.49
27 BOA.AE.II.AHMED, dos.no: 20/2152
28 Anonim Osmanlı Tarihi, s.193; Zübde-i Vekayiat, s.571
29 Zübde-i Vekayiat, s.571
30 Zübde-i Vekayiat, s.637
31 Zübde-i Vekayiat, s.637
32 Anonim Osmanlı Tarihi, s.193,282
33 Anonim Osmanlı Tarihi, s.269
34 BOA.HAT. dos.no: 481/23603
35 TSMA.D.2875, vrk.1
36 Ahmed Vasıf Efendi, Mehâsinü’l-‘Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr, Haz.Mücteba İLGÜREL, Ankara 1994, s.129
37 Mehâsinü’l-‘Âsâr, s.167
38 Mehâsinü’l-‘Âsâr, s.291
39 Mehâsinü’l-‘Âsâr, s.339
40 Mehâsinü’l-‘Âsâr, s.339
41 Mehâsinü’l-‘Âsâr, s.352
42 BOA.HAT. dos.no: 214/11741
43 BOA.HAT. dos.no: 34/1715; BOA.HAT. dos.no:199/10134
44 BOA.HAT. dos.no: 1005/42164
45 Şanizâde Mehmed Ata’ullah Efendi, Şanizâde Tarihi (1223-1227/1808-1821), Haz.Ziya YILMAZER, İstanbul 2008, C.I, s.63
46 Şanizâde Tarihi, C.I, s.63,166
47 Şanizâde Tarihi, C.I, s.166, 193
48 Şanizâde Tarihi, C.I, s.223
49 Şanizâde Tarihi, C.I, s.581
50 Şanizâde Tarihi, C.II, s.698,738
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51 BOA.HAT. dos.no:194/9601-1
52 Şanizâde Tarihi, C.II, s.1256; BOA.HAT. dos.no:194/9601-1
53 Sahaflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es’ad Efendi, Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, Haz.Ziya YILMAZER, İstanbul 1994, s.101,124; BOA.
HAT. dos.no: 1272/49269
54 Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, s.124,182; BOA.HAT. dos.no:475/23292-1; BOA.HAT. dos.no: 1272/49269
55 BOA.HAT. dos.no:475/23292-1; Vak’anüvis Esad Efendi Tarihi, s.182
56 BOA.C.AS. dos.no: 3670; Vak’anüvis Esad Efendi Tarihi, s.318
57 Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, s.405
58 BOA.HAT. dos.no:481/23599-1; Vak’anüvis Es’ad Efendi Tarihi, s.559
59 BOA.HAT. dos.no:554/27440
60 BOA.HAT. dos.no:521/25465-1
61 BOA.HAT. dos.no:603/29524; BOA.HAT. dos.no:651/31795
62 BOA.A.MKT.dos.no:6/36; BOA.İ.DH. dos.no:73/3602
63 BOA.A.MKT. dos.no:28/47; BOA.İ.DH. dos.no: 185/10305; BOA.A.DVN.MHM. dos.no:5/5
64 BOA.İ.DH. dos.no: 185/10305; BOA.İ.DH. dos.no: 205/11780
65 BOA.A.DVN.MHM. dos.no: 8/44; BOA.A.AMD. dos.no:28/82
66 BOA.A.AMD. dos.no:66/62; BOA.A.DVN.MHM. dos.no: 8A/99
67 BOA.İ.MMS. dos.no: 17/743, vrk.3-1, vrk.6-3
68 BOA.A.DVN.MHM. dos.no:30/83
69 BOA.HAT. dos.no:474/23209-1
70 BOA.İ.MMS. dos.no:42/1724; Ahmed Lütfi Efendi (Vak’a-nüvis), Lütfi Efendi Tarihi, Haz.Münir AKTEPE, Ankara 1989, C.XIV, s.67
71 Lütfi Efendi Tarihi, C.XV, s.37
72 Lütfi Efendi Tarihi, C.XV, s.38
73 BOA.DH.MKT. dos.no:1504/58
74 BOA.TFR.I.MKM.dos.no:5/485
75 BOA.DH.SAİD. dos.no:18/211
76 BOA.İ.ŞD. dos.no:122/1332-Ra-2
77 BOA.İ.ML.94/1332-Ş-02
78 BOA.İ.ŞD. dos.no:122/1333-Z-2; BOA.İ.ML.94/1332-Ş-02
79 BOA.DH.ŞFR. dos.no:91/260
80 BOA.İ.DUİT. dos.no:53/82
81 BOA.İ.DUİT. dos.no:53/85
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  İNDEKS
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Abbasîler, 17, 18, 27, 29, 101
Abdülhamid, 278
Abdülmecid, 155, 274
Adalet Bakanlığı, 321, 322, 323
Adalet Köşkü, 58, 59
Adana, 252, 289, 317
adbilim, 115
adem-i merkeziyetçi, 146
adet-i destbani, 37
Adliye Nazırlığı, 277
Adliye Vekâleti, 310
Afrika, 5
ağa tezkeresi, 41
Ahmet Cevdet Paşa, 158, 185, 192, 194, 206
aile komünizmi, 5
akçe, 21, 34, 35, 36, 40, 43, 51, 73, 77, 78, 87, 89, 112
akıncı, 111, 140
Akkoyunlu, 102
Akyazı, 241
âlâ, 40, 112
Alacahan, 114
alan hesapları, 287
alan ölçümleri, 237, 272
Alaüddevle Bey, 103
alaybeyi, 33, 35, 41
Alemdar Paşa, 61
Alibeyhöyüğü, 284
