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ÖNSÖZ

Tarih boyunca Türkler tarafından birçok devlet kurulmuş ve bunlar içerisinde hükümranlığı en fazla devam eden Osmanlı Devleti olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'nin, hâkim
olduğu bölgelerde kanun ve hukuka dayalı adil bir yönetim sistemi oluşturmasından kaynaklanmış; toprak ve arazi hukuku da bu sistemin en önemli uzvunu teşkil etmiştir.
Osmanlılar arazi hususunda şer'î hukukla örfî hukuku bir arada çok başarılı bir şekilde uygulamışlardır. Ancak zamanla timar sisteminin bozulması üzerine, bunun yerine devrin şartlarına uygun, halk arasında adaletsiz uygulamalardan dolayı artan şikâyetlere son verecek yeni bir
arazi kanununun yürürlüğe konulması zorunluluğu ortaya çıkınca Tanzimatın ilanı ile birlikte
her alanda olduğu gibi arazi hukuku konusunda da çok önemli değişikliklere gidilmiştir. Böylece
o zamana kadar bölgelere göre farklılık gösteren arazi hukuku uygulamalarına son verilerek bu
konuda ülke genelinde birliktelik sağlanmıştır.
Kurumumuz; Osmanlı coğrafyasında dirlik sisteminin uygulandığı bölgelerin aynı tarihsel
döneme ait bir kesitini ortaya koymak amacıyla 1993 yılından itibaren Osmanlı toprak düzenine
ilişkin en önemli veri kaynağı durumunda bulunan Muhasebe-i Vilâyet veya yaygın adıyla Tapu
Tahrir defterlerini neşretmiş idi. Şimdi de bu neşriyatın bir devamı olmak üzere ve Osmanlı
toprak düzenine ilişkin çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, Osmanlı Arşivi'ndeki Nizamat Defterleri içerisinde yer alan, 1256 / 1840 tarihli ve 35 Numaralı Kanun-ı Kalemiye ve 1274 / 1858
tarihli ve 40 Numaralı Kanunname-i Arazi Defteri'ni yayımlamış bulunmaktadır.
Bu iki defterden birincisi, Tanzimat döneminde yapılan düzenlemelerin en başında gelen
ve kanun yapma tekniği bakımından farklılığı ile dikkat çeken 1858 tarihli Osmanlı Arazi Kanunnamesinden önceki mevzuatı; ikincisi ise söz konusu Kanunnameyi ve bunun üzerinde daha
sonra yapılmış olan değişiklikleri ihtiva etmektedir. Böylece 1858 tarihi esas alındığında öncesi
ve sonrasıyla toplam 50 yıllık bir zaman diliminde bu alandaki mevzuatta yapılan değişikliklerin
daha kolay bir şekilde takibi mümkün olacaktır.
Osmanlı toprak sistemi ve bu alandaki düzenlemeler, Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde kurulmuş olan başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere onlarca devleti ve bu sahada çalışan ilim ve hukuk erbabı ile diğer kişileri yakından ilgilendirmekte olduğundan bu çalışmanın
da bu alanda araştırma yapanlara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu vesile ile yayının hazırlanmasında emeği geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
personelini tebrik eder, çalışmanın ilgililere yararlı olmasını dilerim.

Doç. Dr. Uğur ÜNAL
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TANZİMAT SONRASI ARAZİ VE TAPU

Osmanlı Devleti'nin belirli bir dönemine ait ziraî, malî ve toplumsal verilerin ortaya konulması gayesiyle Kurumumuzca 1993 yılından itibaren Muhasebe-i Vilayet ya da yaygın adıyla
Tapu Tahrir defterlerinin yayımı gerçekleştirilmiş idi. Şimdi de söz konusu çalışmanın devamı
niteliğinde Osmanlı Arşivi'nde mevcut Nizamat Defterleri içerisinde yer alan 1256 tarihli ve 35
numaralı Kanun-ı Kalemiye Defteri ile yine aynı seri içerisindeki 1274 tarihli ve 40 numaralı
Kanunname-i Arazi Defteri yayımlanarak, önceki çalışmanın ait olduğu klasik dönem sonrası
Osmanlı toprak düzeninde yapılan hukuki düzenlemelerin birlikte ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu defterlerle ilgili malumata geçmeden önce Osmanlı toprak düzeni hakkındaki malumatı tekrar hatırlamak yerinde olacaktır.
Osmanlı toprak sistemi esas itibarıyla İslam hukukuna dayanmaktadır. Bununla birlikte
Selçuklular, Beylikler ve Bizans toprak sistemlerinden de etkilendiği bilinmektedir.1 Fetihler,
İslam'da toprak mülkiyetinin esasını teşkil eder. Bu anlamda fetih, fethedilen topraklardaki mülkiyet hakkını sona erdirir. Fakat fethin barış ya da savaş yoluyla olması arasında bazı farklılıklar
vardır. Bu çerçevede, İslamiyeti kendi rızası ile kabul edip ihtida edenlerin mülkiyet hakları aynen korunup toprakları öşüre tabi tutulmuş; savaş yoluyla fethedilen topraklarda ise hükümdarların sahip oldukları geniş yetkilere göre hareket edilmiştir. Buna göre, hükümdar toprağı istediği gibi tasarruf edebilir; mücahitler arasında paylaştırabilir, hazineye (Beytülmal) devredebilir
ya da vergi karşılığında eski sahiplerinin tasarrufunda bırakabilirdi.2
Osmanlı Devleti'nde klasik dönemden Tanzimat'a kadar ülkenin her tarafında geçerli ve
hâkim olan tek bir toprak sistemi uygulanmamıştır. Geniş bir coğrafî alana yayılmış olan topraklarda tek tip bir uygulamanın olması çok kolay olmadığından genellikle fetih yolu ile ele geçirilen
topraklarda, eskiden beri uygulanan örf ve âdetler, hukukî ve fiilî durumlar göz önüne alınarak,
her bölgenin kendi özelliğine göre şekillenen istikrarlı bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.3 Suriye, Halep, Bağdat, Musul, Basra, Trablusgarp, Bingazi, Hicaz, Yemen vilayetleriyle Kudüs-i
Şerif ve Cebel-i Lübnan mutassarrıflıkları arazileri, Anadolu ve Rumeli'deki arazilerden farklı
bir tasarrufa tabi tutulmuştur. Hicaz ve Basra eyaletlerinin arazisi arazi-i öşriye, diğerlerininki
arazi-i haraciyedir. Bu zikredilen yerler Osmanlı Devleti'ne geçince bu hükümler eskisi gibi uygulanmaya devam edilmiştir.4
Osmanlı Devleti'nde fethedilen arazilerin nüfusu, arazinin çeşidi ve benzeri durumlar,
tescil gayesi ile resmî görevliler tarafından muntazam bir şekilde resmî muhafaza altına alınan
defterlere kaydedilirdi. Arazinin bu şekilde yazım işlemine tahrir denirdi. Tahrir işlerini iki
resmî görevli yürütürdü. Birincisi emin, muharrir, muharrir-i mıntıka, muharrir-i memalik, eminü'l-vilayet yahut defter emini gibi ünvanlarla anılan ilyazıcı; diğeri ise, buna yardımcı olarak tayin
edilen vilayet kâtibi veya sadece kâtip denilen vazifeli idi. Tahriri yapılan bölge yeni fethedilmiş
1

Halil İnalcık, "Kanunname", DİA, C. 24, İstanbul, 2001, s. 334.
Cemile Şahin, Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Ankara, 2012, s. 438.
3
a.g.e., s. 436-437.
4
Süleyman Sudi, Defter-i Muktesid, İstanbul, 1307, C. 1, s. 95.
2
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ise, önce idarî teşkilatı tayin ve tespit edilir; bu konuda emir ve fermana göre hareket olunurdu.
Daha sonra arazi sultan ve vüzera hasları, zeamet ve timar gibi kısımlara ayrılırdı. Daha sonra
görevliler köy köy, kasaba kasaba dolaşıp vergi mükelleflerini, muaf olanları ve muafiyet sebeplerini tespit ederlerdi. Reayanın evli-bekâr, ihtiyar, çalışamaz, dul, zeamet yahut timar sahibi,
imam, müezzin, seyyid, rahip gibi bütün vasıfları kaydedilir; her köyde bulunan mera, yaylak,
kışlak, orman, ziraî arazi, yetiştirilen ürünler ve miktarları yazılırdı. Tahrir işlemlerinin müsveddeleri tamamlanınca müsvedde defter temize çekilir ve ortaya iki çeşit defter çıkardı. Birincisi mufassal defterlerdi. İkincisi, mücmel veya icmal defterleri idi ki bunlarda sadece idarî teşkilat,
köy isimleri ve yıllık gelirleri tespit olunurdu. Tamamlanan tahrir defterleri Divan-ı Hümayun'a
arz edilmeden önce nişancının tetkik ve tahkikinden geçer; nişancı mufassal defterlerden birine
tuğra çeker ve ilgili vilayete gönderir; tuğrasız olan ise icmal defteri ile beraber Defterhane'ye
konulurdu. Eski tahrir defterine atik yahut köhne defter, yenisine ise cedid defter denilirdi. Bunlardan başka bir de, iki tahrir arasında ilyazıcı ve kâtiplerin günlük muamelelerini kaydettikleri el
defterleri vardı ki, bunlara derdest veya ruznamçe defterleri denilirdi.5
Yeni yapılan bir fetih, cülûs, bir adaletnamenin yürürlüğe girmesi ya da reformların ilanı
gibi zamanlarda yeni tahrirler yapılırdı. Osmanlılar fethedilen bir ülkenin kanun veya âdetlerini
onaylayıp kendi kanun sistemlerine mal etmekteydiler. Geleneksel uygulamaya (kanun-ı kadim)
müracaat etme Osmanlı kanunlarının genel özelliğidir. Kanun-ı kadim kavramı daha çok eski
örfî hukuk uygulamalarına işaret eder. Geleneksel olarak uygulanan ve geçerliliği sürekli olan
kurallar, "Kanun-ı kadim oldur ki evvelin kimse bilmeye." ifadesiyle tarif edilir.6
Osmanlı Devleti'nde kanunların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasıyla ilgili prosedür
şu şekilde tanımlanabilir: Yasamayı meşrulaştıran ve bu yasamanın kaynağını meydana getiren
ilke "sultanın sınırsız yetkisi" (eşanlamlısı yasak) anlamında örf ilkesiydi. Bu sebeple her çeşit kanun
sultanın bir hükmü şeklinde yayımlanmış ve " … kanun emr edip buyurdum ki ... " şeklinde formüle
edilmiştir. Uygulamadaki prosedür ise şöyleydi: Nişancı ya da defterdarın dairesine bağlı bir kâtip
herhangi bir hükmü ferman yahut berat şeklinde düzenler; bu taslak nişancı veya defterdar tarafından kontrol edildikten sonra veziriazam tarafından "sah" kelimesiyle tasdik edilirdi. Önemli kanunlar ise sultanın el yazısıyla (hatt-ı hümayun) onayı alınmak suretiyle onaylanırdı. Bazı kanunların bizzat sultan tarafından yazdırıldığına dair deliller mevcuttur. Timar, ziraî vergiler ve toprak
hukukuyla ilgili kanunlar nişancının alanına girmekteydi. Diğer malî konularla ilgili kanunlar ise
defterdara bağlı olan Başmuhasebe Dairesi'nde kaydedilmekteydi. Kanunların birer nüshası kadılar, valiler, mültezimler, gümrük eminleri vb., uygulanmalarıyla ilgili görevlilere gönderilirdi.7
Osmanlı kanunnameleri çıkarılış şekillerine göre şu ana başlıklar altında sınıflandırılabilir:
1- Padişah hükümleri şeklindeki kanunnameler:
Bunlar, belirli idarî meselelere ya da ihtiyaçlara cevap vermek üzere fermanlar yahut beratlar şeklinde yayımlanmış olup valiler ve kadılar tarafından uygulanmaları istenen hükümlerdir.
5

Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C. 1, İstanbul, 1990, s. 10, 11; ayrıca bkz. 438 Numaralı
Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, C. I, Giriş: Halil İnalcık, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayını,
Ankara, 1993, s. 1-3.
6
Halil İnalcık, "Kanun", DİA, C. 24, İstanbul, 2001, s. 326.
7
a.g.m., s. 326.
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2- Sancak kanunnameleri:
İlhanlılar, her bölge için düzenlemeleri ve vergileri gösteren kanun-ı memleket diye bilinen
müstakil defterler hazırlamışlardı. Bu an'ane şüphesiz Abbasiler döneminden eski İran'a kadar
uzanır. Osmanlılar da kendi bölgesel vilayet ya da sancak (liva) kanunnameleriyle bu uygulamayı
sürdürdüler. Bu kanunnameler padişahın tuğrasıyla onaylanmış ve her bölgenin mufassal tahrir
defterlerinin başında yer almıştır. Bu çeşit kanunnameler, öncelikle reaya ile timar sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve engellemek amacıyla mirî (devlet) arazi sisteminin ve timarların yürürlükte olduğu eyaletler için mevcuttu.
Sancak kanunnameleri, reaya vergileri ve arazi kanunlarının formülleştirilmesi konusunda en iyi belirlenmiş ilkeleri takip etmiştir. Bu ilkeler, muhtemelen XV. yüzyılın ilk yarısı ya da
kısa süre öncesindeki bir sistemi model almış ve Kanun-ı Osmanî başlığı altında Osmanlı rejiminin
özelliklerini belirlemiştir. Fatih Sultan Mehmed, devletin bütün bölgelerinde yürürlüğe girecek
olan reaya kanunnamesinde bu ilkeleri kanunlaştıran ilk sultandır. Ferman formundaki kanunlar ve zaman zaman çıkarılan kanunlar hariç mufassal tahrir defterlerinde II. Bayezid'den önce
hiçbir sancak kanunnamesi yer almaz. Eldeki en eski sancak kanunnamesi, 892 (1487) tarihli
Hudavendigar (Bursa) Sancağı Tahrir Defteri'nde bulunmaktadır. Her sancak için mufassal tahrir defterinin baş sayfalarına kanunname koyma uygulaması II. Bayezid döneminden kalmadır.
892 (1487) tarihli Hudavendigar Kanunnamesi'nin daha sonrakiler için model alındığı anlaşılmaktadır.8 Tahrir defterlerinin baş tarafına "Kanun-ı Hümayun" ve "Kavanin-i Örfiye-i Osmaniye"
veya "Kazaya-yı Örfiye" gibi başlıklarla kaydedilmiş bulunan kanunnameler, devletin bütününde
geçerli olan kanunlardan ziyade her bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı ile sahip olduğu örf ve
âdetlere göre, ait olduğu birime mahsus özel bir takım kanunları ihtiva etmektedirler.9
3- Belirli gruplarla ilgili kanunnameler:
Bu tür kanunnameler eyalet kanunnameleri ile aynı kategoride ele alınabilir. Bu tip özel
kanunnameler genellikle belirli bir yerde devlete hizmet eden reaya grupları için çıkarılmıştır.
Bunlar prensip olarak yedek askerî hizmeti yerine getiren gruplar olup en önemlileri yaya ve
müsellem, canbaz, eşkinci Yörük ve eşkinci Tatar ve Eflaklardır.10
4- Devlet teşkilatıyla ilgili kanunnameler:
Fatih Sultan Mehmed'in kanunnamesi bu türde tektir.11
5- Genel kanunnameler:

Bu tür kanunnameler devletin bütün bölgelerinde yürürlükte olmak üzere düzenlenmiştir.
Fatih Sultan Mehmed'in reaya kanunnamesi daha sonraki padişahların kanunlarının çekirdeğini teşkil etmiştir. Bu kanunname, II. Bayezid zamanında 907 (1501) yılında daha genişletilmiş
ve değiştirilmiş bir uyarlamayla Kitab-ı Kavanin-i Örfiyye-i Osmaniyye başlığı altında yürürlüğe
8

İnalcık, a.g.m. (Kanunname), s. 334, 335.
İnalcık, a.g.m. (Kanun), s. 326.
10
İnalcık, a.g.m. (Kanunname), s. 335.
11
a.g.m., s. 335.
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konulmuştur. Kanunname Hersekzade Ahmed Paşa'nın değişikliklerini ihtiva eder ve daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'a atfedilen kanunnamenin temelini oluşturur.12

***
Osmanlı Devleti'nde İslam hukukuna paralel olarak mülkiyet hakları bakımından topraklar; arazi-i memlûke (mülk topraklar) ve arazi-i emiriye / mîriye (mülk olmayan topraklar)
olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Mülk topraklara ait esaslar İslam hukukunda düzenlenmiş ve
fıkıh kitaplarında ele alınmış olduğu için bunların ayrıca kanunnamelerle düzenlenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Mülk olmayan topraklar ise rakabesi (mülkiyeti) devlete ait ve bir kira ilişkisi içerisinde kullanımı mutasarrıflara devredilen arazi olduğundan bunların tasarruf şekilleri,
devir ve intikal esasları, bunları düzenleme yetkisi kendisine ait olan devlet tarafından çıkarılan
kanunnamelerle belirlenmiştir. Bu çerçevede Tanzimat sonrası hazırlanan "Arazi Kanunnamesi"nde kanun metninde de ifade edildiği üzere arazi beş kısma ayrılmıştır:
I- Arazi-i Memlûke:
Yani "ber-vech-i mülkiyet" tasarruf olunan yerler. Kimsenin izin ve rızasına gerek olmaksızın satış, hibe, vakıf, rehin ve vasiyet etmek; üzerine bina, bağ ve bahçe yapmak gibi tasarrufları
kapsamaktadır. Arazi-i memlûke dört kısımdır:
1- Tetimme-i süknâ denilen ve arazi-i emiriye üzerinde bulunan köy ve kasaba gibi yerleşim
yerlerinde ne kadar olursa olsun arsalar ve yerleşim yerleri çevresinde olup kuyu kazmak, araba
çekmek, odun koymak gibi insanlar için gerekli olan yerler. Bu yerler yarım dönümden yani
sekiz yüz arşından fazla olamaz ve buralardan öşür ve haraç alınmazdı.
2- Aslında arazi-i emiriyeden iken, ayrılarak gerekli şartlar çerçevesinde sahih temlik ile
mülk arazi haline getirilen yerler. Bu şekilde mülk olarak verilen arazi-i emiriyeye sahip olan
kimse satış, hibe, vasiyet, vakf, rehin vs. yapabilirdi. Bu çeşit arazi-i memlûkenin hasılatından
öşür alınırdı.
3- Arazi-i öşriye. Bir yer fethedildikten sonra gazilere bırakılan yerlere denir. Arazi-i öşriye üç kısımdır. Birincisi, fetihten önce halkının kendi istek ve rızalarıyla İslam dinini kabul
etmelerinden dolayı ellerinde bırakılan arazidir. İkincisi, fetihten sonra ganimette hakkı olan
Müslümanlara mülk olarak verilen arazidir. Üçüncüsü, fetih sonrasında ganimette hak sahibi olan
gayr-i müslimlere mülk olarak verilen arazidir. Arazi-i öşriyenin hasılatından "öşür" alınırdı.
4- Fetih sonrası Müslüman olmayan yerli halkın elinde bırakılan ve arazi-i haraciye denilen yerler. Irak, Şam ve Mısır arazisi arazi-i haraciyedir. Bu da iki çeşittir. Birincisi, bir memleket
savaş veya barış yoluyla ele geçirildiğinde Müslüman olmayan asıl yerli halkın elinde bırakılan
arazidir. İkincisi, bir memleket fethedildikten sonra asıl yerli halkı orayı terk edip onların yerlerine başka yerlerden getirilerek yerleştirilen gayr-i müslim ahaliye verilen arazidir.
Müslümanlar tarafından fethedilen memleketlerden hangilerinin arazi-i haraciye, hangilerinin arazi-i öşriye olduğu fıkıh kitaplarında ayrıntılı olarak yer almıştır. Ancak sonraki zamanlarda arazi-i öşriye ve haraciyenin sahipleri geride vâris bırakmadan öldüklerinde arazileri
12

12
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Beytülmale kaldığı için bu tür araziler arazi-i emiriye statüsüne geçmekteydi. Bu tip araziden öşür
ve harac alınmaz, doğrudan doğruya devlet tarafından idare yahut bedel-i misliyle müzayedesi
yapılarak mahsulünden onda bir ile beşte bir arasında hisse karşılığında ziraat yapacak kişilere
verilirdi. Bunun en güzel örneği Bağdat arazisidir. Bağdat arazisi, arazi-i haraciyeden iken zamanla sahiplerinin vâris bırakmadan ölmeleri ve nesillerinin kesilmesiyle arazileri Beytülmale
kalmış ve arazi-i emiriyeden sayılmıştır. Nadiren sahiplerinin elinde kalmış olan arazi-i haraciye
devlet tarafından zaptolunarak haracını devlete ve mahsulünden yirmide bir veya yirmi beşte bir
gibi belirli bir hissesi sahiplerine verilmek üzere çiftçilere verilmiştir. Arazi sahiplerine verilen
hisseye "ukr" ve bu araziye de "arazi-i ukriye" ismi verilmiştir.
Harac Beytülmal için alınan resme denir. Bu da iki kısımdır. Birincisi harac-ı ruus, diğeri
harac-ı arazidir. Harac-ı ruus kişilerden devlet için alınan vergidir. Harac-ı arazi ise yine devlet
için araziden alınan vergi veyahut hasılatından alınan hissedir.
Arazi haracı, harac-ı mukaseme ve harac-ı muvazzaf olmak üzere iki kısımdır. Harac-ı mukaseme, arazinin hasılatından yerin tahammülüne göre onda birden yarıya kadar alınmak üzere
tayin edilen şeydir. Mukaseme bölüşmek anlamınadır. Yani Beytülmal memuru olan kişi arazinin
hasılatından çiftçi ile bölüşerek yerin tahammülüne göre onda bir, beşte bir, dörtte bir, üçte bir
veya yarısı gibi tayin olunmuş olan vergiyi alırdı. Arazi ne kadar verimli olursa olsun harac-ı
mukaseme yarıyı geçemezdi. Harac-ı muvazzaf ise, dönüm, cerib, feddan gibi ölçü birimleri ile
tayin edilmiş ziraate uygun yerin tahammülüne göre belirlenmiş (muvazzaf) ve tayin olunmuş
akçedir.
Bir yere harac-ı mukaseme tayin edilmiş ise bir sene içerisinde kaç kere hasılat alınırsa
her birinden ayrı ayrı harac-ı mukaseme alınırdı. Ancak harac-ı muvazzaf tayin edilmişse bir
sene içerisinde kaç hasılat alınırsa alınsın bir kere harac alınırdı. Ziraate imkân ve gücü olan bir
kimse arazisinde ziraat yapmaz ise harac-ı muvazzaf vermek zorundaydı. Ancak imkân ve gücü
yetmediği için ziraat yapamaz ise harac-ı muvazzafı vermesi lazım gelmezdi. Bir araziden hem
harac-ı mukaseme hem de harac-ı muvazzaf alınamadığı gibi harac-ı muvazzaf mukaseme, harac-ı mukaseme de muvazzaf şekline döndürülemezdi.
Yukarıda zikredilen arazi-i memlûkenin dört çeşidinden birine sahip olan kimse öldüğünde borcu varsa arazinin bedelinden borcu ödenir. Borcu yok ise veyahut olup da ödendikten
sonra fazla kalırsa vasiyeti onun bedelinin üçte birinden yerine getirilirdi. Borç ve vasiyeti yok
ise tamamı, varsa borç ödendikten ve vasiyeti yerine getirildikten sonra kalanı vârislerine intikal
ederdi. Arazi-i memlûke sahibi arazisini bir cihete vakf, borcu karşılığında alacaklısına rehin ve
bir bedel karşılığında veya karşılıksız verebilir ve şuf‘a cari olurdu. Ancak bunlar arazi-i emiriye
ve mevkûfe için geçerli değildi. Arazi-i mevâttan bir yeri bir kimse mülk olmak üzere izn-i sultanî
ile ihya ederse o yere sahip olurdu. Her ne kadar arazi-i mevâttan ihya edilen bu tür yerlerin de
arazi-i memlûkenin bir çeşidi olduğu söylenebilirse de; yayımladığımız 1274 tarihli Arazi Kanunnamesi'nin 103. maddesinde "Arazi-i mevâtın ihyasının ancak rakabesi Beytülmale ait olmak üzere
caiz olduğu, mülk olmak üzere ihyaya izin verilemeyeceği" hüküm altına alınmış olduğundan, arazi-i
memlûke dört kısım olarak değerlendirilmiştir.13
13

Geniş bilgi için bkz. Atıf Bey, Arazi Kanunnamesi Şerhi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1319, s. 12-27.
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II- Arazi-i Emiriye:
Osmanlı Devleti'nde rakabesi (mülkiyeti) devlete ait olup tasarruf hakkı kullananlara (reayaya) devredilmiş araziye emirî / mirî arazi denilmektedir. Osmanlı Devleti'nde mirî arazi rejimi
başlangıçtan beri var olmakla birlikte müesseseleşmesi, Ebussuud Efendi'den sonradır. Onun
Budin eyaletini tahrir ettikten sonra Budin mufassal defterinin başına koyduğu önemli kanun
metni, o tarihten sonraki arazi kanunlarının temelini teşkil etmiştir. Mirî arazi şu yollarla teşekkül etmiştir: Birincisi arazinin, İslam hukukunun verdiği yetkiye dayanarak, fetih esnasında
gayr-i müslim ahaliye yahut gazilere temlik olunmayıp Beytülmal için alıkonulması. Rumeli ve
Anadolu arazilerinin kahir ekseriyeti bu şekilde mirî arazi olarak ilan edilmiştir. İkincisi arazinin,
maliklerinin mirasçısız, vasiyetsiz ve borçsuz vefat edip Beytülmale kalması. Üçüncüsü arazinin,
mürur-ı zamanla maliklerinin kimler olduğu bilinmez hale gelmesi neticesinde Beytülmal tarafından zaptolunması. Dördüncüsü arazinin, fetih esnasında iktaen temlik mi edildiği yoksa Beytülmal için mi alıkonulduğunun belli olmaması neticesinde mirî olarak kabul edilmesi.14
Arazi-i haraciyenin zamanla arazi-i miriye şeklini aldığı yukarıda belirtilmişti. Arz-ı
memleket denilen ve aslı haraciye olan bu toprakların mülkiyeti devlet için alıkonulmuştur.
"Zira sahiplerine temlik olunduğu takdirde bir çok vârisler arasında taksim olunup her birine
ufak bir parça düşmesi icap eder ve buna göre onların her birisine düşen harac miktarını tayin
etmek fevkalade güç olacaktı. İşte bu sebepten bu nevi arazi rakabesi devlet hazinesi için alıkonmuş ve toprak reayaya ariyet şeklinde verilmiştir. Reaya bunu ziraat eder, işler, bağ bahçe
ve bostan haline getirir, hasılından harac-ı mukaseme ve harac-ı muvazzafını verirdi. Sevad-ı
Irak arazisi bazı mezheplerde bu türlü araziden sayılmıştır. Osmanlı ülkesindeki arazi de, işte
bu tarzda arz-ı memlekettir. Mirî yerler reayanın mülkü değildir. Ariyet suretinde tasarruf edip
işlerler. Öşür namıyla harac-ı mukasemesini ve çift akçası adıyla harac-ı muvazzafını verirler.
Boş bırakılmayıp söylendiği şekilde işletildiği ve vergileri verildiği müddetçe kimse onların bu
topraklar üzerindeki hukukuna el uzatamaz. Ölürlerse oğulları yerlerine geçip onlar da anlatıldığı şekilde tasarruf ederler. Oğulları kalmazsa dışarıdan işleyebilecek durumda olanlara bir nevi
peşin kira bedeli (ücret-i muaccele) alınıp tapuya verilir. Onlar da aynı şekilde tasarruf ederler.
Bunlardan biri tasarrufu altındaki yeri üç yıl boş bırakırsa mahkeme kararıyla elinden alınır,
başkasına tapuya verilir. Kimse söylediğimiz şekillere aykırı olarak bu toprakları tasarruf edemez, alıp satmaları, bağışta bulunmaları ve başka şekillerde temlik etmeleri ve mülk edinmeleri
ve vakfa vermeleri tamamıyla batıldır. Fakat bir kimse tasarruf ettiği yeri başka birisine, sipahi
marifetiyle hakk-ı karar için bir miktar para alıp feragat edebilir ve sipahi o yeri o kimseye tapuya verebilir."15
Mirî arazi, havâss-ı hümayun, has, paşmaklık, mâlikâne, arpalık, yurtluk-ocaklık, zeamet ve timar olarak, tasarruf şekline ve gelirlerine göre sınıflandırılırdı. Yıllık geliri yüz bin akçeden fazla
olan dirliklere has denilmekteydi. Bunlardan devlete ve padişaha ait olanlar havâss-ı hümâyûn,
vezir ve bazı üst düzey devlet görevlilerine verilenler havâss-ı vüzerâ, padişahın anne, kız, kızkardeş, eş ve hasekilerine kayd-ı hayat şartı ile verilenler ise paşmaklık diye adlandırılırdı. Geliri
20.000 - 99.999 akçe arası olan dirliklere zeamet, 20.000 akçeden az olanlara ise timar denilirdi.
14
15
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Timarlar hukukî ve malî imtiyazlarına göre, mülk ve serbest; timar sahibinin yaptığı işe göre,
eşkinci, mustahfız, hizmet; veriliş şekline göre, tezkireli (padişah fermanı ile verilenler), tezkiresiz
(beylerbeyi tarafından verilenler) diye çeşitli isimlerle anılırlardı.
Osmanlı İmparatorluğu'nda toprağa ait gelirlerden; kara veya deniz seferine memur timar, zeamet ve has sahipleri, be-nevbet, mülk ve serbest timarlar ile akıncı çeribaşısına mahsus
timarların sahipleri, humbaracı, lağımcı, piyade, müsellem, yörük, canbaz, voynuk gibi sefere katılmakla mükellef ileri ve geri hizmet erbabı; sefere gitmesi şart olmayan ve devlet merkezinde
vazifeli bulunan has sahibi vezirler, bazı Divan çavuşları ve kâtipleri, bir kısım müteferrikalar,
arpalık sahipleri ile devlet merkezi dışında bulunan kale muhafızları, yuvacı ve şahinciler, knezler,
yurtluk ve ocaklık sahipleri, okçular (ordu için ok yapanlar) ve kendisinden vazife beklenmeyen
paşmaklık sahipleri, tekaüde ayrılanlar ve doğudaki timar sahibi bazı aşiret beyzadeleri doğrudan istifade ederlerdi.16
Bunların dışında; yüksek devlet memurlarına, bazı saray mensuplarına ve ilmiye sınıfının
ileri gelenlerine ilave tahsisat, emekli ve mazuliyet maaşı olarak bağlanan gelirlerin genel adı
olan arpalık17 tabiri bazı vazife sahiplerine gelirlerine ek olarak verilen timarlar için de arpalık
timar olarak kullanılırdı. Bu kişiler görev yaptıkları sürece bundan yararlanabilir ve timar sahibi
olanların yükümlülüklerini taşımazlardı. Ayrıca, yurtluk ve ocaklık adı verilen timarlar da vardı.
Bunlar da, Tersane masraflarını veya bir kalenin muhafızlarının ya da merkezde görevli bürokratların aylıklarını karşılamak için verilen dirliklerdi.
Timar sistemi Kanuni'den itibaren gittikçe bozulmaya başlamış, zaman zaman yapılan
ıslah çalışmaları da fayda vermemiştir. Özellikle de askerî açıdan fonksiyonunu kaybetmesiyle
mirî arazilerin ziraî-malî amaçlı kullanımı öne çıkmış ve iltizam yoluyla işletilmeye çalışılmıştır.
İltizam sisteminin yaygınlaşması XVIII. yüzyılda mültezimlerin mirî arazi üzerinden fiilen özel
mülkler edinmesine yol açmıştır. Timar sistemi ilk olarak 1703 yılında Girit Adası'nda kaldırılarak, maaşlı memur çalıştırılmaya başlanmıştır. 1812 yılından itibaren de mahlul kalan timarlara
yeni tahsisler yapılmamıştır.18 Mirî arazinin bir dönem kanuna aykırı biçimde mülk topraklar
gibi kullanılmasından kaynaklanan ihtilaflar, devlet tarafından kullanıcılarına dirliklerine karşılık maaş bağlanıp toprakları ellerinden alınarak çözülmüştür. 1824 yılından itibaren mirî arazi
prensibi daha dikkatle takip edilmiş ve kişilerin bir şekilde ele geçirip kendi mülk arazileri gibi
tasarruf ettikleri mirî topraklara el konulmaya başlanılmıştır. Sonuçta timar sistemi Tanzimat
Fermanı ile tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Mirî arazi sisteminde bir de mâlikâne-divanî usulü cari idi ki; mâlikâne sahibi olan kişi,
sahibi olduğu yerin gelirinden yaşadığı sürece yararlanma hakkına sahipti. Arazinin tasarrufu
kendisine mülkiyeti devlete ait olup satamaz ve miras bırakamazdı. Osmanlı belgelerinde iki
başlı yahut iki baştan tasarruf olarak anılan mâlikâne-divanî sistemi içinde yer alan vergi gelirleri
iki farklı bölüme ayrılırdı. Bir bölümü özel şahıs ve vakıflara diğer bölümü divanî hissesi olarak
devlete aitti. Şer‘î ve örfî adıyla iki ana grup olarak ödenen vergilerin örfî denilen kısmı her zaman her yerde divanî hissesi içinde yer alırdı. Mâlikâne ve divanî hisseleri arasında bölüşmeye
16
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tabi tutulan kısım şer‘î vergilerin önemli bir bölümünü oluşturan öşürlerdi. Öşrün mâlikâne ve
divanî hisseleri arasındaki paylaşılma oranı ziraî ürünlerden alınan öşrün nisbetine ve o yerin
âdetlerine göre değişirdi. Genelde bu oran % 20 idi. % 10 olarak uygulandığında tamamı mâlikâne hissesine ait olurdu. Bu durumda divanî hissesi olarak % 2,5 salariye alınırdı.19
Osmanlı Devleti'nde tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmı mirî araziden sayıldığı
gibi, tapu ile tasarruf edilen tarlalar, çayırlar ve korular, yaylak-kışlak vb. yerler de mirî araziden
sayılmıştır.
Mirî araziyi reayaya verme işi, devlet adına bu iş ile görevlendirilmiş memurlar tarafından
yapılmaktaydı. Yani mülkiyeti devlete ait olan mirî araziler, sahib-i arz denilen memurun izni
ve vasıtası ile belli bir bedel karşılığında reayaya kullandırılmıştır. Bu görevi; Tanzimattan önce
sipahi diye isimlendirilen timar ve zeamet sahipleri yapmaktaydı. "Tanzimattan sonra hicrî 1255
(1839) tarihinden 1263 (1847) tarihine kadar timar ve zeamet sahipleri, kısmen mültezimler
devleti temsilen tevfiz akdi yapmışlardır. 1263'den 1274 (1858)'e kadar kısmen mültezimler ve
kısmen de muhassıllar; 1274 tarihinden itibaren Türkiye'de ilk defa tapu sicilinin tesis edildiği 1290 (1873-1874) tarihine kadar münhasıran mal memurları; bu tarihten itibaren de tapu
memurları tevfiz akdinde devleti temsil etmişlerdir."20 Tapu Nizamnamesinin birinci maddesi
hükmünce taşralarda arazi-i emiriyenin tefviz ve ihalesine mal memurları yani defterdar, mal
müdürleri ve kaza müdürleri yetkili olmalarından dolayı sahib-i arz hükmündeydi. 26 Zilhicce
1290 (14 Şubat 1874) tarihli tezkire-i samiyede tapu usulü tesis olunmayan yerlerde geçici olarak
mutasarrıflar, kaymakamlar ve mal müdürleri, tesis olunan yerlerde ise Defter-i Hakanî memurları, kendileri bulunmadıkları takdirde vekilleri olan tapu kâtipleri sahib-i arz hükmündeydi.21
III - Arazi-i Mevkûfe:
Arazi-i mevkûfe, mülkiyeti itibarıyla sahih ve gayr-i sahih olmak üzere iki kısma ayrılır.
Sahih vakıf arazi, önce mülk arazi iken İslâm hukuku esaslarına uygun olarak vakfedilen arazidir.
Sahih vakıfların rakabesi (mülkiyeti) ve tüm tasarruf hakkı vakfa aittir. Gayr-i sahih vakıf arazi
ise gelirleri kamu otoritesi tarafından Beytülmalde hakkı olan bir cihete tahsis edilen ve kuru
mülkiyeti devlete ait olan arazidir. Bunlara irsadî vakıflar yahut tahsisat kabilinden vakıflar da
denilmektedir.22
Sahih vakıflar ile ilgi hükümler fıkıh kitaplarında ve evkaf nizamnamelerinde yer aldığı
için bunlara arazi kanunnamelerinde yer verilmemiştir. Vakıfların müsakkafat ve müstegallatı ile
ilgili muamelatı hakkında Düstur'un ikinci cildinin 170. sayfasında 9 Cumadelahire 1287 (6 Eylül 1870) tarihli nizamnameden anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti'nde bulunan vakıflar evkâf-ı
mazbûta ve evkâf-ı mülhaka olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.23 Evkaf-ı mazbûta iki çeşittir. Birincisi, tevliyet ve idaresi Evkaf Hazinesi tarafından mazbut olan ve tüm işleri doğrudan doğruya
19

Mehmet Genç, "Malikane-Divanî", DİA, C. 27, s. 518, İstanbul, 2003.
Halil Cin, "Osmanlı Toprak Hukukunda Mirî Arazinin Hukuki Rejimi ve Bu Arazinin TMK. Karşısındaki Durumu",
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, Sayı: 1, 1966, s. 758.
21
Atıf Bey, a.g.e, s. 29.
22
Hacı Mehmet Günay, "Vakıf ", DİA, C. 42, İstanbul, 2012, s. 478.
23
Atıf Bey, a.g.e., s. 33.
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Evkaf Hazinesi tarafından idare edilen vakıflardır. Padişah, vezir vb. evkafının pek çoğu bu kabildendir. İkincisi, tevliyeti vakfedenin uhdesinde olup idaresi Evkaf Hazinesi'nde mazbut olan
ve tüm işleri yine hazine tarafından yürütülen evkaftır. Sokullu Mehmet Paşa ve Köprülüzade
vakıfları bu kabildendir. Evkaf-ı mülhaka ise Devletin kontrolünde olmak şartıyla vakfı kuran
kimsenin neslinden gelen ve mütevelli denilen kişiler tarafından idare edilen vakıflardır.
Gayr-i sahih yani irsadî ve tahsisat kabilinden olan vakıflar ise (yukarıda da belirtildiği
üzere) mülkiyeti devletin elinde kalmak şartıyla arazi-i emiriyeden olan bir yerin gelirini vakfetmektir. Buna irsad denilmektedir. Osmanlı devletinde olan vakıfların çoğunluğu irsadî yani
tahsisat kabilinden olan gayr-i sahih vakıflardır. Bu durumda arazi-i emiriye; arazi-i emiriye-i
sırfa ve arazi-i emiriye-i mevkûfe olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Arazi kanunnamelerinde
arazi-i emiriye-i mevkûfe denildiğinde bu tür tahsisat kabilinden olan gayr-i sahih yani irsadî vakıflar anlaşılmalıdır.
Önceleri vakıflar fıkhî kaidelerle idare edilmekte iken hicrî 1020 senesinden sonra şer‘î
kaidelere uygun olarak icareteyn adıyla bir kanun ihdas edilmiştir. Bu tarihe gelinceye değin
evkaf müstegallatı icare-i vahide ve mukataa-i zemin usulüne göre idare edildiği halde bu tarihten
itibaren icareteyn usulü uygulanmaya başlamıştır.24 İcare-i vahide; vakfa ait herhangi bir mülkün
belirli bir süre için kiraya verilmesidir. Bu süre arazide üç, binada ise bir seneden fazla olamaz
ve akit süresi dolunca kiracı hiçbir hak iddia edemezdi. İcareteynde ise; bir arazi veya binanın,
değeri tutarı peşin ve bundan başka aylık veya yıllık bir kira almak suretiyle süresiz olarak kiraya
verilmesidir. Böylece kiralayan kiraladığı şeyin tamamen mutassarrıfı olur ve hakkını isterse
başkasına satar, devir ve hibe edebilirdi. Bu şekilde vakıf için verilen peşin kiraya icare-i muaccele,
aylık veya yıllık olarak verilene de icare-i müeccele denilmekteydi.25
IV - Arazi-i Metrûke:
Rakabesi (mülkiyeti) devlete ait olup tasarrufu herhangi bir kişiye verilmeden herkesin
faydalanmasına bırakılan arazilerdir. Pazar ve panayır kurulan yerler, araba çekilen yerler, iskeleler, namazgâhlar, hayvanların toplandığı alanlar, meralar, yaylaklar, yollar ve odun kesmek
için ayrılmış baltalıklar araz-i metrûkedendir.
V - Arazi-i Mevât:
Bir kimsenin tasarrufunda olmayıp ekilip biçilmeyen harap araziye arazi-i mevât denilmektedir. Aksine yani ekilip biçilen araziye arazi-i âmire denilir. Arazi-i mevât; sesi yüksek birinin yerleşim yerinin bittiği yerden bağırdığında sesi duyulamayacak kadar uzaklıkta olan tahminen bir buçuk mil yani yarım saat kadar uzakta bulunan dağlık-taşlık, kıraç, otlak vb. yerleri
içerisine almaktadır.26
Yukarıda kısaca izah ettiğimiz arazilerden çeşitli isimler altında vergiler alınmakta idi.
Bunları şer‘î ve örfî vergiler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Şer‘î vergiler; harac-ı muvazzaf
(şahıslardan alınan vergiler) ve harac-ı mukaseme (üretimden alınan vergiler) olmak üzere ikiye
24

Ömer Hilmi Efendi, Ahkâmü'l-evkâf, Matbaa-i Âmire, 1307, s. 12.
Sertoğlu, a.g.e., s. 158.
26
Atıf Bey, a.g.e., s. 44-45.
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ayrılır. Çift, zemin, ekinli bennak ve ispençe resimleri harac-ı muvazzaf; öşür, bağ ve bahçe resimleri
harac-ı mukasemedir. Ağnam, ağıl, kışlak, otlak / yatak, otluk, asiyab, kovan, bennak, mücerred, kara,
gerdek, tapu, çiftbozan, cürm ü cinayet, köle ve cariye müjdeleri ve badiheva resimleri de örfî vergiler
içerisinde yer almaktadır.