Alman, 51, 93, 273
Almanya, 250
altın liyakat madalyası, 275
altın varaklı, 63
Amerika, 5
Anadolu, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 48, 49, 72, 82, 94, 101, 102, 103, 
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 -Beylerbeyisi, 134
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 -İtilâfnâmesi, 286
Antakya, 286
Antalya, 180, 317
antropolojik, 5
Arabistan Yarımadası, 230
Arapça, 3, 18, 303
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 332
arazi, 3, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 40, 46, 66, 69, 
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272, 280, 287, 288, 299, 300, 309, 320, 329, 330, 342
 -hukuku, 22, 27, 158, 162, 186, 190, 212
 -kadastrosu, 261, 262, 313, 320, 329, 330
 -Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü, 261, 
262
  -Kanunnamesi, 22, 155, 156, 158, 159, 170, 183, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 
203, 207, 248, 244, 279 

 -ölçümleri, 18, 257
 -i ‘öşriyye, 15
 -i emirîyye, 15, 22, 24, 196
 -i fey, 15
 -i haraciyye, 15
 -i memleket, 15, 21, 22, 24, 31
 -i memlûke, 15, 196
 -i metruke, 197
 -i mevat, 15, 197
 -i mevkufe, 197
Ardahan, 252
Aristo, 7
aristokrasi, 10
Arnavid Sancağı, 48, 72, 108, 109, 118
Arnavutluk, 29
arpalık, 31, 35
arşiv, 58, 59, 60, 63, 65, 94, 96, 97, 98, 99, 118 , 141, 142, 149, 168, 
210, 220, 262, 271, 272, 282, 291, 314, 320, 330, 336, 340, 341
Artvin, 252, 258, 317
arz odası, 78
arz tezkeresi, 193
asiller, 9
askerî, 9, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 46, 49, 54, 58, 85, 90, 93, 
98, 99, 100, 103, 104, 108, 110, 111, 146, 147, 148, 155, 165, 235, 
240, 241, 278
 -rüşdiye, 273
astronomi, 272
aşar vergisi, 160, 212
Aşuri, 114
ateşli silahlar, 33
atik senetler, 203
Atmeydanı, 59, 61, 214
avarece, 19
Avrupa, 8, 9, 10, 11, 66, 98, 100, 118, 146, 147, 148, 150, 156, 213, 
224, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 245, 249, 258, 264, 277, 280, 282, 
290, 299
Avustralya, 5
Avusturya, 147, 235
Aydın, 19, 43, 49, 65, 72, 181, 191, 193, 198, 199, 258, 273, 278, 317
Aydınoğulları, 29
Aynen Kayıt Defteri, 141

 B
Bâbıali, 54, 55, 57, 74, 79, 150, 152, 153
 -kalemleri, 57
Bâb-ı Âsâfi, 58, 59, 74, 150, 153
Bab-ı Vala-yı Fetva, 272
Babil, 230
bac, 26, 111, 112, 119
bad-ı heva, 35, 37
Bakanlar Kurulu, 247, 333
bala payesi, 273, 274
Balkan, 103, 241
Basra, 21, 22, 238
başmüfettiş, 276
baş vergisi, 26
başdefterdar, 80, 150
başmimar, 62
Batı, 8, 26, 29, 39, 94, 146, 147, 157, 230, 249, 286
Batılılaşma, 147
Batum, 252, 284
bedel-i muaccele, 180
Behram Paşa, 51
Belçika, 235
Belediye Kütüphânesi, 118
Belgrad Kalesi, 94
berat, 28, 32, 41, 52, 84, 109
Berlin, 245, 250, 277
beşerî, 3, 68, 86, 110, 118
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 -lik, 32
 -beratı, 31, 52
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Beyrut, 103, 114, 116, 238, 286, 288
beytü’l-mâl, 15, 21, 189
bina emini, 60
Bizans, 16, 17, 26, 29, 49, 59, 72, 100, 101
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 -proniası, 27
 -lılar, 101
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Borçlar Kanunu, 309
bölgesel kadastro, 241, 264, 290
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Brüksel, 245, 277
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Bursa, 58, 103, 240, 256, 258, 317
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 C
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