***
Osmanlı Devleti'nin toprak sistemi ile ilgili bu genel bilgilerden sonra klasik dönem Osmanlı arazi kanunnamelerine de değinmek yerinde olacaktır. Ancak buna geçmeden önce meşhur İslam hukukçusu Ebû Yusuf'un Kitabü'l-harâc isimli eserini özellikle zikretmek gerekir. İslam
hukukçularının sık sık referans gösterdikleri bu kaynak kitap fıkıh, iktisat tarihi ve özellikle
vergi hukukuna dair oldukça aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Kitabın içeriği şöyledir: "Ganimetlerin tarifi, taksimi ve humusla ilgili ahkâmın ele alındığı birinci bölümü fey ve haraca ilişkin
izahata yer verilen ikinci bölüm takip etmektedir. Sonraki bölümlerde Sevad, Şam (Suriye) Cezire (Yukarı Mezopotamya), Arabistan yarımadası, Basra ve Horasan topraklarının fetih şekli,
statüsü, buralardaki ikta ve ihyâü'l-mevât uygulamaları vergi hukukuyla bağlantılı olarak değerlendirilmektedir".27
Tanzimat öncesi Osmanlı arazi kanunnamelerinin esaslarını, muhtelif tarihlerde padişahlara arzedilen telhisler üzerine sadır olan hatt-ı hümayun ve irade-i seniyyelere dayanarak
Divan-ı Hümayun defterlerine kayıt ve tescil edilen müteferrik hükümler oluşturmaktadır. Bu
hükümler şeyhülislamlar tarafından verilen fetvaların eklenmesiyle bazı âlimler ve hukukçular
tarafından "kanunname" adıyla özel mecmualarda derlenmiştir. Bunlardan en muteber ve meşhur olanı, Kanuni Sultan Süleyman zamanında şeyhülislamlık yapmış olan Ebussuud'a atfedilenidir.28 Sultan III. Ahmed devrinde kaleme alınan ve 11 Zilkade 1117 (24 Şubat 1706) tarihinde Padişah'a arzedilen Kanunname-i Arazi de meşhur kanunnamelerdendir.29 Bunlardan başka,
Ömer Lütfi Barkan da Türkiye'de Toprak Meselesi isimli kitabında; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi yazma eserler arasında 1807 ve 2701 numaralı kanunnameleri, Süleymaniye Kütüphanesi
Aşir Efendi Bölümü'nde 1004 numaralı kanunnameyi (Kanuni dönemine ait Nişancı Celalzade
Mustafa Çelebi tarafından çok sayıda yazma nüsha kendi adı altında bir araya getirilmiş kanunları ihtiva eder), Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi kitapları içerisinde bulunan 587 numaralı kanunnameyi ve Beyazıt Kütüphanesi'nde 4798 veya 4789 numarada kayıtlı kanunnameyi
zikretmektedir.30
Bunların yanı sıra, Ayni Ali Efendi'nin hazırladığı kanunname, Eyyubî Efendi Kanunnamesi, Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Telhisü'l-beyan'ı, Esad Efendi'nin Teşrifat-ı Kadime'si, Naili Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifat'ı, Koçi Bey'in Risale'si, Sarı Mehmed Paşa'nın Nesayıhü'l-vüzera'sı31
da belli teşkilatlara ilişkin kanunnamelerdendir. Bu kanunnamelerin önemli bir bölümü Sarkis
27

Cengiz Kallek, "Kitâbü'l-harâc", DİA, C. 26, İstanbul, 2002, s. 102.
Geniş bilgi için bkz. Akgündüz, a.g.e., C. 4, s. 32-59.
29
Halil Cin, "Arazi", DİA, C. 3, İstanbul, 1991, s. 345, 346.
30
Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, İstanbul, 1980, s. 302-314.
31
Mehmet Akif Erdoğdu, "Karaman Vilayeti Kanunnameleri", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 4, 1993, s. 469.
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Karakoç32, Ömer Lütfi Barkan33, Hadiye Tuncer34 ve Ahmet Akgündüz35 tarafından derlenerek
yayımlanmıştır.
Tanzimatla (1255 / 1839) birlikte arazi hukuku alanında da bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. İlanı müteakip yeni esas ve gayelere göre eski kanunlarda yapılacak tadilatı tespit
etmek üzere Bâbıâlî'de bir defter açılmış36 ve bir geçiş süreci yaşanmıştır.37 Bu süreçte yeni yapılan değişikliklerle eski arazi kanununun birçok hükümleri ilga edilmiş; 23 Rebiülevvel 1265
(16 Şubat 1849) tarihli irade-i seniyye üzerine Şeyhülislam Arif Hikmet Bey tarafından arazi hukukunun yürürlükteki esasları "el-Ahkâmü'l-Mer‘iyye fi'l-Arâzi'l-Emîriyye" adlı risalede38 bir araya
getirilmiştir. Ancak klasik fetva mecmuaları tarzında kaleme alınmış olan bu risale bir kanun
metninin şekil, yapı ve kullanış kolaylığından uzak olduğu için yeni bir kanunname hazırlanması zorunluluk haline gelmiştir.
Yeni kanunnameyi hazırlamak üzere Meclis-i Ali-i Tanzimat'ta Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında Tahsin, Arif ve Seyyid Mehmed Rüşdü beylerden oluşan bir heyet kurulmuştur. Bu heyet
Divan-ı Hümayun Kalemi'nde bulunan bütün eski ve yeni arazi kanunlarını ve bu konuda verilmiş olan fetvaları ve ayrıca belirli konularda teker teker çıkarılan irade-i seniyyeleri esas alarak
Arazi Kanunnamesini hazırlamıştır.39 7 Ramazan 1274 (21 Nisan 1858) tarihli bu Kanunname 23
Şevval 1274 (6 Haziran 1858) tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunname 3 ana başlıktan (bâb) meydana gelmektedir. 8-90. maddeler arasını kapsayan
ve mirî araziye ayrılan Birinci Bâbda dört alt başlık (fasıl) altında sırasıyla tasarruf, ferağ, intikal ve
mahlûlât ile ilgili hususlar; 91-105. maddeler arasını kapsayan İkinci Bâbda iki alt başlık altında
sırasıyla metrûk ve mevât arazi ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. Üçüncü Bâb ise müteferrik
konuları ihtiva etmektedir.
Tanzimat döneminde hazırlanan yerli kanunların ilki olan Arazi Kanunnamesi, arazi hukuku sahasında köklü değişiklikler yapmaktan ziyade beş buçuk asırdır işlenerek gelen esasları
bir metin içerisinde toplayan teknik bir kanun mahiyetindedir. Ancak; intikal ve tapu hakkı
sahipleriyle ilgili sınırın genişletilerek intikal hakkı sahiplerinin üçe, tapu hakkı sahiplerinin dokuza çıkarılması (madde: 54, 55, 59); daha sonra kabul edilen Muharrem 1284 (Mayıs 1867) tarihli
bir nizamname ile de intikal hakkı sahiplerinin sekize yükseltilip tapu hakkı sahiplerinin üçe
indirilerek mirî arazinin, intikal bakımından mülk araziye yaklaştırılması; ferdî tasarrufun esas
olması (madde: 8), fiilî ve hukukî tasarruf sınırının genişletilmesi (madde: 8-35) ve mirî arazinin
borca mukabil vefaen ferağına izin verilmesi (madde: 116) suretleriyle mutasarrıfın mirî arazideki tasarruf alanının genişletilmesi; dirlik sisteminin kaldırılmasından sonra muhassıl ve mültezimlere terkedilen arazinin idaresinin ve kanunî işlemlerini yapma yetkisinin resmî memurlara
verilmesi gibi bazı yenilikler de getirmiştir.
32

Arazi Kanunu ve Tapu Nizamnâmesi Tahşiyeli, İstanbul, 1340
XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devletinde Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, İstanbul, 1943
34
Osmanlı İmparatoluğunda Toprak Hukuku, Arazi Kanunları ve Kanun Açıklamaları, Ankara, 1962
35
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C. I-IX, İstanbul, 1991-1996
36
Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, İstanbul, 1980, s. 317.
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Barkan, a.g.e., İstanbul, 1980, s. 293.
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Bu risalenin metni, yayımlamış olduğumuz 35 numaralı Kalemiye Defteri'nde mevcuttur.
39
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Arazi Kanunnamesi çeşitli değişikliklerle Cumhuriyet'e kadar yürürlükte kalmış; Halis Eşref , Atıf Bey41, Ali Haydar42, Mehmed Ziyaeddin43 ve Hüseyin Hüsnü44 tarafından şerh edilerek
yayınlar yapılmıştır45. Ayrıca kanun metni, Ömer Lütfi Barkan, Halil Cin ve Cemile Şahin taraflarından da birer makale ile değerlendirilmiştir.
40

Tanzimatın ilanı ile birlikte arazi hukuku alanında çeşitli değişiklikler yapıldığı ve bir
geçiş süreci yaşandığı, akabinde de Arazi Kanunnamesi'nin çıkarıldığı yukarıda ifade edilmiş idi.
İşte çalışmamıza esas olan iki defterden ilki olan 1256 tarihli Kanun-ı Kalemiye isimli defter bu
geçiş süreci düzenlemelerini; ikincisi olan 1274 tarihli Kanunname-i Arazi isimli defter ise Arazi
Kanunnamesi'ni ve daha sonra yapılan düzenlemeleri ihtiva etmektedirler. Bu iki defteri muhteva ve şekil özellikleri bakımından tanımak gerekirse:
I- 11-20 Safer 1256 (14-23 Nisan 1840) tarihli ve 35 numaralı Kanun-ı Kalemiye Defteri46
Osmanlı Arşivi'nde "Bâb-ı Âsafî, Divan-ı Hümayun Sicilleri, Nizamat Defterleri" serisi içerisinde 35 numarada kayıtlı bulunan bu defter, orijinal sayfa numaraları dikkate alındığında 74
sayfadan oluşmaktadır. Transkripsiyonda da bu numaralar esas alınmıştır. Defterdeki kayıtlardan, çoğunluğu arazi meselelerine ait olan yeni tedbir ve tensiklerin nelerden ibaret olduğu takip edilebilmektedir. Kayıt sırasına göre bu defterde bulunan bazı konu başlıkları ve emirler
şunlardır:
Vakıfların idarî ve malî özerkliği / Yeni vergi sistemleri karşısında göçebeler ve hizmet
karşılığında muaf olan sınıflar / Ülke genelinde aşar vergisinin onda bir olarak uygulanması
/ 5 Cemaziyelahir 1263 (21 Mayıs 1847) tarihli Tapu Nizamnamesi / Tapu intikal hakkının
genişletilmesine ilişkin 23 Rebiülevvel 1265 (18 Şubat 1849) tarihli Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliye mazbatası ve Sadaret tezkiresi / 23 Rebiülevvel 1265 (16 Şubat 1849) tarihli Ahkâm-ı
Mer‘iye (Şeyhülislam Arif Hikmet Bey tarafından eski arazi hükümleri özetlenerek ve fetvalarla
destelenerek hazırlanan bu kanun 1274 (1858) tarihli "Arazi Kanunnamesi"nin de temelini teşkil
etmiştir.) / Defterhane'de kayıtlı olmayan yaylak, kışlak ve koruların arazi-i miriye olarak değerlendirilip ona göre muamele yapılmasına ilişkin 3 Muharrem 1274 (24 Ağustos 1857) tarihli
irade / Arazi-i emiriyede intikal hakkının ebeveyne teşmiliyle tapu hakkı sahibi sayısının dokuza
çıkarılmasına ilişkin hatt-ı hümayun / Arazi-i mevkûfe ile ilgili irade ve nizamname.
Defterde ayrıca; yeni mansıb ve rütbeler ihdası ile bunlar için kullanılacak elkab, taşradaki
naib vs. görevlilerin maaşları, imam, hatip, muallim, seyyid vb. kimselerin vergi muafiyetleri,
vakıfların gelirleri ve görevlilerinin maaşları gibi arazi dışındaki çeşitli konularda Tanzimat'tan
sonra yapılan bazı düzenlemelere ilişkin kayıtlar da yer almaktadır.
40

Külliyat-ı Şerh-i Kanun-ı Arazi, C. I-II, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul, 1316
Arazi Kanunnâmesi Şerhi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1319
42
Şerh-i Cedîd li-Kânûni'l-Arâzi, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul, 1319
43
Şerh-i Kanun-ı Arazi, Kasbar Mattabaası, İstanbul, 1311
44
Arazi Kanunnamesi Şerhi, İkdam Matbaası, Dersaadet, 1324
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İstanbul, 1985; Ahmet Akgündüz, Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 6,
Diyarbakır, 1986, s. 677-715.
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II- 1-10 Ramazan 1274 (15-24 Nisan 1858) tarihli ve 40 numaralı Kanunname-i Arazi
Defteri47
Osmanlı Arşivi'nde "Bâb-ı Âsafî, Divan-ı Hümayun Sicilleri, Nizamat Defterleri" serisi içerisinde 40 numarada kayıtlı bulunan bu defter 84 sayfadır. Defterde 7 Ramazan 1274 (21 Nisan
1858) tarihli Arazi Kanunnamesi ile bazı nizamnameler, bunlar üzerinde yapılan değişiklikler ve
bunlara ilişkin bazı resmî belgelerin 30 Muharrem 1306 (6 Ekim 1888) tarihine kadar kayıtları
yer almaktadır.
Bunlar tarih sırasına göre defterin baş tarafındaki fihristte 31 başlık halinde gösterilmiştir.
Buna göre 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanunnamesi 1-41, 6 Cemaziyelahir 1275 tarihli Tapu
Nizamnamesi 42-51 ve 27 Şaban 1286 tarihli Deyn İçin Emval-i Gayr-i Menkulenin Füruhtu Hakkında
Nizamname 64-66. sayfalar arasında yer almaktadır. Defterin esasını oluşturan bu kanun ve nizamnameler üzerinde yapılan değişiklikler de tarih sırasına göre verilmiş ve kanun maddesi üzerinde
gösterilmiştir.
Bu kısa izahattan da anlaşılacağı üzere; bu iki defter, Tanzimatın ilanından sonra yaklaşık
50 yıllık bir zaman dilimi içerisinde (1256 - 1306) arazi hukuku ile alakalı olarak çıkarılmış olan
ferman, kanunname ve nizamnamelerin bir arada takibine imkan sağladıkları için birbirlerinin
devamı ve tamamlayıcısı durumundadır. Bu itibarla da bir arada yayımlanmalarının bu alanda
yapılacak çalışmalara katkı ve kolaylık sağlayacağı değerlendirilmiştir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; her iki defter de Tanzimat ile birlikte bilhassa
arazi hukuku alanında yapılan hukukî düzenlemelerin nasıl prensipler halinde vaz edilip kanun
haline getirildikleri, sürecin nasıl gerçekleştiği, kanun koyucunun maksadı ve bu düzenlemelerin ilk hallerinin nasıl olduğuna dair kıymetli bilgiler verdikleri gibi arazi hukuku dışındaki bazı
konularla ilgili de malumat ihtiva etmektedirler. Tanzimatın ilanından sonraki yaklaşık 50 yıllık
bir zaman dilimi içerisinde (1256 - 1306) arazi hukuku ile alakalı olarak çıkarılmış olan ferman,
kanunname ve nizamnamelerin bir arada takibine imkan sağladıkları için birbirlerinin devamı
ve tamamlayıcısı durumundadırlar. Bu itibarla da bir arada yayımlanmalarının bu alanda yapılacak çalışmalara hem katkı hem de kolaylık sağlayacağı açıktır.
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[1]

Bi-tevfîkıhî teâlâ icrası irâde buyurulan Tanzimat-ı Hayriye usul-i
mehâsin-şümûlü üzere kavânîn-i sabıkanın usul-i
mezkûreye tevfîkan tanzim olunan müzekkire ile
ba‘dehû zeyl olunacak mevâddın defteridir.
Der-zaman-ı sadr-ı sudûru'l-vüzerâ
Hazret-i Hüsrev Mehmed Paşa ve
fî-eyyâni Nâzır-ı Umûr-ı Hariciye
Reşid Paşa yessera'llahu
mâ yürîdü ve mâ yeşâ’.
El-vâki‘ fî-evâsıtı
Saferi'l-hayr
sene 1256

Bi-tevfîkıhî teâlâ mücerred âsâr-ı rûhâniyyet-i cenâb-ı Resûl-i kibriyâ ve hüsn-i muvaffakıyet-i şehinşâh-ı ma‘delet-pîrâ ile icra ve icabına himmet buyurulmakda olan Tanzimat-ı
Hayriye usul-i mehâsin-şümûlü iktizâsınca Darbhâne-i Âmire ve Mîrî ve Mukâtaât ve Evkâf-ı
Hümâyûn Hazineleri ve sair hazâin-i celîleden zabt ve idare olunagelen kâffe‑i mukâtaât ve bunlardan başka Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de kâin kaza ve kasabâtın gerek mahallinde ve gerek
bu tarafda kapı kethüdâları ve sarrafân defterlerinde mukayyed bulunan iltizâmât bedelâtı ve
bâ‑senedât‑ı kaviyye açıkda ve şunun bunun uhdesinde olan zeamet ve timarât ve çiftlik ve
ta‘şîrât ve rüsûmât ve emvâl‑i saire muhassılîn ma‘rifetleriyle ta‘şîr ve tahsil olunup bir şey açıkda kalmamak lâzım geleceğine ve vergi maddesinde dahi ahalinin emlâk ü arazisi bi't‑tahrîr hâs
ve evkâf ve muaf ve gayr‑ı muaf siyyân tutulması meşrût ise de Memâlik‑i Mahrûse'de ekser
mahallerde defîn‑i hâk‑i ıtır‑nâk olan bazı kibâr‑ı ehlullahdan Hazret‑i Mevlânâ ve Zeynü'l‑abidin ve Hacı Bayram‑ı Veli misillü e‘izze‑i kirâm kuddise esrâruhüm efendilerimizin hankâhlarıyla sair taraf‑ı aliyye tekâyâ ve zevâyâsına fukarâ ve dervişâna it‘âm‑ı ta‘âm için selâtîn‑i sâlife
zamanlarında tayin ve tahsis buyurulmuş olan kurâ ve mezâri‘ hâsılâtı meşâyih ve zâviyedâr ve
mütevellîleri taraflarından alınmak üzere [2] Defter‑i Hakanî'de mukayyed olup bunlara bazı
müdahale vuku‘unda zuhura gelen müsted‘ayât karîn‑i is‘âf olarak müşârunileyhim hazerâtının rûhâniyyet‑i seniyyelerinden istimdâd ve taraf‑ı eşref‑i hazret‑i cihandârîye meşâyih ve
dervişândan da‘avât‑ı hayriye isticlâb olunmak füyûzât‑ı maneviyeyi câmi‘ meâsir‑i celîleden ve
Saltanat‑ı Seniyye'nin şân‑ı Hilâfet‑nişânından olduğuna nazaran mücerred müşârunileyhimin
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zâtlarına ta‘zîmen bundan böyle dahi o makûle Defter‑i Hakanî'de mukayyed kurâ ve mezâri‘ ve
arazi hakkında bir gûne istid‘â vuku‘unda Defter‑i Hakanî'ye bi'l‑müracaa istid‘âları Defter‑i Hakanî'ye ve kanuna tevâfuk eylediği hâlde usul‑i kadîmesi üzere Defter‑i Hakanî ve kanunu derciyle mahallerinin muhassıl ve nâib ve azâ‑yı meclisine hitaben evâmir‑i aliyye verilip tahsis
buyurulan kurâ ve mezâri‘ için muhassılîn taraflarından a‘şâr ve tekâlîf mutâlebesiyle bir gûne
ta‘addî vuku‘a gelmeyerek cânib‑i seniyyü'l‑menâkıb‑ı cenâb‑ı mülkdârîye isticlâb‑ı da‘avât‑ı
hayriyeye mübâderet olunması ve şu kadar ki, ber‑vech‑i muharrer e‘izze‑i kirâm hankâh ve
tekâyâsına selâtîn‑i mâziye taraf‑ı hümâyûnlarından tahsis buyurulan kurâ ve mezâri‘den başka
muahharan meşâyih ve zâviyedâr ve mütevellî taraflarından mücerred kendi temettu‘ları için
şundan bundan yani bazı mahlûlât vuku‘unda yedlerinde olan senedât‑ı seniyyede muharrer
kurâ ve mezâri‘den mâadâ âhardan bâ‑tapu arazi ve bâ‑sened‑i şer‘î emlâk almış bulunanlar olması muhtemel ve mervî ve bunlar için tekâlîf alınmaması lâzım gelse sair ahali ve tebaa‑i Saltanat‑ı Seniyye'ye gadri müeddî ve usul‑i nasafet ve ma‘deletin hilâfı olacağı bedîhî olduğuna
ve o makûlelerin post‑nişîni oldukları tekâyâ, kurâ ve mezâri‘‑i mahsusasından başka emlâk ü
arazisi olduğu hâlde artık ona bir şey diyemeyerek düzce ve sair ahali ile karındaşca tekâlîf‑i vâkı‘asını eda eylemeleri lâzım ve usul‑i itidâle müterettib ve mütehattim olacağı isbat ve tafsilden
müstağnî olacağına mebnî Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i hasenesine tatbikan o misillü meşâyih ve
zâviyedâr ve mütevellî uhdelerinde haric‑i senedât‑ı seniyye‑i mu‘tebere arazi ve emlâk bulunduğu hâlde ma‘rifet‑i şer‘‑i şerif ve muhassıl ve azâ‑yı meclis ma‘rifetleriyle mahallerinde güzelce
tedkik ve tahkik ve ber‑vech‑i ta‘dîl tesviye ve tanzim birle muamelât‑ı icabiyenin icrasına sarf‑ı
reviyyet kılınması fıkraları dahi bundan böyle dahi verilecek evâmir‑i aliyyenin şerâit‑i mahsusasından olması.

Ber‑vech‑i muharrer Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i mehâsin‑şümûlü muktezâsınca saye‑i
ma‘delet‑vâye‑i hazret‑i şahanede ahalinin emlâk ü arazi ve saireleri muhassılîn ma‘rifetleriyle
mahallerinde tahrîr ve defâtiri bu tarafa tesyîr birle ittifak‑ı ârâ‑yı vükelâ ve emr u irâde‑i seniyye‑i şehinşâh‑ı mekârim‑pîrâ ile bâ‘is‑i imar‑ı memâlik ü bilâd ve sebeb‑i asayiş‑i ahvâl‑i ahali
vü ibad olan vergi maddesinin ber‑vech‑i hakkâniyet tesviye olunacağı me’mûl‑i eltâf‑ı cenâb‑ı
Müsehhilü'l‑umûr ise de e’imme vü hutabâ muktedâ‑yı nâs oldukları itibarıyla ve sahîhu'n‑neseb
sâdât‑ı kirâm dahi nakîbüleşraf hazerâtı taraflarından senedât‑ı sahîha ahziyle rüsûm‑ı ra‘iyyet
ve bilâ‑emr‑i şerif tekâlîf‑i şâkkadan muaf ve bu suret muvâfık‑ı şer‘‑i şerif ve kanun olmasıyla
kendileri mazhar‑ı eltâf olduklarına ve işbu e’imme vü hutabânın ekserîsi dahi ber‑vech‑i hasbî
eda‑yı hizmet edegeldiklerine binâen öteden beri Saltanat‑ı Seniyye tarafından riâyeten ve hizmet‑i şerifeyi ibtâlden vikâyeten gerek bunlar tarafından ve gerek sahîhu'n‑neseb sâdât cânibinden muafiyete dair istid‘â vuku‘unda evâmir‑i şerife i‘tâ kılınmakda ve bunlardan ve sair ahaliden
ve rüsûmât‑ı mîriyelerini vaktiyle mahalline ve kabzına memura bi't‑te’diye taraf taraf yaylak ve
kışlağa gidip gelmekde olan göçebe ve Ekrâd ve Yörük ve Puşiyan taifesinden tasarruflarında
emlâk ü arazileri yoğiken tekâlîf mutâlebe olunduğu inhâ olundukda fi'l‑vâki tasarruflarında hâne‑i avârıza bağlı tekâlîf alınmak icab eder emlâk ü arazi olmadığı hâlde [3] tekâlîf mutâlebesiyle
ta‘addî olunmamak ve eğer tasarruflarında emlâk ü arazi bulunur ise bâ‑evâmir‑i aliyye vâride
olan tekâlîfden hisse‑i musîbeleri tahsil kılınmak üzere evâmir‑i aliyye verilmekde olup vâkı‘â
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işbu e’imme vü hutabânın cihet‑i ilmiye olmak üzere muaf olmaları şer‘‑i şerif icabından ve
saye‑i şevket‑vâye‑i hazret‑i şahanede bundan böyle herkesin emlâk ü arazi ve hâl ü tahammülü
gözedilip mahsulât‑ı mevcude ve kuvve‑i maliyesinin derecesine tatbikan tekâlîf alınmak usul‑i
hasene‑i cedîde muktezâ‑yı ma‘delet‑ihtivâsından olduğuna ve bi‑mennihî teâlâ refte refte işbu
Ekrâd ve Yörük ve göçebe ve Puşiyan taifeleri dahi saye‑i merhamet‑vâye‑i Saltanat‑ı Seniyye'de
mahâll‑i münasibeye nakl ü iskân olunarak onlar dahi sair ahali‑i meskûneden ma‘dûd ve usul ü
nizâmları daire‑i mu‘tedileye rabt ile nâil‑i meram u maksûd olacakları melhûzâtdan bulunduğuna ve maamâfih fîmâ‑ba‘d bi'l‑cümle umûr u hususât ve de‘âvî vü münâza‘ât taşra meclislerinde
garazsızca rü’yet ü tesviye olunacağına binâen zikrolunan e’imme vü hutabânın ve yedlerinde
senedât‑ı sahîha bulunan sâdât‑ı kirâmın muafiyetleri ibkâ kılınmak ve hususât‑ı muharrere‑i
saire hakkında dahi câ‑be‑câ istid‘â ve iştikâ vuku‘unda mevâdd‑ı müştekâ ve müsted‘â gereği
gibi tedkik u tahkik ve Tanzimat‑ı Hayriye'ye lâyıkıyla tevfîk u tatbik birle iktizâsı tesviye ve icra
olunmak üzere muhassılîn ve azâ‑yı meclise hitaben evâmir‑i aliyye i‘tâ ve ahali ve göçebe ve saireden şâyed tek[â]life dair bazı iştikâ vuku‘unda dahi bâlâda muharrer şerâyit‑i tekâlîfe tatbikan
kezâlik mahallerinde muhassılîn ve azâ‑yı meclis ma‘rifetleriyle iktizâ‑yı tesviyesine dikkat ile
fi'l‑vâki inhâ olunduğu üzere mûcib‑i temettu‘ olacak emlâk ü arazi ve sairesi olmadığı takdirde
rencide olunmamak mazmûnunda evâmir‑i şerife tasdîr ü imlâ kılınması ve ahali ve çiftlikât ashâbı beynlerinde arazi nizâ‘ında verilegeldiği üzere ba‘d‑ezîn dahi kanuna bi'l‑müracaa mahalli
meclisine havale ile kadimîsi üzere evâmir‑i aliyye verilmesi ve bunlardan mâadâ bazı mahallerde köprücülük ve derbendciliğe dair bir takım muafiyet olup halbuki bu misillü köprü tamiri ve
derbend muhafazası umûr‑ı maliye ve zabtiye memurları ma‘rifetleriyle tesviye olunacak yani
köprü tamiri lüzumunda masârıfı muhassılîn taraflarından sarf ve ifa ve o misillü derbendlerin
umûr‑ı zabtiye memurları tarafından asker ikamesiyle emr‑i muhafazaları icra kılınacak olduğuna ve bu cihetlerle işbu hizmetlerin pek de lüzumu görünemeyip bi'l‑farz iktizâ etse bile fakat
zikrolunan köprücü ve derbendciler bu hizmetlere kesb‑i vukûf u malumât etmiş âdemler olacaklarından kendileri vergilerini sair ahali ve tebaa ile bi'l‑maiyye vermek üzere ücret‑i mu‘tedile vü münasibe ile istihdam olunmaları usul‑i cedîdeye muvâfık olacağına binâen ba‘d‑ezîn
bunlara mütedâir istid‘â vuku‘unda dahi hidemât‑ı merkûmenin mahâll ü mevâki‘ine ve cihet‑i
icabiyesine göre ne suretle tesviyesi Tanzimat‑ı Hayriye'ye tevâfuk eder ise ona göre iktizâsı icra
kılınmak için keyfiyeti evvelâ mahalli meclisine havale ile isti‘lâmı hâvî evâmir‑i şerife verilmesi.

Memâlik‑i Mahrûse'nin ekser mahallerinden bazı kurâ ve mezâri‘ ve arazi hâsılâtı mütevellî ma‘rifetleriyle ehl‑i mürtezikaya ve bir müdd ve iki müdd hâsılâtı imam ve hatib ve sair
ehl‑i ulûma verilmek ve bazı yerlerde dahi tahsis kılınan arazi tevliyet ve zâviyedârlık ve tekye‑nişînlik ve evlâdiyet ve meşrutiyet vechile hâsılâtı kendi taraflarından alınmak ve Defter‑i
Hakanî'de mevcud defter‑i evkâfda mukayyed olanların dahi muhasebeleri ba‘de'r‑rü’ye öşrü
Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne i‘tâ kılınmak nizâmından iken bu defa icra buyurulan Tanzimat‑ı
Hayriye usulünce bunlar dahi muhassılîn ma‘rifetleriyle icra olunarak hâsılât‑ı öşriyeleri başkaca ahz birle sair emvâl‑i mürettebe ile birleşdirilmek ve ba‘dehû icabına göre tesviye olunmak
meşrût bulunmuş idüğüne nazaran bunlara dahi kezâlik Defter‑i Hakanî'ye bi'l‑müracaa şimdiye
kadar i‘tâ olunduğu ve usulü vechile Evkâf‑ı Hümâyûn'dan bi'l‑isti‘lâm kanun ve usul‑i kaleme
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tevfîkan kadimi üzere evâmir‑i aliyye i‘tâsında Tanzimat‑ı Hayriye şerâyit‑i müstahsenesine
muvâfakat göründüğünden ol vechile icrası [4] öteden beri Dersaâdet için müretteb olup celeb taifesi yedleriyle Anadolu ve Rumeli'den doğru Dersaâdet'e sevk olunmakda olan ağnâmdan esna‑yı
râhda toprak basdı ve yaylak ve kışlak rüsûmu ve rüsûm‑ı saire mutâlebesiyle ta‘addî olunmamak üzere aralık aralık evâmir‑i şerife verilmekde olduğundan bunlara kemâ fi's‑sâbık evâmir‑i
aliyye verilmesi saye‑i merhamet‑vâye‑i hazret‑i şahanede muvaffak buyurulan def‘‑i ta‘addî ve
mezâlim keyfiyetine ve usul‑i Tanzimat‑ı Hayriye'ye nazaran eğerçi makrûn‑ı daire‑i itidâl olarak
merhûn‑ı müsaade‑i seniyyeleri göründüğünden bunlara kemâ fi's‑sâbık evâmir‑i şerife i‘tâsı ve
fakat işbu celeb taifesinin esna‑yı râhda veyahud diyar‑ı âharda fürûht etmek üzere yedlerinde
başkaca külliyetli ağnâm bulunması dahi karînü'l‑ihtimal olarak vâridât‑ı Saltanat‑ı Seniyye'nin
itlâfı münâfi‑i sıdk u istikâmet olduğuna mebnî bunların Dersaâdet tertibinden mâadâ o makûle ağnâmlarından iktizâsı ve teâmül‑i kadimi üzere rüsûmâtı ahz olunmak fıkrasının lede'l‑icab
ve'l‑istid‘â verilecek evâmir‑i şerifeye derc ü ilâve kılınması.

Memâlik‑i Rumeli ve Anadolu'da bi'l‑cümle eyâlât ü elviye dahillerinde kâin zeamet ü timar ve mukâtaât u evkâf topraklarında zürrâ‘ taifesinin ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinde
Rumeli'nin sekizde bir öşr ile sâlâriyeleri ve Anadolu'nun onda ve beşde ve altıda ve yedide bir
ve Trabzon ve Sivas ve Erzurum ve sair ol havalinin dahi kanun ve defter mûcebince verilegelen
a‘şârdan ziyade ve noksanına ve yaylak ve kışlak rüsûmâtına dair ve reâyânın ispençe ve rüsûm‑ı
ra‘iyyetlerine mütedâir şimdiye değin nizâ‘ vuku‘unda Defter‑i Hakanî'ye bi'l‑müracaa kanuna
tevfîkan evâmir‑i aliyye verilmekde ise de çünkü Tanzimat‑ı Hayriye'nin te’sisinden murad‑ı âlî
bi'l‑cümle sunûf‑ı tebaanın refah‑ı hâl ve ma‘mûriyet‑i ahvâlleri niyyet‑i halisasından ibaret ve
işbu a‘şârın kadimi vechile usul‑i muhtelife üzere alınmasında yani idâd‑i mütefâvite1 ile öşr tahsilinde bir gûne itidâl bulunamayacağı resîde‑i rütbe‑i bedâhet olduğundan şu hususda dahi usul‑i
mütesâviye aranılması lâzım gelmiş ve mehâsin‑i asriye‑i hazret‑i Hilâfet‑penâhî'den olmak üzere
zikrolunan a‘şârın Tanzimat‑ı Hayriye icra olunan yerlerde ale'l‑umum lafz u manasına muvâfık
olarak müsâvâten onda bir olmasına ittifak‑ı ârâ‑yı vükelâ ile karar verilmiş olmakla ba‘d‑ezîn
a‘şâr‑ı mezkûre ber‑minvâl‑i muharrer onda bir itibar kılınarak muhassılîn ma‘rifetleriyle ta‘şîr
olunması ve fakat Tanzimât‑ı mezkûrenin kâffe‑i ahkâm‑ı ma‘delet‑ittisâmı bi‑lutfihî teâlâ kâmilen kararlaşıncaya kadar şâyed buna dair ve bazı kurâ zabtına ve a‘şâr maddesinde ziyade ve noksan teklifine mütedâir bir gûne istid‘â vuku bulur ise a‘şârın ol vechile onda bir alınıp ziyade taleb
olunmaması ve bir de saye‑i Saltanat‑ı Seniyye'de herkes emlâk ü arazisine ber‑vech‑i serbestiyet
mâlik ü mutasarrıf olacağından bilâ‑sened ve bi‑gayrı hakkın kimse kimsenin kurâ ve arazisini
zabt u tasarruf edememesi ve yaylakiye ve kışlakiye rüsûmâtı ayrıca bir madde olarak mahsulât‑ı
öşriye misillü rüsûmât‑ı mezkûre dahi muhassılîn ma‘rifetleriyle tesviye ve idare olunmak lâzım
geleceğine ve reâyânın ispençe ve rüsûm‑ı ra‘iyyetleri kavânîn‑i sâbıka iktizâsınca alınıp verilir
şeyler ise de ba‘d‑ezîn kâffe‑i matlûbât‑ı seniyye ve vergi‑yi Memâlik‑i Mahrûse usul‑i cedîde‑i
müstahsene üzere muhassılîn ma‘rifetleriyle tesviye ve tahsil kılınarak bunlar bittab‘ birleşecek ve
topu vergi‑yi cedîde karışdırılacağına binâen o makûle yaylak ve kışlak rüsûmâtı2 hakkında bir
1
2
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gûne iştikâ vuku bulur ise mahalli meclisinde iktizâsına ibtidâr olunması meâllerinde umûr‑ı
zabtiye ve maliye memurlarına hitaben evâmir‑i şerife tasdîr ve zikrolunan resm‑i ispenç ve
rüsûm‑ı ra‘iyyete müte‘allik istid‘â vuku‘unda dahi ber‑vech‑i meşrûh fıkra‑i verginin şart‑ı
müstakil suretinde yazılacak fermânlara derc ü tastîr kılınması.
[5]

Bâlâda bend bend beyân olunan mevâddın gerek aklâmda ve gerek taşra meclislerinde
iktizâsı icra olunmak üzere Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydıyla aklâm‑ı saireye ilmuhaberleri
i‘tâ ve talimât‑ı hafiyyeye ilâveten işbu müzekkirenin birer suretleri tab‘ u temsil ile muhassılîn
taraflarına ba‘s ü isrâ kılınması Kalem‑i mezbûr tarafından ifade ve inbâ olunarak mevâdd‑ı
meşrûha Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de müzâkere ve tedkik ve Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i
ma‘delet‑şümûlüne tatbik birle mukaddime‑i kavânîn‑i kalemiye olmak ve bundan böyle lüzumu
görünecek mevâd dahi zeyl ü ilâve kılınmak üzere Kalem‑i mezkûra kayd u imlâ ve iktizâ eden
ilmuhaberleri terkîm ve i‘tâ ve suver‑i matbû‘asının muhassılîn taraflarına isrâ olunması Meclis‑i Vâlâ‑yı mezkûrda tensîb ve istihsân olunmuş ve atebe‑i ulyâ‑yı hazret‑i Hilâfet‑penâhî'den
dahi lede'l‑istîzân müzekkire‑i merkûmenin Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydıyla ol vechile
iktizâsının icrası hususuna irâde‑i mekârim‑âde‑i cenâb‑ı cihanbânî ta‘allukuyla ol bâbda emr‑i
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı hazret‑i mülkdârî şeref‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr buyurulmuş ve mûcebince icabı bi'l‑icra sair mahallere ilmuhaberleri i‘tâ kılınmış olmakla mevâdd‑ı muharrereye
dair ba‘d‑ezîn yazılacak ilâmâtın suver‑i meşrûhaya tatbik u tevfîkı zımnında Defterhâne‑i Âmire tarafına dahi işbu ilmuhaber i‘tâ olundu.
Fî 15 S. sene [12]56
Maliye
Nezâreti'ne

Evkâf‑ı Hümâyûn
Hazinesi'ne

Darbhâne‑i
Âmire'ye

Tahvîl
Kalemi'ne

Meclis‑i Vâlâ‑yı
Ahkâm‑ı Adliye'ye

Hüdavendigâr Eyaleti dahilinde bulunan kazalarda kâin tekâyâ ve zevâyâ ve dersiyeye
meşrûta arazinin elli yedi senesine mahsûben hâsılât‑ı vâkı‘aları ashâbı taraflarından aynen
mutâlebe olunmakda olduğuna mebnî o makûle meşrûta arazi mutasarrıflarına geçen sene mahsulü itibarıyla elli yedi senesinde hisse‑i hâsılâtlarının bedeli verilmesi veyahud bu sene dahi
geçen sene misillü masârıf‑ı ta‘şîriyeleri ba‘de't‑tenzîl aynı hâsılâtları i‘tâ olunması hususlarında
ne vechile irâde‑i seniyye müte‘allik buyurulur ise keyfiyetin bildirilmesi hususu eyalet‑i mezkûre defterdarı atûfetli Atıf Beyefendi hazretleri tarafından lede'l‑inhâ Memâlik‑i Mahrûse'de
ekser mahallerde defîn‑i hâk‑i ıtır‑nâk olan bazı e‘izze‑i kirâm kuddise esrâruhüm efendilerimizin
hankâhlarıyla sair turuk‑ı aliyye tekâyâ ve zevâyâsı fukarâ ve dervişânının it‘âm‑ı ta‘âmları için
selâtîn‑i sâlife zamanlarında tayin ve tahsis olunup, Defter‑i Hakanî'de mukayyed olan kurâ ve
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mezâri‘ için mücerred müşârunileyhimin zâtlarına ta‘zîmen muhassılîn taraflarından a‘şâr ve
tekâlîf mutâlebesiyle bir gûne ta‘addî vuku‘a gelmeyerek cânib‑i seniyyü'l‑cevânib‑i hazret‑i
mülkdârîye da‘avât‑ı hayriye isticlâbına mübâderet olunması ve şu kadar ki müşârunileyhim
hankâh ve tekâyâsına selâtîn‑i mâziye taraf‑ı hümâyûnlarından tahsis buyurulan kurâ ve mezâri‘den başka muahharan meşâyih ve zâviyedâr ve mütevellî taraflarından mücerred kendi temettu‘ları için şundan bundan yani bazı mahlûlât vuku‘unda yedlerinde olan senedât‑ı seniyyede
muharrer kurâ ve mezâri‘den mâadâ âhardan bâ‑tapu arazi ve bâ‑sened‑i şer‘î emlâk almış bulunanlar olduğu hâlde sair ahali ile beraber tekâlîf‑i vâkı‘asını eda eylemeleri lâzımeden ve ekser
mahallerde kurâ ve mezâri‘ ve arazi hâsılâtı mütevellî ma‘rifetleriyle ehl‑i mürtezikaya ve bir
müdd ve iki müdd hâsılâtları imam ve hatib ve sair ehl‑i ulûma verilmek ve bazı yerlerde dahi
tahsis olunan arazi tevliyet ve zâviyedârlık ve tekye‑nişînlik ve evlâdiyet ve meşrutiyet vechile
hâsılâtı [6] kendi taraflarından alınmak ve Defter‑i Hakanî'de mevcud defter‑i evkâfda mukayyed olanların dahi muhasebeleri ba‘de'r‑rü’ye öşrü Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne i‘tâ kılınmak
nizâmından olduğundan Tanzimat‑ı Hayriye usulünce bunlar dahi muhassılîn ma‘rifetleriyle
icra olunarak hâsılât‑ı öşriyeleri başkaca ahz birle sair emvâl‑i mürettebe ile birleşdirilmek ve
ba‘dehû icabına göre tesviye olunmak meşrût bulunmuş ise de o makûle tekâyâ ve zevâyâ ve
dersiyeye meşrûta arazi hâsılâtının aynen ve bedelen i‘tâsına dair kayd bulunamadığına mebnî
istîzân‑ı irâdeyi şâmil arz olunan takrîr‑i sâmî bâlâsına sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince iktizâ‑yı tesviyesi nizâmına tevfîkan sual olunmuş ve ol vechile mârru'z‑zikr tekâyâ ve zevâyâ ve
dersiyeye meşrûta arazinin ber‑mûceb‑i Tanzimat‑ı Hayriye emsalinden olan mukâtaât ve timarât ve saire misillü elli altı senesine mahsûben hâsılât‑ı vâkı‘â‑i şer‘iyelerinin elli yedi senesinden itibaren bedelen i‘tâsı lâzım gelir gibi ise de Tanzimât‑ı mezkûreye dair tanzim olunan talimât‑ı seniyyelerde mârru'l‑beyân tekâyâ ve saire‑i muharrere öşrlerinin ol vechile bedelen
veyahud aynen i‘tâsına dair bir gûne işaret olmadığından ve bunların ekser‑i ashâbı aceze güruhundan olduğundan ve her bir kazada dahi o makûle haylice arazi bulanacağından ve kazahâ‑i
merkûme a‘şârının kurâ be‑kurâ maktû‘an ihaleleri sureti dahi derdest‑i tesviye bulunduğundan
bundan böyle husus‑ı mezkûra dair vâki‘ olacak mes’ûlâta kayden cevab verilmek üzere müte‘allik buyurulacak irâde‑i seniyye mûcebince bir nizâm‑ı müstakille ifrâğı lâzımeden bulunduğu
beyânıyla husus‑ı mezbûrun rü’yet ü tesviyesiyle icab eden mazbatasının bi't‑terkîm takdimi
zımnında bâ‑fermân‑ı sâmî Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'ye bir kıt‘a ilmuhaberi vürûd etmiş olmağın icabı lede'l‑mütâlaa bi'l‑cümle kazalar a‘şârının kurâ be‑kurâ maktû‘an ihaleleri derdest‑i
tesviye bulunduğu ilmuhaber‑i mezkûrda münderic olduğuna nazaran sâlifü'z‑zikr tekâyâ ve
zevâyâ ve dersiye ve mütevellîlere meşrûta arazi hâsılâtlarının bedelen i‘tâsı lâzım gelir gibi görünür ise de bu keyfiyet zâviyedâr ve müderris ve mütevellîler hakkında gadri ve bilâhare sızlanmalarını müeddî olacağından her bir sureti dermiyân olunarak a‘şâr‑ı mezkûre e‘izze‑i kirâm
kuddise esrâruhüm hazerâtı hankâhları ve bazı imaret‑i âmireler ile sair turuk‑ı aliyye tekâyâ ve
zâviyesi fukarâ ve dervişânının it‘âm‑ı ta‘âmları için muhassas ve bir gûne ta‘addî vuku‘a gelmemesi Defter‑i Hakanî'de mukayyed olduğuna ve mine'l‑kadîm bu makûle maktû‘an deruhde olunan bedelât dahilinde bulunan tekâyâ ve zâviye arazilerinden hâsıl olan a‘şâr zehâyiri muhassası
olduğu vechile aynen verilip, makbuz senedi ahz olunarak fiyat‑ı râyiciyle bedelât‑ı maktû‘a
mahsûb olunduğu malum olan hâlâtdan bulunduğuna binâen mücerred cânib‑i seniyyü'l‑cevânib‑i Hazret‑i Zıllu'llâhî'ye da‘avât‑ı hayriye isticlâbı zımnında zikrolunan tekâyâ ve zevâyâ ve
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dersiye ve saire‑i muharrere a‘şârının ashâbı hâzır oldukları hâlde masârıf‑ı ta‘şîriyeleri
ba‘de't‑tenzîl aynen i‘tâsıyla ol senenin a‘şâr‑ı saire hâsılâtı her kaç kuruşa bâliğ olmuş ise sene
başında alınan makbuz senedi eyaleti dahilinde bulunan defterdar ve muhassılına bi'l‑irâe zehâyir‑i mezkûre fiyat‑ı mezkûre ile bi'l‑hesab bahâsı bedel‑i maktû‘u yekûnundan mahsûb ve istîfâ
olunmak üzere tanzim ve tesviyesi hususunda hem şerâit‑i evkâf ve kuyûd‑ı Defter‑i Hakanî'nin
icrası ve hem maktû‘iyet usulüne tevâfuk edeceği anlaşılarak işbu suret münasib gibi mütâlaa
olunmuş ise de husus‑ı mezbûr Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de dahi tezekkür olunarak ne
vechile karar bulur ve tensîb‑i âlî buyurulur ise ol vechile icra‑yı iktizâsı lâzım geleceği [7] ve
bend‑i evvelde muharrer arazi‑i meşrûtadan Vize Kazası'nda vâki‘ Selçuki[y]e Köhne Medresesi Vakfı'nın tevliyet ve vazife‑i muayyene ile müderrislik cihetlerine meşrûta olan Yakupbey
nâm‑ı diğer Çeribaşı ve tevâbi‘i mezraasının geçen elli altı senesine mahsûben cânib‑i muhassıllıkdan bi't‑ta‘şîr hâsılât‑ı vâkı‘ası masârıf‑ı ta‘şîriyesi tenzîl olunmaksızın yedlerinden makbuz
senedâtı ahziyle Medrese‑i mezkûre müderrisi ve mütevellîleri faziletlü Halil ve Rüşdü Efendilere i‘tâ olunmuş ve mahsulât‑ı mezkûrenin fiyat‑ı râyiciyle esmân‑ı hâsılası altı bin yedi yüz
altmış dokuz kuruşa bâliğ olduğu mukaddemâ bâ‑mazbata inhâ ve izbâr ve işbu elli yedi senesine
mahsûben dahi üç yüz altmış iki keyl hınta ve elli yedi buçuk keyl çavdar ve yüz doksan dört
buçuk keyl şa‘îr ve yirmi beş keyl bir şinik alef ve elli dokuz buçuk keyl kabluca ve otuz dokuz
buçuk keyl seyrek ve kırk üç keyl mısır ve iki şinik fasulye ve iki buçuk keyl ceviz ve dört buçuk
keyl burçak memurları ma‘rifetleriyle ta‘şîr ve der‑anbar olunduğu ve mûmâileyhimâ neşr‑i
ulûm ile meşgul olarak hizmet‑i lâzımelerini eda eylemekde olup kemâl‑i fakr u ihtiyacları olduğu ecilden isticlâb‑ı da‘avât‑ı hayriyeleri zımnında hâsılât‑ı mezbûrenin mûmâileyhimâya aynen
i‘tâsı hususuna müsaade‑i seniyye erzân buyurulması Kaza‑i mezbûr ahalisi taraflarından vârid
olup takdim kılınan arz u mahzarda niyaz ü istid‘â kılındığı beyânıyla icabının icrası hususu Vize
Meclisi tarafından bi'l‑vürûd havale buyurulan mazbatada başka ve mahrûse‑i Edirne'de kâin Ali
Paşa‑yı Atîk Zâviyesi fukarâsına ta‘âmiye olarak senevî muhassas olan keyl seksen keyl hıntanın
sene‑i sâbıkada beher keyli beşer kuruş fiyatile Baba‑yı Atîk Kazası'nda kâin müşârunileyh evkâfından bulunan Döğitim(?) nâm mukâtaa hâsılâtından bedelen verilmekde olduğu derkâr ise de
kaza‑i mezkûrun Edirne'ye kurb u civar bulunması ve hususuyla hınta‑i mezkûre bir takım aceze ve fukarâsının medâr‑ı sedd‑i ramak‑ı ta‘ayyüşleri olup aynen istihsâline ihtiyacları ber‑kemâl
bulunması cihetlerle işbu elli yedi senesine mahsûben hınta‑i mezkûrenin aynen i‘tâ kılınması
zâviye‑i mezkûre post‑nişîni tarîkat‑ı aliyye‑i Nakşibendiyye meşâyihinden Şeyh Hâfız Ali Efendi tarafından niyaz ü istirhâm olunmuş ve mûmâileyh sulehâ ve ashâb‑ı zühd ü ittikâdan olup
fakiru'l‑hâl ve şâyeste‑i birr u nevâl bulunmuş olduğundan sadaka‑i ser‑i şevket‑efser‑i şahane
olmak üzere hınta‑i mezkûrenin aynen veyahud bedelen i‘tâsı hususu Edirne Meclisi tarafından
vârid olan mazbatada başka inhâ ve istîzân kılınmış ve ber‑mantûk‑ı kuyûd Vize Kazası'na tâbi
Yakupbey nâm‑ı diğer Çeribaşı ve Müderris karyeleri medrese‑i mezkûre vakfı olup medrese‑i
mezkûre tevliyet ve müderrislik ve zâviyedârlık cihetleri mûmâileyhimin bâ‑berevât‑ı şerife uhdelerinde olduğu ve zâviye‑i mezkûre ta‘âmiyesi olarak muayyen dört müdd keyl hıntanın senevî
vakf‑ı müşârunileyhden bedeli verilegelmiş ise de zâviye‑i merkûme fukarâsının tayinâtdan
mâadâ bir mahalden muayyen nesnesi olmadığından aynen i‘tâsı hususu şeyh‑i mûmâileyh tarafından mukaddemâ dahi bi'l‑istid‘â zâviye‑i mezkûre fukarâ ta‘âmiyesi olmak üzere senevî yüz
on dört ve hınta bedeli olarak altmış ve zâviyedâra on beş ve cihât‑ı saire vazifeleri olarak yüz
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doksan kuruş verilegeldiğinden ber‑vech‑i muharrer hınta bedeli olan yüz yetmiş dört kuruşun
üzerine iki yüz elli iki senesi Muharrem'inden itibaren dört yüz otuz altı kuruş zamla senevîsinin
altı yüz on kuruşa iblâğı ve muayyenât‑ı saire‑i mezkûrenin kadimi vechile ibkâsıyla senevî
cem‘an sekiz yüz bu kadar kuruşun sâl be‑sâl verilmesi zımnında iki yüz elli bir tarihinde bâ‑irâde‑i seniyye iktizâ eden suret ve ilmuhaberleri i‘tâsıyla [8] icabı icra olunduğu derkenarda gösterilmiş olmakla bu suretde hınta‑i mezbûre her ne kadar mukaddemâ bedelen tesviye olunmuş ise
de fukarâ ta‘âmiyesi olarak zâviye‑i mezbûreye ve medrese‑i mezkûre vakfı mezraası hâsılât‑ı
muharreresi dahi tedris ve tevliyete meşrûta olarak mukaddemleri dahi aynen ahz olunduğu
anlaşılmış olduğuna binâen bend‑i evvelde muharrer hâsılât hakkında ne vechile karar verilir ve
tensîb‑i âlî buyurulur ise bunların dahi ona göre Vâridât Muhasebesi'nden icra‑yı icabına ibtidâr
olunmak icab edeceği Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'de bi't‑tezekkür ol bâbda kaleme alınan mazbata cânib‑i Nezâret‑i Maliye'den bâ‑takrîr lede'l‑arz bu makûle mahlût karyeler hâsılâtının
masârıf‑ı ta‘şîriyeleri her ne ise ba‘de't‑tenzîl küsûrunun aynen i‘tâ ve işbu masârıf‑ı ta‘şîriyeden
dolayı ziyade şey mutâlebe kılınmaması hususuna memurîn taraflarından dahi itina olunması
lâzımeden ve bir de Hazret‑i Mevlânâ kuddise sırruhu'l‑a‘lâ ve sair e‘izze‑i kirâm hazerâtı âsitân‑ı
saadetleri evkâf‑ı cesîmesinden müstakil karyeler bulunarak bunların hâsılâtı hücre‑nişîn fukarâ‑yı dervişân ve züvvârînin et‘imesine muhassas olmasıyla müdahale vuku‘u caiz ve lâyık olmayacağı bedîhâtdan olduğuna binâen o makûle müstakil karyeler merbût olduğu vakıf cânibinden ta‘şîr olunarak âhara deruhde ve ihale olunmaması ve zikrolunan mezâri‘ ve mukâtaa
hâsılâtının dahi sâlifü'z‑zikr mahlût karye hakkında icra olunacak usule tatbik kılınması ve bu
misillü tekâyâ ve zevâyâ ve dersiyeye meşrûta karyeler hâsılâtının aynen ashâbına i‘tâ olunması
rica ve niyaz olunmakda olduğundan gerek müstakil ve gerek mahlûta o makûle karyelerin
ba‘d‑ezîn kâmilen deruhde olunmayarak vakt‑i harmanda hâsılât‑ı vâkı‘aları ashâbına te’diye ve
i‘tâ olunması hususu Meclis‑i Âlî'de tezekkür ve tensîb olunmuş ve irâde‑i isabet‑âde‑i cenâb‑ı
cihandârî dahi bu merkezde müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince iktizâsını
tesviye ve icraya himmet buyurulmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince iktizâ‑yı tesviyesi Vâridât Muhasebesi'nden lede's‑sual takrîr‑i sâmî ve Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'nin mazbatası ve şeref‑sünûh buyurulan irâde‑i seniyye ve sâdır olan fermân‑ı âlî bi‑ibaretihâ Muhasebe‑i mezkûreye kaydolunarak icabının icrasına mübâderet eylemeleri zımnında cânib‑i Nezâret‑i
Maliye'den bi'l‑cümle müşirân‑ı ızâm hazerâtıyla sair lâzım gelenlere hitaben umumen mekâtib
tahrîri için Mektubî‑i Maliye Kalemi'ne ve Kapudan‑ı derya devletli paşa hazretleri taraflarına
ve keyfiyet malum olmak için Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'ye ve Divan‑ı Hümâyûn ve Evâmir‑i
Maliye Kalemlerine ve Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne başka başka ilmuhaberlerinin tastîr ve
i‘tâsıyla tesviyesi derkenar olunarak ilmuhaberleri yazılmak fermân‑ı sâmî buyurulmağın mûcebince kaydolunup diğer ilmuhaberleri verilmekle ber‑minvâl‑i muharrer keyfiyet malum olmak
için Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 29 S. sene 1258
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Teke Sancağı'nda Mekrümgömü Nahiyesi'nde Girmeği ve Millü ve Karaöz karyelerinde
sâkin ehl‑i İslâmdan ber‑muktezâ‑yı sünnet‑i seniyye te’ehhül murad edenlerden muhassılı vekilleri ve muhtarân ve zabtiye memurları taraflarından izinnâme nâmıyla beş yüzden bin kuruşa kadar akçe alınmakda olduğundan bahisle men‘i bâbında bir kıt‘a emr‑i âlî ısdârı hususunu Girmeği
ahalisi taraflarından bâ‑arzuhâl inhâ ve istirhâm olunmuş ve ber‑mantûk‑ı kuyûd bir kasaba
ve karye ahalisinden bir adam bâkire kızın ere verdikde otuz akçe ve seyyibelerinden on beş
akçe resm‑i arûsâneleri er cânibinden alınmak kanun iktizâsından bulunmuş olduğu ve Görice
Kazası reâyâsından alınan resm‑i arûsun [9] ziyadeliği reâyâ‑yı mersûme taraflarından bi'l‑istid‘â
ol bâbda arz olunan takrîr bâlâsına zikrolunan resm‑i arûs kadîm şey olarak muahharan bunun
hakkında bir şey denmemiş olduğundan ve bunların kadîm olan on beş ve otuz akçe vergileri
dahi zâbıta‑i memlekete pîşkeş sureti demek olacağından şimdilik şöyle hâliyle terk olunarak
bunlara sükût muamelesi olması ve cebr ile ziyade şey alınarak şikâyet vâki‘ olduğu hâlde cânib‑i Nezâret‑i Maliye'den iktizâ edenlere mektub tahrîriyle iz‘âc‑ı ra‘iyyet vuku‘a getirilmemesi
bâbında fermân‑ı âlî sudûruyla takrîr‑i mezbûr battalda hıfz olunmuş idüğü ve ber‑mûceb‑i kanun alınması lâzım gelen on beş ve otuz akçe zaman‑ı atîk icabınca müretteb olup râyic‑i vakte
nazaran pek dûn olduğuna ve ber‑mantûk‑ı inhâ beş yüz‑bin kuruş resm‑i arûsâne ahzi dahi
mugayir‑i ma‘delet‑i seniyye olacağına binâen kanunda muharrer on beş ve otuz akçeye mukabil
on beş ve otuzar kuruş resm alınması muvâfık‑ı hakkâniyet gibi görünmüş ise de husus‑ı mezbûrun bir kere dahi Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de tezekkür buyurulması tensîb olunmuş
idüğü Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'den terkîm kılınan mazbata cânib‑i Nezâret‑i Celîle‑i Maliye'den bâ‑takrîr lede'l‑arz Meclis‑i Umumî'de müzâkere kılındığı üzere bundan böyle o makûle
te’ehhül eden ahaliden ber‑mûceb‑i kanun‑ı kadîm ahz olunagelen on beş ve otuz akçeye mukabil on beş ve otuz kuruş alınması ve kız kaçıranlar hakkında dahi hükm‑i kanunun icrası tensîb
olunmuş ve keyfiyet lede'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülûkâne dahi bu vechile müte‘allik
ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince icra‑yı iktizâsına himmet buyurulmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince iktizâsı Vâridât Muhasebesi'nden lede's‑sual ber‑mûceb‑i
irâde‑i seniyye icabının icrasına mübâderet olunmak üzere cânib‑i Nezâret‑i Maliye'den Konya
Eyaleti müşiri hazretleriyle sair lâzım gelenlere hitaben tahrirât tastîri zımnında Mektubî‑i Maliye Kalemi'ne ilmuhaberinin tahrîr ve i‘tâsıyla tesviyesi derkenar olunarak mûcebince kayd ile
ilmuhaberi verilmek fermân‑ı sâmî buyurulmağın mûcebince kaydolunup ber‑minvâl‑i muharrer tahrirât tastîri zımnında 21 Za. sene [12]58 tarihinde Mektubî‑i Maliye Odası'na ilmuhaberi
verilmişidi. Ve husus‑ı mezbûrun keyfiyeti malum olmak üzere Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
dahi ilmuhaberinin tahrîr ve i‘tâsı bu defa şifahen emr u fermân buyurulmuş olduğundan keyfiyet malum olmak için Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 8 Z. sene [12]59
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Derdest bulunan nâme defterinin
zeyline dahi başka kaydolunmuşdur.

Kanun‑ı Kadîme Zeyl
Üç sene ale't‑tevâlî bilâ‑mâni boz ve hâlî kalan yerleri sahib‑i arz resm‑i tapu ile tâlibine
vermesi kavânîn‑i kadîmede musarrah olduğuna mebnî silkü'l‑le’al‑i nizâmiye‑i şahanede bulunan
asâkirin memleketlerinde bâ‑tapu mutasarrıf oldukları tarlaları üç sene boz ve hâlî kaldığı hâlde
âhara tefvîz etmekde oldukları ve bu keyfiyet asâkir‑i merkûmeye gadri müstelzim olmakda idüğü rivayet ve istihbâr kılınmış olup ancak asâkir‑i merkûme bu kabîlden olmayıp uğur‑ı Devlet‑i
Aliyye'de cansiperâne hizmet ve sadakat ve geçen sene‑i mübarekede te’sis ve icra buyurulan
tensîkât‑ı askeriye icabınca beş sene hizmet‑i askeriyede mecburen ikamet eyledikleri cihetle
işbu müddet‑i muayyeneleri mâni‑i kavî hükmünde olarak tasarruflarında olan tarlaların gerek
müste’cir ve müsta‘îr yedinde olsun ve gerek alâ‑hâlihî terk olunsun mevti tebeyyün ü tahakkuk
edenlerden mâadâsının yerlerine vechen mine'l‑vücûh kimesne tarafından müdahale olunmayarak her hâlde himayeleri usul‑i hakkâniyete muvâfık olacağından işbu fıkranın ber‑tafsil kanun‑ı kadîm‑i mezkûra zeyl ü ilâvesiyle keyfiyetin bi'l‑cümle vülât‑ı ızâm [10] ve mutasarrıfîn‑i
kirâm hazerâtına ve sair lâzım gelenlere hitaben evâmir‑i aliyye ısdârıyla neşr u ilân olunması
Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de tezekkür ve tensîb olunarak ol bâbda tanzim olunan bir kıt‘a
mazbata‑i memhûre hâk‑i pây‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i mülkdârîye arz ile lede'l‑istîzân husus‑ı
mezbûrun ber‑mûceb‑i mazbata icra‑yı iktizâsına emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı cihanbânî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurularak mûcebince fıkra‑i mezkûre işbu bin iki yüz altmış bir senesi
şehr‑i Cumâdelâhiresi'nin onuncu gününde kavânîn‑i kadîmeye zeyl ü ilâve olunmuş ve lâzım
gelen evâmir‑i aliyye dahi tasdîr ve tesyîr olunarak ilân kılınmışdır.

Der‑zaman‑ı Sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Reşid Mustafa Paşa
yessera'llâhü mâ yeşâ’ ve fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Umûr‑ı Nezâret‑i Hariciye
Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Efendi nâle mâ‑yetemennâhü.
El‑vâki‘ fî 8 L. sene [1]262

Bu defa tapu hakkında icra olunacak nizâmâtdır ki ber‑vech‑i âtî beyân olunur.
Anadolu ve Rumeli'de kâin gayr‑ı ez‑evkâf zuhur eden arazi‑i mîriye mahlûlâtının şimdiye kadar iki bin kuruşlukdan yukarısı cânib‑i Hazine‑i Celîle'ye ve ondan aşağısı deruhdecilere
aid olmakda ise de bundan böyle mahlûlât‑ı mezkûrenin tamamıyla Hazine‑i Celîle‑i merkûme
cânibine aid ve râci‘ olması.
Arazi‑i mîriyeden bir tarla tapuya müstahık oldu denilmesi mutasarrıfı bilâ‑veled fevt oldukda ol tarla tatilden vikâyeten zürrâ‘ taifesinden âhar kimesneye tefvîz olunmağa müstahıkk u
şâyân oldu demek olarak bu suretde resm‑i tapu tabiri dahi ol arazinin muaccele‑i misliyesi olup
yoksa bazı mahallerde müteâref olduğu üzere mahlûl olan arazinin bir senelik hâsılâtı olmadığı.
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Öteden beri araziye müte‘allik senedât bayağı kâğıda ve şimdilerde bazen varaka‑i sahîhaya yazılarak bu suret tedâvül etmekde ise de işbu arazi cânib‑i Devlet‑i Aliyye'den tefvîz buyurulmakda olmasına nazaran senedâtının dahi daha itibar ve itinalıca olması ve bunların bu
tarafda aklâm‑ı şahaneden münasib birinde nizâmât‑ı hasene tahtında olarak mukayyed bulunması mazbûtiyet‑i maslahat ve ashâbı haklarında dahi hayr u menfaati müstelzim olacağından
bundan böyle senedât‑ı mezkûre bayağı kâğıda ve varaka‑i sahîhaya yazılmayıp araziye mahsus
olmak üzere bâlâları tuğrâ‑yı garrâ‑yı hazret‑i mülûkâne ile muanven ve matbû‘ sened tanzim
ve bunların sebt ü kaydına Defterhâne‑i Âmire Kalemi tahsis olunarak senedât‑ı lâzıme bu tarafdan [11] i‘tâ olunmak üzere fîmâ‑ba‘d taşralarda o makûle arazinin tefvîz u ihale ve ferâğ u
intikali vuku‘unda kangı kaza ve karyede vuku bulmuş ve kime tefvîz olunacak ve kimden kime
ferâğ u intikal etdirilecek ise isim ve şöhretleri ve arazinin kangı sancak ve kaza ve karye ve timar ve mukâtaa dahilinde olduğu ve hudud u sınırı gösterilerek tâbi bulunduğu kaza meclisinde
mazbatası yapılıp ve ol kazadan dahi mülhak olduğu sancak başına gönderilip mûcebince sancak başının büyük meclisinde dahi senedinin tanzimi zımnında diğer mazbata terkîm olunarak
kaza meclisi mazbatası sancak başında hıfz u ibkâ ve iktizâ eden muaccelât ve harc‑ı ferâğ ve
intikalâtı mal memurları ma‘rifetiyle ashâbından ahz ü istîfâ olundukdan sonra mezkûr büyük
meclis mazbatası sancak başında bulunacak vülât‑ı ızâm ve mutasarrıfîn‑i kirâm ve muhassılîn
taraflarından on birinci bendde beyân olunan usul üzere bu tarafda bulunan kapı kethüdâları ve
müdîr‑i umûrları câniblerine gönderilip bunlar dahi vârid olan mazbataları tevkif u te’hir etmeyerek derhal mahalline takdim ile usul ü nizâmına tevfîkan Kalem‑i mezbûr tarafından senedât‑ı
lâzımesini istihsâl ve müşâr u mûmâileyhim taraflarına serî‘an irsâl ederek mahallinde ashâbına
verilmesi ve ferâğ ve intikalât vuku‘unda mahallinde ba‘de'l‑kayd senedât‑ı mezkûrenin tecdîdi
iktizâ etmeyip teâmül‑i kadimi vechile etraf ve zahrlarına yürüdülmek ve Emin‑i Defter‑i Hakanî tabiriyle hakk ü tanzim ve tahsis olunacak mühür ile temhîr olunmak üzere mazbatasıyla
beraber senedâtın gönderilmesi ve fakat yazı yazacak mahalli kalmadığı veyahud fersûde olarak
kâbil‑i isti‘mâl olmadığı hâlde ol vakit tecdîd olunması ve bir de ber‑minvâl‑i muharrer kazalar
taraflarından büyük meclise gelecek mazbatalar ta‘addüd etdiği hâlde ashâbını posta masârıfından vikâyeten her biri için büyük meclisden başka başka mazbata terkîmine hâcet olmayarak
tecemmu‘ etdikçe birkaç adedi birleşdirilip yine kazalar mazbatalarında muharrer isim ve şöhret
ve hudud u sınır keyfiyetleri tamamıyla gösterilerek büyük meclis mazbatası bâlâsına yazılıp bu
tarafa ol suretle inhâ kılınması.
Arazi mahlûlâtından bedel‑i mu‘accele ve ferâğ ve intikalâtından dahi harc‑ı mu‘tâdı
alınacağı misillü müceddeden verilecek sened için dahi masrafı mukabili olarak üç kuruş kâğıd‑bahâ alınması ve bunlardan beher mâh ne mikdar hâsılât olur ise vergi cedvellerine idhal ile
mal memurları taraflarından hulâsalarının cânib‑i Hazine‑i Celîle'ye takdim ve irsâl olunması ve
fakat ferâğ ve intikal harcları nısflarının kaza müdürlerine verilmesi.
Kanun‑ı kadîmde bilâ‑veled‑i zükûr fevt olan kesânın arazisi kızına meccânen intikal etmediği misillü anadan oğluna dahi meccânen tarla intikal etmeyip fakat mezbûrlar müstahıkk‑ı
tapu olduklarından tapu‑yı misli tabiriyle tefvîz olunmakda ise de kâffe‑i ahali hakkında mebzûl
olan merhamet‑i seniyye iktizâsınca bu dahi bir inâyet‑i cedîde‑i aleniye olmak üzere bundan
böyle arazi‑i mîriyeye mutasarrıf olan kimesne fevt oldukda ol arazi müsakkafât‑ı evkâfdan cârî
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olduğu misillü mutlaka evlâdına ale's‑seviyye intikal etmek yani mutasarrıf olan baba yahud ana
fevt oldukda tasarrufunda bulunan tarla ve bâğ ve çayır her ne ise oğluna ve kızına meccânen ve
mütesâviyen intikal edip fakat bedel‑i misli yani mu‘accelesi erbâb‑ı vukûf ma‘rifetiyle lede't‑tahkik harc‑ı intikal nâmıyla yüzde beş kuruş alınması ve kezâlik arazi‑i mîriyeye mutasarrıf olan
kesân hakk‑ı tasarrufunu âhar kimesneye ferâğ eyledikde bundan dahi yüzde beş kuruş harc‑ı
ferâğ ahz olunması ve eğerçi mutasarrıf ve mutasarrıfesi bilâ‑veled fevt olur ise bu defa Divan‑ı
Hümâyûn'a kayd ile i‘tâ olunan pusula mûcebince merâtib‑i istihkâkıyelerine göre bi't‑tercih
veresesine ve bunlar tâlib olmadıkları hâlde akrabalarına ve onlar dahi tâlib olmadıkları suretde
ol arazide şerîklerine ve suver‑i mezkûrenin hiçbirisi olmadığı hâlde ihtiyacı olan âhar kaza ve
karye ahalisine teâmül‑i kadîm üzere erbâb‑ı vukûf ve meclis‑i kaza ma‘rifetiyle tebeyyün edecek bedel‑i misliyle teklif olunarak kabul ederler ise tefvîz olunup bunlar da istemedikleri hâlde
lede'l‑müzâyede ecânibden tâlib olanlara tefvîz olunması.
[12]

Arazi ashâbından bazıları mutasarrıf oldukları tarlalarını bu tarafda dahi âhara ferâğ ederek iktizâları mehâkimde rü’yet olunmakda ise de bu kere te’sis olunan nizâm icabınca ba‘d‑ezîn
bu tarafda arazisini ferâğ murad edenler oldukda mehâkimde3 rü’yet olunmayarak fâriğ ve
mefrûğun‑leh Defterhâne‑i Âmire emini bulunan zât tarafına gidip orada takrîrleri alınarak
fâriğin sahîhan mutasarrıf olduğu tebeyyün eyledikden sonra evvel emirde fâriğin fi'l‑asl yedinde bulunan atîk senedi cedîd senede tebdil olunup ba‘dehû ferâğı hâmişine yazılarak iktizâ eden
harcı ahz ü istîfâ ve senedi mefrûğun‑lehe i‘tâ olunması ve bu keyfiyetin icabı vechile mehâkime
dahi bildirilmesi.
Arazi senedâtı hakkında ittihâz olunan usul‑i meşrûha eğerçi bundan böyle tanzim olunacak senedât hakkında cârî olup el‑hâletü hâzihî ashâb‑ı arazi yedlerinde bulunan senedât‑ı
atîka‑i sahîhanın senedât‑ı cedîdeye tebdili hakkında bir gûne cebr sureti olmayarak ashâbının
re’ylerine mufavvaz ise de şu kadar var ki işbu senedât‑ı cedîde devletçe verilmiş ve kalemine
kaydolunmuş olacağı cihetle adi senedâta makîs olmayıp bi'l‑vücûh itibar ve ihticâca şâyân olmasıyla elbette senedât‑ı atîka her çend sahîh olsa bile bunların ekserîsi usul‑i atîka üzere mechûlü'l‑ahvâl mültezim ve sipahi mühürleriyle memhûr şeyler olduğundan buraca mu‘teber ve
mevsûk olamayacağına ve bu makûle senedât‑ı atîkanın tebdiline ashâbı tâlib oldukları hâlde
fakat kendilerinden beher sened için kâğıd‑bahâ olarak üçer kuruş ve bir de posta masrafı alınıp
bundan dolayı diğer suretle bir gûne resm taleb olunmayacağına nazaran bu bâbda bir gûne cebr
sureti olmayarak ancak o misillü senedât‑ı atîkanın tebdili ashâbı hakkında hayırlı olacağının
dahi ilânıyla tâlib olanlar haklarında iktizâsının icra kılınması.
Mahlûl tarla haber verilmeyerek mektûm kalmış olup da sonradan haber alındıkda tasarruf eden şahıs tapuya müstahık olan kesândan bulunur ise erbâb‑ı vukûfun takdir eylediği
mu‘accele‑i misliyesiyle ve eğer ecânibden yani tapuya müstahık olmayan kesândan ise bâlâda
beyân olunan tedkikât icra ve müzâyede olunarak değer bahâsıyla tefvîz olunması.
Babadan ve anadan intikalen veyahud akrabadan olarak bi'l‑istihkâk araziye mutasarrıf olanlar gibi on seneden mütecâviz bilâ‑sened yedinde tarla bulunan eşhâs dahi mutasarrıf olacağından
o makûlelerin yedlerinde olan tarlanın mahlûl addiyle yedinden alınması mugayir‑i kanun olup
3
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fakat intikal harcı mikdarı resm ahziyle müceddeden sened verilip kemâ‑kân yedinde ibkâ olunması.
Müteâref eşhâs uhdelerinden münhal olan çiftlikât ve araziden mâadâ arazi‑i mahlûleyi
her kim haber verir ise meclisce müzâyede ve tefvîzi icra olundukdan sonra bedel‑i mu‘accelinden bi'l‑hesab haber veren kimesneye yüzde beş kuruş ihbariye verilmesi ve o makûle müteâref
olmayan mahlûlâtın ve boz ve hâlî bulunan arazi‑i mîriyenin ziraat müdürleri yahud vekilleri
ma‘rifetleriyle zahire ihracında bedel‑i mu‘accelâtından humsu haber veren ziraat müdürü ise
ona ve müdür vekili ise humsunun nısfı vekile ve nısf‑ı diğeri tâbi olduğu mahallin ziraat müdürüne i‘tâ kılınması.
[13]
Mukaddemki usul iktizâsından ise de boz ve hâlî bulunan araziyi müceddeden açacak olanlardan bend‑i ahîrde gösterildiği vechile li‑ecli't‑teşvik mu‘accele alınmayarak meccânen sened
verileceğinden bu maddede humsa mahal kalmayıp fakat mahlûlât‑ı vâkı‘ayı ziraat müdürleri ve
vekilleri haber verdikleri hâlde humsundan sarf‑ı nazarla sairleri gibi bunlara dahi kezâlik yüzde
beş kuruş ihbariye i‘tâ olunması.

Ashâb‑ı araziden biri mutasarrıf olduğu tarlasını âhara ferâğ murad eyledikde mesela yalnız mefrûğun‑leh meclise gelip de falan kimesne tarlasını bana ferâğ eyledi deyu vâki‘ olan ifade‑i mücerredesine itibar olunmayarak fâriğ ve mefrûğun‑leh birlikde oldukları hâlde takrîrleri
alınarak ona göre mazbatasının tanzim olunması.
Usul‑i meşrûhaya tatbikan bu tarafa gönderilecek arazi mazbata ve senedleri âhar evrak
ve torbalara karışdırılmayıp mahsus bir zarf derûnuna konulup zarfın üzerine "Arazi senedâtıdır."
deyu işaret olundukdan sonra zîrî dahi re’s‑i sancakda olan büyük meclis mührüyle ve mürekkeble temhîr ve postahâne tarafına tesyîr olunarak hîn‑i vürûdunda postahâne tarafından dahi
mahalli vali ve mutasarrıf ve muhassılının kapı kethüdâsı ve müdîr‑i umûrları tarafına verilip
oralardan dahi mührü fekkolunmaksızın doğruca müşârunileyh Defter‑i Hakanî emini tarafına
teslim ve onların ma‘rifetiyle mührü küşâd olunup iktizâsının icrasıyla serî‘an mahalline gönderilmek üzere yine müşârunileyh tarafından dahi memhûren ol mahallin memuru cânibine teslim
ve i‘tâ ve şâyed evrak‑ı mezkûrenin hîn‑i küşâdında araziye dair evrakdan başka hile tarîkıyla
sokuşdurulmuş bir şey veya âhar kâğıd zuhur eder ise bu makûle şeyler emin‑i müşârunileyh
tarafından postahâneye gönderilip sahibi oradan aramak ve usulü vechile harc ve resmi postahâneden alınmak üzere iktizâsı icra olunması ve işbu evrak‑ı arazinin re’s‑i sancakdan bu tarafa
gönderilmesi için beherinden üçer ve Deraliyye'den re’s‑i sancağa iadesi için dahi üçer paradan
beherine saat başına cem‘an altışar para hesabıyla iktizâ eden posta masrafı mahallerinde mal
memurları ma‘rifetiyle ashâbı taraflarından ahz ü istîfâ ve Hazine‑i Celîle'ye irâd kayd u imlâ
olunarak bundan başka mahallerinde ve gerek bu tarafda bunun için postahânelerden nesne
mutâlebe olunmaması ve fakat o makûle tefvîz u ihale ve ferâğ u intikali icra olunacak arazi
için büyük meclisden verilecek mazbatayı sahibi bu tarafa kendisi getirmek veyahud âharıyla
göndermek murad eder ise mutlak cânib‑i meclisden gönderilmesine icbâr olunmayarak sahibi
yedine verilmesi suretinin dahi caiz olması ve kazalardan sancak başına gelip gidecek mazbata ve
senedler zabtiye neferâtı veyahud ashâbı yediyle gönderileceğinden şu cihetle bunlar için posta
resmi ve saire nâmıyla bir şey alınmaması.
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Bundan böyle cibâl‑i mübâhadan ve kurâ ve çiftlikât hayvanâtına mahsus olan meradan ve
arazi‑i evkâfdan mâadâ boz ve hâlî olan yerleri yeniden açıp zer‘ etmek murad edenlere emsalini
teşvik için açdıkları yerler meccânen tefvîz ve yalnız kâğıd bahâsıyla posta resmi ahz olunup bu
misillülerden bir sene ve açdıkları mahal taşlık mahaller ise iki sene öşr alınmaması.
[14]

Üçüncü bendde muharrer olduğu vechile arazinin tefvîz u ihale ve ferâğ u intikali vuku‘unda icab eden mu‘accelât ve harc‑ı ferâğ ve intikali ba‘de'l‑istîfâ senedinin celb ve i‘tâsına intizâren ol tarla hâlî bırakılmayarak hemen mutasarrıf‑ı cedîdi tarafından zer‘ ve harâsete
mübâşeret ve işbu senedâtın bu tarafda dahi gecikdirilmeyerek memuru câniblerinden sür‘at‑i
tanzim ü irsâline ikdâm ve dikkat kılınması.
Tarih‑i kayd: Fî 5 C. sene [12]63
Arazi‑i mîriye yani tarla ve çayır ve sair tapu ile tasarruf olunan arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden biri fevt ve müteveffiye oldukda ol arazi bin iki yüz altmış üç senesi mâh‑ı
Cumâdelûlâsı ibtidâsından itibaren evlâd‑ı zükûr u inâsına bilâ‑tapu seviyyen intikal edeceği
misillü yine tarih‑i mezkûrdan itibaren sağîr ve sağîreye baba ve vâlidelerinden intikal eden
arazi‑i mîriyeyi taleb ü davaya ba‘de'l‑bülûğ on seneye değin salâhiyetleri olmak hususu dahi
muahharan Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de ve Meclis‑i Umumî'de tensîb ü tasvîb olunarak keyfiyet hâk‑i pây‑ı hümâyûn‑ı şahaneye arz ile lede'l‑istîzân fıkra‑i mezkûre dahi kanun‑ı
cedîde zeyl olunarak iktizâsının icrası hususuna irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı cihanbânî ta‘allukuyla
ol bâbda emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı hazret‑i şehinşâhî şeref‑sünûh ve sudûr buyurulmuş ve muktezâ‑yı münîfi üzere keyfiyet Fetvahâne'ye kaydolunarak gerek arazi‑i mîriyenin
mütesâviyen intikali ve gerek müddet‑i salâhiyet‑i dava maddelerinde ol vechile amel ve iftâ
olunmak için taşra müftülerine ilânı zımnında İsmet Bey zâde devletli semâhatli Şeyhülislâm
el‑Hâc Ahmed Arif Hikmet Beyefendi hazretlerine hitaben fî‑evâsıtı Muharrem sene 1264 tarihinde emr‑i âlî tasdîr kılınmış olmakla fıkra‑i mezkûre dahi tarih‑i mezkûrda kanun‑ı cedîde
zeyl olunmuşdur.
Tarih‑i kayd: Fî 29 S. sene [12]64

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mustafa Reşid Paşa
ve fî‑eyyâmi [Nazır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye‑i Devlet‑i Aliyye Cenâb‑ı
Mehmed Emin Âlî Paşa nâle mâ‑yetemennâhümâ.
El‑vâki‘ fî 16 N. sene [12]64

[15]

Ma‘rûz‑ı dâ‘î‑i kemîneleridir ki
Malum‑ı âlî‑i âsafâneleri buyurulduğu üzere bundan akdem zükûr u inâsdan mutlaka evlâdlarına arazi‑i mîriyenin bilâ‑tapu intikali hakkında şeref‑sudûr buyurulan fermân‑ı
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celîlü'l‑unvana imtisâlen mûcebiyle amel ve iftâ olunmak bâbında Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Hüsrevâne müftülerine tenbihnâmeler neşr u tesyîr olunmuş ise de mukaddemâ tab‘ u temsil olunan Tapu Nizâmnâmesi bazı icmâlâtından gerek kavânîn‑i kadîme ve gerek muahharan
zeyl olunan kanun‑ı cedîd‑i hazret‑i şehriyârî ahkâm ve müteferri‘âtının ekserîsinde iştibâh vuku‘una mebnî bu hususun izahı bâbında taşralarda bulunan müftü ve hükkâm‑ı şer‘ taraflarından
bâ‑tahrirât istifsâr olunmakda olduğundan bu defa gerek kanun‑ı mu‘teber‑i kadîm ve gerek
kanun‑ı cedîd üzerine müteferri‘ olan mesâil cem‘ u tertib ve zeyline ber‑vech‑i icmâl kavânîn‑i
mu‘tebere derc ü tedvîn ve ol vechile vâki‘ olan eşkâllerinin ref‘i tensîb olunmuş ise de bu sırada
bazı ahkâmın tağyîr ve ilâvesi emr‑i münasib olduğunu hâvî leffen mersûl‑i sûy‑i sâmîleri kılınan varakada münderic olan hususâta dahi irâde‑i isabet‑âde‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî şeref‑sudûr buyurulduğu hâlde Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'nde mukayyed bulunan kavânîn‑i sultanîye
tezyîl ve cem‘ u tertib ile savb‑ı savâb‑nümâ‑yı seniyyelerine takdim kılınan kavânîn‑i kadîmeye tatbikan muharrer olan risâle‑i mezkûrede bazı mesâili terk ve varaka‑i mezbûrede mastûr
olan ahkâmın müteferri‘âtını zamm u ilâveye mütevakkıf ve risâle‑i mezkûrede muharrer olan
mesâil ve ahkâma muhalif mukaddemlerde kavânîn mecmû‘alarına derc olunmuş olan ahkâm
ile fîmâ‑ba‘d amel ve itibar olunmamak üzere kalemine kayd buyurulmak menût idüğü rehîn‑i
ilm‑i âsafâneleri buyurulması beyânı zerî‘a‑i ibrâz‑ı hulûsum olmuşdur. Ol bâbda irâde efendim
hazretlerinindir.
Fî 20 S. sene [12]65
Arif Hikmet

Kâffe‑i ahali ve tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'ye masrûf buyurulan merhamet‑i seniyye‑i şahane
muktezâ‑yı münîfi üzere zükûr u inâsdan arazi‑i mîriye mutasarrıflarından biri fevt olup evlâd‑ı zükûr u inâsını terk etdikde tasarrufunda olan arazi hakkında kavânîn‑i kadîmede tasrîh u
beyân olunan ahkâmından sarf‑ı nazar olunarak evlâd‑ı zükûr u inâsına seviyyen ve bilâ‑tapu
intikali ve sağîr ve sağîre bulundukları suretde ba‘de'l‑bülûğ on seneye dek davaya salâhiyetleri
olmak hususlarına irâde‑i merâhim‑ifade‑i hazret‑i şahane şeref‑ta‘alluk ve ol bâbda emr‑i şerif‑i sultanî sudûruyla müteveffâ ve müteveffât olanların evlâdı olmadığı suretde kanun‑ı kadîmde zikr u tafsil olunduğu vech üzere tasarruflarında bulunan arazileri ale't‑tertib hakk‑ı tapu
ashâbına tapu‑yı misliyle [16] verilmek üzere bi'l‑cümle ahkâmı alâ‑hâlihâ terk ve ibkâ buyurulmuş idi. Ancak bu takdirce taife‑i nisâdan bilâ‑veled fevt olanların bâ‑tapu tasarruflarında
bulunup fevtleriyle müstahıkk‑ı tapu olan arazilerinden er ve kız karındaşları ve ebeveyni ve
oğlunun oğlu mahrum kaldıklarından bir nev‘ mahzuniyet ve me’yûsiyetlerini müstelzim olduğuna binâen zükûrdan bilâ‑veled fevt olanların arazilerinde müddet‑i mu‘tebereleriyle cârî
olduğu misillü inâsdan dahi bilâ‑veled fevt olanların arazileri kezâlik li‑eb er karındaşına on
seneye dek, yok ise arazi olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşına beş seneye dek, yok ise
babasına on seneye dek, yok ise vâlidesine on seneye dek, ol dahi yok ise oğlunun oğluna on seneye dek bî‑garaz ehl‑i vukûfun ittifaklarıyla malum olan tapu‑yı misliyle verilmesi ba‘dehû sair
hakk‑ı tapu ashâbına bâ‑tapu müretteben intikal etmesi hususuna dahi irâde‑i aliyye‑i şahane
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şeref‑sünûhuyla kanun‑ı cedîd‑i sultanîye zeyl olunsa bi'l‑cümle tebaa vü zîr‑destân‑ı Saltanat‑ı
Seniyye haklarında ihsân ale'l‑ihsân olacağı zâhir ü nümâyân olmakla ol bâbda müsaade‑i aliyye‑i ra‘iyyet‑perverî şâyân u erzân buyurulduğu hâlde hayat ü memâtı malum olmayıp üç seneden beri mefkûd olanların arazilerinde fevt olanların arazilerinde cârî olan bilâ‑tapu ve bâ‑tapu
müretteben intikali ve ahkâm‑ı sairesinin mer‘iye olması yani üç seneden beri mefkûd olanların
tasarruflarında olan arazi‑i mîriyeleri evlâdları var ise mutlaka evlâdına seviyyen ve bilâ‑tapu,
evlâdları yok ise on seneye dek li‑eb er karındaşına, yok ise beş seneye dek li‑eb kız karındaşına,
yok ise on seneye dek babasına, yok ise on seneye dek vâlidesine, yok ise on seneye dek oğlunun
oğluna, yok ise beş seneye dek şerîk ü halîtına, yok ise bir seneye dek yere zarureti olan ehl‑i
karyeye verilmek fıkrasıyla müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda bulunmak ve sair mürûr‑ı zaman
hakkında emlâkde mu‘tebere olan a‘zâr‑ı şer‘iye arazi‑i mîriyeyi tasarruf davasında dahi mu‘tebere olması yani a‘zâr‑ı şer‘iyenin biriyle te’ehhur eden tapulu arazi‑i mîriye davasının istimâ‘ı caiz
olması fıkrası dahi zamm u ilâve buyurulmak ve ol bâbda emr‑i şerif‑i sultanî ısdâr buyurulmak
emr‑i münasib olacağı muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
[17]

Malum‑ı âlî‑i vekâlet‑penâhîleri buyurulduğu vechile zükûr u inâsdan arazi‑i mîriye mutasarrıflarından fevt olanların tasarruflarında bulunan arazi ale's‑seviyye evlâd‑ı zükûr u inâsına intikal etmesi ve sağîr ve sağîre bulundukları suretde ba‘de'l‑bülûğ on seneye dek davaya
salâhiyetleri olması ve bunlardan bilâ‑veled vefat edenlerin uhdelerinde olan arazi kadimi vec
hile ale't‑tertib hakk‑ı tapu ashâbına tapu‑yı misliyle verilmesi hususları mukaddemce merhamet‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr buyurulan irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülûkâne mûcebince tapu hakkında mevzu olan kanun‑ı kadîme derc ü imlâ ve ahkâm‑ı sairesi alâ‑hâlihâ ibkâ kılınmışidi.
Vâkı‘â bu husus muhassenât‑ı asriye‑i cenâb‑ı Hilâfet‑penâhî'den olup şu kadar ki taife‑i nisâdan bilâ‑veled fevt olanların bâ‑tapu tasarruflarında bulunup fevtleriyle mahlûl olan arazilerinden er ve kız karındaşları ve ebeveyni ve oğlunun oğlu mahrum olarak bir nev‘ mahzuniyet ve
me’yûsiyetlerini mûcib olduğundan ve bu suret ise şîme‑i fahîme‑i ra‘iyyet‑perverî ve şefekat‑i
seniyye‑i Cenâb‑ı Padişahî'ye muvâfık olamayacağına mebnî bu hususun iktizâ‑yı şer‘îsine tatbikan bir usul‑i hasene tahtına idhali taraf‑ı hazret‑i Meşihat‑penâhî'ye havale olunmakdan nâşi
bu kere cânib‑i Fetvahâne'den tanzim ve terkîm kılınan müzekkire bir kıt‘a tezkire‑i hazret‑i
Fetva‑penâhî ile Meclis‑i Vâlâ'ya i‘tâ buyurulmuş ve meâlinden müstefâd olduğu üzere bundan
böyle zükûr u inâsdan hayatı ve memâtı malum olmayıp üç sene mefkûd olan ve vefat edenlerin
tasarruflarında bulunan arazi‑i mîriyeleri evlâdları olduğu hâlde mutlaka evlâdlarına müsâvâten
ve bilâ‑tapu intikal edeceği ve evlâdları olmadığı suretde on seneye dek li‑eb er karındaşına, yok
ise beş seneye dek li‑eb kız karındaşına, kız karındaşı olmadığı takdirde on seneye dek babasına,
babası bulunmadığı hâlde on seneye dek vâlidesine, vâlidesi de olmaz ise on seneye dek oğlunun
oğluna, o dahi yok ise beş seneye dek şerîk ü halîtına, bunlar dahi bulunmadığı suretde bir seneye
dek yere zarureti olan karye ahalisine tertibi vechile verilmek ve emlâk hakkında cârî olan a‘zâr‑ı
şer‘iye arazi‑i mîriye tasarrufu davasında dahi mu‘teber olarak bu misillü a‘zâr‑ı şer‘iye ile te’ehhur eden tapulu arazi‑i mîriye davası emlâk hakkında mer‘iyyü'l‑icra olan usule tatbikan rü’yet
olunmak fıkralarının dahi nizâmına zeyl ü ilâvesi münasib olacağı gösterilmiş olup Rabbimiz
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teâlâ ve tekaddes hazretleri ömr ü şevket‑i şahanesini müzdâd buyursun, veli‑nimet‑i bî‑minnetimiz ve bâ‘is‑i asayişimiz efendimizin kâffe‑i ahali ve zîr‑destânın her yüzden husûl‑i refah u
istirahatları [18] hususunda meşhûd‑ı âlem ü âlemiyân olan himmet‑i bülend‑mertebet‑i cenâb‑ı
şehinşâhîleri kâbilü'l‑ihsâ olmadığı misillü bu suret dahi tebaa‑i mevcude hakkında teşekkürü
nâ‑kâbil bir nimet‑i uzmâ olduğuna ve müzekkire‑i mezkûrede muharrer nizâm usul‑i şer‘iyesine dahi tatbik kılınmış idüğüne binâen bu usul‑i hayriyet‑şümûlün ahkâmı taşra müftü ve nâiblerinin malumu olarak ona tatbikan rü’yet eylemeleri için kavânîn‑i kadîmede muharrer olan
bazı mesâili terk ile saye‑i mehâsin‑vâye‑i cenâb‑ı mülkdârîde bu defa tanzim olunan kavânîn‑i
cedîde ahkâmı icra olunmak üzere keyfiyet ba‘dehû risâle‑i mahsusa tab‘ u temsiliyle lâzım gelen
mahallere neşr u ilân kılınması hususları muvâfık‑ı irâde‑i seniyye buyurulduğu hâlde bu usulün
nizâmına zeyl ü ilâvesiyle Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ve sair iktizâ eden mahallere kaydıyla
keyfiyetin bâ‑tahrirât‑ı sâmiye taşralara bildirilmesi muhassenâtdan olmasıyla ol vechile icrası
ve Takvim‑i Vekâyi‘a dahi derciyle ilân kılınması Meclis‑i Vâlâ'da tezekkür kılınmış ise de ol
bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i vekâlet‑penâhîleri müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulur ise
icra‑yı iktizâsı bâbında emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Atûfetli efendim hazretleri
Tapu hakkında mevzu olan kanun‑ı kadîme mukaddemce şeref‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr
buyurulan emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı cihanbânî mantûk‑ı münîfi üzere bazı mevâdd‑ı tevsî‘iye derc ve ilâve kılınmış ise de bunda dahi taife‑i nisâdan bilâ‑veled fevt olanların bâ‑tapu
tasarruflarında bulunan arazi‑i mahlûleden er ve kız karındaşları ve ebeveyni ve oğlunun oğlu
mahrum kalıp me’yûsiyetlerini mûcib olacağından şîme‑i merâhim‑meşîme‑i hazret‑i şehriyârî
icab‑ı âlîsince bunun dahi iktizâ‑yı şer‘îsine tatbikan bir usul‑i hasene tahtına idhali taraf‑ı
vâlâ‑yı hazret‑i Meşihat‑penâhî'ye havale olunmağın ol bâbda cânib‑i Fetvahâne'den terkîm
olunan bir kıt‘a müzekkire bâ‑tezkire Bâbıâli'ye gönderilmiş olduğundan Meclis‑i Vâlâ'ya verilip onun üzerine kaleme alınan mazbata evrak‑ı merkûme ile beraber manzûr‑ı şevket‑mevfûr‑ı
cenâb‑ı cihanbânî buyurulmak için arz u takdim kılındı. Mazbata‑i merkûmede beyân olunduğu vechile müzekkire‑i mezkûrede muharrer nizâm usul‑i şer‘iyesine tatbik kılınmış olmasıyla
bunun ahkâm‑ı mündericesi nizâmına zeyl ü ilâve ve kanun‑ı kadîmde muharrer bazı mesâil
terk olunarak risâle‑i mahsusa tab‘ıyla lâzım gelen mahallere neşr u ilân kılınması ve keyfiyetin
[19] savb‑ı acizîden bâ‑tahrirât taşra memurlarına bildirilmesi ve Takvim‑i Vekâyi‘a dahi derc
olunması ve müteferri‘ât‑ı sairesinin ol vechile icrası hakkında her ne vechile emr u fermân‑ı
isabet‑beyân‑ı hazret‑i şehinşâhî sâniha‑zîb‑i sudûr buyurulur ise iktizâ‑yı celîli ifa kılınacağı
beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm olundu efendim.
Fî 21 Ra. sene [12]65
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Zîver‑i enmile‑i ibcâl olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i âsafâneleriyle zikrolunan mazbata ve evrak, meşmûl‑i nazar‑ı mekârim‑eser‑i hazret‑i şehriyârî buyurulmuş ve mazbata‑i merkûmede
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beyân olunduğu vechile müzekkire‑i mezkûrede muharrer nizâm usul‑i şer‘iyesine tatbik kılınmış olmasıyla bunun ahkâm‑ı mündericesi nizâmına zeyl ü ilâve ve kanun‑ı kadîmde muharrer
bazı mesâil terk olunarak risâle‑i mahsusa tab‘ıyla lâzım gelen mahallere neşr u ilân kılınması ve
keyfiyetin savb‑ı sâmî‑i âsafîlerinden bâ‑tahrirât taşra memurlarına bildirilmesi ve Takvim‑i
Vekâyi‘a dahi derc olunması ve müteferri‘ât‑ı sairesinin ol vechile icrası müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulan emr u fermân‑ı isabet‑beyân‑ı cenâb‑ı şehinşâhî muktezâ‑yı ma‘âlî‑ihtivâsından
olarak mârru'l‑beyân mazbata evrak‑ı merkûme ile beraber yine sûy‑i vâlâ‑yı Sadâret‑penâhîleri'ne iade ve tesyâr kılınmış olduğu muhât‑ı ilm‑i âlîleri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân
hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 23 Ra. sene [12]65

Bismillahirrahmanirrahim
El‑hamdü li'llahi hamden bi‑vâfî ni‘amihî ve's‑salâtü alâ‑men lâ‑nebiyye ba‘dehû. Emma‑ba‘d; felemmâ iştebehe ba‘zu ahkâmi'l‑arazi ve kesüra anhü's‑süâlü, eradtü en ecma‘a mâ
aleyhi'l‑amelü mine'l‑kavânîni's‑sultaniyyeti li‑yettezıha mâ hafâ mine'l‑ahvâli ve uharrire mâ
yeteferra‘u aleyhâ mine'l‑mesâili li‑yezûle'l‑işkâle ba‘demâ sadera bi‑zâlike emru hazreti men vecebe li‑emrihi'l‑imtisâlü ve semmeytühû bi‑"El‑ahkâmü'l‑mer‘iyyetü fi'l‑Arâzi'l‑emîriyyeti" râciyen
mina'llahi sübhânehu't‑tevfîka ve'l‑i‘ânete, innehû veliyyü'l‑icâbeti ve hüve hasbî fi'l‑bidâyeti
ve'n‑nihayeti.
Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de arazi‑i mîriye mutasarrıflarından biri fevt oldukda tapu
ile tasarrufunda olan arazi evlâd‑ı zükûruna bilâ‑tapu, evlâd‑ı zükûru olmayıp da evlâd‑ı inâsı
olduğu hâlde evlâd‑ı inâsına tapu‑yı misliyle ve bu makûle araziyi tasarruf eden nisvândan olduğu suretde fevt oldukda tasarrufunda olan arazi tapu‑yı misliyle evlâd‑ı zükûruna intikal etmek
ve evlâd‑ı inâsına hakk‑ı tapu olmamak ve müteveffânın sağîr oğlu ba‘de'l‑bülûğ on seneye dek
ve sağîre kızı babası fevtinden on seneye dek babalarından intikal eden arazi‑i emîriyeyi taleb ü
davaya kâdirler olmak hususları kavânîn‑i kadîmiyede musarrah ise de bin iki yüz altmış üç senesi Cumâdelûlâsı gurresinden itibaren fîmâ‑ba‘d zükûr [u] inâsdan arazi‑i emîriye mutasarrıflarından biri fevt olup evlâd‑ı zükûr u inâsını terk etdikde tapu ile [20] tasarrufunda olan mutlaka arazi‑i emîriye evlâd‑ı zükûr u inâsına bilâ‑tapu seviyyen ve yalnız evlâd‑ı zükûr veyahud
yalnız evlâd‑ı inasını terk etdikde kezâlik bilâ‑tapu intikal etmek ve sağîr ve sağîreye babalarından ve analarından ber‑vech‑i meşrûh intikal eden arazi‑i emîriyeyi taleb ü davaya ba‘de'l‑bülûğ
on seneye dek salâhiyetleri olmak bâbında bin iki yüz altmış dört senesi Muharremü'l‑haram'ında emr‑i şerif‑i sultanî sâdır olup bu vechile kuzât u müftü efendiler hüküm ve iftâya memur
olmuşlardır. Arazi‑i emîriye mutasarrıflarından bilâ‑veled fevt olan kimesnenin tapu ile tasarrufunda olan araziyi bî‑garaz ehl‑i vukûfun ittifaklarıyla malum olan tapu‑yı misliyle li‑eb er
karındaşı alır ve on seneye dek taleb ü davaya salâhiyeti vardır. Li‑eb er karındaşı yok ise tarlanın
olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı kezâlik tapu‑yı misliyle alır ve beş seneye dek taleb ü
davaya salâhiyeti vardır ve ber‑vech‑i mevsûf kız karındaşı yok ise babası tapu‑yı misliyle alır ve
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on seneye dek taleb [ü] davaya salâhiyeti vardır. Babası yok ise vâlidesi tapu‑yı misliyle alır ve
kezâlik on seneye dek taleb ü davaya salâhiyeti vardır. Vâlidesi yok ise kendiden mukaddem fevt
olan oğlunun oğlu tapu‑yı misliyle alır ve kezâlik on seneye dek taleb ü davaya kâdir olur. Oğlunun oğlu dahi yok ise arazi üzerinde mülk eşcârı bulunduğu hâlde eşcâr intikal [eden] veresesi
tapu‑yı misliyle alırlar ve on seneye dek taleb ü davaya salâhiyetleri vardır. Ve bunlardan gayrı
akraba[ya] hakk‑ı tapu yokdur. Ber‑minvâl‑i meşrûh veresesi dahi olmadığı suretde arazi‑i mezbûrede şerîk ü halîtı tapu‑yı misliyle alır ve beş seneye dek taleb ü davaya salâhiyeti vardır. Şerîki dahi yok ise ehl‑i karyeden yere zarureti olanlar tapu‑yı misliyle alırlar ve bir seneye dek taleb ü davaya salâhiyetleri vardır. Ve bâlâda muharrer olan hakk‑ı tapu ashâbı müstahıkk‑ı tapu
olan araziyi "Meccânen alırız." demeğe kâdir olmazlar. Ve mülk çiftliğe ve kadîmden ol çiftliğe
tâbi olan tarlaları tapu ile tasarruf eden kimesne bilâ‑veled fevt olup ol çiftlik veresesine intikal
etdikde derecede mukaddem hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi kalmadığı takdirde ol tarlalar
veresesine tapu‑yı misliyle verilmek mu‘teberdir. Ve nisvândan arazi‑i emîriyeye mutasarrıfe
olanlardan biri bilâ‑veled fevt oldukda tapu ile tasarrufunda olan arazi üzerinde mülk eşcârı bulunduğu takdirde eşcâr intikal eden veresesine on seneye dek ve veresesi yok ise şerîk ü halîtına
beş seneye dek, ol dahi yok ise ehl‑i karyeden yere ihtiyacı olanlara bir seneye dek tapu‑yı misliyle verilmek ve işbu üç ferikden mâadâya nisvândan hakk‑ı tapu olmamak kavânîn‑i kadîme
muktezâsından idüğü; lâkin bin iki yüz altmış beş senesi Rebîülevveli'nin üçüncü gününden
itibaren ber‑tafsil‑i sâbık bilâ‑veled fevt olan zükûrun bâ‑tapu mutasarrıf oldukları arazi‑i emîriyelerinde müddet‑i mezkûreleriyle müretteben sair hakk‑ı tapu ashâbının dahi mu‘teber olduğu
misillü fîmâ‑ba‘d inâsdan bilâ‑veled fevt olanların mutasarrıfe oldukları arazi‑i emîriyelerinde
dahi bi‑aynihî mu‘teber olmak yani inâsdan arazi‑i emîriyeye [21] mutasarrıfe olanlardan biri
bilâ‑veled fevt oldukda tapu ile tasarrufunda olan arazi‑i emîriyeleri li‑eb er karındaşına on seneye dek, er karındaşı yok ise arazi olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşına beş seneye dek,
yok ise babasına on seneye dek, yok ise vâlidesine on seneye dek, ol dahi yok ise oğlunun oğluna
on seneye dek, oğlunun oğlu dahi olmadığı takdirde arazisi üzerinde mülk eşcârı intikal eden
veresesine on seneye dek, yok ise şerîk ü halîtına beş seneye dek, ol dahi bulunmadığı suretde
ehl‑i karyeden yere muhtac olanlara bir seneye dek bî‑garaz ehl‑i vukûfun takdir eyledikleri tapu‑yı misliyle verilmek hususuna ve tarih‑i mezkûrdan itibaren hayât u memâtı [malum] olmayıp üç seneden beri mefkûd olan zükûr u inâsın tasarruflarında bulunan arazi‑i mîriyeleri evlâdları olduğu hâlde mutlaka evlâdlarına ale's‑seviyye ve bilâ‑tapu intikal eylemesi ve evlâdları
olmadığı takdirde on seneye dek li‑eb er karındaşına, yok ise beş seneye dek tarlalar olduğu
mahalde sâkine li‑eb kız karındaşına, olmadığı takdirde on seneye dek babasına, babası bulunmadığı suretde on seneye dek vâlidesine, vâlidesi olmadığı suretde on seneye dek oğlunun oğluna ve ol dahi yok ise beş seneye dek arazi‑i mezbûrede şerîk ü halîtına, bu dahi bulunmadığı suretde bir seneye dek yere ihtiyacı olan karye ahalisine bî‑garaz ehl‑i vukûfun takdir eyledikleri
tapu‑yı misliyle verilmesi hususuna ve dahi emlâk hakkında mu‘tebere olan a‘zâr‑ı şer‘iye arazi‑i
emîriye tasarrufu davasında dahi mu‘tebere olması yani müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda bulunmak misillü a‘zâr‑ı şer‘iyenin biriyle on sene te’ehhur eden tapulu arazi‑i emîriye davasının
istimâ‘ı caiz olması hususuna emr‑i şerif‑i sultanî şeref‑sudûr buyurulmuşdur ve bu vechile
kuzât u müftüler amele memur ve hilâfından mehcûr olmuşlardır. Tapu hususunda li‑ebeveyn
karındaş li‑eb karındaş ile müsâvîdir, li‑ebeveyn zü'l‑karâbeteyndir deyu tercih olunmaz.
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Bilâ‑veled fevt olanların arazileri üzerinde olan mülk eşcârı intikal eden veresesinden derecede
mukaddem hakk‑ı tapu sahiblerinden kimesneleri olmadığı sure[tde] arazi‑i mezkûreyi ahad‑i
veresesi taleb edip sairleri taleb etmezler ise tâlib olana verilmek ve cümle verese tâlib olmuşlar
ise cümlesine ale's‑seviyye verilmek kanundur ve ehl‑i karyeden derecede mukaddem hakk‑ı
tapu ashâbından kimesnesi olmayanların arazi‑i mahlûleleri ehl‑i karyeden yere zarureti olanlardan birine tefvîz olundukdan sonra sairlerinin hakk‑ı tapu iddialarına itibar olunmaz ve
alâ‑vechi't‑tertib bâlâda bast u beyân olunan hakk‑ı tapu ashâbının salâhiyet‑i taleb ü dava müddetleri arazi mutasarrıflarının fevt gününden mu‘teber olup sağîr veya mecnûn bulunmak veyahud müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda bulunmak hakk‑ı tapu davası hakkında a‘zâr‑ı mu‘tebere
değildir. Ve hakk‑ı tapu ashâbından biri müstahıkk‑ı tapu olan araziyi tapu ile almadan fevt oldukda sahib‑i arz bu bâbda muhayyer olup dilediğine verir ve bu suretde müteveffâ‑yı evvelin
müteveffâ‑yı sânîden derecede muahhar bulunan hakk‑ı tapu ashâbı veyahud müteveffâ‑yı sânînin evlâdı [22] ve sairleri hakk‑ı tapu davasına kâdir olmazlar. Asâkir‑i nizâmiyeden olmayan
arazi‑i emîriye mutasarrıflarından biri tapu ile tasarrufunda olan tarlaları ziraat etmeyip üç sene
mütevâliyeten bilâ‑özr tatil etdikde kadîmden verilegelen hukuk‑ı arz sahib‑i arza verilmemekle ol tarlalar müstahıkk‑ı tapu olur ve bu suretde tarlayı tatil eyleyen mutasarrıf‑ı sâbık tapu‑yı
misliyle almağa tâlib olur ise âhardan ehakk u evlâdır. Kezâlik asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp
tarlaya mutasarrıf olan kimesne âhar diyara gider iken tarlasını âhar kimesneye sipariş etdikde
mâdem ki tarlayı bi‑tarîkı'l‑emâne alan kimesne zirâat ü harâset ede ve gâibin üç sene sıhhati
haberi münkatı‘ olmaya, sahib‑i arz "Ol tarlayı tapu ile âhara veririm." deyu nizâ‘ edemez ve eğer
kimesneye ısmarlamamış gitmiş ise tarlayı üç sene tatil etmekle tapuya müstahık oldukda sahib‑i
arz muhayyerdir; dilerse hakk‑ı tapu sahiblerine verir, dilerse âhara verir ve "Asâkir‑i nizâmiyeden olanların tapu ile tasarruflarında olan arazileri, mevtleri tebeyyün etmedikçe beş seneye dek arazilerine taarruz olunmaya." deyu emr‑i şerif‑i sultanî sâdır olmuşdur.

Fî‑mâ yete‘allaku bi'l‑evlâd
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak oğlu Amr'ı
terk etdikde Amr ol tarlayı emr‑i sultanîye binâen bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak kızı Hind'i
terk etdikde Hind ol tarlayı emr‑i sultanîye binâen bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup oğlu Amr'ı ve kızı
Hind'i terk etdikde Amr ve Hind ol tarlayı emr‑i sultanî üzere bilâ‑tapu beraber zabta kâdir
olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken fevt olup ancak oğlu Zeyd'i
terk etdikde Zeyd ol tarlayı emr‑i sultanîye binâen bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken fevt olup ancak kızı Zeyneb'i
terk etdikde Zeyneb ol tarlayı emr‑i sultanîye binâen bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu? El‑cevab:
Olur.
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Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken fevt olup oğlu Zeyd'i ve kızı
Zeyneb'i terk etdikde Zeyd ve Zeyneb ol tarlayı emr‑i sultanî üzere bilâ‑tapu beraber zabta kâdir
olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arzla mülk kürûmunu nefsi için gars etdikden sonra fevt olup [23] oğlu Amr ile kızı Hind'i terk etdikde Amr ol
kürûmu mirasa idhal edip hisse‑i irsiyesini kabz etmek istedikde Hind mücerred kürûm arz‑ı
mîrîde mağrûse olmakla "İkimize nısfiyet üzere intikal eder." deyu Amr'ı men‘e kâdire olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arzla mülk eşcârını
nefsi için gars etdikden sonra fevt olup zevcesi Hind'i ve oğlu Amr'ı terk etdikde cümle eşcârı Amr
tagallüben kabz eylese Hind ol eşcârdan hissesini Amr'dan taleb etdikde Amr mücerred eşcâr arz‑ı
mîrîde mağrûse olmakla "Sana hisse değmez." deyu vermemeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak sağîr oğlu Amr'ı
terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese sağîr bâliğ oldukda ba‘de'l‑bülûğ
on sene geçmeden ol tarlayı emr‑i sultanî üzere Bekir'den alıp bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu?
El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i mîriyeden birkaç tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup sağîre kızı Hind'i terk
etdikde sahib‑i arz ol tarlaları ecânibden Amr'a tefvîz eylese sağîre bâliğa oldukda ba‘de'l‑bülûğ on
sene geçmeden ol tarlaları emr‑i sultanîye binâen Amr'dan alıp bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu?
El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i mîriyeden birkaç tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak sağîr oğlu Zeyd'i
terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz eylese sağîr bâliğ oldukda ba‘de'l‑bülûğ
on sene geçmeden ol tarlaları emr‑i sultanî üzere Amr'dan alıp bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu?
El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken fevt olup ancak sağîre kızı
Zeyneb'i terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Zeyd'e tefvîz eylese sağîre bâliğa oldukda
ba‘de'l‑bülûğ on sene geçmeden ol tarlayı emr‑i sultanî üzere Zeyd'den alıp bilâ‑tapu zabta kâdire
olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Amr'ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt etdikden sonra Amr fevt
olup ancak oğlu Bekir'i terk eylese Bekir intikâl‑i âdîye binâen ol tarlayı Zeyd'den alıp bilâ‑tapu
zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Hind'in tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt etdikden sonra Hind fevt
olup ancak kızı Zeyneb'i terk eylese Zeyneb intikâl‑i âdîye binâen ol tarlayı Zeyd'den alıp bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup sağîr oğlu Amr'ı terk
etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese sağîr bâliğ oldukda ba‘de'l‑bülûğ
bilâ‑özr on sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr on sene mürûrundan sonra mücerred "Babam tarlasıdır." deyu hilâf‑ı emr‑i sultanî ol tarlaya [24] müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken fevt olup sağîre kızı Zeyneb'i terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Zeyd'e tefvîz etdikden sonra sağîre bâliğa olup
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ba‘de'l‑bülûğ bilâ‑özr on sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Zeyneb on sene mürûrundan sonra
mücerred "Anam tarlasıdır." deyu hilâf‑ı emr‑i sultanî ol tarlaya müdahaleye kâdir[e] olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arz ile Amr'a ferâğ etdikden sonra
Zeyd fevt olsa evlâdı ol tarlaya müdahaleye kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Hind tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Zeyd'e ferâğ edip lâkin izn‑i sahib‑i arz bulunmadan Hind fevt olup oğlu Amr'ı ve kızı Zeyneb'i terk eylese Amr ve Zeyneb ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olmamağla ol tarlayı emr‑i sultanî üzere bilâ‑tapu beraber zabta kâdir olurlar mı? El‑cevab:
Olurlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup ancak kızı Hind'i terk
etdikde Hind ol tarlayı emr‑i sultanî üzere bilâ‑tapu zabt etmek istedikde sahib‑i arz "Dilediğim
kimseye veririm." deyu hilâf‑ı emr‑i sultanî men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olan
Zeyd'in ancak oğlu Amr mevcud olmakla Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olan
Zeyd'in ancak kızı Hind mevcude olmakla Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olan
Zeyd'in oğlu Amr ve kızı Hind mevcud olmalarıyla Amr ve Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
Zeyd'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bilâ‑tapu beraber zabta kâdir olurlar
mı? El‑cevab: Olurlar.
Üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe olup hayât u memâtı malum olmayan Hind'in
ancak oğlu Zeyd mevcud olmakla Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in arazi‑i emîriyeden
tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bilâ‑tapu zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe olup hayât u memâtı malum olmayan Hind'in
ancak kızı Zeyneb mevcude olmakla Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı bilâ‑tapu zabta kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe olup hayât u memâtı malum olmayan Hind'in
oğlu Zeyd ve kızı Zeyneb mevcud olmalarıyla Zeyd ve Zeyneb Hind'in arazi‑i emîriyeden tapu
ile tasarrufunda olan tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî bilâ‑tapu beraber zabta kâdir olurlar mı?
El‑cevab: Olurlar.
[25]

Fî‑mâ yete‘allaku bi'l‑ihve
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑eb er
karındaşı Amr'[ı] terk etdikde Amr ol tarlayı emr‑i sultanî ile tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken
sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhar[a] tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
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Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Bekir'e tefvîz eylese Amr
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı
Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn er karındaşı Zeyd'i terk etdikde Zeyd ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa
tâlib iken sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab:
Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz Zeyd'e tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Amr'a tefvîz eylese Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan
almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn
er karındaşı Amr‑ı sağîri terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese sağîr
bâliğ oldukda ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini
verip ol tarlayı Bekir'den alıp zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn
er karındaşı Amr‑ı sağîri terk etdikde sağîrin vasisi Bekir sağîre nâfi‘ olmakla ol tarlayı emr‑i
sultanî üzere tapu‑yı misliyle sağîr için almağa tâlib iken sahib‑i arz sağîre tefvîz etmeyip hilâf‑ı
emr âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda olan li‑eb er karındaşı Amr‑ı gâibi terk etdikde sahib‑i arz ol
tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Bekir ol diyardan geldikde ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur
mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda olan li‑ebeveyn er karındaşı Amr‑ı gâibi terk etdikde sahib‑i
arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese Amr Zeyd'in fevtinden on sene mürûr etdikden
sonra ol diyardan geldikde mücerred "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu ol tarlaya müdahaleye kâdir
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
[Zeyd] arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn er karındaşı Amr'ı ve li‑eb er karındaşı Bekir'i terk etdikde Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
ol tarlayı tapu‑yı misliyle nısfiyet üzere almak murad etdikde Amr mücerred "Zeyd'in li‑ebeveyn
er karındaşı [26] olmamla tapu‑yı mislini verip müstakillen ben tefevvuz ederim." deyu hilâf‑ı emr
Bekir'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
[Zeyd] arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede mukaddem li‑eb er karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı emr‑i sultanî
üzere tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'in ol mahalde sâkine li‑ebeveyn kız karındaşı Hind
mücerred "Kız karındaşı olmamla ol tarlada sana müşârike olurum." demeğe kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn
er karındaşı Amr'ı ve li‑eb er karındaşı Bekir'i terk etdikde Bekir ol tarlayı emr‑i sultanî üzere
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tapu‑yı misliyle nısfiyet üzere almağa tâlib iken sahib‑i arz münâsafeten Amr ve Bekir'e vermeyip hilâf‑ı emr müstakillen Amr'a tefvîz eylese hâlâ Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in
fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislinin nısfını verip ol tarlayı beraber zabta kâdir olur
mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olan
Zeyd'in evlâdı olmamağla4 li‑eb er karındaşı Amr Zeyd'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip
hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr ecânibden Bekir'e tefvîz
eylese Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe olup, hayât u memâtı malum olmayan Hind'in
evlâdı olmamağla li‑eb er karındaşı Zeyd Hind'in arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan
tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misli ile almağa tâlib iken sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip, hilâf‑ı
emr ecânibden Amr'a tefvîz eylese Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı
mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup, li‑eb er
karındaşı Amr'ı terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz edip, ba‘dehû Amr on
sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr on sene mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu
hilâf‑ı emr‑i sultanî ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑eb er karındaşı Amr'ı terk etdikde sahib‑i arz Amr'a ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî "Tapu‑yı misliyle
al." deyu teklif etdikde Amr mücerred karındaşı tarlası olmakla "Harc‑ı intikalini verip bilâ‑tapu
alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑eb er
karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i [27] emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle
almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a "Ol tarlayı tapu‑yı mislinden ziyade şu kadar akçe ile tefevvuz5
eder kimesne vardır. Öyle olıcak sen dahi ol kadar akçe ziyade ile al. Ve illâ âhara veririm." demeğe
kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde ol tarlanın tapu‑yı misli bî‑garaz ehl‑i vukûfun ittifaklarıyla malum olur mu?
El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup Zeyd'in
li‑ebeveyn er karındaşı Amr'a "Ol tarlayı tapu‑yı misliyle al." deyu teklif olundukda Amr almayıp
imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr nâdim olup ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ashâb‑ı
tapudan kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı tapu ile Amr'a verdikden sonra Zeyd'in li‑üm
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er karındaşı Bekir mücerred Zeyd'in li‑üm karındaşı olmakla ol tarlaya müdahaleye kâdir olur
mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede akdem li‑eb er karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol
tarlayı tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'in babası Bekir mücerred "[Zeyd'in]babası olmamla
tapu‑yı mislini verip ben alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede akdem li‑ebeveyn er karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i
emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'in anası Hind mücerred "[Zeyd'in] anası olmamla ol tarlayı tapu‑yı mislini verip ben alırım." demeğe kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile6 mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede akdem li‑eb er karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i
sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'den mukaddem fevt olan oğlunun oğlu mücerred
"Zeyd'in oğlunun oğlu olmamla ol tarlayı tapu‑yı mislini verip ben alırım." demeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arzla mülk eşcârını
nefsi için gars etdikden sonra bilâ‑veled fevt olup zevcesi Hind'i ve li‑ebeveyn er karındaşı Amr'ı
terk etdikde Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Hind
mücerred "Ol eşcârdan bana dahi hisse intikal etmekle tarlada sana müşârike olurum." demeğe kâdir
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn er karındaşı Bekir'i terk etdikde Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
ol tarladan Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla hisse‑i mezbûreyi ben alırım." deyu Bekir'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup li‑ebeveyn er karındaşı Amr'ı [28] terk etdikde Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
tapu‑yı misliyle almak istedikde karye‑i mezbûre ahalisi mücerred "Ahali‑i karye olmamızla biz
alırız." deyu Amr'ı men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup er karındaşı Amr'ı
terk etdikde Amr ol tarlayı tapu ile almadan fevt olmakla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine tefvîz
etmek istedikde Amr'ın evlâdı mücerred "Hakk‑ı tapu babamızın olmakla ol tarla bize intikal eder."
deyu sahib‑i arzı men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑ebeveyn
er karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı tapu ile almadan fevt olmakla sahib‑i arz ol tarlayı
dilediğine tefvîz murad etdikde tarlanın olduğu mahalde sâkine Zeyd'in li‑eb kız karındaşı Hind
mücerred "Derece‑i sâniyede hakk‑ı tapu sahibesi olmamla ol tarlayı tapu ile ben alırım." deyu sahib‑i
arzı men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
6
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Fî‑mâ yete‘allaku bi'l‑ahavât
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı Hind'i terk etdikde Hind ol tarlayı emr‑i sultanî
üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i arz Hind'e vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara
tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Hind'e tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Amr'a tefvîz eylese Hind
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden beş sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı
Amr'dan almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı Zeyneb'i terk etdikde Zeyneb ol tarlayı emr‑i
sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i arz Zeyneb'e vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Zeyneb'e tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr ecânibden Zeyd'e
tefvîz eylese Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden beş sene geçmeden tapu‑yı
mislini verip ol tarlayı Zeyd'den almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑ebeveyn kız karındaşı Hind‑i sağîreyi terk etdikde sahib‑i arz7
ol tarlayı ecânibden olan Amr'a tefvîz eylese sağîre bâliğa oldukda ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
Zeyd'in fevtinden beş sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdire olur
mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑ebeveyn kız karındaşı Hind‑i sağîreyi terk etdikde sahib‑i
arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz eylese Hind Zeyd'in fevtinden beş sene mürûrundan sonra
bâliğa oldukda mücerred "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu ol tarlaya [29] müdahaleye kâdire olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑ebeveyn kız karındaşı Hind'i ve li‑eb kız karındaşı Zeyneb'i
terk etdikde Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı nısfiyet üzere tapu‑yı misliyle almak istedikde Hind mücerred "[Zeyd'in] li‑ebeveyn kız karındaşı olmamla tapu‑yı mislini verip müstakillen
ben alırım." deyu hilâf‑ı emr Zeyneb'i men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
olduğu mahalde sâkineler li‑ebeveyn kız karındaşı Hind'i ve li‑eb kız karındaşı Zeyneb'i terk
etdikde Zeyneb emr‑i sultanî üzere ol tarlayı seviyyen tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i
arz seviyyen Hind ve Zeyneb'e vermeyip hilâf‑ı emr müstakillen Hind'e tefvîz eylese hâlâ Zeyneb
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden beş sene geçmeden tapu‑yı mislinin nısfını verip ol
tarlayı Hind ile beraber zabta kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp evlâdı dahi olmayan Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya
mutasarrıf iken üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd oldukda ancak tarlanın
olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı Hind mevcude olmakla Hind ol tarlayı ber‑mûceb‑i
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emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i arz Hind'e vermeyip hilâf‑ı emr âhara
tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Hind'e vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Amr'a tefvîz eylese
Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî beş sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'da[n]
almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Evlâdı olmayan Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken üç seneden
beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe ve mefkûd[e] oldukda ancak tarlanın olduğu mahalde sâkine
li‑ebeveyn kız karındaşı Zeyneb mevcude olmakla Zeyneb ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i arz Zeyneb'e vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Zeyd'e
tefvîz eylese Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî beş sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Zeyd'den almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı Hind'i terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz edip ba‘dehû Hind beş sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Hind beş sene
mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu hilâf‑ı emr ol tarlaya müdahaleye kâdir[e] olur
mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑ebeveyn kız karındaşı Hind'i terk etdikde Hind'e "Ol tarlayı
tapu‑yı misliyle al." deyu teklif olundukda Hind almayıp imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı
ecânibden Amr'a tefvîz eylese hâlâ Hind nâdime olup ol tarlaya müdahaleye kâdire olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı tapu ile Amr'a verdikden sonra [30]
Zeyd'in li‑üm kız karındaşı Hind mücerred Zeyd'in li‑üm kız karındaşı olmakla8 ol tarlaya müdahaleye kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı tapu ile dilediğine vermek istedikde
tarlanın olduğu mahalde sâkine olmayan Zeyd'in li‑eb kız karındaşı Hind mücerred Zeyd'in li‑eb
kız karındaşı olmakla sahib‑i arzı men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapuda derecede mukaddem tarlanın olduğu mahalde sâkine ancak li‑ebeveyn kız karındaşı Hind'i
terk etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'in
babası Amr mücerred "[Zeyd'in] babası olmamla tapu‑yı mislini verip ben alırım." deyu hilâf‑ı emr
Hind'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede akdem tarlanın olduğu mahalde sâkine ancak li‑eb kız karındaşı Hind'i terk
etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'in anası
Zeyneb mücerred "[Zeyd'in] anası olmamla tapu‑yı mislini verip ben alırım." deyu hilâf‑ı emr Hind'i
men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
8
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Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede akdem tarlanın olduğu mahalde sâkine ancak li‑eb kız karındaşı Hind'i terk
etdikde Hind ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'den mukaddem fevt olan oğlunun oğlu Amr mücerred "Zeyd'in oğlunun oğlu olmamla ol tarlayı tapu ile ben
alırım." deyu Hind'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arz ile mülk eşcârını nefsi için gars etdikden sonra bilâ‑veled fevt olup tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑eb
kız karındaşı Hind'i ve li‑ebeveyn ammi Amr'ı terk etdikde Hind ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i
sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Ol eşcârdan bana dahi hisse intikal etmekle
tarlada sana müşârik olurum." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ancak tarlanın olduğu mahalde sâkine li‑eb kız karındaşı Hind'i terk etdikde
Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarladan Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde
Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla hisse‑i mezbûreyi tapu ile ben alırım." deyu Hind'i men‘e kâdir
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup li‑eb er
karındaşı Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı tapu ile almadan fevt olmakla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine tefvîz etmek istedikde [31] tarlanın olduğu mahalde sâkine Zeyd'in li‑ebeveyn kız
karındaşı Hind mücerred "Amr tapu ile almadan fevt olmakla hakk‑ı tapu bana intikal eder." deyu
sahib‑i arzı men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.

Fî‑mâ yete‘allaku bi'l‑eb
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
babası Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken
sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Bekir'e tefvîz eylese Amr
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı
Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken bilâ‑veled fevt olup ancak
babası Zeyd'i terk etdikde Zeyd ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken
sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Amr'a tefvîz eylese Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i
sultanî Hind'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa
kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda olan babası Amr‑ı gâibi terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden
Bekir'e tefvîz eylese Amr ol diyardan geldikde ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on
sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp evlâdı dahi olmayan Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya
tapu ile mutasarrıf iken üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd oldukda ancak
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babası Amr mevcud olmakla Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almağa
tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr ecânibden Bekir'e tefvîz
eylese Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Evlâdı olmayan Hind arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken gaybet‑i münkatı‘a ile gâibe ve mefkûd[e] oldukda ancak babası Zeyd mevcud olmakla Zeyd ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑[yı] misliyle almağa tâlib iken sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip hilâf‑ı emr‑i
sultanî ecânibden Amr'a tefvîz eylese Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı
mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak babası Amr'ı terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz edip ba‘dehû Amr on sene
[32] sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr on sene mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu
ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ta[pu] ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
babası Amr'ı terk etdikde Amr'a "Ol tarlayı tapu‑yı misliyle al." deyu teklif olundukda Amr almayıp imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr nâdim olup ol
tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede mukaddem babası Amr'ı terk etdikde Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı
tapu‑[yı] misliyle almak istedikde Zeyd'in anası Hind mücerred "[Zeyd'in] anası olmamla ol tarlada sana müşârike olurum." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapuda derecede akdem babası Amr'ı terk etdikde Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı
misliyle almak istedikde Zeyd'in mukaddem fevt olan oğlunun oğlu Bekir9 mücerred "Oğlunun
oğlu olmamla ol tarlayı tapu ile ben alırım." deyu Amr'ı men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arz ile mülk eşcârını
nefsi için gars etdikden sonra bilâ‑veled fevt olup babası Amr'ı ve zevcesi Hind'i terk etdikde Amr
ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Hind mücerred "Ol eşcârdan
bana dahi hisse intikal etmekle tarlada sana müşârike olurum." demeğe kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ancak babası Bekir'i terk etdikde Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarladan
Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla hisse‑i
mezbûreyi tapu ile ben alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup ancak babası Amr'ı terk etdikde Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle
almak istedikde karye‑i mezbûre ahalisi mücerred "Ahali‑i karye olmamızla ol tarlayı tapu ile biz
alırız." deyu Amr'ı men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
9

Metinde "Bekir'e" şeklinde
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[33]

Fî‑mâ yete‘allaku bi'l‑üm
Zeyd10 arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
anası Hind'i terk etdikde Hind ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlibe iken
sahib‑i arz Hind'e vermeyip hilâf‑ı emr‑i sultanî âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Hind'e tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Amr'a tefvîz eylese Hind
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı
Amr'dan almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken bilâ‑veled fevt olup ancak
anası Zeyneb'i terk etdikde Zeyneb ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlibe
iken sahib‑i arz Zeyneb'e vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Zeyd'e tefvîz eylese Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Zeyd'[de]
n almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp evlâdı dahi olmayan Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya
tapu ile mutasarrıf iken üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd oldukda ancak
anası Hind mevcude olmakla Hind ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almağa
tâlibe iken sahib‑i arz Hind'e vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Amr'a tefvîz eylese Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdir olur
mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
anası Hind'i terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz edip ba‘dehû Hind on sene
sükût edip taleb eylemese hâlâ Hind on sene mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu ol
tarlaya müdahaleye kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak anası Hind'i terk etdikde Hind'e "Tapu‑yı misliyle ol tarlayı al." deyu teklif olundukda Hind almayıp
imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz eylese hâlâ Hind nâdime olup ol
tarlaya müdahaleye kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapuda derecede mukaddem anası Hind'i terk etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı
tapu‑yı misliyle almak istedikde Zeyd'den mukaddem fevt olan oğlunun oğlu Amr mücerred
"Zeyd'in oğlunun oğlu olmamla ol tarlayı tapu‑yı [misli] ile ben alırım." deyu Hind'i men‘e kâdir olur
mu? El‑cevab: Olmaz.
[34]

Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arzla mülk eşcârını nefsi için gars
etdikden sonra bilâ‑veled fevt olup anası Hind'i ve babasının babası Bekir'i terk etdikde Hind ol
tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Bekir mücerred "Ol eşcârdan
bana dahi hisse intikal etmekle tarlada sana müşârik olurum." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
10
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Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile ale'l‑iştirak mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt [olup] ancak anası Hind'i terk etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarladan
Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla hisse‑i
mezbûreyi tapu ile ben alırım." deyu Hind'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup ancak anası Hind'i terk etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle
almak istedikde karye‑i mezbûre ahalisi mücerred "Ahali‑i karye olmamızla ol tarlayı tapu ile biz
alırız." deyu Hind'i men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak oğlunun oğlu Amr'ı terk etdikde Amr ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken
sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu11 suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Bekir'e tefvîz eylese
Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene mürûr etmeden tapu‑yı mislini verip
ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak
oğlunun oğlu Amr‑ı sağîri terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese sağîr
bâliğ oldukda ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini
verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe iken bilâ‑veled fevt olup ancak
oğlunun oğlu Zeyd'i terk etdikde Zeyd ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib
iken sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip ecânibden Amr'a tefvîz eylese Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî
Hind'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdir olur
mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp veled[i] dahi olmayan Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya
tapu ile mutasarrıf iken üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd oldukda ancak
oğlunun oğlu Amr mevcud olmakla Amr ol tarlayı ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle
almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Bekir'e tefvîz eylese Amr
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa
kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
[35]

Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak oğlunun oğlu Amr'ı terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz edip ba‘dehû Amr on
sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr on sene mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu
ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak oğlunun oğlu Amr'ı terk etdikde Amr'a "Ol tarlayı al." deyu teklif olundukda Amr almayıp imtinâ‘
etmekle sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr nâdim olup ol tarlaya
müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
11

Metinde "Bir" şeklinde yazılmıştır.
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Zeyd arazi‑i mîriyeden mülk eşcârını hâvî olan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup ancak oğlunun oğlu Amr'ı ve oğlunun kızı Hind'i terk etdikde Amr ol tarlayı
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almak istedikde Hind mücerred "Ol eşcârdan bana
dahi hisse intikal etmekle tarlada sana müşârike olurum." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i mîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ancak oğlunun oğlu Bekir'i terk etdikde Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol
tarladan Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla
hisse‑i mezbûreyi tapu ile ben alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt olup
ancak oğlunun oğlu Amr'ı terk etdikde Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle
almak istedikde karye‑i mezbûre ahalisi mücerred "Karyesi ahalisi olmamızla ol tarlayı tapu ile biz
alırız." deyu Amr'ı men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmaz.

Fî‑mâ yete‘allaku bi‑sâiri'l‑verese
Zeyd bilâ‑veled fevt olup arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarla müstahıkk‑ı
tapu oldukda derecede mukaddem hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi olmayıp üzerinde olan
mülk eşcârı veresesine intikal etmekle verese emr‑i sultanî üzere almağa tâlibler iken sahib‑i arz
verese[ye] vermeyip hilâf‑ı emr âhara tefvîze kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı vereseye tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Amr'a tefvîz eylese verese ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden on sene mürûr etmeden tapu‑yı mislini verip
ol tarlayı Amr'dan alıp beraber tefevvuza kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Hind bilâ‑veled fevt olup arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarla müstahıkk‑ı
tapu oldukda derecede mukaddem hakk‑ı tapu ashâbından [36] kimesnesi olmayıp üzerinde olan
mülk eşcârı veresesine intikal etmekle verese ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlibler iken sahib‑i arz vereseye vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Amr'a tefvîz eylese hâlâ
verese ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden on sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol
tarlayı Amr'dan alıp beraber tasarrufa kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Zeyd arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup ancak ammi Amr'ı terk etdikde sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Bekir'e tefvîz
edip ba‘dehû Amr on sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr on sene mürûrundan sonra mücerred "Eşcâr bana intikal etmekle hakk‑ı tapu benimdir." deyu ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlada izn‑i sahib‑i arzla mülk eşcârını
nefsi için gars etdikden sonra fevt olup ancak ammesi Hind'e "Ol tarlayı tapu‑yı misliyle al." deyu
teklif olundukda Hind almayıp imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı ecânibden Amr'a tefvîz eylese hâlâ Hind nâdime olup ol tarlaya müdahaleye kâdir[e] olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîri[ye]den mülk eşcârını hâvî olan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup ancak zevcesi Hind'i ve li‑üm karındaşı Amr'ı terk edip ol eşcâr Hind ve
Amr'a intikal etdikde Hind ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı Zeyd ile nısfiyet üzere tapu‑yı
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misliyle almak istedikde Amr Hind'e mücerred "Eşcârın rub‘u sana intikal etmekle ol tarlanın ancak
rub‘unu al." deyu hilâf‑ı emr Hind'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile ale'l‑iştirak mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ancak li‑üm karındaşı Bekir'i terk etdikde tarla üzerinde olan mülk eşcârdan
hissesi Bekir'e intikal etmekle Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarladan Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle almak istedikde Amr mücerred "Şerîk ü halît olmamla hisse‑i mezbûreyi tapu ile ben
alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe olan Hind bilâ‑veled fevt
olup ancak hâlesi Zeyneb'i terk etdikde tarla üzerinde olan mülk eşcârı Zeyneb'e intikal etmekle
Zeyneb ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı tapu‑yı misliyle almak istedikde karye‑i mezbûre
ahalisi mücerred "Ahali‑i karye olmamızla ol tarlayı tapu ile biz alırız." deyu hilâf‑ı emr Zeyneb'i
men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
[37]

Bir çiftlik menziline mâlik olan Zeyd kadîmden ol çiftliğe mülhak olan tarlalara tapu ile
mutasarrıf iken fevt olup ancak anasının babası Amr'ı terk etmekle ol çiftlik menzili Amr'a intikal edip Amr ol çiftliğe mülhak olan tarlaları ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî tapu‑yı misliyle almağa
tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlaları Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Bekir'e tefvîz eylese
Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlaları tapu‑yı mislini verip re’y‑i sahib‑i arzla Bekir'den alıp
zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden mülk eşcârını hâvî olmayan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup ashâb‑ı tapudan kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine tapu
ile vermek istedikde Zeyd'in veresesi mücerred veresesi olmalarıyla sahib‑i arzı men‘e kâdir
olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.

Fî‑mâ yete‘allaku bi'ş‑şerîk
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ol tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi olmamağla Amr Zeyd'in hissesini emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle
almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab:
Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarladan Zeyd'in hissesini Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr Bekir'e
tefvîz eylese hâlâ Amr şerîk ü halît olmakla ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden beş sene
geçmeden tapu‑yı mislini verip hisse‑i mezbûreyi Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Hind ve Zeyneb arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıfeler iken
Hind bilâ‑veled fevt olup tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi olmamağla Zeyneb Hind'in hissesini emr‑i sultanî üzere tapu‑yı
misliyle almağa tâlibe iken sahib‑i arz Zeyneb'e vermeyip hilâf‑ı emr Zeyd'e tefvîz eylese hâlâ
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Zeyneb şerîk ü halît olmakla ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden beş sene geçmeden
tapu‑yı mislini verip hisse‑i merkûmeyi Zeyd'den almağa kâdire olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Amr ile arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarladan hissesini
Bekir'e izn‑i sahib‑i arzla bir mikdar akçe bedel mukabelesinde ferâğ ve teslim etdikden sonra
hâlâ Amr şerîk ü halît olmakla ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî beş sene geçmeden tapu‑yı mislini
verip hisse‑i merkûmeyi Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Amr ile arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak tapu ile tasarrufunda olan tarladan hissesini
izn‑i sahib‑i arzla Bekir'e ferâğ etdikde Amr'ın hissesini dahi fuzulen Bekir'e ferâğ ve teslim
eylese hâlâ Amr hissesinde ferâğı mücîz olmayıp re’y‑i sahib‑i arzla hissesini aldıkda Zeyd'in
hissesini dahi [38] şerîk ü halît olmakla ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî beş sene geçmeden tapu‑yı
mislini verip Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd ve Amr ve Bekir arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak bir tarlaya tapu ile mutasarrıflar iken
Zeyd bilâ‑[veled] fevt olup ol tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından
derecede mukaddem kimesnesi olmamağla Amr emr‑i sultanî üzere Zeyd'in hissesini Bekir ile
seviyyen tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr müstakillen
Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr şerîk ü halît olmakla ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden
beş sene geçmeden tapu‑yı mislinin nısfını verip hisse‑i mezbûreyi Bekir ile beraber tasarrufa
kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp evlâdı dahi olmayan Zeyd Amr ile ale'l‑iştirak bir tarlaya
tapu ile mutasarrıf iken Zeyd üç seneden beri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olup ol tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi
olmamağla Amr Zeyd'in hissesini emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken sahib‑i
arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr ecânibden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr şerîk ü halît olmakla
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî beş sene geçmeden tapu‑yı mislini verip hisse‑i mezbûreyi Bekir'den
almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda sahib‑i arz ol tarladan Zeyd'in
hissesini Bekir'e tefvîz edip ba‘dehû Amr beş sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Amr beş sene
mürûrundan sonra mücerred "Şerîk ü halîtım." deyu hisse‑i mezbûreye müdahaleye kâdir olur
mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd Amr ile arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarladan hissesini
izn‑i sahib‑i arzla Bekir'e ferâğ ve teslim edip ba‘dehû Amr beş sene sükût edip tâlib12 olmasa
hâlâ Amr beş sene mürûrundan sonra mücerred "Şerîk ü halîtım." deyu hisse‑i mezbûreye müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd ve Amr arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak bir tarlaya tapu ile mutasarrıflar iken Zeyd
bilâ‑veled fevt olup ol tarladan hissesi müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi olmamağla Amr'a "Ol tarladan Zeyd'in hissesini tapu‑yı misliyle al." deyu
teklif olundukda Amr almayıp imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz hisse‑i mezbûreyi Bekir'e tefvîz eylese
hâlâ Amr nâdim olup hisse‑i mezkûreye müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
12
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Zeyd Amr ile arazi‑i emîriyeden ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarladan hissesini
izn‑i sahib‑i arzla âhara ferâğ murad etdikde Amr'a "Tarladan hissemi bedel‑i misliyle al." deyu
teklif edip Amr almayıp imtinâ‘ etmekle Zeyd hissesini izn‑i sahib‑i arzla Bekir'e ferâğ ve teslim
eylese hâlâ Amr nâdim olup hisse‑i mezbûreye müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karye ahalisinden Zeyd karye‑i uhrâ13 ahalisinden Amr ile karye‑i ûlâda arazi‑i emîriyeden bir tarlaya ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıf iken [39] bilâ‑veled fevt olup tarladan hissesi
müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi olmamağla
Bekir14 ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî "Hisse‑i mezbûreyi tapu‑yı misliyle biz alırız." deyu Amr'ı men‘e
kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.

Fî‑mâ yete‘allaku bi‑ehli'l‑karye
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup ol tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi
olmamağla ahali‑i karyeden tarlaya ihtiyacı olan Amr ol tarlayı emr‑i sultanî üzere tapu‑yı misliyle almağa tâlib iken sahib‑i arz Amr'a vermeyip hilâf‑ı emr karye‑i uhrâ ahalisine tefvîze kâdir
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etmeyip hilâf‑ı emr karye‑i uhrâ ahalisinden
Bekir'e tefvîz eylese Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Zeyd'in fevtinden bir sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıfe olan Hind bilâ‑veled fevt
olup ol tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu sahiblerinden derecede mukaddem kimesnesi olmamağla ahali‑i karyeden tarlaya ihtiyacı olan Zeyd emr‑i sultanî üzere ol tarlayı tapu‑yı
misliyle almağa tâlib iken sahib‑i arz Zeyd'e vermeyip hilâf‑ı emr karye‑i uhrâ15 ahalisinden
Amr'a tefvîz eylese hâlâ Zeyd ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî Hind'in fevtinden bir sene geçmeden
tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Amr'dan almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp evlâdı dahi olmayan Zeyd bir karyede arazi‑i emîriyeden
bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken üç seneden beri gıyâbet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olup
ol tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi olmamağla ahali‑i karyeden tarlaya ihtiyacı olan Amr emr‑i sultanî üzere ol tarlayı tapu‑yı misliyle
almağa tâlib iken sahib‑i arza vermeyip hilâf‑ı emr karye‑i uhrâ ahalisinden Bekir'e tefvîz eylese
Amr ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî bir sene geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı Bekir'den almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup tasarrufunda olan tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda sahib‑i arz ol tarlayı karye‑i uhrâ ahalisinden Amr'a tefvîz edip ba‘dehû karye‑i ûlâ ahalisinden tarlaya ihtiyacı olan Bekir bir sene sükût
edip taleb eylemese hâlâ Bekir bir sene mürûrundan sonra "Hakk‑ı tapu benimdir." deyu ol tarlaya
müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
13

Metinde "âharı" şeklinde yazılmıştır.
Metinde "Amr" şeklinde yazılmıştır.
15
Metinde "âharı" şeklinde yazılmıştır.
14
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Bir karye ahalisinden Zeyd ol karyede arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı karye‑i uhrâ ahalisinden Amr'a ferâğ etmek istedikde karye‑i ûlâ ahalisinden olup tarlaya
ihtiyacı olan Bekir ol tarlayı bedel‑i misliyle almağa tâlib iken Zeyd Bekir'e ferâğ etmeyip hilâf‑ı
emr Amr'a izn‑i sahib‑i arzla ferâğ ve teslim eylese hâlâ Bekir ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî bir sene
geçmeden tapu‑yı mislini verip ol tarlayı re’y‑i sahib‑i arzla Amr'dan almağa kâdir olur mu?
El‑cevab: Olur.
Bir karye ahalisinden Zeyd ol karyede arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı
karye‑i uhrâ ahalisinden Amr'a izn‑i sahib‑i arzla ferâğ ve teslim edip ba‘dehû karye‑i ûlâ ahalisinden olup tarlaya ihtiyacı olan Bekir bir sene sükût edip taleb eylemese hâlâ Bekir bir sene
mürûrundan sonra ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup ol tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi
olmamağla karye‑i mezbûre ahalisinden tarlaya ihtiyacı olan Amr'a "Ol tarlayı tapu‑yı misliyle
al." deyu teklif olundukda Amr almayıp imtinâ‘ etmekle sahib‑i arz ol tarlayı karye‑i uhrâ ahalisinden Bekir'e tefvîz eylese hâlâ Amr nâdim olup ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab:
Olmaz.
Bir karye ahalisinden Zeyd ol karyede arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı
âhara ferâğ murad etdikde karye‑i mezbûre ahalisinden tarlaya ihtiyacı olan Amr'a "Ol tarlayı
bedel‑i misliyle al." deyu teklif edip Amr almayıp imtinâ‘ etmekle Zeyd ol tarlayı karye‑i uhrâ
ahalisinden Bekir'e izn‑i sahib‑i arzla ferâğ ve teslim eylese hâlâ Amr nâdim olup ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
[40]

Bir karyede arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf olan Zeyd bilâ‑veled fevt
olup ol tarla müstahıkk‑ı tapu oldukda hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem kimesnesi
olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı karye‑i mezbûre ahalisinden tarlaya ihtiyacı olan Amr'a tefvîz
etdikden sonra karye‑i mezbûre ahalisinden olup tarlaya ihtiyacı olan Bekir mücerred "Benim
dahi tarlaya ihtiyacım olmakla ol tarlada sana müşârik olurum." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab:
Olmaz.

Fi'l‑müteferrikât
Zeyd arazi‑i emîriyeden mülk eşcârını hâvî olmayan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine tefvîz murad etdikde Zeyd'in oğlunun kızı Hind mücerred oğlunun kızı olmakla sahib‑i arzı
men‘e kâdire olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden mülk eşcârını hâvî olmayan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine
tefvîz murad etdikde Zeyd'in ammi Amr mücerred ammi olmakla sahib‑i arzı men‘e kâdir olur
mu? El‑cevab: Olmaz.
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Zeyd arazi‑i emîriyeden mülk eşcârını hâvî olmayan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı dilediğine
tefvîz murad etdikde Zeyd'in hâl'i Amr mücerred hâl'i olmakla sahib‑i arzı men‘e kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı şu kadar akçe bedel mukabelesinde Amr'a ferâğ ve bedel‑i mezbûru kabz edip ba‘dehû izn‑i sahib‑i arz bulunmadan Zeyd
bilâ‑veled fevt olup sahib‑i arz ol tarlayı âhara tefvîz eylese Amr bedel‑i mezbûru Zeyd'in tereke‑i vâfiyesini kabz eden veresesinden almağa kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlada mağrûse olan eşcâra mâlik iken bilâ‑veled fevt
olup veresesi ol eşcârı zabt etmek istediklerinde sahib‑i arz "Eşcâr‑ı merkûmeyi tarla ile ma‘an tapu
ile veririm." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd bir karye içinde vâki‘ yeri dahi mülk bâğçesinin eşcârı arasını saban ile sürüp hubûb
zer‘ eylese sahib‑i arz Zeyd'e "Saban ile sürmenle bâğçeyi tapu ile veririm." demeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd bilâ‑veled fevt olup veresesi Zeyd'in arz‑ı mîrîde mağrûse olan mülk kürûmunu zabt
murad eylediklerinde sahib‑i arz mücerred "Kürûm arz‑ı mîrîde mağrûse olmakla yere tâbi‘a olmuş
olur. Öyle olıcak tapu ile veririm." deyu vereseyi men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı dâyini Amr'a deyni mukabelesinde izn‑i sahib‑i arzla ferâğ eder oldukda Zeyd deyn‑i mezbûru ne zaman Amr'a eda eder ise
Amr tarlayı Zeyd'e reddetmek şartıyla ferâğ, Amr dahi ol şartla kabul ve kabz eylese hâlâ Zeyd
deyn‑i mezbûru Amr'a eda edip ol tarlayı re’y‑i sahib‑i arzla Amr'dan almağa kâdir olur mu?
El‑cevab: Olur.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı şu kadar akçe bedel mukabelesinde Amr'a ferâğ
ve sahib‑i arz dahi Amr Zeyd'e ol kadar akçe bedel vermek üzere izin ve tefvîz temessükü verip
lâkin Amr Zeyd'e bedel‑i merkûmu vermemesine Zeyd ol tarlayı re’y‑i sahib‑i arzla ke'l‑evvel
zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd âhar diyara gitdikde Amr Zeyd'in arazi‑i emîriyeden tapu ile mutasarrıf olduğu tarlayı tagallüben zabt edip ba‘dehû Zeyd on sene mürûrunda gelip izn‑i sahib‑i arzla ol tarlayı zabt
emr etdikde Zeyd mücerred "On sene mürûr etmekle sana zabt etdirmem." demeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd Hind'in tapu ile tasarrufunda olan tarlayı yirmi sene tagallüben [41] zabt eylese hâlâ
Hind ol tarlayı Zeyd'den taleb etdikde Zeyd mu‘terif iken mücerred vech‑i muharrer üzere "Yirmi sene zabt etmemle benim için hakk‑ı tasarruf sâbit olmuş olur." deyip vermemeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
On sene bilâ‑özr terk olunan tapulu tarla davası mesmû‘a olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde Zeyd‑i Kadı dava‑yı mezbûreyi istimâ‘ ve hükmeylese hükmü nâfiz olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd‑i sağîrin Amr ile tapulu tarlaya müte‘allika davası ba‘de'l‑bülûğ ancak dokuz sene
terk olunmak istimâ‘a mâni olur mu? El‑cevab: Olmaz.
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Zeyd Amr‑ı mecnûnun tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt edip ba‘dehû
Amr on sene ifâkat bulmamağla bu müdde[tde] dava edemese hâlâ Amr ifâkat bulup ol tarlayı
Zeyd'den dava murad etdikde Zeyd mücerred "On sene mürûr etmekle davan mesmû‘a olmaz." deyu
Amr'ı davadan men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd müddet‑i sefer ba‘îd olan âhar diyara gitdikden sonra karındaşı Amr Zeyd'in arazi‑i
emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı fuzulen Bekir'e16 ferâğ edip Zeyd ol diyarda on beş
sene meks etmekle bu müddetde dava edemese hâlâ Zeyd gelip ferâğı mücîz olmamağla ol tarlayı
sahib‑i arz huzurunda dava murad etdikde Bekir mücerred "On beş sene mürûr etmekle davan mesmû‘a olmaz." deyu Zeyd'i davadan men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Mütegallibeden Zeyd Amr'ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt edip Zeyd'in17
kahr u tagallübü on sene mütemâdî olmakla Amr bu müddetde dava edemese hâlâ Zeyd'in kahr u
tagallübü zâil olup Amr ol tarlayı Zeyd'den dava murad etdikde Zeyd mücerred "On sene mürûr
etmekle davan mesmû‘a olmaz." deyu Amr'ı davadan men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd18 Hind'in tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt edip lâkin Hind'in zevci
Amr Hind'i men‘‑i ekîd ile men‘ etmekle Hind davaya kâdire olmayıp bu vechile on sene mürûr eylese hâlâ Amr âhar diyara gidip gâib olmakla Hind ol tarlayı Zeyd'den dava murad etdikde Hind'in
müddet‑i mezbûrede sükûtu Amr'ın men‘inden nâşi idüğü ma‘rûf iken Zeyd mücerred "On sene
mürûr etmekle davan mesmû‘a olmaz." deyu Hind'i davadan men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd fevt olup arazi‑i emîriyeden tapu ile mutasarrıf olduğu tarlaları ber‑mûceb‑i emr‑i
sultanî bilâ‑tapu oğlu Amr'a intikal edip lâkin Amr âhar diyarda bulunmakla Amr tarafından
Amr için akrabası re’y‑i hâkimle mâl‑i mevrûsünü kabz ve ol tarlaları zabt ve ziraat ve hukuk‑ı
arzı her sene sahib‑i arza verip ve bu makûle her sene hukuk‑ı arzı [zâyi‘] olmadan sahib‑i arz
mücerred "Amr âhar diyarda olmakla ol tarlaları tapu ile âhara veririm19." demeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan [tarlayı] izn‑i sahib‑i arzla şu kadar
akçe bedel mukabelesinde Amr'a ferâğ ve kabz‑ı bedel etdikden sonra Zeyd "Bedel‑i mislinden
noksana fâriğ olmuşum." deyu ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı gâh âhara icâr ve gâh kendi ziraat edip hukuk‑ı
arz sahib‑i arza eda olunurken bir sene yahud iki sene yeri dinlendirmek için ziraat etmeyip
bi‑hasebi'l‑iktizâ tatil etdikde "Bu makûle arazi mutasarrıfları yedlerinde[n] nez‘ olunmaya." deyu
emr‑i şerif sâdır olmuşken Zeyd vech‑i muharrer üzere gâh bir sene ve gâh iki sene tatil etmekle
sahib‑i arz ol tarlayı hilâf‑ı emr‑i şerif âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Asâkir‑i nizâmiyeden olan Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı ziraat etmeyip beş sene mütevâliyeten tatil ile "Bu misillü asâkir‑i nizâmiyenin tapu ile mutasarrıf
oldukları arazileri tatil olundukda mevtleri tebeyyün etmedikçe arazilerine taarruz olunmaya." deyu
emr‑i sultanî sâdır olmuşken sahib‑i arz mücerred "Beş sene ziraat olunmadı." deyu hilâf‑ı emr ol
tarlayı âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
16

Metinde "Bekran" şeklinde yazılmıştır.
Metinde "Amr'ın" şeklinde yazılmıştır.
18
Metinde "Zeyd'in" şeklinde yazılmıştır.
19
Metinde "verdim" şeklinde yazılmıştır.
17
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Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp gaybet‑i münkatı‘a ile gâib ü mefkûd olan Zeyd'in arazi‑i
emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlalarını Zeyd'in evlâdı olmayıcak sahib‑i arz emr‑i sultanî üzere tapu ile tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayan [Zeyd] arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı ziraat [42] etmeyip üç sene mütevâliyeten bilâ‑özr tatil etmekle ber‑mûceb‑i emr u defter kadîmden verilegelen hukuk‑ı arz sahib‑i arza verilmese Zeyd tâlib değil iken sahib‑i arz ol tarlayı
âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Bu suretde sahib‑i arz ol tarlayı vech‑i muharrer üzere Amr'a tefvîz edip Amr dahi zabt etmek istedikde Zeyd "Mukaddemâ benim tasarrufumda olmakla ben zabt ederim." deyu Amr'ı men‘e
kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayan Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı
ziraat etmeyip üç sene mütevâliyeten bilâ‑özr tatil etmekle ber‑mûceb‑i emr u defter kadîmden
verilegelen hukuk‑ı arz sahib‑i arza verilmese sahib‑i arz ol tarlayı âhara tefvîz murad etdikde
Zeyd "Tapu‑yı mislini verip ben alırım." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd bir karye içinde vâkı‘â mülk arsasını saban ile sürüp hubûb zer‘20 eylese sahib‑i arz
Zeyd'e "Saban ile sürmenle arsayı tapu ile âhara veririm." demeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd'in tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr bi‑tarîkı'l‑âriye birkaç sene zabt ve ziraat
eylese hâlâ Zeyd ol tarlayı Amr'dan alıp ke‑evvel zabt etmek istedikde Amr mücerred "Birkaç sene
zabt ve ziraat etmemle ol tarla benim olmuş olur." deyu Zeyd'i men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı şu kadar akçe bedel mukabelesinde Amr'a ferâğ ve kabz‑ı bedel edip lâkin izn‑i sahib‑i arz bulunmasa Zeyd meblağ‑ı mezbûru
Amr'a reddedip ol tarlayı ke‑evvel zabt murad etdikde Amr ferâğ‑ı mezbûra binâen Zeyd'i men‘e
kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken düyûnu terekesinden ezyed
olduğu hâlde fevt olup ol tarlayı oğlu Amr ile kızı Hind'e intikâl‑i âdîye binâen zabt etmek istediklerinde Zeyd'in dâyinleri terekeyi iktisâm etdiklerinden sonra "Ol tarlayı Zeyd zimmetinde kalan hakkımız için biz zabt ederiz." deyu Amr [ve] Hind'i men‘e kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Bu suretde dâyinler ol tarlayı tagallüben zabt eyleseler Amr ve Hind ol tarlayı intikâl‑i
âdîye binâen dâyinlerinden alıp bilâ‑tapu beraber zabta kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Zeyd Amr'ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı fuzulen Bekir'e ferâğ eylese Bekir ferâğ‑ı
mezbûra binâen ol tarlayı zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde Bekir ferâğ‑ı mezbûra binâen ol tarlayı zabt eylese Amr ferâğı mücîz olmayıp
ol tarlayı re’y‑i sahib‑i arzla Bekir'den alıp ke‑evvel zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Amr ile ale'l‑iştirak tapu ile mutasarrıf olduğu tarladan hissesini Bekir'e ferâğ etdikde Amr'ın hissesini dahi fuzulen Bekir'e ferâğ edip Bekir ferâğ‑ı mezbûra binâen Amr'ın
hissesini zabt eylese Amr hissesinde ferâğı mücîz olmayıp ol tarladan hissesini re’y‑i sahib‑i arzla
Amr'dan alıp ke‑evvel zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
20

Metinde "zâri‘" şeklinde yazılmıştır.
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Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ eder oldukda Amr Zeyd'i ölünce görüp
gözetmek şartıyla ferâğ ve teslim eylese Zeyd ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olmamağla ol tarlayı re’y‑i
sahib‑i arzla Amr'dan alıp ke‑evvel zabta kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ etdikde sahib‑i
arz lisanen izin verip lâkin ferâğına temessük tahrîr olunmasa Zeyd mücerred "Temessük tahrîr
olunmamağla ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olmaz." deyu ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab:
Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda [olan] tarlayı Amr'a ferâğ etdikde sahib‑i
arz lisanen izin verip lâkin ferâğa temessük tahrîr olunmadan Zeyd fevt olsa Zeyd'in evlâdı mücerred "Temessük tahrîr olunmadan Zeyd fevt olmakla ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olmaz." deyu ol tarlaya
[43] müdahaleye kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arzla Amr'a ferâğ
etdikden sonra Zeyd fevt olsa evlâdı ol tarlaya müdahaleye kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olmazlar.
Arazi‑i emîriyeden tapu ile tarlalara mutasarrıf olan Zeyd âhar diyara gitdikde Amr'a ısmarlamağla Amr tarlaları ziraat ve kadîmden ber‑mûceb‑i emr u defter verilegelen hukuk‑ı arzı
sahib‑i arza eda edip bu vechile araziye mutasarrıf olup "Hukuk‑ı arazi eda [olundukça] bunların
yedlerinden arazileri nez‘ olunmaya." deyu emr‑i sultanî vârid olmuşken sahib‑i arz hilâf‑ı emr ol
tarlaları âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Asâkir‑i nizâmiyeden olmayıp arazi‑i emîriyeden tapu ile tarlaya mutasarrıf olan Zeyd
âhar diyara gidip kimesneye ısmarlamamağla ol tarla üç sene mütevâliyeten ziraat olunmayıp
hukuk‑ı arz sahib‑i arza verilmese sahib‑i arz ol tarlayı âhara tefvîze kâdir olur mu? El‑cevab:
Olur.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arzla meccânen
Amr'a ferâğ etdikden sonra Zeyd mücerred "Meccânen ferâğ mu‘teber olmaz." deyu ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ edip lâkin izn‑i
sahib‑i arz bulunmasa ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bu suretde izn‑i sahib‑i arz bulunmadan Zeyd bilâ‑veled fevt olmakla sahib‑i arz ol tarlayı
âhara tefvîz etmek istedikde Amr'a ferâğ‑ı mezbûra binâen sahib‑i arz men‘e kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı aded‑i sinîn beyân olunmadan
senede şu kadar akçeye Amr'a icâr ve teslim Amr dahi ol tarlayı otuz sene vech‑i muharrer üzere
zabt eylese hâlâ Zeyd âhir‑i senede icâreyi fesh edip tarlayı Amr'dan almak istedikde Amr mücerred "Otuz sene icâre ile zabt etmemle ol tarla benim olmuş olur." deyu vermemeğe kâdir olur mu?
El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i emîriyeden mülk eşcârını hâvî olmayan bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken
bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz
edip Amr dahi zabt etmek istedikde Zeyd'in ammi oğlu Bekir mücerred "[Zeyd'in] ammi oğlu olmamla senin zabtına razı olmam, ben zabt ederim." deyu Amr'ı men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
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Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arzla Amr'a ferâğ
edip Amr dahi zabt etmek istedikde Zeyd'in karındaşı Bekir mücerred "Karındaşım tarlası olmakla
senin zabtına razı olmam, ben zabt ederim." deyu Amr'ı men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arzla Amr'a ferâğ etdikden sonra Zeyd
ol tarlayı Amr'ın izinsiz Bekir'e dahi ferâğ eylese ferâğ‑ı sânî nâfiz ü mu‘teber olur mu? El‑cevab:
Olmaz.
[44]

Zeyd arazi‑i emîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken bilâ‑veled fevt olup hakk‑ı
tapu ashâbından kimesnesi olmamağla sahib‑i arz ol tarlayı Amr'a tefvîz etdikden sonra Amr'ın
izninsiz Bekir'e dahi tefvîz eylese tefvîz‑i sânî nâfiz ü mu‘teber olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîriyeden bir tarlaya tapu ile mutasarrıf iken fevt olup oğulları Amr ve Bekir'i terk etdikde Amr ve Bekir ol tarlayı emr‑i sultanî üzere zabt etmek istediklerinde sahib‑i
arz ol tarlayı Amr ve Bekir'e zabt etdirmeyip Zeyd'in karındaşı Bişr'e tefvîz eylese Amr ve Bekir
ber‑mûceb‑i emr‑i sultanî ol tarlayı Bişr'den alıp bilâ‑tapu zabta kâdir olurlar mı? El‑cevab: Olurlar.
Zeyd arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ edip lâkin izn‑i
sahib‑i arz bulunmadan Zeyd fevt olup ancak oğlu Bekir'i terk etdikde Bekir ol tarlayı intikâl‑i
âdîye binâen zabt etmek istedikde Amr "Ferâğ‑ı mezbûra binâen olmuş olur." deyu Bekir'i men‘e
kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arzla Amr'a ferâğ etdikden sonra Zeyd
nâdim olup ol tarlaya müdahaleye kâdir olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd Amr'ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt eylese Amr21 ol tarlayı
Zeyd'den alıp zabta kâdir [olur mu?] El‑cevab: Olur.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a "Sana ferâğ edeyim." deyu va‘d edip lâkin
ferâğ eylemese Amr mücerred "Va‘d etmenle ol tarlayı bana ferâğ eyle." deyu Zeyd'e cebre kâdir
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd‑i sağîr tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ eylese ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber
olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd‑i mecnûn cünûnu hâlinde tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ eylese
ferâğ‑ı mezbûr mu‘teber olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd‑i ma‘tûh atehi hâlinde tapu ile tasarrufunda olan tarlayı Amr'a ferâğ eylese ferâğ‑ı
mezbûr mu‘teber olur mu? El‑cevab: Olmaz.
İkrâh‑ı mu‘teber ile olan tarla ferâğı mu‘teber olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Zeyd arazi‑i mîriye[den] tapu ile tasarrufunda olan tarlayı izn‑i sahib‑i arz ile Amr'a şu
kadar akçe bedel mukabelesinde ferâğ ve teslim ve kabz‑ı bedel etdikden sonra Zeyd "Ferâğ‑ı
mezbûr tağrîr ve gabn‑i fâhiş ile olmuşidi." deyu sahib‑i arz huzurunda dava ve tağrîr ve gabn‑i
fâhişi isbat edicek, bedeli Amr'a reddedip ol tarlayı re’y‑i sahib‑i arz ile Amr'dan almağa kâdir
olur mu? El‑cevab: Olur.
21

Metinde "‘Amr'ın" şeklinde yazılmıştır.
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Zeyd arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan yeri kendüye temlîk olunmadan bir cihete vakfeylese vakf‑ı mezbûr sahîh olur mu? El‑cevab: Olmaz.
[45]

Zeyd arazi‑i mîriyeden tapu ile tasarrufunda olan tarlayı dâyini Amr'a deyni mukabelesinde rehn ve teslim eylese rehn‑i mezbûr sahîh olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Arazi‑i emîriyede şuf‘a câriye olur mu? El‑cevab: Olmaz.
Bir tarlanın tapu‑[yı] misli bilinmek lâzım oldukda bî‑garaz ehl‑i vukûfun ittifaklarıyla
malum olur mu? El‑cevab: Olur.
Arsası mukâtaalı arz‑ı mîrî ve binası Zeyd'in mülkü olan değirmen bi'l‑külliyye münhedim olup arsa‑i sırfa kalmağla Zeyd arsa‑i merkûmeyi sahib‑i arza teslim murad etdikde sahib‑i
arz22 almayıp "Ke'l‑evvel mukâtaa ile tasarruf eyle." deyu Zeyd'e cebre kâdir olur mu? [El‑cevab:]
Olmaz.
Zeyd'in tapu ve mukâtaa ile tasarrufunda olan yaylak üzerinde bazı kimesneler bi‑gayrı
hakkın hayvanlarını gezdirip otladır olsalar Zeyd mezbûrları men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Birkaç kimesneler Zeyd'in tapu ile tasarrufunda olan tarladan bi‑gayrı hakkın mürûr eder
olsalar Zeyd mezbûrları men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd Amr'ın tapu ile tasarrufunda olan tarlayı tagallüben zabt ve tohumunu zer‘ etdikden
sonra nâbit olup çimen olsa Amr mübâşeret‑i sahib‑i arzla Zeyd'e o çimeni kal‘ etdirmeğe kâdir
olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd tapu ile tasarrufunda olan tarlada Amr mülk kürûmunu tagallüben gars eylese Zeyd
mübâşeret‑i sahib‑i arzla Amr'a kürûmunu kal‘ etdirmeğe kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd'in tapu ile tasarrufunda olan tarlada Amr tagallüben hark ihdâs edip bi‑gayrı hakkın
değirmenine su icra etmek murad eylese Amr'ı men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.
Zeyd'in tapu ile tasarrufunda olan korudan bazı kimesneler odun kat‘ eder olsalar Zeyd
mübâşeret‑i sahib‑i arzla mezbûrları men‘e kâdir olur mu? El‑cevab: Olur.

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Ali Paşa
ve fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Umûr‑ı Nezâret‑i Hariciye Hazret‑i Fuad Efendi
nâle mâ‑yetemennâhü.
El‑vâki‘ fî 20 L. sene [1]268

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ hazret‑i Mehmed Ali Paşa
ve fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye, müşârunileyh.
El‑vâki‘ fî 19 Z. sene [12]68
22
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Der‑zaman‑ı sadr‑ı müşârunileyh ve [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye
Mehmed Sadık Rif‘at Paşa.
El‑vâki‘ fî 25 Ca. sene [12]69
[46]

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mustafa Nâilî Paşa ve fî‑eyyâmı
[Nâzır‑ı] Umûr‑ı Nezâret‑i Hariciye Hazret‑i Mustafa Reşid Paşa
yesserehüma'llâhü mâ yeşâ‘.
El‑vâki‘ fî 6 Ş. sene [1]269
Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Paşa ve [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye
müşârunileyh Mustafa Reşid Paşa nâle mâ‑yetemennâhümâ.
El‑vâki‘ fî 3 N. sene [12]70

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mustafa Reşid Paşa ve fî‑eyyâmı
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Paşa
nâle mâ‑yetemennâhümâ.
El‑vâki‘ fî 3 Ra. sene [12]71

Der‑zaman‑ı Kaymakam‑ı âlî‑makam Hazret‑i Ali Şefik Paşa ve fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i
Celîle‑i Hariciye Hazret‑i Mehmed Fuad Paşa nâle mâ‑yetemennâhümâ.
El‑vâki‘ fî 26 Ş. sene [12]71

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye Hazret‑i müşârunileyh.
El‑vâki‘ fî 10 L. sene [12]71

Der‑zaman‑ı Kaymakam‑ı âlî‑makam Hazret‑i Mehmed Paşa ve
fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Umûr‑ı Nezâret‑i Hariciye Hazret‑i müşârunileyh.
El‑vâki‘ fî 6 C. sene [12]72

Müzâyede hakkında vârid olan ilmuhaber
fî 2 Ş. sene [1]269 tarihinin buyuruldu defterinde mukayyeddir.

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Paşa ve
Nâzır‑ı Umûr‑ı [Nezâret‑i] Hariciye Hazret‑i müşârunileyh.
Fî 25 L. sene [12]72
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Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mustafa Reşid Paşa ve
fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Umûr‑ı Nezâret‑i Hariciye Hazret‑i müşârunileyh.
El‑vâki‘ fî 3 Ra. sene [12]73
[47]

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Paşa ve
Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye müşârunileyhâya ilâve buyurulmuşdur.
Fî‑gurre‑i Za. sene [1]285
[48]
Buna dair olan irâde evrak‑ı
sairesiyle nâme battal torbasında mahfûzdur.
İrâde‑i seniyye tarihi, fî 3 Muharrem sene [12]74

Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de arazi‑i mîriyeden olan yaylakların ferâğ ve kasr‑ı yedi
vuku‘unda Tanzimat‑ı Hayriye'den mukaddem sipahiler cânibinden ve ba‘dehû yani altmış üç
tarihine kadar defterdarlar tarafından iktizâ eden resmi alınarak tapu senedâtı verilegelmişken
sene‑i merkûmede arazi‑i mîriye senedâtının Defterhâne‑i Âmire'den tanzim ve i‘tâsı nizâma
rabt olunmuş ve bunun üzerine yaylakların ferâğ ve intikal ve ihalâtı hususuna dair taşralardan
mazbatalar vürûd etdikçe Defterhâne‑i Âmire'de resmi mukayyed bulunanların senedleri kanun‑ı kadîm üzere tanzim ve irsâl olunmakda ve resmi mukayyed olmayanlara tapu i‘tâsı hilâf‑ı
kanun olduğundan cevab verilme[me]kde ise de bir müddetden beri tapu nizâmına tamamıyla
riâyet olunmadığından bu makûle yaylakların tefvîz u tefevvuzu fâriğ ve mefrûğun‑leh miyânelerinde cereyân ile bir gûne sened teâti olunmamağa başlanmış olduğu bazı eyâlât meclislerinden
bâ‑mazbata inhâ olunmuş olup bu ise mültezem‑i âlî olan usul‑i hakkâniyet‑şümûl‑i adliyeye
bi'l‑vücûh münâfî olacağı ve tapu senedâtından alınagelen harc‑ı mu‘tâd ve mu‘accelâtdan bir
mikdarının bu suretle çürümesi dahi caiz olmayacağı müsellemâtdan olduğu hâlde bu makûle
müşkilâtın indifâ‘ıyla tapu nizâmının ta‘mim‑i icrası emrinde Defterhânece dahi Bâbıâli'de teşkil
olunmuş olan Arazi Komisyonu'nun netice‑i müzâkerâtına intizâr olunmakda olduğuna ve böyle yeniden ta‘dîl ü tafsili lâzım gelen mevâddın ayrıca istîzân olunarak düstûru'l‑amel tutulması
için irâde‑i seniyye sudûrundan sonra münasib olan faslına derci dahi münasib olacağına mebnî
husus‑ı mezkûr Komisyon‑ı mezkûrda lede't‑tezekkür Sultan Selim Han‑ı Sânî asrından beri
Rumeli ve Anadolu cânibine muharrirler gidip tahrîr‑i arazi olunmamasıyla ol tarihden beri
gerek yaylak ve gerek kışlak ve koru ittihâz olunan arazi Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed olmayıp arazi‑i merkûme ise iki yüz bu kadar seneden beri ne makûle araziden ifrâz ve ne vechile
yaylak ve kışlak ve koru ittihâz olunduğu malum olamadığı hâlde öteden beri bunlara arazi‑i mîriye nazarıyla bakılarak bâ‑tapu tasarruf olunagelmesiyle bundan böyle Defterhâne‑i Âmire'de
mukayyed olmayıp da bâ‑tapu tasarruf olunagelen yaylak ve kışlak ve korular hakkında dahi
mukayyed olanlar muamelesi olunup tapu verilerek ferâğ ve intikal ve ihalâtı vuku‘unda sair
arazi‑i mîriye hakkında cârî olan kavânîn ve nizâmât bi‑tamamihâ bunlar hakkında dahi mer‘iyyü'l‑icra tutulmak üzere keyfiyetin Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydıyla Defterhâne‑i Âmire'ye
ve sair icab eden mahallere ilmuhaberlerinin i‘tâsı bâ‑mazbata inhâ olunmuş ve ber‑minvâl‑i
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muharrer icabının icrası Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'da ve Meclis‑i Hâss‑ı Umumî'de dahi tensîb ü
tasvîb olunarak keyfiyet taraf‑ı hümâyûn‑ı şahaneye arz ile lede'l‑istîzân [49] mûcebince icra‑yı
iktizâsı hususuna irâde‑i seniyye‑i mülûkâne müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olduğundan
muktezâ‑yı münîfi üzere fıkarât‑ı mezkûre Arazi Kanu[nu]'nun hitâmında münasib olan faslına
derc olunmak üzere Kalem‑i mezbûra kaydolunarak Defterhâne‑i Âmire'ye ve Anadolu Vâridât
Muhasebesi'ne ilmuhaberi verilmiş olmakla keyfiyet malum olmak üzere Rumeli Vâridât Muhasebesi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 18 Muharrem sene [12]74
[50 Boş]

[51]

Maliye Nezâret‑i Celîlesi makamının fî 24 Ş. sene [12]73 tarihiyle Meclis‑i Vâlâ'ya havale
buyurulup ba‘de'l‑mütâlaa Arazi Komisyonu'na i‘tâ kılınmış olan tezkiresiyle Kıbrıs Cezîresi
Meclisi'nin melfûf mazbatası üzerine zikrolunan Komisyon tarafından fî 7 Muharrem sene
[12]74 tarihiyle makam‑ı icraya takdim olunarak yine Meclis‑i Vâlâ'ya verilen iki kıt‘a mazbatanın birinde Kıbrıs Meclisi'nin istîzânına cevaben arazi‑i mîrîye bâ‑tapu tasarruf olunagelen tarla ve çayır ve yaylak ve kışlak ve korular ve bunlara mümâsil arazi‑i mütenevvi‘a demek olup bu
makûle araziden mahlûlen cânib‑i mîrîye aid olanların mahalli müzâyedesinden başka Dersaâdet'de dahi müzâyede‑i mükerreresi icra kılındığı takdirde ekseri ashâb‑ı iktidar yed‑i tasarrufuna geçerek bu ise gerek ahalice ve gerek hazinece muzır olacağı mülâhazasına mebnî mukaddemâ Meclis‑i Mahsus‑ı Vükelâ'da karar verildiği üzere cezîre‑i merkûmede ve mahâll‑i sairede
mahlûlen cânib‑i mîrîye aid olan çiftliklerin mahallerince müzâyedeleri ba‘de'l‑icra Dersaâdet'de
dahi mükerreren ve alenen müzâyede olunması ve hakk‑ı tapu ashâbının muhafaza‑i hukukuyla
beraber sair arazinin dahi mahalleri müzâyedesiyle tâliblerine verilmesi lâzım geleceği gösterilip
diğer mazbata dahi; o misillü arazi‑i mîriyeden mahlûl olanlarının ihalâtı kütüb‑i fetâvâda ve
kanunnâme‑i sultanîde münderic ü mukayyed olduğu vechile icra olunagelmişken bu bâbda ekseriya hatıra riâyeten fesad karışarak tapu hâsılâtının tedennîsine sebeb verdiği mütâlaasıyla kâffe‑i mahlûlâtın Dersaâdet'de müzâyede‑i aleniye ve mükerreresi icra kılınmak suretine bi'l‑istîzân
karar verilmiş ise de bu tarîk ile hakk‑ı tapu ashâbının hukukuna dokunulmuş olduğundan
mezkûr Komisyonun müzâkeresine memur buyurulduğu tapu nizâmının hitâmına değin muvakkaten bir usul ittihâzı münasib görünmüş ve kaide‑i câriye icabınca mal memurları ve kaza
müdürleri taraf‑ı Saltanat‑ı Seniyye'den memur u me’zûn sahib‑i arz vekili bulunmuş olmasıyla
ba‘d‑ezîn arazi‑i mahlûle derecede mukaddem olan ashâb‑ı hakk‑ı tapuya verilmek lâzım geldikde bir gûne hile ve fesad karışmamak için müzâyedesi hâlinde tebeyyün edecek bahâsına takrîb
olunarak kıymeti kırk‑elli bin kuruşdan dûn ise yalnız kaza müdürleri ve meclislerinin tahkikâtıyla iktifa ve kürsî‑i livâya gönderilecek mazbatası mûcebince ihalesi icra kılınması ve
kırk‑elli bin kuruşa mütehammil ise kürsî‑i livâdan vali ve mutasarrıf ve kaymakam bulunanlar
bizzat giderek veya meclis‑i livâ azâsından birini tevkîl ve irsâl ile re’s‑i livâda olan kadı ve nâib
efendiler dahi beraberce azîmet ederek veyahud müvellâ nasb u tayin eyleyerek ve mal memurları bizzat bulunup mâni‘leri olmadığı takdirde tapu kâtibi gönderilerek arzın kuvve‑i nâbitesini
ve şeref u itibar‑ı mevki‘îsini bilir âdemler celbiyle kıymet‑i sahîhası zahire ihrac kılındıkdan sonra tapusu verilmek üzere tanzim olunacak mazbatalarının Defterhâne‑i Âmire'ye gönderilmesi
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ve buna dair Hazine‑i Celîle ve Defterhâne‑i Âmire'de terâküm etmiş ne kadar evrak var ise
mazbataları mûcebince hemen şimdiden senedleri yazılıp ashâbına verilmesi ve ashâb‑ı hakk‑ı
tapudan kimesneye kalmayıp veyahud derecede mukaddem bulunan kimse ıskât‑ı hak edip de
sırf mahlûl ve cânib‑i mîrîye aid olan arazi yüz dönümden noksan ise mahalli müzâyedesiyle ve
yüz dönümden üç yüz dönüme kadar vüs‘atde [52] ise mahalli müzâyedesinden sonra kürsî‑i livânın dahi müzâyede‑i mükerreresiyle ihalesi icra olunup üç yüz dönümden ziyade ise mahallinde ve re’s‑i livâda müzâyede kılındıkdan sonra Dersaâdet'de dahi müzâyede‑i aleniyesi ifa olunmak için mazbatalarının Hazine‑i Celîle'ye irsâliyle bunun zımnında vuku bulacak yol masrafının
mahalli sandığından tesviyesi ve derecede mukaddem hakk‑ı tapu ashâbından asâkir‑i nizâmiye‑i şahane silkinde bilfi‘l ifa‑yı hüsn‑i hizmet eylediği mütehakkık olanlara hakk‑ı tapusu teveccüh eden araziden beş dönüm mikdarı meccânen verilip ziyadesi hakkında sair ashâb‑ı hakk‑ı
tapu gibi muamele olunması ve arazi‑i mahlûlenin bulunduğu karye ahalisinden yere zarureti
olanlar nihayet derecede hakk‑ı tapu ashâbı olmalarıyla bunlar müte‘addid olup da içlerinden
birisi silk‑i celîl‑i askerîde ifa‑yı hüsn‑i hizmet etmiş bulunur ise kendisi saire tercih kılınarak
hepsi bir hâl ve sıfatda ise tapu‑yı misliyle onlara ihalesi hususlarının Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydıyla Nezâret‑i Celîle‑i müşârunileyhâya dahi buyuruldu‑i sâmî tastîriyle bildirilmesi
arz u ifade olunmağın zikrolunan mazbatalar kırâet ve mütâlaa ile ikinci mazbatanın medlûlünden istifade kılındığı üzere mezkûr Komisyon işbu tapu nizâmını fasıl fasıl tertib ederek kaleme
almakda olduğu Arazi Kanunnâmesi'ni karîben takdim edeceğini göstermiş ise de onun kararına
değin suret‑i ma‘rûzanın icrasına lüzum görünüp beyân ve ifade kılınan usul‑i icraiye dahi yolunda ve münasib ve teshîl‑i muamelât ile müzâyede‑i arazinin fesaddan muhafazasını mûcib
olarak şu kadar ki Cenâb‑ı Hak gün be‑gün ma‘mûr buyursun veli‑nimet‑i bî‑minnetimiz veli‑nimet‑i cihan sebeb‑i asayiş‑i memâlik ü büldân efendimiz padişahımız hazretlerinin sunûf‑ı
tebaa‑i Devlet‑i Aliyyeleri haklarında ibrâz ü ibzâl buyurmakda oldukları hüsn‑i niyyât ve müsaade ve inâyât‑ı cenâb‑ı mülkdârîleri âsâr‑ı bedîhiyesinden olmak üzere Memâlik‑i Mahrûse‑i
hümâyûnlarının her tarafında an be‑an kaziyye‑i ma‘mûriyet ve madde‑i nâfia‑i zirâat ü harâset
ilerleyip kıymet ve itibar‑ı arazi fevka'l‑me’mûl kesb‑i şeref ü izdiyâd etmiş ve inşâallahu teâlâ
mutasavver ü musammem olan sair ıslâhât‑ı mülkiye ve tesviye‑i tarîk semeresiyle gitdikçe daha
ilerleyeceği lutf‑ı Hak'dan kaviyyen me’mûl bulunmuş idüğüne ve şu hâlin üzerine tapu hâsılâtının dahi tedennîden vikâyesi dil‑sîr‑i nimet‑i asayiş ü istirahat olan ahalinin müterettib‑i uhde‑i
tâbiiyet ve hamiyetleri olmak icab edeceği misillü emr‑i müzâyedeye bir gûne fesad karışmamak
için bazı kuyûd‑ı ihtirâziyenin gözedilmesi dahi muktezâ‑yı maslahatdan göründüğüne binâen
mazbata‑i merkûmede istîzân olunduğu vechile bundan böyle dahi bilâ‑veled irtihâl eden kesânın uhde‑i tasarruflarında bulunan arazi bî‑garaz erbâb‑ı vukûfun ihbar ve takdir eyleyecekleri
tapu‑yı misliyle ashâb‑ı hakk‑ı tapudan derecede mukaddem olanlara kemâ‑kân tefvîz kılınmak
ve yalnız mahlûlen cânib‑i mîrîye aid olacak çiftlikler Dersaâdet'de dahi be‑tekrar müzâyede‑i
aleniyesi bi'l‑icra fürûht ve ihale olunmak üzere gösterilen şerâyitin icrasıyla beraber kaza müdürlerinin ve meclislerinin tahkikâtıyla iktifa ve kürsî‑i livâya gönderilecek mazbataları mûcebince ihalesi ifa kılınacak arazi için nihayet on bin kuruşa kadar me’zûniyet verilip ondan ziyade
tapu‑yı misle mütehammil olan [53] tahkikât ve tedkikâtın kürsî‑i livâya aid olması ve sırf mahlûl olarak cânib‑i mîrîye aid olan arazi behemehâl müzâyede ile ihale ve tefvîz olunmak icab
edeceğinden bunun için dahi dönüm itibarıyla tefvîz u ihaleye ruhsat i‘tâsından sarf‑ı nazarla on
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bin kuruş kıymetden noksan ise mahalli ve yirmi bin kuruş kıymetden aşağı bulunur ise kürsî‑i
livâ müzâyedesiyle ihalesi icra olunup yirmi binden ziyade bedele mütehammil olduğu takdirde
mahalli ve kürsî‑i liv[â] müzâyedelerinden sonra Dersaâdet'de dahi müzâyede‑i aleniyesi ifa kılınmak üzere mazbatalarının gecikdirilmeyerek hemen Hazine‑i Celîle'ye gönderilmesi ve arazi‑i mahlûle tûl müddet ziraatden hâlî kalmamak için Dersaâdet müzâyedesine bir müddet‑i
mu‘tedile tahsisi lâzımeden olmasıyla müzâyede[ye] çıkarıldığı günden itibaren bir mâh müddet
tayin ve mahlûlât cerîde‑i havâdis nüshalarına ve Dersaâdet gazetelerine yazdırılarak ilân ile
müddet‑i mahdûde mürûr edip de tâlibi zuhur etmediği ve etdiği hâlde vuku bulacak zam yüzde
ikiyi tecavüz eylemediği takdirde yine mahalleri tâlibine serî‘an tefvîz u ihale olunmak üzere
Defterhâne‑i Âmire'den hemen tapu senedi alınıp posta ile mahalline irsâl ü isrâ ve hususât‑ı
sairenin mazbata‑i merkûme mûcebince iktizâları ifa kılınması ve bir de bunda asıl gözedilecek
şey tapu senedâtının bilâ‑te’hir mahallerine îsâli kaziyye‑i mühimmesi olarak eğerçi bu kaziyye‑i
mültezemenin hüsn‑i husûlü için ara sıra bazı takayyüdât icra olunmuş ise de yine tamamıyla
matlûb hâsıl olmayıp mazâbıt‑ı vâride şurada burada sürünmekde idüğü keyfiyât‑ı malumeden
ve hazinece vuku‘a gelen te’ehhurât‑ı zaruriye tahkik olunduğuna göre taşralarda tefevvuz‑ı araziye tâlib olan kesândan alınan bedel cedvele idhalen hazineye bildirilmek ve mazbataları Defterhâne‑i Âmire'ye geldikçe bedellerinin cedvellere dahil olup olmadığı hazineden istifsâr ile eğer
cedveli gelmiş ve verilen bedel dahil bulunmuş ise zahr‑ı mazbataya işaret ü iş‘âr ve gelmemiş ise
vürûduna intizâr edilmek mer‘iyyü'l‑icra olmasından neş’et ederek bunun dahi suret‑i teshîliyesi bulunmak lâzımeden olduğuna ve mazbata‑i mezkûrede taşralardan gelecek mazbataların yol
masrafı mal sandığından tesviye olunmak sureti münderic ve vâkı‘â bu dahi tesrî‘‑i maslahatı
müeddî bulunduğuna binâen arazi‑i mahlûlenin müzâyedeleri mazbataları mahallerinden postalara tevdî‘an doğruca Dersaâdet Postahânesi Nezâreti'ne irsâl ile vürûdunda derhal kaydolunarak
Maliye Kitâbeti'ne gönderilip oradan dahi Rumeli'nin ise Rumeli ve Anadolu'nun ise Anadolu
Muhasebelerine i‘tâ kılınarak hemen muamele‑i mukteziyesi bi'l‑icra buraca müzâyedeye muhtac olanların mezad pusulası terkîm ü imlâ ve müzâyedeye muhtac olmayanların mazbataları
senedâtı verilmek üzere Defterhâne‑i Âmire Emaneti'ne isrâ olunduğu ve cânib‑i Emanet'den
dahi senedleri serî‘an yapdırılıp Maliye Kitabeti'ne iade ile postası postasına mahallerine gönderildiği takdirde bu te’ehhurât saye‑i inâyet‑vâye‑i hazret‑i Padişahî'de mukârin‑i teshîlât olacağından ve fakat şu hâlde mahallerince ahz olunan bedelât kalan ayın cedveline idhal kılınacakdır
yollu gelen mazbatada hazineyi ve malı te’min edecek kuvvet bulunmak icab eyleyeceğinden bu
usulün dahi ba‘d‑ezîn hüsn‑i icra olunması ve yol masrafının mahalleri mal sandığından tesviyesinde tekellüf [54] görünmesiyle mazâbıt ve senedâtın bilâ‑ücret postahânelerden kabulü caiz
olması acizâne tezekkür ve tasvîb kılınmış ise [de] ol bâbda ne vechile irâde‑i aliyyeleri müte‘allik buyurulur ise keyfiyetin ta‘mimen her tarafa iş‘ârı ve Defterhâne‑i Âmire Emaneti'yle Postahâne Nezâreti'ne dahi beyân ve ihtarı ve Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'yle sair muktezî olan mahallere ilmuhaberlerinin i‘tâsı zımnında Maliye Nezâreti'ne havalesi ve usul‑i mezkûre herkesin
malumu olmak için ber‑tafsil Takvim‑i Vekâyi‘a dahi derc etdirilmesi bâbında emr u fermân
hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî‑selhi Muharrem sene [12]74
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Atûfetli efendim hazretleri
Memâlik‑i Mahrûse‑i Hazret‑i Şahane'de kâin arazi‑i mîriyeden mahlûl olanların icra‑yı
ihalâtı hususuna dair Meclis‑i Vâlâ'dan kaleme alınan mazbata güzerân eden şehr‑i Muharremü'l‑haram'ın Yirmi beşinci Pazartesi günü lutfen ve tenezzülen Bâbıâli'yi teşrif‑i ma‘âlî‑redîf‑i
cenâb‑ı Şehinşâhî vuku‘uyla huzur‑ı şevket‑mevfûr‑ı cenâb‑ı mülûkânede akdolunan Meclis‑i
Âlî‑i Umumî'de kırâet olunup, lehü'l‑hamd ve'l‑minne saye‑i muvaffakıyet‑vâye‑i hazret‑i
mülkdârîde Memâlik‑i Mahrûse‑i Cenâb‑ı Padişahî'nin her tarafında an be‑an âsâr‑ı ma‘mûriyet ve madde‑i nâfia‑i zirâat ü harâset ilerleyerek kıymet ve itibar‑ı arazi fevka'l‑me’mûl kesb‑i
şeref ü izdiyâd etmiş ve şu hâl üzerine tapu hâsılâtının tedennîden vikâyesi ve emr‑i müzâyedeye
fesad karışmamak üzere bazı kuyûd‑ı ihtirâziyenin gözedilmesi iktizâ‑yı maslahatdan bulunmuş olmasıyla ve işbu tapu maddesinin nizâm‑ı mahsusu Arazi Komisyonu'nda derdest‑i müzâkere bulunmasıyla onun hitâmına kadar muvakkat suretiyle iş‘âr u beyân kılınan usul‑i icraiye
teshîl‑i muamelâtı ve müzâyede‑i arazinin fesaddan muhafazasını müstelzim göründüğünden
ber‑mantûk‑ı mazbata tesviye‑i muktezâları beyne'l‑huzzâr dahi tasvîb olunmuş ve mezkûr
mazbata melfûfâtıyla beraber meşmûl‑i nazar‑ı şevket‑eser‑i hazret‑i tâcdârî buyurulmak için
arz u takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde‑i isabet‑âde‑i cenâb‑ı şehriyârî şeref‑sünûh buyurulur ise infaz‑ı muktezâ‑yı celîline ibtidâr kılınacağı beyânıyla tezkire‑i senâverî
terkîmine mübâderet olundu efendim.
Fî 16 S. sene [12]74

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Hâme‑pîrâ‑yı tevkîr olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i âsafâneleriyle zikrolunan mazbata ve
evrak manzûr‑ı âlî‑i cenâb‑ı mülûkâne buyurulmuş ve hususât‑ı mezkûrenin ber‑mantûk‑ı
mazbata tesviye‑i muktezâları müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulan emr u irâde‑i seniyye‑i hazret‑i tâcdârî iktizâ‑yı celîlinden olarak mârru'l‑beyân mazbata ve evrak yine savb‑ı sâmî‑i Sadâret‑penâhîleri'ne iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 17 S. sene [12]74

[55]

Saye‑i ihsân‑vâye‑i hazret‑i şahanede saadet‑i hâl‑i ahalinin tezyîd ü tevsî‘i zımnında
bâ‑tapu tasarruf olunan arazinin suret‑i tasarruf ve ihalât ve ahkâm‑ı sairesine dair kavânîn ve
nizâmât derdest‑i tezekkür olup ancak bilâ‑veled vefat edenlerin arazisi derecede mukaddem
hakk‑ı tapu sahibine bî‑garaz erbâb‑ı vukûfun takdir eyledikleri tapu‑yı misl ile tefvîz olunmak
kanun‑ı kadîm iktizâsından olduğu hâlde bu bâbda hatıra riâyeten ekseriya fesad karışarak tapu
hâsılâtının tedennîsine sebeb olduğu misillü müzâyede suretinde dahi hakk‑ı tapu ashâbının
hukukuna dokunulmuş olacağından derdest‑i tanzim olan tapu nizâmının hitâmına kadar muvakkaten bir usul ittihâzı münasib görülmekle ve kaide‑i câriye icabınca mal memurları ve kaza
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müdürleri taraf‑ı Saltanat‑ı Seniyye'den memur u me’zûn sahib‑i arz vekili bulunmuş olmasıyla
evvelâ bilâ‑veled vefat edenlerin arazi‑i mahlûlesi kanun‑ı kadimi vechile bî‑garaz erbâb‑ı
vukûfun takdir edecekleri tapu‑yı misl ile derecede mukaddem olan hakk‑ı tapu sahibine verilip
ancak bu bâbda bir gûne hile ve fesad karışmamak ve bedel‑i misli sahîhan tayin etmek için kıymeti on bin kuruşa kadar olan arazide yalnız kaza müdürleri meclislerinin tahkikâtıyla iktifa ve
kürsî‑i livâya gönderilecek mazbatası mûcebince ihalesi icra kılınması ve on bin kuruşdan ziyade
tapu‑yı misline mütehammil ise kürsî‑i livâdan dahi tahkikât ve tedkikât üzere icra olundukdan sonra tapusu verilmek üzere meclis‑i livâdan tanzim olunacak mazbatalarının Defterhâne‑i
Âmire'ye gönderilmesi ve buna dair Hazine‑i Celîle ve Defterhâne‑i Âmire'de terâküm etmiş ne
kadar evrak var ise mazbataları mûcebince hemen şimdiden senedleri yazılıp ashâbına verilmesi
ve bir de bunda asıl gözedilecek şey tapu senedâtının bilâ‑te’hir mahallerine îsâli kaziyye‑i mühimmesi olarak bu kaziyye‑i mültezemenin hüsn‑i husûlü için arada bazı takayyüdât icra olunmuş ise de yine tamamıyla matlûb hâsıl olmayıp mazâbıtlar da şurada burada sürünmekde idüğü
keyfiyât‑ı malumeden ve hazinece vuku‘a gelen te’ehhurât‑ı zaruriye tahkik olunduğuna göre
taşralarda tefevvuz‑ı araziye tâlib olan kesândan alınan bedel cedvele idhalen hazineye bildirilmek ve mazbataları Defterhâne‑i Âmire'ye geldikçe bedellerinin cedvellere dahil olup olmadığı
hazineden istifsâr ile eğer cedveli gelmiş ve verilen bedeli dahil bulunmuş ise zahr‑ı mazbataya
işaret ü iş‘âr ve gelmemiş ise vürûduna intizâr edilmek mer‘iyyü'l‑icra olmasından neş’et ederek
bunun dahi suret‑i teshîliyesi bulunmak lâzımeden olduğuna binâen arazi‑i mahlûlenin müzâyedeleri mazbataları mahallerinden postaya tevdî‘an doğruca Dersaâdet Postahânesi Nezâreti'ne
irsâl ile vürûdunda derhal kaydolunarak Maliye Kitabeti'ne gönderilip oradan dahi Rumeli'nin
ise Rumeli ve Anadolu'nun ise Anadolu Muhasebelerine i‘tâ kılınarak hemen muamele‑i mukteziyesi bi'l‑icra buraca müzâyedeye muhtac olanların mezad pusulası terkîm ü imlâ ve müzâyedeye muhtac olmayanların mazbataları senedi verilmek üzere Defterhâne‑i Âmire Emaneti'ne
isrâ olunduğu ve cânib‑i Emanet'den dahi senedleri serî‘an yapdırılıp Maliye Kitâbeti'ne iade ile
postası postasına mahallerine gönderildiği takdirde bu te’hirât saye‑i inâyet‑vâye‑i hazret‑i Padişahî'de mukârin‑i teshîlât olacağından ol vechile icabının icrası ve fakat şu hâlde mahallerince
ahz olunan bedelât kalan ayın cedveline idhal kılınacakdır yollu gelen mazbatada hazineyi ve
malı te’min edecek kuvvet bulunmak icab eyleyeceğinden bu usulün dahi ba‘d‑ezîn icra olunması
zımnında Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ve sair muktezî olan mahallere ilmuhaberlerinin i‘tâsı
hususlarının dahi cânib‑i Nezâret‑i Celîle‑i Maliye'ye bildirilmesi tezekkür ü tensîb olunarak
bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i hazret‑i şehinşâhî dahi ol merkezde müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulup mantûk‑ı âlîsince [56] keyfiyet icab eden memurîn ile Defter Emaneti'ne ve Postahâne
cânibine bildirilmiş olmakla ber‑mûceb‑i irâde‑i seniyye hazinece dahi iktizâlarının icrası hususuna himmet buyurulmak bâbında beyaz üzerine sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince tesviye‑i iktizâsı Vâridât Muhasebelerinden lede's‑sual ber‑mantûk‑ı fermân‑ı âlî arazi hakkında ta‘mimen
evâmirnâme‑i sâmiye bi't‑tastîr cânib‑i nezâret‑i celîlelerine irsâl buyurulmuş ve mûcib olarak
tahrirât‑ı cânib‑i Nezâret‑penâhî dahi tastîr olunduğu Mektubî‑i Maliye Kalemi'nden tahkik kılınmış olmakla keyfiyet bi‑ibaretihâ Anadolu Vâridât Muhasebesi'ne kaydolunarak husus‑ı mezbûr hakkında olan irâde‑i seniyye malum olarak mûcebince icabına mübâderet olunmak üzere
Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'yle Rumeli Vâridât Muhasebesi'ne ilmuhaberlerinin tahrîr ve i‘tâsıyla
tesviyesi derkenar olunarak ilmuhaberleri yazılmak fermân‑ı sâmî buyurulmağın mûcebince
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kaydolunup diğer ilmuhaberi verilmekle ber‑minvâl‑i muharrer Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 3 C. sene [1]274

İrâdesi evrak‑ı saire ile beraber
nâme battal torbasında mahfûzdur.

Bilfi‘l Şeyhülislâm ve Müfti'l‑enâm olup mecidiye ve imtiyâz nişân‑ı hümâyûnlarımın birinci rütbelerini haiz ü hâmil olan Mevlânâ Mehmed Arif edâma'llahü teâlâ fezâilehûya hüküm ki:
Beyândan müstağnî olduğu üzere hemîşe efkâr‑ı ma‘delet‑disâr‑ı mülûkânem tezyîd‑i
asayiş ve saadet‑i hâl‑i ra‘iyyetle imar‑ı bilâd ü memleket kaziyye‑i hayriyesine ma‘tûf u masrûf
olarak bunun hüsn‑i husûlü zımnında mukaddemâ arazi‑i mîriye yalnız pederden evlâd‑ı zükûra intikal edegelmişken muahharan müte‘allik ve şeref‑sudûr olan emr u irâde‑i ma‘delet‑âde‑i
mülûkânem muktezâ‑yı âlîsi üzere gerek baba ve gerek anadan evlâd‑ı zükûr u inâsa ale't‑tesâvî
intikal eylemesine müsaade‑i mekârim‑âde‑i tâcdârânem erzân u şâyân kılınarak keyfiyet kanun‑ı kadîme zeyl ile ahali ve tebaa‑i Saltanat‑ı Seniyyemin bu yüzden dahi medâr‑ı servet ü
iktidarları istihsâl olunmuş ise de Arazi Kanunnâmesi'nin bazı muamelâtına dair olan ahkâmı
tertib olunan meclis‑i muvakkatde ta‘dîl ve ıslâh olunmakda idüğüne binâen arazi‑i mîriyenin
beytü'l‑mâlde olan rakabesine halel getirilmeyerek menâfi‘‑i hazine‑i şahanemin muhafazasıyla
beraber emr‑i intikalin ve hakk‑ı tapunun bir derece daha tevsî‘iyle kanunnâme‑i mezkûrun
ona göre tanzimi fevâid‑i külliyyeyi müstetbi‘ olacağından keyfiyet Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'da
bi'l‑etraf müzâkere ve mütâlaa olunarak ol bâbda tanzim olunan mazbata Meclis‑i Hâss‑ı Vükelâ‑yı fihâmımda dahi tedkik ile husus‑ı mezbûrun iktizâ‑yı şer‘îsine tatbikan bir usul‑i haseneye rabt u tevsîkı zımnında sen ki mevlânâ‑yı müşârunileyhsin; tarafından lede'l‑istiş‘âr bilâ‑veled‑i zükûr u inâs müteveffâ ve müteveffiye olanların uhdelerinde olan arazileri babaları var ise
babalarına, yok ise analarına meccânen intikal eylemesi ve bunlar olmadığı hâlde derece‑i ûlâda
li‑eb ve li‑ebeveyn er karındaşlarına ve derece‑i sâniyede li‑eb ve li‑ebeveyn kız karındaşlarına
ve derece‑i sâlisede oğlunun oğluyla oğlunun kızına ve derece‑i râbi‘ada zevc ile zevceye ve derece‑i hâmisede li‑üm er ve kız karındaşına ve derece‑i sâdisede kızının oğluyla kızının kızına ve
derece‑i sâbi‘ada mülk ebniye ve eşcâr intikal eden vereseye ve derece‑i sâminede şerîk ü halîta
ve derece‑i tâsi‘ada ehl‑i karyeden yere zarureti olanlara bî‑garaz ehl‑i vukûfun takdir eyledikleri
tapu‑yı misl ile verilmesi ve bundan böyle derece‑i tâsi‘ada bulunanlara sırasıyla teklif olunup
cümlesi istinkâf ederek ıskât‑ı hak eyledikleri takdirde ol vakit lede'l‑müzâyede tâlibine tefvîz
kılınması bâ‑müzekkire beyân olunmuş [57] ve bu husus muhassenât‑ı asriye‑i şahanemden olarak bütün ahali ve tebaa‑i Saltanat‑ı Seniyyem haklarında mûcib‑i hayr u menfaat olacağından
müzekkire‑i mezkûreye tatbikan tesviyesiyle yapılacak kanunnâme‑i hümâyûnumun ona göre
tanzimi ve husus‑ı mezkûrun gelecek şehr‑i Receb Gurresinden icrasına bed’ ü mübâşeret olunmak üzere iktizâ eden evâmir‑i aliyyemin ısdârı tensîb ü tasvîb kılınmış olduğundan keyfiyet taraf‑ı eşref‑i şahaneme arz ile lede'l‑istîzân mûcebince icra‑yı iktizâsı hususuna irâde‑i seniyye‑i
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mülûkânem ta‘allukuyla ol bâbda emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şehriyârânem sünûh ve
sudûr eylemiş ve muktezâ‑[yı] münîfi üzere husus‑ı mezkûr kanunnâme‑i hümâyûnuma sebt ü
tahrîr kılınacak ise de işbu karar evvelce cümlenin malumu olarak hükmü dahi tarih‑i mezkûrdan ibtidâ ile icra olunması için keyfiyet bi'l‑cümle vülât‑ı ızâm ve mutasarrıfîn‑i kirâmım taraflarına mahsus evâmir‑i şerifem tasdîr ü tesyîriyle bildirilmiş olmakla ilânen ve ifhâmen sana dahi
Divan‑ı Hümâyûnum'dan mahsusan işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr olundu. Keyfiyet malum‑ı
fezâil‑melzûmun oldukda işbu emr‑i âlîşânım Fetvahâne'ye kayd ü sebt ile bâlâda beyân olunduğu üzere husus‑ı mezkûrun gelecek şehr‑i Receb Gurresinden itibaren Memâlik‑i Mahrûse‑i
Şahanemde icrasına bed’ ü mübâşeret olunmak ve hilâf‑ı Şeriat‑ı garrâ ve mugayir‑i kanun bir
gûne vaz‘ u hâlet vuku‘a gelmemek üzere tarafından dahi bi'l‑cümle hükkâma ifade ve iş‘âr ile
infaz‑ı emr u irâde‑i seniyye‑i mülûkâneme sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesin.
Fî‑evâhiri Ca. sene [12]74

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Midhat Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye müşârunileyh.
Fî 25 Ca. sene [12]89
Der‑zaman‑ı sadr‑ı müşârunileyh ve [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye
Hazret‑i Mehmed Cemil Paşa.
Fî 23 C. sene [1]289

Der‑zaman‑ı sadr‑ı müşârunileyh ve [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye
Hazret‑i Şerif Halil Paşa.
Fî 7 Şaban sene [1]289

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Rüşdü Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye müşârunileyh.
Fî 18 Şaban sene [1]289

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Hüseyin Avni Paşa ve
fî‑eyyâmı [Nâzır‑ı] Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Râşid Paşa.
Fî 25 Zilhicce sene [1]290
[58]

Der‑asr‑ı Hazret‑i Sultan Murad Han ibnü's‑Sultan el‑Gazi Abdülmecid Han
ebbeda'llâhü mülkehû ve saltanatehû ilâ‑âhiri'd‑devrân.
Fî 7 Ca. sene [1]293 ve fî 18 Mayıs sene [1]292
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Der‑asr‑ı Hazret‑i Sultan Abdülhamid Han‑ı Sânî ibnü's‑Sultan
el‑Gazi Abdülmecid Han halleda'llâhü hilâfetehû.
Fî 11 Şaban sene [1]293 ve fî 19 Ağustos sene [1]292
[59]

Amasya Sancağı dahilinde kâin Gümüş Maden‑i Hümâyûnu ve Hacıköy kazalarında kâin
kurâ‑i malume ahalisinin takdim eyledikleri bir kıt‘a arzuhâlleri meâlinde karyelerinde bulunan
arı kovanlarının beherinden ba‘d‑ezîn Tanzimat'dan altmış iki senesine kadar kırkar para resm
alınıgelmiş iken rüsûm‑ı merkûmenin sene‑i sâbıka mültezimi zikrolunan arı kovanlarının beherinden yüz ve yüz yirmi para resm istihsâl eylemiş olduğu ve resm‑i mezbûr bundan böyle sene
be‑sene tezâyüd bularak kendilerine gadri mûcib göründüğü beyânıyla mezbûr kovanlardan kadimi vechile kırkar para resm ahz ü istihsâl olunarak ziyade nesne alınmaması hususu niyaz ve
istid‘â olunmuş ve ber‑mûceb‑i kuyûd zikrolunan Gümüş Madeni Kazası'nın bâğât ve saire a‘şârı
Mehmed Emin ve Ali ağalara ve Hacıköy Kazası'nın a‘şâr‑ı mezkûresi dahi Yümnî Efendi'ye
geçen altmış üç senesine mahsûben malumü'l‑mikdar bedel ile mahallince ve mezkûr kazaların
a‘şâr‑ı mezbûresi karargîr olan nizâmı vechile zabt olunmak ve nizâmından ziyade şey alındığına
dair mahallinden iştikâ vuku bulur ise bi't‑tahkik ashâbına red kılınmak şartıyla altmış dört ve
altmış beş senelerine mahsûben bâ‑irâde‑i seniyye‑i şahane seneteyn olarak malumü'l‑mikdar
bedel ve sarraf taahhüdü ile mültezimînden Mehmed Efendi uhdesine buraca ihalesi bi'l‑icra
bâ‑suret‑i defter zabtı hâvî emr‑i şerif tasdîr kılındığı ve dahil‑i daire‑i tanzimat olan mahaller
mahsulâtının usul‑i kadîmleri bi'l‑fesh onda bir olarak a‘şârının aynen tahsil ve resm‑i dönüm‑i
duhan ve penbe ve bâğât misillü rüsûmâtın ilgâsıyla bunlardan öşr tahsil olunacağı cihetiyle
duhan ve penbe ve zeytin ve bunlara mümâsil mahsulâtdan aynen ve üzüm ve meyve makûlesinden râyic‑i belde üzere bedelen öşr tahsili bâ‑irâde‑i seniyye karargîr olan nizâmından olup arı
kovanlarından resm istihsâli hakkında bir gûne nizâm kaydına bir gûne zaferyâb olunamadığı
Vâridât Muhasebesi derkenarında gösterilmiş ve husus‑ı mezkûr Meclis‑i Muhasebe'ye havale
buyurulmuş olmakla bu suretde dahil‑i daire‑i tanzimat olan mahallerde husûle gelen zehâyirden lafzı manasına muvâfık olmak üzere onda bir öşr tahsili ve resm‑i dönüm‑i duhan ve penbe
ve bâğât misillü rüsûmâtın ilgâsıyla bunlardan dahi onda bir öşr tahsil olunacağı cihetiyle duhan
ve penbe ve zeytin ve bunlara mümâsil mahsulâtdan aynen ve üzüm ve meyve makûlesinden râyic‑i belde üzere bedelen öşr tahsili bâ‑irâde‑i seniyye karargîr olan nizâmından ve aselden dahi
emsali mahsulâta kıyasen aynen onda bir öşr almak icab eder iken nizâm‑ı mezkûrun hîn‑i icrasında aselden öşr alınıp alınmamasına dair bir gûne sarâhat olmadığına binâen ara sıra bu misillü
istid‘â vuku‘unda Kaleminden "Aselden dahi onda bir öşr alınmak iktizâ eder." deyu derkenar olunamayıp fakat arı kovanlarından resm tahsili hakkında bir gûne nizâm kaydına zaferyâb olunamadığı öteden beri ber‑mûceb‑i kanun emr‑i âlî verilegeldiği âşikâr ve hasbe't‑tanzimat duhan
ve penbe ve saireden tahsil olunagelen rüsûmât‑ı kadîmenin ilgâsı sırada resm‑i kovanın dahi
ilgâsıyla emr‑i meşrû‘ olduğu vechile aselden dahi onda bir aynî öşr alınması ol vakit sehven tasrîh olunamaması cihetiyle mültezim taifesi bazı mahallerde aselden aynî öşr ve bazı mahallerde
resm‑i kovan nâmıyla tutdurabildiği kadar beher kovanda resm taleb [ve] ahz eylemekde ve bu
keyfiyet hem ashâb‑ı kovana gadri [mûcib] ve hem usul‑i mehâsin‑şümûl‑i ma‘delet‑i seniyyeye
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münâfî ve öşr hakkında müesses olan nizâma dahi mugayir görünmüş olmasıyla usul‑i atîkadan
bulunan resm‑i kovanın dahi emsaline tatbikan ilgâsı fîmâ‑ba‘d bir mahalde resm‑i kovan mutâlebe ve ahz olunmayıp fakat asel mahsulâtından onda bir öşr alınmak üzere nizâm‑ı mezkûra
zeyl ve te’sisi münasib gibi tezekkür olunmuş olmakla ber‑minvâl‑i meşrûh tesviyesi muvâfık‑ı
irâde‑i aliyye buyurulduğu hâlde bundan böyle düstûru'l‑amel tutulmak üzere Anadolu Vâridât
Muhasebesi'ne bi'l‑kayd Rumeli Vâridât Muhasebesi'ne ve Defterhâne‑i Âmire'ye ve Divan‑ı
Hümâyûn Kalemi'ne ilmuhaberleri i‘tâsı ve dahil‑i daire‑i tanzimat olan bi'l‑cümle eyâlât ve elviyede fîmâ‑ba‘d resm‑i kovan ahz olunmayıp fakat asel mahsulâtından onda bir öşr alınmak,
vefk‑ı vâhid üzere yürümek üzere taraf‑ı Nezâret‑penâhî'den bi'l‑cümle eyâlât ve elviye vali ve
mutasarrıfları hazerâtına ve defterdar efendilere ta‘mimen tahrirât tastîri lâzım geleceği misillü
bu sırada Amasya Sancağı dahilinde kâin Gümüş ve Hacıköy kazalarında vâki‘ kurâ mültezimleri
taraflarından resm‑i kovan mutâlebesiyle ashâb‑ı mahsule ta‘addî vuku‘a getirilmeyip hâsıl olan
asellerinden onda bir öşr tahsil olunması için Amasya Sancağı Mutasarrıfı saadetli Hilmi Paşa hazretlerine yazılacak tahrirâta derc ü ilâve kılınması lâzım geleceği Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'de
bi't‑tezekkür ol bâbda kaleme alınan mazbata cânib‑i Nezâret‑i Maliye'den bâ‑takrîr lede'l‑arz
mazbata‑i mezkûrede beyân olunduğu üzere vâkı‘â Tanzimat‑ı Hayriye icabınca mahsulât‑ı saireye tatbikan aselden dahi öşr alınmak [60] icab eylediği hâlde her nasıl ise mukaddemâ şu sarâhat nizâma derc olunmamasından dolayı şimdiye kadar mültezimîn taraflarından dahi resm‑i
kovan taleb ve ahz olunmakda ve bu keyfiyet ahali hakkında gadri mûcib olmakda bulunduğundan mazbata‑i merkûmede gösterildiği vechile bu maddenin nizâm‑ı mezkûra zeyl ü ilâvesiyle
keyfiyet malum olmak üzere ta‘mimen tahrirât tastîri Meclis‑i Vâlâ'da dahi tezekkür kılınmış
ve ol vechile icra‑yı iktizâsına irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı şehriyârî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince tesviyesine himmet buyurulmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî
mûcebince iktizâ‑yı tesviyesi Vâridât Muhasebesi'nden lede's‑sual keyfiyet bi‑ibaretihâ Muhasebe‑i merkûmeye kaydolunarak ber‑mantûk‑ı mazbata ahz ü istihsâl olunmakda olduğu kovan
resminin ref‘ u ilgâsıyla asel mahsulünden onda bir olmak üzere ber‑mûceb‑i irâde‑i seniyye
iktizâ eden öşrünün ahz ü tahsil etdirilmesi zımnında taraf‑ı Nezâret‑i Maliye'den Anadolu ve
Rumeli câniblerinde vâki‘ bi'l‑cümle eyâlât ve elviye müşirân vali ve mutasarrıfîn hazerâtıyla
defterdarân ve muhassılîn ve kaymakam ve mal müdîrânına ta‘mimen tahrirât tastîri için Mektubî‑i Maliye Kalemi'ne ve keyfiyet‑i irâde‑i seniyye malum olmak için Defterhâne‑i Âmire ve
Divan‑ı Hümâyûn Kalemleriyle Rumeli Vâridât Muhasebesi'ne başka başka ilmuhaberlerinin
tahrîr ü i‘tâsıyla tesviyesi derkenar olunarak mûcebince ilmuhaberleri yazılmak fermân‑ı sâmî
buyurulmağın mûcebince kaydolunup diğer ilmuhaberleri verilmekle ber‑minvâl‑i muharrer
keyfiyet malum olmak için Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne işbu ilmuhaber verildi.
Fî 25 L. sene [1]264
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[61]

Sâdât tekâlîfine dair vuku bulan istid‘âlar[ın] Maliye Nezâret‑i Celîlesi'ne havalesi zımnında
fî 13 Ş. sene [12]91 tarihinde 236 numara ile murakkam muktezâ yazılmışdır.
Bi‑tevfîkıhî sübhanehû ve teâlâ mücerred imar‑ı memâlik ü bilâd ve terfîh‑i ahvâl‑i ahali
vü ibad niyyet‑i halisa vü hayriyesiyle Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de te’sis ü icra buyurulan
Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i mehâsin‑şümûlü iktizasınca saye‑i ma‘delet‑vâye‑i hazret‑i şahanede
ahalinin emlâk ü arazi ve saireleri muhassılîn ma‘rifetleriyle mahallerinde tahrîr ve defâtiri bu
tarafa tesyîr birle ittifak‑ı ârâ‑yı vükelâ ve emr u irâde‑i seniyye‑i şehinşâh‑ı mekârim‑pîrâ ile tayin‑i vergi maddesinin ber‑vech‑i hakkâniyet tesviye ve rü’yet olunacağı me’mûl‑i eltâf‑ı cenâb‑ı
Rabb‑i izzet ise de e’imme vü hutabâ muktedâ‑yı nâs oldukları itibarıyla ve sahîhu'n‑neseb sâdât‑ı kirâm dahi nakîbüleşraf hazerâtı taraflarından senedât‑ı sahîha ahziyle rüsûm‑ı ra‘iyyet
ve bilâ‑emr‑i şerif tekâlîf‑i şâkkadan muaf ve bu suret muvâfık‑ı şer‘‑i şerif ve kanun olmasıyla
kendileri mazhar‑ı eltâf olduklarına ve işbu e’imme vü hutabânın ekserîsi dahi ber‑vech‑i hasbî
eda‑yı hizmet edegeldiklerine binâen öteden beri Saltanat‑ı Seniyye tarafından riâyeten ve hizmet‑i şerifeyi ibtâlden vikâyeten gerek bunlar tarafından ve gerek sahîhu'n‑neseb sâdât tarafından muafiyete dair istid‘â vuku‘unda evâmir‑i şerife i‘tâ kılınmakda ve bunlardan tasarruflarında
emlâk ü arazileri yoğiken tekâlîf mutâlebe olunduğu inhâ olundukda fi'l‑vâki tasarruflarında
hâne‑i avârıza bağlı tekâlîf alınmak icab eder emlâk ü arazi olmadığı hâlde tekâlîf mutâlebesiyle
ta‘addî olunmamak ve eğer tasarruflarında emlâk ü arazi bulunur ise bâ‑evâmir‑i aliyye vâride
olan tekâlîfden hisse‑i musîbeleri tahsil kılınmak üzere evâmir‑i aliyye verilmekde olup vâkı‘â
işbu e’imme vü hutabânın cihet‑i ilmiye olmak üzere muaf olmaları şer‘‑i şerif icabından ve saye‑i şevket‑vâye‑i hazret‑i şahanede bundan böyle herkesin emlâk ü arazi ve hâl ü tahammülü
gözedilip mahsulât‑ı mevcude ve kuvve‑i maliyesinin derecesine tatbikan tekâlîf alınmak usul‑i
hasene‑i cedîde muktezâ‑yı ma‘delet‑ihtivâsından olduğuna ve maamâfih fîmâ‑ba‘d bi'l‑cümle
umûr u hususât ve de‘âvî vü münâza‘ât taşra meclislerinde garazsızca rü’yet ü tesviye olunacağına
binâen zikrolunan e’imme vü hutabânın ve yedlerinde senedât‑ı sahîha bulunan sâdât‑ı kirâmın
muafiyetleri ibkâ olunmak üzere lede'l‑icab ve'l‑istid‘â muhassılîn ve azâ‑yı mecâlise hitaben
evâmir‑i aliyye i‘tâ kılınması hususu bu defa müteferri‘ât‑ı sairesiyle ma‘rız‑ı lüzumda bi'l‑mütâlaa ol bâbda bend bend kaleme alınan bir kıt‘a mufassal müzekkire Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de kırâet olunarak madde‑i muharrere‑i merkûme ve sair mevâdd‑ı mukteziyenin bundan
böyle gerek bu tarafda aklâmda ve gerek taşra meclislerinde icra‑yı icabına mübâderet olunması
Meclis‑i Vâlâ‑yı mezkûr cânibinden merkez‑i kabul ve mevki‘‑i tensîbde istihsân ve hâk‑i pây‑ı
hümâyûn‑ı hazret‑i mülûkâneden istîzân olunmuş ve mûcebince iktizâlarının icrasına irâde‑i
seniyye‑i mülûkâne ta‘allukuyla ol bâbda şeref‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn‑ı cenâb‑ı cihanbânî muktezâ‑yı münîfi üzere müzekkire‑i merkûme mukaddime‑i kavânîn‑i kalemiye olarak Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kayd ile icab eden mahallere ilmuhaberleri tastîr u i‘tâ ve birer kıt‘a suret‑i matbû‘ası muhassılîn taraflarına ba‘s ü isrâ kılınmış ve
bundan böyle Tanzimat‑ı Hayriyeleri icra olunan mahallerden imamet ve hitabet ve zâviyedârlık
ve meşihat tevcîhine dair inhâ vü istid‘â vuku‘unda çünkü ber‑vech‑i bâlâ e’imme vü hutabânın
cihet‑i ilmiye olarak muafiyetleri şer‘ u kanun iktizâsından ve bu cihetle işbu hizmet‑i diniyeye
âşinâ olanlardan intihâb u tayini ferâiz‑i hâliyeden olduğuna binâen öyle evvelki gibi arzuhâl ve
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düzce ilâm ile cihât‑ı mezkûre istid‘âsında olanlara müsaade olunmayıp evvel emirde istid‘â eden
zâtın hâl ü keyfiyet ve ehliyet ü liyakati bulunduğu [62] semtin büyük meclisinde gereği gibi istiknâh ü tahkîk birle hizmet‑i mezkûreye liyakat ü iktidarı meclisince tebeyyün eyledikden sonra
keyfiyet Meclis‑i mezkûr tarafından Der‑i bâr‑ı şevket‑karara iş‘âr u tenmîk olunarak cihât‑ı
ilmiyenin ol vechile yürüdülmesi ve fakat bu usul şâyi‘ oluncaya kadar yine mukaddemkiler misillü istid‘â vuku bulacağı bedîhî ve maamâfih her bir madde bundan sonra meclislerde görülecek olmasıyla buna dair tevârüd edecek ilâmât ve vâki‘ olacak müsted‘ayâta mecâlis‑i merkûme
azâsının malumâtı bulanacağı emr‑i celî olmakdan nâşi usul‑i meşrûhaya gayr‑ı muvâfık istid‘â
zuhurunda ba‘dehû icra‑yı icabına bakılmak üzere cevab verilerek takdim olunacak ma‘rûzâta ol
vechile muktezâ yazılması ve Tanzimat‑ı Hayriye icrasından müstesna bulunan mahaller hakkında dahi yine usul‑i sâbıka ve câriyesi icra olunması hususları lâzım gelmiş olmağın keyfiyet
malum olmak için Ruûs‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmuhaber i‘tâ olundu.
Fî 18 S. sene [12]56

Berây‑ı talimnâme‑i nizâmât‑ı müstahsene‑i evkâfhâ der‑Memâlik‑i Mahrûse‑i Şaha[ne]
der‑dâhil‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i Muhteremeyn maa mülhakât‑eş ki
talimnâme‑i mezkûre ber‑mûceb‑i usul‑i mehâsin‑şümûl‑i Tanzimat‑ı Hayriye der‑Meclis‑i Ahkâm‑ı
Adliye tesviye ve icra‑eş ve irâde‑i kâtı‘a‑i mülûkâne müte‘allik‑kerde ez‑an‑sebeb be‑kalem‑i
Muhasebe‑i Evkâf kayd şude ilmuhaber dâde ber‑mûceb‑i defter‑i müfredât ve fermân‑ı âlî el‑vâki‘
der‑sene 1257 ve bâ‑fermân‑ı şerif.
Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Şahane'de vâki‘ Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn ve
Haremeyn‑i Muhteremeyn dahilinde bulunan bi'l‑cümle evkâf‑ı şerife ile bilâ‑nezâret
bulunup Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ilhâkı nizâmından olan evkâf‑ı şerife müsakkafât ve
müstegallâtından vuku bulan mahlûlât mu‘accelâtı ve ferâğ ve intikalât temessükâtı harcları ve
muhasebât ve fazla‑i evkâf ve maaş‑ı muharrer nâmıyla Hazine‑i Evkâf‑ı Celîle'ye aid mürettebâtın
el‑hâsıl hususât‑ı evkâf‑ı celîlenin Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i mehâsin‑şümûlüne tatbikan nüvvâb‑ı
belde nezâretiyle Meclisce rü’yet ü idaresi zımnında cânib‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'dan bi't‑terkîm
takdim kılınan lâyiha Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de bi'l‑kırâe suret‑i tesviye ve icrası
müzâkere ve tensîb olunarak karar verildikden sonra keyfiyet hâk‑i pây‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i
şahaneden lede'l‑istîzân ol bâbda müte‘allik buyurulan irâde‑i kâtı‘a‑i mülûkâne mûcebince
müceddeden tanzim olunan talimnâmenin suretidir.
Nezâreteyn‑i mezkûreteyne mülhak ve bilâ‑nezâret evkâf dahilinde olan menâzil ü
dekâkîn ve bâğ u bâğçe ve sair gûnâ müsakkafât ve müstegallât mutasarrıflarından müslim ve
reâyâdan bilâ‑veled fevt ü hâlik olanların bâ‑temessük uhdelerinde bulunan müsakkafât ve müstegallât vakfına aid olup bu makûle mahlûlât mahallinde hâkim‑i belde ve Meclis ma‘rifetleriyle
bi'l‑müzâyede değer bahâsıyla fürûht olunarak mu‘accelesi mesela bin kuruşda karar buldukda
ber‑mûceb‑i nizâm rüsûmât‑ı adi olmak üzere mu‘accele‑i mezbûreden elli kuruşu mütevellî
ve kâtib ve câbî misillü hademe‑i evkâfa ve elli kuruş dahi harc‑ı istîfâ nâmıyla bi'l‑ifrâz bâkî

81

TANZİMAT SONRASI ARAZİ ve TAPU

kalan dokuz yüz kuruşun hazine‑i mezkûreye irsâl ü isrâsı ve eğer evkâfın kâtib ve câbîsi ve belki mütevellî ve kaymakamı dahi mahallinde mevcud ol[may]up Dersaâdet'de olduklarından bu
makûleler bend‑i sâlisde beyân olunduğu vechile iktizâsına bakılmak üzere bu misillü rüsûmât
dahi mu‘accelât‑ı merkûme ile ma‘an Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a tesyîr kılınması ve mevcud
oldukları hâlde hademe‑i merkûmenin yani mütevellî ve kâtib ve câbî‑i vakfın hisse‑i müfrezeleri olan elli kuruşun i‘tâsı ve ber‑minvâl‑i muharrer harc‑ı istîfâ nâmıyla müfrez elli kuruş dahi
hâkim‑i belde bulunanlara aid olmak nizâmından ise de saye‑i şevket‑vâye‑i hazret‑i şahanede
o makûle hükkâma müstevfî maaşlar tahsis buyurulmuş olduğuna ve ba‘d‑ezîn evkâf‑ı mezbûre hükkâm nezâret ve ma‘rifetiyle idare ve rü’yet olunacağı cihetle maiyyetinde bir nefer kâtib
istihdamı lâzım geleceğine binâen resm‑i mezbûrun hükkâma i‘tâsından sarf‑ı nazarla istihdam
olunacak kâtibe ber‑vech‑i maaş i‘tâsı ve vuku bulan mahlûlâtın vakıfları tasrîhiyle aralık aralık
bâ‑defter‑i mümzâ mu‘accelât‑ı müctemi‘asının Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl kılınması lâzımeden olmakla ol vechile icrası.
[63]

Bend‑i evvelde beyân olunduğu üzere Nezâreteyn‑i mezkûreteyne mülhak ve bilâ‑nezâret
evkâf dahilinde olan menâzil ü dekâkîn ve bâğ u bâğçe ve sair gûnâ müsakkafât ve müstegallât
mutasarrıflarının ferâğ ve intikalleri vuku‘unda her kaç kuruşa alınır ve satılır ise fîmâ‑ba‘d ziyade ve noksan kabul etmeyip ganî ve fakir her kim olur ise olsun ferâğdan yüzde üç ve intikalden
yüzde bir buçuk kuruş hesabıyla harc ahz olunarak kaç kalem vuku bulur ve her neye bâliğ olur
ise nısfı mütevellî ve kâtib ve câbî taraflarına ve nısf‑ı diğeri cânib‑i hazineye aid olacağından ol
vechile mahallinde mütevellî ve kaymakamı ve kâtib ve câbîsi mevcud ise nısf hisseleri bi'l‑ifrâz
kendilere i‘tâ ile bâkîsi, değil ise cümlesi hisse‑i hazine ile beraber bâ‑defter‑i mümzâ bu tarafa
irsâl kılınıp şu kadar ki işbu bendde ve bend‑i evvelde gösterildiği üzere mahallerinde mütevellî
ve kaymakamları ve kâtib ve câbîleri mevcud olmayan vakfın ferâğ ve intikalât harclarından ve
mahlûlât rüsûmâtından hisse‑i müfreze ve fazlaları ne mikdara bâliğ ve kangı vakfın hademesine aid olur ise başka ve hademe‑i merkûme mahallerinde mevcud olup da hisse‑i müfrezeleri
kendilere verildiği hâlde o makûleleri dahi kezâlik başka, vakıfları beyânıyla mümzâ defter‑i
müfredâtı Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ba‘s ü tavsîl olunması.
Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn‑ı mülûkâneye mülhak ve bilâ‑nezâret bulunup Nezâret‑i
mezkûreye ilhâkı nizâmından bulunan ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Nezâreti dahilinde olup
taşrada vâki‘ olan bi'l‑cümle evkâf‑ı şerifenin bi'l‑cümle müsakkafât ve müstegallât ve arazisinden ferâğ ve intikalât ve mahlûlât vuku‘unda temessükâtları mahallinde mütevellîleri veyahud
kaymakamları mevcud oldukları hâlde taraflarından ba‘de't‑temhîr cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı
Hümâyûn'a irsâl ile sah keşîde olunması mer‘iyyü'l‑icra olan nizâmından ise de mücerred ashâbına yüsr ü sühûlet olmak üzere temessükât‑ı mezkûrenin ber‑minvâl‑i muharrer mütevellî ve
kaymakamları mahallerinde bulunur ise cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâlinden sarf‑ı
nazarla onlar tarafından temhîr ve hükkâm cânibinden dahi Nezâret mührüne bedel sah keşîde
kılınmak ve mütevellî ve kaymakamları mahallinde mevcud ol[ma]dığı hâlde bu tarafa icabı icra
ve yine mahalline iade ve isrâ olunmak üzere fakat üzerine geçecek âdemin ismi iş‘âr ve me’hûz
olan harcla ma‘an temessüklü cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a tesyâr olunmak ve Hazineteyn‑i merkûmeteynden mazbûtan idare olunmakda bulunan bi'l‑cümle selâtîn‑i ızâm evkâf‑ı
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celîlesi müsakkafât ve arazisi bütün bütün müstesna olmasıyla senedât‑ı lâzımenin bi‑eyyi hâl
cânib‑i Nezâretde temhîr olunmak kaide‑i mer‘iyeden bulunmuş olduğundan o makûle icârâtın
temessükâtı me’hûz olan harclarıyla ma‘an harclarıyla Hazineteyn‑i merkûmeteyn taraflarına
gönderilmek ve henüz tahrîri icra olunamamış arazinin müstakillen tahrîri icab etmeyip Tanzimat‑ı Hayriye icabınca tahrîr‑i emlâk ü arazi sırasında tabiatıyla bu keyfiyet hâsıl olacağına
binâen o makûle arazi ashâbının yedlerinde bulunan hücec‑i şer‘iye ve senedât‑ı saireleri ahz birle nizâmına tatbikan tebdilen ve müceddeden icab eden temessükleri kezâlik mahallerinde mütevellî ve kaymakamları müceddeden evkâfın zikrolunduğu vechile mahallinde icra ve olmadığı
hâlde temessükâtları cânib‑i Nezâretden i‘tâ olunmak üzere mümzâ defterlerinin ve bi't‑tahkik
zuhur eden mahlûlâtın dahi değer bahâsıyla fürûht ile Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl kılınmak üzere tesviyesi.
Fazlaları mütevellî ve evlâda meşrûta olan bi'l‑cümle evkâfın muhasebeleri mahallinde
ma‘rifet‑i şer‘ ve ehl‑i mürtezika‑i vakıf hâzır oldukları hâlde şurût‑ı vakfiyelerine ve teâmül‑i
kadîmine tatbikan bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyenelerinden mu‘tâd ve zuhurât masârıfı fürûnihâde
ve mahsûb olundukdan sonra bâkî, mütevellî ve evlâd beynlerinde taksim olunacak fazladan
ber‑mûceb‑i nizâm binde iki yüz kuruş tertib‑i maaş‑ı hazine ve binde elli kuruş harc‑ı muhasebesi Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a îsâl olunmak ve her bir suretde muhasebede yalnız yirmi
kuruş nâib‑i belde cânibinden tayin kılınacak kâtibe maaş olarak aid olmak üzere rü’yet olunan
muhasebeye mutasarrıf kaydıyla Hazine‑i mezkûreye râci‘ olan mebâliğin mümzâ muhasebeleriyle ma‘an bu tarafa irsâl, vuku bulan zuhurât ve mu‘tâd masârıfâtı evvel emirde ma‘rifet‑i şer‘le
bi't‑tahkik masârıfât‑ı sahîha olduğu inde'ş‑şer‘ ba‘de't‑tebeyyün vâridât‑ı mürettebe ve masârıfât‑ı mu‘tâde ve zuhurâtı ol vechile mahsûb olundukdan sonra bâkî‑i fazla‑i vakfın ber‑mûceb‑i
şart‑ı vâkıf meşrûtlarına taksimi vuku bulan mahlûlât mu‘accelâtı vakfının zuhurât‑ı vâridâtı
demek olduğundan onun dahi mahallinde vakfına irâd kaydıyla muhasebesine idhal kılınması.
[64]

Fazlaları mütevellî ve evlâda meşrûta olmayıp hayrâtının imarı ve akâra tebdili meşrûta
olan bi'l‑cümle evkâfın mahallinde ma‘rifet‑i şer‘ ve mütevellî ve ehl‑i mürtezika‑i vakıf hâzır
oldukları hâlde muhasebeleri bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyenesi her neye bâliğ olur ise binde elli
kuruş tertib‑i maaş‑ı hazine ve binde on kuruş harc‑ı muhasebesi Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a
tesyîr kılınmak ve her bir suret‑i muhasebede yalnız beş kuruş maaş nâmıyla bend‑i evvel ve
râbi‘de gösterilen kâtib‑i evkâfa aid olmak vechile masraf kayd ile irâdından tenzîl ve bi'l‑muvâzene fazlası mütevellîsi yedinde telef olmayacağı meczûm ve muhakkak olduğu hâlde hayrâtın
imarı ve akâra tebdili zımnında veyahud istirbâh olunmak üzere Meclisce kefile rabtla mütevellî yedinde ibkâ ve telef olacağı anlaşılanlar hazine aidâtıyla ve mümzâ muhasebe defterleriyle
ma‘an Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl olunması.
Mütevellîleri yedlerinde bulunan vakfiye‑i ma‘mûlün‑bihâlarında veyahud berâtlarında
münderic hums veya öşr‑i hâsılâtı mütevellîye aid olan vakıfların mahallinde bi't‑tahkik lâzım gelen muhasebeleri ma‘rifet‑i şer‘le bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyeneleri her neye bâliğ olur
ise gayr‑ı ez‑hums ve öşr‑i mahsul vâridâtıyla masârıfâtı lede'l‑muvâzene bâkî‑i fazla‑i vakfın
bend‑i hâmisde muharrer suret vechile iktizâsının icrası.
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Mütevellî ve bazı kesân zimmetlerinde ma‘rifet‑i şer‘le istirbâh olunmakda olan bi'l‑cümle
nukûd vakıflarının senesi hitâmında husûle gelen nemâları vakıflarının rü’yet olunacak muhasebelerinde bir akçesi bakayaya bırakılmayıp tamamen irâd kaydolunarak mu‘tâd ve zuhurât
masârıfâtıyla irâd ve masraf olunmak ve ber‑mûceb‑i muhasebe zuhur eden fazlaları sene‑i âtiye
muhasebesinin irâdına zam kılınmak ve deyn‑i vakıf zuhur eder ise ileri senede zuhur edecek
nemâdan istîfâ‑yı deyn olunup ber‑mûceb‑i şart‑ı vâkıf nukûd‑ı mevkûfeye asla halel gelmemek ve bir akçesi zâyi‘ u telef olmamak mer‘iyyü'l‑icra olan nizâmından olduğuna binâen bu
makûlelerin dahi muhasebeleri ber‑mûceb‑i nizâm ma‘rifet‑i şer‘le bi'r‑rü’ye bunlardan hazine
için mürettebât nâmıyla akçe alınmayıp fakat harc‑ı muhasebe ahz olunarak muhasebesinin ol
vechile rü’yetiyle tesviyesi.
Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i ma‘delet‑şümûlü icabınca bundan böyle taşra dekâkîni hakkında bilumum müceddeden gedik senedâtı verilmek icab etmeyeceği derkâr ise de şimdiye kadar bi'l‑icra temessükâtları verilmiş olan gedikâtın fesh u imhası Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne
mûris‑i rahne vü zarar ve ashâbına dahi müstelzim‑i gadr olacağından fakat bu makûlelerin
kemâ‑kân ibkâsıyla ferâğ ve intikalleri vuku‘unda mu‘accelesi ne mikdar ise kuruşda birer para
harc ile icra olunmak ve ashâbından bilâ‑veled fevt ü hâlik olanların gedikleri Evkâf‑ı Hümâyûn
ve Haremeyn‑i Şerifeyn Hazinelerine mahlûlen aid olacağından memuru ma‘rifetiyle mahallinde
bi'l‑müzâyede mu‘accelât‑ı lâyıkasıyla tâliblerine fürûht ve icâr kılınarak temessükâtı bi't‑tahrîr
i‘tâ olunmak üzere mu‘accelât akçesiyle temessükât‑ı atîkalarının ve isim ve şöhretlerinin defter‑i sıhhat‑eseriyle başka ve zikrolunan ferâğ ve intikalât harclarıyla icârât‑ı seneviyeleri sâl
be‑sâl müste’cirlerinden bi't‑tahsil Hazineteyn‑i merkûmeteyn câniblerine irâd kayd kılınmak
üzere başka mümzâ ve memhûr defterleriyle ma‘an tesyâr olunması.
Bi'l‑cümle evkâf dahilinde bulunan bâğlar hücec‑i şer‘iye ve senedât‑ı gayr‑ı mu‘tebere ile
mülkiyet hükmüne girmiş ise de Tanzimat‑ı Hayriye usulünce arazi tahrîrinde vakıfların arazisi
bittab‘ meydana çıkacağından hududlarında olan tarla gibi bâğ olmuş yerler arazisine vakfiyet
üzere temessük verilip kürûmları evvelki gibi mülk olarak kalmak ve bâğların mahlûlleri bulunduğu hâlde kürûmu mülkiyet üzere vereseye terk olunup arazisine sair vakıf yerler gibi muamele
olunmak ve bâğ iken tarla olan ve tarla iken bâğ yapılan yerlerin defterleri gönderilmek üzere
tesviyesi.
[65]

Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Şahane'de vâki‘ Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Nezâretleri dahilinde olan ve bilâ‑nezâret olarak Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ilhâkı
lâzım gelen ve hazinelerinden mazbût bulunan bi'l‑cümle evkâf‑ı şerifenin Tanzimat‑ı Hayriye
usul‑i ma‘delet‑şümûlüne tatbikan hüsn‑i idareleri lâzımeden ve iktizâ‑yı irâde‑i seniyye‑i şahaneden olduğundan ol bâbda nizâmâta dair dokuz bendi şâmil tanzim kılınan lâyiha Meclis‑i
Ahkâm‑ı Adliye ve Umumî'de bi'l‑müzâkere suret‑i kararı hâk‑i pây‑ı hümâyûn‑ı mülûkâneden
bi'l‑istîzân ol vechile icrası hususuna irâde‑i kâtı‘a‑i hüsrevâne şeref‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr olmuş ve mûcebince lâyiha‑i mezkûrenin birer kıt‘a suretleri muhassılîn taraflarına bâ‑evâmir‑i
şerife irsâl ü tesyâr kılınmış olmakla lâyiha‑i merkûmede münderic hususâtın harf be‑harf icrasıyla Tanzimat‑ı Hayriye'nin bidâyeti olan sene‑i sâbıka Muharrem'inden bu ana kadar mürettebâtından ve hâsılâtından müterâkim olan mebâliğin evvel be‑evvel ve bundan böyle dahi
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peyderpey defter‑i müfredâtıyla Hazineteyn‑i merkûmeteyn cânibine tesyârı bâbında Evkâf‑ı
Hümâyûn nâzırı saadetli, atûfetli beyefendi hazretlerine hitaben beyaz üzerine fermân‑ı âlî sâdır
olmağın işbu fermân‑ı âlî ve lâyiha bi‑ibaretihâ Evkâf Muhasebesi'ne kayd ile iktizâ eden evâmiri ve ilmuhaberleri verile deyu Nâzır‑ı müşârunileyh Numan Mahir Beyefendi hazretleri fermân buyurmalarıyla mûcebince kaydolunup bâ‑evâmir‑i aliyye birer kıt‘a suretleri muhassılîn
taraflarına ve Haremeyn ve Evkâf‑ı Hümâyûn Mülhakât Zimmetleri ve Gedikleri ve Evkâf‑ı
Hümâyûn Hazinesi Zimmeti defterlerine diğer ilmuhaberleri verilmekle vech‑i meşrûh üzere
Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 26 Z. sene 1256

Adapazarı kasaba ve kurâsında selâtîn‑i ızâm hazerâtıyla ashâb‑ı hayrâtdan bazı kesânın
bina ve inşa etmiş oldukları cevâmi‘‑i şerife ve mesâcid‑i münîfe ve mekteb‑i latiflerde ber‑vech‑i
hasbî imam ve hatib ve muallim‑i sıbyân olanların kasaba ve kurâ‑[yı] merkûme taraflarında
hâne‑i avârıza bağlı tekâlîf alınmak icab eder emlâk ü arazileri olmadığı hâlde tekâlîfden hisse
tarh u tahrîr olunmaması [u]sulünden olmak cihetiyle o makûle ber‑vech‑i hasbî eda‑yı hizmet
etmekde olan e’imme vü hutabâ ile muallim‑i sıbyân ve müezzin ü kayyımlara şimdiye kadar
hisse‑i tekâlîf tarh u tahmîl olunmayarak her birlerine mahallât ve kurâ taraflarından mikdar‑ı
vâfî ücret i‘tâsıyla idare olunmakda iken muahharan icra olunan Tanzimat‑ı Hayriye usulü
iktizâsınca vergi hususunda muaf ve gayr‑ı muaf siyyân tutulacağına mebnî el‑hâletü hâzihî
kaza‑i mezkûrun vergi‑yi senevîsinden zikrolunan e’imme vü hutabâ ve saireye dahi hisse
tarh u tevzî‘ kılınmakda olup halbuki bunlara vergi‑yi mezkûrdan hisse tarh olunduğu suretde
cümlesi terk‑i hizmet ederek bu keyfiyet cevâmi‘‑i şerife‑i mezkûrenin maâza'llâhi teâlâ eda‑yı
salât‑i mefrûzadan ve mekteb‑i münîflerin dahi ta‘allüm‑i sıbyândan hâlî kalmasına bâdî olacağı
beyânıyla iktizâsının icrası hususu mahalli meclisi tarafından bâ‑mazbata inhâ olunmakdan nâşi
kuyûda bi'l‑müracaa iktizâsı Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye'de mütâlaa olundukda işbu Tanzimat‑ı
Hayriye usulü icabınca Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de mutavattın ahalinin emlâk ü arazi
ve saireleri muhassılîn ma‘rifetleriyle bi't‑tahrîr hâl ü tahammüllerine göre vergi alınması ve
bunlardan fakat e’imme vü hutabâ muktedâ‑yı nâs olduklarından cevâmi‘ u mesâcid‑i şerife
hidemâtını tatilden vikâyeten kendilerinin tekâlîf‑i şâkkadan muafiyetleri müesses olan nizâmı
iktizâsından olup fakat muallim‑i sıbyân ve müezzin ü kayyımlardan vergi alınıp alınmamasına
dair bir gûne sarâhat bulunmadığı kuyûddan nümâyân olduğuna ve bu makûle e’imme vü
hutabânın muafiyetleri hususu muhassılîn yedlerine i‘tâ olunan talimât‑ı seniyyede münderic
bulunduğuna ve zikrolunan muallim‑i sıbyân ve müezzin ü kayyımlar dahi e’imme vü hutabâya
mümâsil olduklarına mebnî onların dahi yedlerinde mûcib‑i temettu‘ olacak emlâk ü arazi
bulunmadığı hâlde kendilerinden vergi mutâlebe olunmamak üzere emr‑i şerif ısdârı lâzım
geleceği sâlifü'z‑zikr Meclis‑i Muhasebe‑i Maliye cânibinden bâ‑mazbata inhâ ve cânib‑i Nezâret‑i
Maliye'den memhûr takrîr ile arz u inbâ olunmuş ve husus‑ı mezbûrun minvâl‑i muharrer üzere
tesviyesi Meclis‑i Ahkâm‑ı Adliye'de dahi tensîb kılınarak ol vechile tanzim ü tesviyesi hususuna
irâde‑i aliyye müte‘allik buyurulmuş olduğundan mûcebince keyfiyet bi‑ibaretihâ Evâmir‑i
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Maliye Kalemi'ne kaydolunarak iktizâsı vechile emr‑i şerif tasdîr ve keyfiyet malum olmak için
Vâridât Muhasebesi'ne ilmuhaberi tahrîr ü tesyîr kılınmış olmakla Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 5 R. sene [12]57

[66]

Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Şahane'de vâki‘ Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i
Muhteremeyn dahilinde bulunan bi'l‑cümle evkâf‑ı şerife ile bilâ‑nezâret bulunup Nezâret‑i
Evkâf‑ı Hümâyûn'a ilhâkı nizâmından olan evkâf‑ı şerife müsakkafât ve müstegallâtından vuku
bulan mahlûlât mu‘accelâtı ve ferâğ ve intikalât temessükâtı harcları ve muh[â]sebât ve fazla‑i evkâf
ve maaş‑ı muharrir nâmıyla Hazine‑i Evkâf‑ı Celîle'ye müretteb mebâliğin el‑hâsıl hususât‑ı evkâf‑ı
celîlenin Tanzimat‑ı Hayriye iktizâsınca müşirân‑ı ızâm ve defterdar efendiler ve kaymakamlar
nezâreti ve nasb olunacak evkâf memurları ma‘rifetleriyle rü’yet ü idaresi zımnında cânib‑i
Evkâf‑ı Hümâyûn'a takdim kılınan takrîr ve lâyiha üzerine Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'de
suret‑i tesviye ve icrası müzâkere ve tensîb olunarak karar verildikden sonra keyfiyet hâk‑i pây‑ı
hümâyûn‑ı hazret‑i şahaneden lede'l‑istîzân ol bâbda müte‘allik buyurulan irâde‑i seniyye‑i
mülûkâne mûcebince müceddeden tanzim olunan talimnâmenin suretidir.
Nezâreteyn‑i mezkûreteyne mülhak ve bilâ‑nezâret evkâf dahilinde olan menâzil ü
dekâkîn ve bâğ u bâğçe ve sair gûnâ müsakkafât ve müstegallât mutasarrıflarından müslim
ve reâyâdan bilâ‑veled fevt ü hâlik olanların bâ‑temessük uhdelerinde bulunan müsakkafât ve
müstegallât vakfına aid olup bu makûle mahlûlât mahallinde evkâf memurları ma‘rifetleriyle
bi'l‑müzâyede değer bahâsıyla fürûht olunarak mu‘accelesi mesela bin kuruşda karar buldukda
ber‑mûceb‑i nizâm rüsûmât‑ı adiye olmak üzere mu‘accele‑i merkûmeden elli kuruş mütevellî
ve kâtib ve câbî misillü hademe‑i evkâfa bi'l‑ifrâz bâkî kalan dokuz yüz elli kuruşun Hazine‑i
mezkûreye irsâl ü isrâsı ve eğer evkâfının kâtib ve câbî ve belki mütevellî ve kaymakamı dahi
mahallinde mevcud olmayıp Dersaâdet'de olanlarından bu makûleler bend‑i sâlisde beyân olunduğu vechile iktizâsına bakılmak üzere bu misillü rüsûmât dahi mu‘accelât‑ı merkûme ile ma‘an
Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a tesbîl olunması ve mevcud oldukları hâlde hademe‑i merkûmenin
yani mütevellî ve kâtib ve câbî‑i vakfın hisse‑i müfrezeleri olan elli kuruşun i‘tâsı ve vuku bulan
mahlûlâtın mu‘accelât‑ı müctemi‘asının Maliye Hazine‑i Celîlesi emvâline karış[dı]rılmayarak
vakıfları tasrîhiyle beher üç ayda bir defa bâ‑defter‑i mümzâ ve bâ‑mazbata defterdar efendiler ve kaymakamlar ma‘rifetleri munzamm olarak Evkâf memuru tarafından doğruca Hazine‑i
Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl kılınması lâzımeden olmakla ol vechile icrası.
Bend‑i evvelde beyân olunduğu üzere Nezâreteyn‑i mezkûreteyne mülhak ve bilâ‑nezâret
evkâf dahilinde olan menâzil ü dekâkîn ve bâğ u bâğçe ve sair gûne müsakkafât ve müstegallât
mutasarrıflarının ferâğ ve intikalleri vuku‘unda her kaç kuruşa alınır ve satılır ise fîmâ‑ba‘d ziyade ve noksan kabul etmeyip ganî ve fakir her kim olur ise olsun ferâğından yüzde üç ve intikalden
yüzde bir buçuk kuruş hesabıyla harc ahz olunarak kaç kalem vuku bulur ve her neye bâliğ olur
ise nısfı mütevellî ve kâtib ve câbî taraflarına ve nısf‑ı diğeri cânib‑i Hazineye aid olacağından ol
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vechile mahallinde mütevellî ve kaymakamı ve kâtib ve câbîsi mevcud ise nısf hisseleri bi'l‑ifrâz
kendilere i‘tâ ile bâkîsi, değil ise cümlesi hisse‑i Hazine ile beraber bâ‑defter‑i mümzâ bu tarafa
isbâl kılınıp şu kadar ki işbu bendde ve bend‑i evvelde gösterildiği üzere mahallerinde mütevellî
ve kaymakamları ve kâtib ve câbîleri mevcud olmayan vakfın ferâğ ve intikalât harclarından ve
mahlûlât rüsûmâtından hisse‑i müfrezeleri ne mikdara bâliğ ve kangı vakfın hademesine aid
olur ise başka ve hademe‑i merkûme mahallerinde mevcud olup da hisseleri kendilere verildiği
hâlde o makûlelerin dahi kezâlik başka, vakıfları beyânıyla mümzâ defter‑i müfredâtı bâ‑mazbata Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ba‘s ü tavsîl olunması.
Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn‑ı mülûkâneye mülhak ve bilâ‑nezâret bulunup Nezâret‑i
mezbûreye ilhâkı nizâmından bulunan ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Nezâreti dahilinde olup
taşralarda vâki‘ olan bi'l‑cümle evkâf‑ı şerife müsakkafât ve müstegallât ve arazisinden ferâğ ve
intikalât ve mahlûlât vuku‘unda temessükâtları mahallinde mütevellîleri veyahud taraflarından
bâ‑senedeyn‑i mu‘tebere kaymakamları mevcud oldukları hâlde taraflarından ba‘de't‑temhîr cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl ile sah keşîde olunması mer‘iyyü'l‑icra olan nizâmından ise de mücerred ashâbına yüsr ü sühûlet olmak üzere temessükât‑ı mezbûrenin ber‑minvâl‑i muharrer mütevellî ve kaymakamları mahallerinde bulunur ise cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı
Hümâyûn'a irsâlinden sarf‑ı nazarla onlar taraflarından temhîr ve defterdar efendiler cânibinden dahi Nezâret mührüne bedel olarak sah keşîde kılınmak ve mütevellî ve kaymakamları mahallinde mevcud olmadığı hâlde bu tarafda icabı icra ve yine mahalline iade ve isrâ olunmak
üzere fakat üzerine geçecek âdemin ismi iş‘âr ve me’hûz olan harcla ma‘an temessükü defterdar efendiler ma‘rifetleriyle bâ‑mazbata Evkâf memuru tarafından cânib‑i Nezâret‑i Evkâf‑ı
Hümâyûn'a tesyâr olunmak ve ciheteyn‑i merkûmeteynden mazbûtan hüsn‑i idare olunmakda
bulunan bi'l‑cümle selâtîn‑i ızâm ve vüzerâ‑yı fihâm ve saire evkâf‑ı celîlesi [67] müsakkafât ve
arazisi bütün bütün müstesna olmasıyla senedât‑ı lâzımeleri bi‑eyyi hâl Evkâf‑ı Hümâyûn nâzırı
bulunanların mührüyle temhîr olunmak iktizâ‑yı şer‘‑i şerifden ve kaide‑i mer‘iyeden bulunmuş
olduğundan o makûle arazinin temessükâtı me’hûz olan harclarıyla ma‘an Hazineteyn‑i merkûmeteyn taraflarına gönderilmek ve o makûle arazi ashâbının yedlerinde bulunan hücec‑i şer‘iye
ve senedât‑ı saireleri ahz birle nizâmına tatbikan tebdilen ve müceddeden icab eden temessükleri kezâlik mahallerinde mütevellî ve kaymakamları mevcud evkâfının, zikrolunduğu vechile
mahallinde icra ve olmadığı hâlde temessükleri cânib‑i Nezâretden i‘tâ olunmak üzere mümzâ
defterlerinin Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl kılınmak üzere tesviyesi.
Fazlaları mütevellî ve evlâda meşrûta olan bi'l‑cümle evkâfın muhasebeleri mahallinde
ma‘rifet‑i şer‘ ve Evkâf memuru ma‘rifetiyle ehl‑i mürtezika‑i vakıf hâzır oldukları hâlde şurût‑ı
vakfiyelerine ve teâmül‑i kadîmine tatbikan bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyenelerinden mu‘tâd ve
zuhurât masârıfı fürûnihâde ve mahsûb olundukdan sonra bâkî mütevellî ve evlâd beynlerinde
taksim olunacak fazladan ber‑mûceb‑i nizâm binde iki yüz kuruş tertib‑i maaş‑ı hazine ve binde
elli kuruş harc‑ı muhasebesi Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a teslim olunmak üzere rü’yet olunan
muhasebeye masraf kayd ile Hazine‑i mezkûreye râci‘ olan mebâliğin mümzâ muhasebeleriyle ma‘an bu tarafa irsâl, vuku bulan zuhurât ve mu‘tâd masârıfı evvel emirde ma‘rifet‑i şer‘le
bi't‑tahkik masârıfât‑ı sahîha olduğu inde'ş‑şer‘ ba‘de't‑tebeyyün vâridât‑ı mürettebe ve masârıfât‑ı mu‘tâde ve zuhurât ol vechile mahsûb olundukdan sonra bâkî‑i fazla‑i vakfın ber‑mûceb‑i
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şurût‑ı vâkıf meşrûtalarına taksimi vuku bulan mahlûlât mu‘accelâtı vakfının zuhurât‑ı vâridâtı
demek olduğundan onun dahi mahallinden vakfına irâd kaydıyla muhasebesine idhal kılınması.
Fazlaları mütevellî [ve]evlâda meşrûta olmayıp hayrâtının imarı ve akâra tebdili meşrûta
olan bi'l‑cümle evkâfın mahallinde ma‘rifet‑i şer‘ ve evkâf memuru ma‘rifetiyle mütevellî ve
ehl‑i mürtezika‑i vakıf hâzır oldukları hâlde muhasebeleri bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyenesi her
neye bâliğ olur ise binde elli kuruş tertib‑i maaş‑ı hazine ve binde on kuruş harc‑ı muhasebesi Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a teslim kılınmak vechile masraf kaydile irâdından tenzîl ve
bi'l‑muvâzene fazlası mütevellîsi yedinde telef olmayacağı meczûm u muhakkak olduğu hâlde
hayrâtının imarı ve akâra tebdili zımnında veyahud istirbâh olunmak üzere bâ‑ma‘rifet‑i şer‘
meclisce kefile rabtla mütevellî yedinde ibkâ ve telef olacağı anlaşılanlar hazineye aidâtıyla ve
mümzâ muhasebe defteriyle ma‘an bâ‑mazbata Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl olunması.
Mütevellîleri yedlerinde bulunan vakfiye‑i ma‘mûlün‑bihâlarında veyahud berâtlarında
münderic hums veya öşr‑i hâsılâtı mütevellîye aid olan vakıfların mahallinde bi't‑tahkik lâzım gelen muhasebeleri ma‘rifet‑i şer‘le bi'r‑rü’ye vâridât‑ı muayyeneleri her neye bâliğ olur
ise gayr‑ı ez‑hums ve öşr‑i mahsul vâridâtıyla masârıfâtı lede'l‑muvâzene bâkî‑i fazla‑i vakfın
bend‑i hâmisde muharrer suret vechile iktizâsının icrası.
Mütevellî ve bazı kesân zimmetlerinde ma‘rifet‑i şer‘le istirbâh olunmakda olan bi'l‑cümle
nukûd vakıflarının senesi hitâmında husûle gelen nemâları vakıflarının rü’yet olunacak muhasebelerine bir akçesi bakayaya bırakılmayıp tamamen irâd kaydolunarak mu‘tâd ve zuhurât
masârıfâtıyla irâd ve masraf olunmak ve ber‑mûceb‑i muhasebe zuhur eden fazlaları sene‑i âtiye
muhasebesinin irâdına zam kılınmak ve deyn‑i vakıf zuhur eder ise ileri senede zuhur edecek
nemâdan istîfâ‑yı deyn olunup ber‑mûceb‑i şart‑ı vâkıf nukûd‑ı mevkûfeye asla halel gelmemek ve bir akçesi telef ü zâyi olmamak mer‘iyyü'l‑icra olan nizâmından olduğuna binâen bu
makûlelerin dahi muhasebeleri ber‑mûceb‑i nizâm ma‘rifet‑i şer‘ ve Evkâf memuru ma‘rifetiyle
bi'r‑rü’ye bunlardan Hazine için mürettebât nâmıyla akçe alınmayıp fakat harc‑ı muhasebe ahz
olunarak muhasebesinin ol vechile rü’yetiyle tesviyesi.
Tanzimat‑ı Hayriye usul‑i ma‘delet‑şümûlü icabınca bundan böyle taşra dekâkîni hakkında bilumum müceddeden gedik senedâtı verilmek icab etmeyeceği derkâr ise de şimdiye kadar bi'l‑icra temessükâtı verilmiş olan gedikâtın fesh u imhası23 Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne
mûris‑i rahne vü zarar ve ashâbına dahi müstelzim‑i gadr olacağından fakat bu makûlelerin
kemâ‑kân ibkâsıyla ferâğ ve intikalleri vuku‘unda mu‘accelesi ne mikdar ise kuruşda birer para
harcla icra olunmak ve ashâbından bilâ‑veled fevt ü hâlik olanların gedikleri Evkâf‑ı Hümâyûn
ve Haremeyn‑i Şerifeyn Hazinelerine mahlûlen aid olacağından memuru ma‘rifetiyle mahallinde bi'l‑müzâyede mu‘accelât‑ı lâyıkasıyla [68] tâliblerine fürûht ve icâr kılınarak temessükâtı
bi't‑tahrîr i‘tâ olunmak üzere mu‘accelât akçesiyle temessükât‑ı atîkalarının ve isim ve şöhretlerinin defter‑i sıhhat‑eseriyle başka ve zikrolunan ferâğ ve intikalât harclarıyla icârât‑ı seneviyesi
sâl be‑sâl müste’cirlerinden bi't‑tahsil Hazineteyn‑i merkûmeteyn câniblerine irâd kayd kılınmak üzere başka memhûr ve mümzâ defterleriyle ma‘an tesyâr olunması.
Bi'l‑cümle evkâf dahilinde bulunan bâğlar hücec‑i şer‘iye ve senedât‑ı gayr‑ı mu‘tebere
ile mülkiyet hükmüne girmiş ise de vakıfların arazisi hududlarında tarla iken bâğ olmuş yerler
23
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arazisine vakfiyet üzere temessük verilip kürûmları evvelki gibi mülk olarak kalmak ve bâğların
mahlûlleri bulunduğu hâlde kürûmu mülkiyet üzere vereseye terk olunup arazisine sair vakıf
yerler gibi muamele olunmak ve bâğ iken tarla olan ve tarla iken bâğ yapılan yerlerin defterleri
gönderilmek üzere tesviyesi.
Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Hazinelerinden mazbût bulunan ve
nezâretleri dahillerinde olan selâtîn‑i ızâm hazerâtı evkâf‑ı celîlesiyle sair kâffe‑i evkâf‑ı şerifenin arazi ve müsakkafât ve sairesi arazi‑i mîriye misillü olmayarak bütün bütün müstesna olmasıyla bi'l‑cümle evkâf‑ı şerife‑i mezbûre arazisinde vuku bulan mahlûlât şer‘an ve nizâmen iki
bin kuruşdan noksan ve ziyadesi dahi vakıflarına aid olacağından mahallerinde evkâf memurları ma‘rifetiyle bi'l‑müzâyede kıymet‑i lâyıkasıyla tâliblerine fürûht birle hâsıl olan mu‘accelâtı
muhasebelerine irâd kaydıyla şurût‑ı vakfiyelerine ve teâmül‑i kadîmine tevfîkan iktizâları icra
olunmak üzere tamamen ve kâmilen Hazine‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ve Haremeyn'e irsâli lâzım
gelerek ol vechile bâ‑irâde‑i seniyye icra olunmuş olduğundan zinhâr u zinhâr kâffe‑i evkâf‑ı
şerifenin müstakil ve arazi‑i mîriye ile mahlût24 bulunan arazi ve çayır ve mera ve bâğ ve bâğçe
ve saire misillü mahlûlât mu‘accelâtının bir akçesine a‘şâr‑ı şer‘iyeyi deruhde eden kesân câniblerinden ve kaza ve kasabât kaymakam ve müdürleri ve saire taraflarından bir gûne müdahale vuku‘a getirilmeyip ve temessükâtı dahi defterdar efendiler ve kaymakamlar taraflarından temhîr
olunmayıp evkâf‑ı mezbûre arazisi ve sairesinden vuku bulan mahlûlât mu‘accelâtı memhûr ve
mümzâ defterleri ve mahallinde mütevellî ve kaymakamı olmayan evkâfın temessükâtıyla beraber defterdar efendiler ma‘rifetleriyle Evkâf memurları taraflarından ayrıca ve doğruca Hazine‑i
Evkâf‑ı Hümâyûn'a irsâl kılınması.
Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Hazinelerinden mazbût bulunan ve nezâretleri dahilinde olan taşralarda vâki‘ evkâf‑ı şerife hâsılâtı her mahalde müsâvât üzere olmayıp
azlı çoklu bulunduğundan ve Evkâf memurlarına hâsılât‑ı evkâfdan münasib mikdar harc tahsisi
lâzım geleceğinden şer‘‑i şerife muvâfık ve ecr‑i misil olmak üzere her bir mahalde kâin evkâfın
tahammül‑i hâsılât‑ı vâkı‘asına göre kuruşda birer paradan nihayet onda bir kuruşa kadar ücret
tahsisi bâ‑irâde‑i seniyye‑i hazret‑i şahanane tensîb buyurulmuş ve ol vechile mahallerine göre
hâsılât ol vakitden Evkâf memuruna tahsis olunan ücret bu bâbda tasdîr buyurulan evâmir‑i
şerifede tasrîh u beyân kılınmış olmasıyla mûcebince evkâf‑ı mezbûrenin müsakkafât ve müstegallât‑ı saireleri icârelerinden başka fakat mahlûlât mu‘accelâtı ve ferâğ ve intikalât rüsûmâtı ve
maaş‑ı muharrir ve harc‑ı muhasebe her kaç kuruşa bâliğ olur ise Evkâf memuruna aid olmak
üzere evâmir‑i aliyyede gösterilen ücret tarafından ahz olunup mâadâ hâsılât Evkâf‑ı Hümâyûn
Hazinesi'ne gönderilmek şöyle ki Evkâf memurları müşirân‑ı fihâm hazerâtı ve defterdar efendilerin maiyyetlerine memur olduklarından hâsılât‑ı evkâfın bir akçesi ketm ü ihfâ ve telef ü israf olunmamasına ve saire dair olan harekât‑ı vâkı‘alarına dâimen ihale‑i çeşm‑i dikkat ü nezâret
olunarak Evkâf memurunun beher üç ayda bir kere muhasebeleri defterdar efendiler ve kaymakamlar ma‘rifetleriyle bi'r‑rü’ye Maliye Hazinesi emvâl ve hesabâtına karışdırılmayarak hâsılât‑ı vâkı‘anın selâtîn‑i ızâm ve vüzerâ‑yı kirâm evkâf‑ı celîlesiyle [69] mahallinde mütevellî ve
kaymakamı olmayan evkâfın ferâğ ve intikalât temessükâtıyla beraber mümzâ ve memhûr defterlerine mashûben ayrıca ve doğruca bâ‑mazbata Evkâf memuru tarafından Hazine‑i Evkâf‑ı
24
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Hümâyûn'a irsâl olunması ve memurîn‑i merkûmenin içlerinde şâyed uygunsuz harekât ve işbu
lâyihanın meâl ü müeddâsına muhalif bir gûne vaz‘ u hâlâta cesaret eden olur ise keyfiyetleri
bi't‑tahkik kezâlik bâ‑mazbata inhâ kılınması.
Evkâf‑ı Hümâyûn ve Haremeyn‑i Muhteremeyn Nezâretleri dahillerinde olan ve bilâ‑nezâret olup Nezâret‑i Evkâf‑ı Hümâyûn'a ilhâkı lâzım gelen ve Hazinelerinden mazbût bulunan Rumeli ve Anadolu câniblerinde kâin bi'l‑cümle evkâf‑ı şerife hâsılâtının ber‑mûceb‑i lâyiha hükkâm‑ı bilâdın nezâret ü ma‘rifetleriyle Meclisce hüsn‑i rü’yet ü tesviyesi emr u irâde‑i seniyye
iktizâsından olduğundan husus‑ı mezbûr mukaddemâ hükkâm‑ı bilâda ihale kılınarak birer kıt‘a
suret‑i lâyihalarıyla ma‘an icab eden evâmir‑i şerife ısdâr ve defterdarân ve kâffe‑i muhassılîn
taraflarına ba‘s ü tesyâr olunmuş ve el‑hâletü hâzihî ma‘rifetleriyle idare ve rü’yet olunmakda bulunmuş ise de hükkâm‑ı bilâdın umûr‑ı şer‘iye ile meşguliyetleri cihetiyle lâyıkıyla umûr‑ı evkâfa
bakılamadığından nâşi evvelki gibi hâsılât gelmeyip gönderilen akçe dahi cüz’iyât makûlesinden
olarak bu keyfiyet Hazineteyn‑i merkûmeteyn vâridâtına kesr îrâsıyla beraber umûr‑ı evkâfın
hüsn‑i idare‑i matlûbesi hâsıl olamamasını müeddî görünmüş ve bu hususun mihver‑i lâyıkında
görülemediği bazı erbâb‑ı vukûf taraflarından dahi ifade vü beyân kılınmış idüğünden evkâf‑ı
mezbûre umûrunun bir taht‑ı zâbıtaya idhaliyle hâsılât‑ı vâkı‘ası telef ü serefden bi'l‑vikâye
doğruca ve ayrıca Hazineteyn‑i merkûmeteyne irsâl olunacak suretle idaresi vesâilinin istihsâli
icab‑ı hâlden bulunmuş olduğundan bahisle evkâf‑ı mezbûrenin ba‘d‑ezîn umûr‑ı şer‘iyesinden
mâadâ hususât‑ı sairesine hükkâm taraflarından karışılmayıp müşirân‑ı fihâm ve defterdarân
ma‘rifetleriyle vücûh‑ı vilâyetden mücerreb ve müntehab birer nefer kimesne tayiniyle idare
etdirilerek kâffe‑i hâsılâtın memhûr ve mümzâ defterleriyle Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne irsâli ve memurîn‑i merkûmûna münasibi mikdar maaş tahsis kılınması hususları e‘âzım‑ı ricâl‑i
Devlet‑i Aliyye'den Evkâf‑ı Hümâyûn Nâzırı Numan Mahir Beyefendi hazretleri tarafından
bâ‑takrîr inhâ ve ifade olunmuş ve keyfiyet Meclis‑i Ahkâm‑ı Adliye ve Umumî'de kırâet ve
tezekkür olundukda zikrolunan evkâf‑ı şerife hâsılâtının vakt ü zamanıyla istihsâli lâzım gelen
mahallerde birer memurun vücudundan lâ‑büd olup o makûle memurlara verilecek maaş her ne
ise olsa olsa ecr‑i misil suretinde olacağından bu tarafdan mahsus memur tayin ü irsâl olunmak
lâzım gelse harcırah ve maaş i‘tâsı misillü masârıf‑ı zâide olacağından mâl‑i evkâfı telef ü serefden bi'l‑vikâye evkâf‑ı şerife‑i mezkûre hususâtı her mahallin defterdarân ve kaymakamlarına
havale ve onlar taraflarından dahi mahallerinde yerliden vücûh veyahud Gümrük ümenâsı gibi
memurîn‑i saireden münasib ve mu‘temed ü muktedir âdemlere ihale kılınarak ma‘rifet‑i şer‘le
masâlih‑i mezkûrenin hüsn‑i idaresine dikkat olunduğu hâlde bu makûle memurlara açıkdan
maaş tahsisi icab etmeyeceği ve evkâf‑ı şerife hâsılâtı her mahalde müsâvât üzere olmayıp azlı ve
çoklu bulunduğundan memurîne hâsılât‑ı merkûmeden münasib mikdar harc tahsis olunması
lâzım geleceği ecilden fakat mu‘teber‑i şer‘‑i şerif olmayarak ecr‑i misil olmak üzere her bir mahallin tahammül‑i hâsılât‑ı vâkı‘asına göre kuruşda birer para ve nihayet onda bir kuruşa kadar
ücret tahsis kılınması münasib olup bu suretle idaresine bakılması masârıfca menfaati cihetiyle
hem şer‘‑i şerife muvâfık ve hem de usul‑i evkâfa mutabık olduğundan hâsılât‑ı evkâfın telef ü
serefden vikâyesi emr‑i ehemmi bi'l‑istihsâl emvâl‑i saireye karışdırılmayarak başkaca vakt ü
zamanıyla Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne irsâli ve saye‑i şevket‑vâye‑i şahanede evkâf‑ı şerife‑i mezkûre hayrâtının dahi imarı vesâilinin istikmâli ve zikrolunan evkâf‑ı şerifenin arazi ve
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müsakkafâtından mahlûl vuku‘unda ve alım ve satım zuhurunda zinhâr u zinhâr bir hile vü tama‘
karışmaması esbâbının istihsâli hususlarına daimen ve müstemirren dikkat ü nezâret olunmak
üzere lâzım gelen evâmir‑i aliyyenin ısdârıyla tesviyesi hususu tensîb olunarak keyfiyet hâk‑i
pây‑ı hümâyûn‑ı mülûkâneden lede'l‑istîzân ol vechile tanzim ve icrası hususuna emr u irâde‑i
seniyye‑i şahane ta‘alluk eylemiş ve mûcebince keyfiyet Evkâf Muhasebesi'ne kayd ü imlâ ve iktizâ eden evâmir‑i şerife ısdâr ve şerâit u nizâmâtı hâvî suret‑i lâyihalarıyla ma‘an müşir‑i fihâm
ve defterdarân taraflarına ba‘s ü tesyâr etdirilmiş ve evkâf‑ı şerife‑i mezkûre hâsılâtının ber‑mûceb‑i lâyiha hüsn‑i idaresi ve her bir mahallin tahammül‑i hâsılâtına ve evkâfın kesret [ü] kılletine nazaran irâde‑i seniyye [70] mûcebince ecr‑i misil olmamak ve hâsılât‑ı merkûmeden
verilmek üzere kuruşda birer paradan nihayet on kuruşda bir kuruşun yani iki suretin kangısı
mahallinde hâsılâtının mikdarına göre tensîb olunur ise ol suretle tanzim ve tahsisiyle mahallerinde yerliden vücûh veyahud Gümrük ümenâsı gibi memurîn‑i saireden umûr‑ı evkâfa âşinâ
olarak bi'l‑intihâb mu‘temed ü muktedir kimesnelerin tedarikiyle sancak be‑sancak başka başka
bu hususa memur tayin kılınarak masâlih‑i evkâfın hüsn‑i idare ve rü’yet etdirilmesi zinhâr u
zinhâr memur olacak kimesnelerin taraflarından temessük ve senedât temhîr ve i‘tâ etdirilmesi
ve beher üç mâhda bir kere icab eden hesabları ma‘rifetiniz ve ma‘rifet‑i şer‘le görülüp hâsılât‑ı
evkâfdan olarak tahsis kılınacak ecr‑i misillerinin bi't‑tenzîl kendilerine i‘tâsıyla kusûr‑ı hâsılâtlarının Maliye Hazinesi hesabâtına karışdırılmayarak ber‑mûceb‑i lâyiha li‑ecli't‑temhîr cânib‑i
Nezârete irsâli icab eden temessükât ve evrak‑ı saire ile beraber memhûr ve mümzâ defterleriyle
ayrıca ve doğruca başka ve iki yüz elli altı senesi Muharrem'inden şimdiye değin vâki‘ olan hâsılât‑ı evkâfın dahi hesabı bi'r‑rü’ye Maliye Hazinesi tarafına bi'l‑irsâl teslim olunan mebâliğin
mikdarı gösterilerek henüz irsâl olunmayıp mahallinde mevcud ve müterâkim olan akçenin dahi
defteriyle başka Evkâf‑ı Hümâyûn Hazinesi'ne bâ‑mazbata tesyârı ve memurların dahi isim ve
şöhretleriyle ber‑minvâl‑i [muharrer] tahsis kılınacak ecr‑i misillerinin tafsilen iş‘ârı bâbında
iktizâ edenlere hitaben evâmiri ve mahâll‑i saireye ilmuhaberleri verilmekle vech‑i meşrûh üzere Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 13 Ca. sene [12]58

[71]

Atîk mîrimîrân elkâbı olup muahharan ferîkân‑ı kirâma tahsis kılınmış idüğü:
"Emîru'l‑ümerâi'l‑kirâm, kebîru'l‑küberâi'l‑fihâm, zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm, sahibü'l‑izzi ve'l‑ihtişâm,
el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti25'l‑Meliki'l‑A‘lâ, ferîkân‑ı kirâmımdan ( ) Paşa dâmet ma‘âlîhi."

Sınıf‑ı evvelde bulunan mîrimîrâna yazılacak elkâb:
"Fahru'l‑ümerâi'l‑kirâm, mu‘temedü'l‑küberâi'l‑fihâm, zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm, sahibü'l‑izzi ve'l‑ihtişâm, el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑A‘lâ, mîrimîrân‑ı kirâmımdan ( ) Paşa dâme ikbâlühû."
25
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Sınıf‑ı sânîde bulunan mîrü'l‑ümerâya yazılacak elkâb:
"Mîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm, umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm, zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm, el‑muhtassu bi‑mezîdi
inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm, mîrü'l‑ümerâi'l‑kirâmımdan ( ) Paşa zîde ikbâlühû."

Bosna Eyaleti erkânından ve Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılarından Bihke Mütesellimi Mehmed
Bey'e mîrimîrânlık veyahud mirlivâlık misillü rütbe‑i mu‘tebere tevc[î]h ü ihsân buyurulması
Bosna Müşiri atûfetli Hüsrev Paşa hazretleri tarafından inhâ vü iltimas olunduğuna ve rüteb‑i
askeriye ve nizâmiyenin ziyy‑i askerîde bulunmayanlara tevcîhi çendân münasib olmayacağına
binâen merâtib‑i Devlet‑i Aliyye'den iki sınıf rütbe itibarıyla sınıf‑ı evveli ferîkin ve sınıf‑ı sânîsi livânın mâ‑dûnunda olarak bunun birine sâbıkda olduğu vechile mîrimîrân ıtlâkıyla diğerine
başka bir tabir bulunması ve nişanlarının dahi ol suretle iki sınıfa göre yapdırılması hususları
mübarek karîha‑i sabîha‑i ilhâm‑sarîha‑i Hazret‑i Zıllu'llâhî'den emr u fermân‑ı hümâyûn buyurulmuş olmakdan nâşi işbu iki sınıf rütbenin sınıf‑ı evveline mîrimîrân ıtlâk ve tabir olunacağından sınıf‑ı sânîsi bunun mâ‑dûnunda bulunması icab etmesiyle buna dahi mîrü'l‑ümerâ
unvanı tesmiye olunması ve evâmir‑i şerifede mîrimîrâna emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm elkâbı yazılmakda olduğu cihetle zikrolunan sınıf‑ı sânîye mîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm elkâbı yazılıp elkâb‑ı
mezkûre hâtimesinde olan "sâhibü'l‑izzi ve'l‑ihtişâm" fıkrasının terki ve akîb‑ı elkâbda "mîrimîrân‑ı
kirâmımdan" denilecek mahalde "mîrü'l‑ümerâi'l‑kirâmımdan" denilmesi ve makam‑ı Sadâret‑i
Uzmâ'dan yazılacak tahrirât‑ı resmiye üzerine dahi "mîrü'l‑ümerâdan" denilerek tahrîr kılınması
ve nişanlarının ona göre tersîmiyle mûmâileyh Mehmed Bey'e işbu rütbe‑i cedîdenin tevcîhi
ve defter‑i teşrifât‑ı hümâyûna dahi ol vechile kayd ü izbâr etdirilmesi hususları ve sair bazı
suret‑i münasibe tezekkür ü dermiyân olunarak keyfiyet lede'l‑istîzân zikrolunan sınıflardan sınıf‑ı evvele mîrimîrân ve sınıf‑ı sânîye mîrü'l‑ümerâ ıtlâk ve tabir olunması nezd‑i âlî‑i cenâb‑ı
Hilâfet‑penâhî'de rehîn‑i tensîb birle ol vechile defter‑i teşrifâta kaydolunup ancak sınıf‑ı evvelde bulunan mîrimîrâna "fahru'l‑ümerâi'l‑kirâm, mu‘temedü'l‑küberâi'l‑fihâm" ve sınıf‑ı sânîde bulunacak mîrü'l‑ümerâya "mîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm, umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm" yazılması ve mûmâileyh
Mehmed Bey'e dahi iş‘âr olunduğu vechile rütbe‑i cedîde‑i mezkûrenin tevcîhi ve işbu sınıflara lâzım gelen nişân‑ı âlîlerin dahi ferik ve mirlivâ nişanları kıymetinde olarak fakat resimleri
başka türlü olmak üzere tersîm etdirilip hâk‑i pây‑ı âlîden istîzân kılınması hususlarına emr u
irâde‑i kerâmet‑ifade‑i Hazret‑i Cihandârî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş ve muktezâ‑yı
münîfi üzere mûmâileyh Mehmed Bey'e mîrimîrânlık rütbe‑i behiyyesi tevcîh kılınarak keyfiyet
defter‑i teşrifâta kayd ile sair iktizâ eden mahallere Divan‑ı Hümâyûn tarafından ilmuhaberleri
verilmiş olmakla Maliye Kalemi'ne ve sair lâzım gelenlere bildirilmek üzere Maliye Nezâret‑i
Celîlesi tarafına dahi işbu ilmuhaber i‘tâ olundu.
Fî 23 Z. sene [12]58
[72]
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Mektubî‑i Sadr‑ı Âlî
Odası'na
Bâlâda muharrer elkâb
tayyolunarak.

Tahvîl Kalemi'ne

Darbhâne‑i Âmire
ve
Ticaret Nezâreti
tarafına

Evkâf‑ı Hümâyûn'a

Dahiliye Kalemi'ne
Kezâlik elkâb tayy ile.

Meclis‑i Âlî'ye
Buna dahi kezâlik.

Asâkir‑i Hâssa
Tahrirât Odası'na
Kezâlik elkâb tayy ile.

Asâkir‑i Mansûre
Tahrirât Odası'na
Kezâlik elkâb tayy ile.

Masârıfât Nezâreti
tarafına
Kezâlik.

Tophâne‑i Âmire
ferîkine
Kezâlik.

Kapudan Paşa
hazretlerine
Kezâlik.

Harbiye Nezâreti
tarafına
Kezâlik.

Defterhâne‑i Âmire canibine
Kezâlik.

Rütbe‑i ûlânın sınıf‑ı evvel ve sânîsine yazılmakda olan elkâb:
"İftihâru'l‑e‘âlî ve'l‑e‘âzım, müstecmi‘u cemî‘i'l‑ma‘âlî ve'l‑mefâhım, el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'd‑Dâim ( ) dâme ulüvvuhû."
Rütbe‑i bâlâ için bu defa tertib kılınan elkâb:
"İftihâru'l‑e‘âlî ve'l‑e‘âzım, muhtâru'l‑ekâbir ve'l‑efâhım, müstecmi‘u cemî‘i'l‑ma‘âlî ve'l‑mekârim,
el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'd‑Dâim ( ) dâme ulüvvuhû."
Sadâret‑i Uzmâ Müsteşarlığı memuriyeti manâsıb‑ı cesîme ve hutûb‑ı mühimme‑i Devlet‑i Aliyye'den ve Mehd‑i Ulyâ‑yı Saltanat Kethüdâlığı dahi manâsıb‑ı divaniyenin en mu‘teberlerinden olduğuna ve her hâlde bunlar [memûrîn‑i] sâire‑i Devlet‑i Aliyye'den bittab‘ mümtaz ü
müstesna bulunduğuna binâen Anadolu Sudûruyla hem‑pâye ve rütbe‑i ûlâ sınıf‑ı evvelinin
mâ‑fevkında itibar olunmak ve zikrolunan memuriyetlere mahsus olmak üzere merâtib‑i Saltanat‑ı Seniyye'den rütbe‑i bâlâ tabiriyle müceddeden bir sınıf rütbe daha ittihâz kılınması hususuna irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülûkâne müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş ve muktezâ‑yı
münîfi üzere el‑yevm Sadâret‑i Uzmâ Müsteşarı saadetli Zühdü Beyefendi ile Darbhâne‑i Âmire
Nâzırı olup Mehd‑i Ulyâ‑yı Saltanat Kethüdâlığı dahi uhdesinde bulunan saadetli Tahir Beyefendi hazerâtına rütbe‑i cedîde‑i mezkûre tevcîh kılınarak defter‑i teşrifâta kaydolunmuş ve bu
cihetle rütbe‑i mezkûre elkâbının dahi rütbe‑i ûlâdan tefrîkı lâzım gelerek ba‘d‑ezîn yazılacak
evâmir‑i şerifede bâlâda muharrer elkâbın tahrîri tensîb kılınmış ve husus‑ı mezbûr için sair
icab eden mahallere ilmuhaberleri verilmiş olmakla keyfiyet malum olmak üzere Evâmir‑i Maliye Kalemi'ne26 dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 11 R. sene [12]62
Evkâf‑ı Hümâyûn Nezâreti'ne
26

Tahvîl Kalemi'ne

Metinde "Mâl‑ı Evâmir‑i Maliye Kalemi'ne" şeklinde yazılmıştır.
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[73]

Bi‑tevfîkıhî teâlâ Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de kâin kaza ve sairede bulunan nâib ve
nâib vekillerinin bir hüsn‑i surete rabtı lâzıme‑i hâlden olmasıyla Meclis‑i Vâlâ‑yı Adliye kararı
ve tasvîb‑i cenâb‑ı Fetva‑penâhî üzere ahkâm‑ı şer‘iyeye memur kılınacak efendilere muhassıllık malından verilmekde olan maaşların i‘tâsından sarf‑ı nazarla mukaddemlerde cârî olduğu misillü resm‑i kısmet ve tahta mahsulü yani hâsılât‑ı mahkeme ile idare etdirilerek mûcib‑i tahrîr
olan terekelerden ve ma‘rifet‑i şer‘le vuku bulan hâsılâtdan kuruş başına birer para resm tahsil
olunarak verilen ilâmât ve hücec ve mürâselât ve izinnâme ve keşfiye ve hafriye ve sair senedât‑ı
şer‘iyeden rüsûm‑ı mu‘tâdesi livâya aid olup ehl‑i İslâm ve reâyâdan mûcib‑i tahrîr olan terekelerini tahrîrde muhalefet vuku‘unda memurîn câniblerinden icrasına ihtimâm ve dikkat ve
her hâlde umûr‑ı memuresine muâvenet kılınmak Dersaâdet'den gönderilecek ve yerliden tayin
olunacak nâib kemâ fi's‑sâbık mesned‑i fetvada bulunan zâtın re’y ü intihâbıyla olup ve bazen
mevki ve icab‑ı hâle göre birbirine kurbiyeti olan muhtasarca iki‑üç kaza kezâlik re’y‑i hazret‑i
Fetva‑penâhî ile birbirine ilhâkan bir nâibe ihale birle hîn‑i iktizâda yine ifrâz olunarak beherine
âhar nâib tayin kılınıp esas‑ı intizam‑ı Saltanat‑ı Seniyye'den olan ahkâm‑ı şer‘iyenin taşralarda
dahi mihver‑i lâyıkında icrasına bakılmak ve ba‘d‑ezîn mahkeme hâsılâtı her ne ise muhassıllar
tarafından alınmayıp nâib efendilere aid olmak ve fakat tevzî‘ hususundan dolayı mukaddemleri
alınagelen harc‑ı imza ve ikramiye metrûk olup şimdiki usule göre cânib‑i mîrîye aid olacak vergiden dolayı deftere bir şey idhal olunmayarak o makûle hükûmet‑i şer‘iyeye memur olacak şahıs
tama‘an bazı uygunsuz ve yolsuz hareketi ihtiyar eylediği hâlde onun hükûmet‑i şer‘iyede istihdamı değil kendisi şerîr makûlesinden olacağından hükm‑i cezanın icrası iktizâ eyleyeceğinden
mâadâ memur olan müşirân‑ı kirâm tarafından o makûlelerin hâl ü hareketi tecessüs ü tahkik
olunarak icra‑yı iktizâsına ibtidâr olunmak hususları ol bâbda şeref‑rîz‑i sudûr buyurulan irâde‑i kerâmet‑ifade‑i Cenâb‑ı Padişahî icabından olarak ol vechile iktizâsı icra birle lâzım gelen
nâib ve nâib vekillerinin tertib ü tayini hususu cenâb‑ı hazret‑i Fetva‑penâhîye havale kılınmış
olmakla zât‑ı atûfîleri dahi muhavvel‑i uhde‑i müşirîleri olan kazalar ve sairede bulunan nüvvâb
ve nüvvâb vekillerine muhassıllık malından verilmekde olan maaşın kat‘ı öteden beri mehâkimde verilmekde olan ilâmât ve hücec‑i şer‘iye ve mürâselât ve izinnâme ve keşfiye ve hafriye
için kuruş başına birer para bundan sonra muhassıllık sandığına alınmayarak ve işbu mahkeme
hâsılâtına muhassılların tarafından müdahale olunmayarak o makûle icra‑yı ahkâm‑ı şer‘iyeye
memur olanlara aid harc‑ı mahkeme kemâ‑kân memur olan nâib ve nâib vekili tarafından alı[n]
arak icra‑yı ahkâm‑ı şer‘iye ve infaz‑ı emr u irâde‑i seniyyeye itina olunması ve bu hususun bu
defa bu suretle idaresi çünkü cümleye malum olduğu üzere kâffe‑i kaza ve kasabât arpalık ve
mâhiye ve maaş olarak mukaddemâ rüteb‑i ilmiyede bulunan bir zâtın uhdesinde iken, Rabbimiz teâlâ ömr ü şevket ü şahanelerini efzûn buyursun, ulema‑i kirâm hazerâtı muvazzaf suretinde beher ay mahsus olan maaşlarını Hazine‑i Celîle'den almakda olarak evvelki gibi nüvvâb
efendilerinin aylık ve harc‑ı bâb ve kapı kethüdâsı harcı ve sarraf güzeştesi vermeyeceklerinden
bundan böyle nâ‑mülâyim hareket vuku‘a gelmemesi kaziyyesine mebnî olmağın bundan sonra
olacak şahsın hâl ü hareketi her ne zaman bi't‑tecessüs uygunsuz harekete ictisâr eyledikleri hâlde icra‑yı iktizâsına mübâderet ve ber‑minvâl‑i muharrer hususât‑ı mezkûrenin lâzım gelenlere
güzelce tefhîm ü telkiniyle ona göre harekete itina ve dikkat buyuralar deyu bi'l‑cümle müşirâna
ve muhassılîne 3 Ş. sene [12]57 tarihinde evâmirnâme‑i sâmiye yazılmışdır.
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[74]

Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Şahanemin ekser mahallerinde bazı tekâyâ ve zevâyâ ve
dersiyeye mahsus olan Defter‑i Hakanî'de mukayyed vakıf kurâ ve mezâri‘ ve arazi, zâviyedârlık
ve evlâdiyet ve meşrutiyet vechile hâsılâtı kendi taraflarından alınmak ve defter‑i evkâfda mukayyed bulunanların muhasebeleri ba‘de'r‑rü’ye Evkâf‑ı Hümâyûnum Hazinesi'ne aid öşrü memurîn‑i Devlet‑i Aliyyem ma‘rifetleriyle ahz ü tahsil kılınmak nizâmı muktezâsından olarak dahil‑i daire‑i tanzimat olan mahallerde bulunan bu makûle mezâri‘ ve arazinin hâsılât‑ı öşriyeleri
ba‘dehû icabına göre tesviye olunmak üzere nizâm‑ı mezbûr iktizâsınca memurîn taraflarından
ahz olunması bidâyet‑i Tanzimat‑ı Hayriye'de irâde‑i seniyye‑i mülûkânemle karargîr olmuş ise
de bazı e‘izze‑i kirâm hazerâtı hankâh‑ı şerifleri evkâf‑ı cesîmesinden bulunan müstakil karyeler
merbût olduğu vakıf cânibinden ta‘şîr olunarak âhara deruhde ve ihale olunmaması ve tekâyâ ve
zevâyâ ve tedris ve tevliyete meşrûta olan mahlût kurâ ve mezâri‘ ve arazi hâsılâtının dahi ashâbı
hâzır oldukları hâlde masârıf‑ı ta‘şîriyeleri ba‘de't‑tenzîl küsûrunun aynen i‘tâ kılınması ve işbu
masârıf‑ı ta‘şîriyeden dolayı ziyade şey mutâlebe kılınmaması hususuna memurîn taraflarından
dikkat ü itina olunması ve gerek müstakil ve gerek mahlût o makûle karyeler ba‘d‑ezîn kâmilen
deruhde olunmayarak vakt‑i harmanda hâsılât‑ı vâkı‘aları ashâbına te’diye ve i‘tâ kılınması hususları muahharan mecâlis‑i âliyede bi'l‑müzâkere ol bâbda müte‘allik olan emr u irâde‑i seniyye‑i Padişahanem mûcebince karargîr olan nizâmı iktizâsından bulunmuş olduğu bundan böyle
yazılacak evâmir‑i aliyyeye derc olunacağından işbu mahalle kaydolundu.
Fî 15 Ca. sene [12]60
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1-10 RAMAZAN 1274
(15-24 NİSAN 1858) TARİHLİ
ve
40 NUMARALI
KANUNNÂME-İ ARAZİ
DEFTERİ

KANUNNÂME-I ARAZI

Min-evâili Ramazan sene 1274 ilâ-evâ[ili] ( ) sene ( )

40 NUMARALI KANUNNÂME-İ ARAZİ DEFTERİ

Sahife

Tarih

Nu
1

Kanunnâme‑i Arazi

Fî 7 Ramazan sene [1]274

41

Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat mazbatası ve arz tezkiresi ve irâde‑i
seniyye

Fî 10 Za. sene [12]74

42

Tapu Nizâmnâmesi

Fî 6 C. sene [12]75

52

Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat mazbatası ve arz tezkiresi ve irâde‑i
seniyye

Fî 7 C. sene [12]77

53

Arazi‑i mîriyenin deyn‑i mîrî için fürûhtuna dair mazâbıt ve
irâde‑i seniyye sureti

Fî 2 Ca. sene [12]77

57

Husus‑ı mezkûra dair Evkâf‑ı Hümâyûn ve icab eden mahallere
verilen ilmuhaber

Fî 5 C. sene [1]277

58

Ferâğ bi'l‑vefâ davasına dair hatt‑ı hümâyûn

Fî 27 Safer sene [1]278

58

Husus‑ı mezkûra dair Tanzimat mazbatası ve arz tezkiresi ve
irâde‑i seniyye

Fî 22 R. sene [1]278

60

Bâ‑tapu tasarruf olunan arazi‑i emîriye ve mevkûfenin usul‑i
intikalâtı hakkında karargîr olan müsaadât‑ı seniyyeyi mübeyyin
hatt‑ı hümâyûn

Fî 17 Muharrem sene [1]284

61

Rakabesi beytü'l‑mâle aid arazi‑i emîriye ve mevkûfenin hakk‑ı
intikaline dair hatt‑ı hümâyûn

Fî ( )

62

Husus‑ı mezkûra dair arz tezkiresi

Fî 11 Muharrem sene [1]284

64

Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtu hakkında
nizâmnâme

Fî 27 Şaban sene [12]86

66

Arazi‑i emîriye ve mevkûfe ve müsakkafât ve müstegallât‑ı
vakfiyenin ba‘de'l‑vefat te’min‑i deyn etmesini tayin eden ahvâle
dair nizâmnâme

Fî 2 Ramazan sene [1]286

67

Arazi Kanunnâmesi'nin altmış yedinci maddesine zeyl olunan
fıkra

Fî 24 Muharrem sene [1]287

67

Müsakkafât ve müstegallât‑ı vakfiye ile arazi‑i emîriyenin
ba‘de'l‑vefat te’min‑i deyn etmesi hakkında te’sis olunan
nizâmnâmeye zeyl

Fî 21 Ramazan sene [1]288

68

Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtu hakkında
nizâmnâme

Fî 15 Şevval sene [1]288

70

Arazi‑i emîriyenin tevsî‘‑i intikalâtına dair olan kanunnâme‑i
hümâyûna zeyl

Fî 29 R. sene [1]289
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Sahife

Tarih

Nu

102

70

Tapu Nizâmnâmesi'nin yirminci maddesi makamına kâim olan
madde‑i nizâmiye

Fî 25 C. sene [1]289

71

Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun kırk birinci maddesine zeyl
olunan fıkra

Fî 19 Şaban sene [1]291

71

Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûle fürûhtu nizâmnâmesinin
zeyli hakkında makam‑ı Sadr‑ı A‘zamîden Hariciye Nezâret‑i
Celîlesi'ne mevrûd müzekkire

Fî 6 Safer sene [1]292

72

Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yüz sekizinci maddesine zeyl
Fî 28 Rebîülâhir sene [1]292
olunan fıkra

72

Tapu Nizâmnâmesi'nin altıncı maddesine zeyl olunan fıkra

Fî 24 C. sene [12]92

72

Tapu Nizâmnâmesi'nin yirminci maddesi makamına kâim olan
madde‑i nizâmiye

Fî 24 C. sene [12]92

72

Arazi hakkında fıkarât‑ı nizâmiye

Fî 7 Muharrem sene [1]293

75

Nizâmiye mirlivâlarından müteveffâ Mehmed Paşa'nın
Ammare'de arz‑ı mîrî üzerine inşa etdirdiği dekâkîn ve
kahvehâne arsasının mu‘accelesiyle şimdiye kadar istîfâsı lâzım
gelen icâre‑i zemin akçesinin veresesinden ahzine dair Şûrâ‑yı
Devlet mazbatası ve irâde‑i seniyye

Fî 19 Zilkade sene [1]301

76

Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yirmi ikinci maddesi ve
madde‑i mezkûreye zeyl

Fî 28 Muharrem sene [1]302

76

Husus‑ı mezkûra dair mazâbıt ve irâde‑i seniyye

Fî 4 Ca. sene [1]303

79

Tapu Nizâmnâmesi'nin on sekizinci maddesi makamına kâim
olmak üzere ta‘dîlen kaleme alınan madde‑i nizâmiye

Fî 11 Şevval sene [1]303

79

Tapu senedâtı hakkında 7 Şaban sene [1]276 tarihli talimâtın
ta‘dîlen kaleme alınan on beşinci bendi

Fî 23 Ra. sene [1]304

79

Arazi Kanunu'na zeylen kaleme alınan fıkra

Fî 5 Ra. sene [1]305

80

Arazi Kanunu'nun yüz on dördüncü maddesi makamına kâim
olmak üzere ta‘dîlen kaleme alınan madde‑i kanuniye

Fî‑selhi Muharrem sene
[1]306
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[1]

Bismillahirrahmanirrahim

Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)

KANUNNÂME‑İ ARAZİ
Mukaddime

Arazi‑i emîriye ve mevkûfenin hakk‑ı intikalâtının
tevsî‘i hakkında karargîr olan müsaadât‑ı seniyyeyi hâvî
kanun‑ı cedîd zîrde mukayyeddir. Fî 17 Muharrem sene [1]284.
Battalı nâme battal torbasındadır.

Birinci Madde
Memâlik‑i Devlet‑i Aliyye'de olan arazi beş kısımdır. Kısm‑ı evvel, arazi‑i memlûke yani
ber‑vech‑i mülkiyet tasarruf olunan yerlerdir. Kısm‑ı sânî, arazi‑i mîriyedir. Kısm‑ı sâlis, arazi‑i
mevkûfedir. Kısm‑ı râbi‘, arazi‑i metrûkedir. Kısm‑ı hâmis, arazi‑i mevâtdır.
İkinci Madde
Arazi‑i memlûke dört nev‘dir: Nev‘‑i evvel, kurâ ve kasabât derûnlarında bulunan arsalar
ve kenarında bulunup da tetimme‑i süknâ itibar olunan nihayet nısf dönüm mikdarı yerlerdir.
Nev‘‑i sânî, arazi‑i mîriyeden bi'l‑ifrâz mesâğ‑ı şer‘îye binâen envâ‘‑ı vücûh‑ı mülkiyet ile tasarruf olunmak üzere temlîk‑i sahîh ile temlîk olunmuş olan arazidir. Nev‘‑i sâlis, arazi‑i öşriye ve
nev‘‑i râbi‘, arazi‑i harâciyedir ki; mesela hîn‑i fetihde gânimîne tevzî‘ ve temlîk olunan yerlere
arazi‑i öşriye ve gayr‑i Müslim olan asıl yerlileri yedlerinde takrîr ve ibkâ kılınan yerlere arazi‑i
harâciye denilir.
[2]

Harâc‑ı arazi iki kısımdır. Bir kısmı harâc‑ı mukâsemedir ki arazinin hâsılâtından yerin
tahammülüne göre öşrden nısfa kadar alınmak üzere tayin olunmuş olan şeydir. Diğeri harâc‑ı
muvazzafdır ki arazi üzerine maktû‘iyet vechile tavzîf ve tayin olunmuş olan mikdar‑ı muayyen
akçedir.
Kâffe‑i arazi‑i memlûkenin rakabesi yani zâtı ve mülkiyeti sahib ve mâliki olan kimseye
aid olarak emvâl ve eşya‑yı saire gibi tevârüs eder ve vakf ve rehn ve hibe ve şüf‘a misillü ahkâm
cârî olur.
Gerek arazi‑i öşriye ve gerek arazi‑i harâciye sahibinin bilâ‑vâris vefatıyla cânib‑i
beytü'l‑mâle aid olduklarında arazi‑i mîriye hükmünü iktisâb ederler.
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Arazi‑i memlûkenin envâ‘‑ı erba‘asında cereyân edecek ahkâm ve muamelât kütüb‑i fıkhiyede beyân olunduğu cihetle işbu kanunnâme‑i arazide arazi‑i memlûke ahkâmından bahsolunmayacakdır.
Üçüncü Madde
Arazi‑i mîriye rakabesi cânib‑i beytü'l‑mâle aid olarak ihale ve tefvîzi taraf‑ı Devlet‑i
Aliyye'den icra olunagelen tarla ve çayır ve yaylak ve kışlak ve korular ve emsali yerlerdir ki
mukaddemâ ferâğ ve mahlûlât vuku‘unda sahib‑i arz itibar olunan timar ve zeamet ashâbının ve
bir aralık mültezim ve muhassılların izin ve tefvîzıyla tasarruf olunur iken muahharan bunların
ilgâsı hasebiyle el‑hâletü hâzihî taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den bu hususa memur olan zâtın izin
ve tefvîzıyla tasarruf olunup mutasarrıfları yedlerine bâlâsı tuğrâlı tapu senedleri verilir. Tapu
hakk‑ı tasarruf mukabilinde verilen mu‘acceledir ki cânib‑i mîrî için memuru tarafından ahz ve
istîfâ kılınır.
Dördüncü Madde
Arazi‑i mevkûfe iki kısımdır. Kısm‑ı evvel: Sahîhan arazi‑i memlûkeden iken şer‘‑i şerife tevfîkan vakfolunmuş olan arazidir ki bu makûle arazi‑i mevkûfenin rakabesi ve bi'l‑cümle
hukuk‑ı tasarrufiyesi cânib‑i vakfa aid olarak bunlarda muamelât‑ı kanuniye cereyân etmeyip
ancak şart‑ı vâkıf her ne ise ol vechile amel olunmak lâzım geldiği cihetle arazi‑i mevkûfenin bu
kısmından işbu kanunnâmede bahs olunmayacakdır.
Kısm‑ı sânî: Arazi‑i mîriyeden bi'l‑ifrâz selâtîn‑i ızâm hazerâtının veyahud bizzat izn‑i
sultanî ile âharlarının [3] vakfeylemiş olduğu arazidir ki bu misillü arazinin vakfiyeti yalnız arazi‑i mîriyeden bir kıt‘a‑i müfrezenin a‘şâr ve rüsûmâtı misillü menâfi‘‑i mîriyesi taraf‑ı Saltanat‑ı
Seniyye'den bir cihete tahsis demek olduğundan bu makûle arazi‑i mevkûfe evkâf‑ı sahîhadan
değildir. Memâlik‑i Mahrûse'de kâin arazi‑i mevkûfenin ekserîsi bu kabîldendir. Ve böyle tahsisât kabîlinden olan arazi‑i mevkûfenin arazi‑i mîriye‑i sırfa gibi rakabesi beytü'l‑mâle aid olmasıyla bunlar hakkında bundan sonra zikir ve tafsil olunacak muamelât‑ı kanuniye tamamıyla
cârî olur. Fakat resm‑i ferâğ ve intikal ve bedel‑i mahlûlât arazi‑i mîriye‑i sırfada cânib‑i mîrîye
aid olduğu gibi bu makûle arazi‑i mevkûfede dahi vakfı tarafına aid olur. Zîrde bast u beyân
olunacak arazi‑i emîriye ahkâmı bu makûle arazi‑i mevkûfede dahi cârî olacağından işbu kanunnâmede her ne zaman arazi‑i mevkûfe tabiri irâd olunursa işde böyle tahsisât kabîlinden olan
arazi‑i mevkûfe murad olunur. Fakat bu makûle arazi‑i mevkûfenin bir nev‘i dahi vardır ki rakabesi beytü'l‑mâle aid olduğu gibi a‘şâr ve rüsûmâtı cânib‑i mîrîye aid olduğu hâlde yalnız hukuk‑ı
tasarrufiyesi veyahud rakabesi beytü'l‑mâle aid olarak a‘şâr ve rüsûmâtıyla beraber hukuk‑ı tasarrufiyesi bir cihete tahsis kılınmışdır. Bu nev‘ arazi‑i mevkûfede ferâğ ve intikal misillü ahkâm
ve muamelât‑ı kanuniye cârî olmayıp ancak taraf‑ı vakıfdan gerek bizzat ve gerek alâ‑tarîkı'l‑îcâr ziraat ve tasarruf etdirilerek menâfi‘‑i hâsılası vakfın meşrûtun‑lehine sarf olunur.
Beşinci Madde
Arazi‑i metrûke iki kısımdır. Biri umum nâs için terk olunmuş olan yerlerdir ki tarîk‑ı
âmm bu kabîldendir. Diğeri bir karye ve kasaba veya kurâ ve kasabât‑ı müte‘addidenin umum
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ahalisine terk ve tahsis olunan yerlerdir ki ahali‑i kurâ ve kasabâta tahsis kılınmış olan meralar
bu kabîldendir.
Altıncı Madde
Arazi‑i mevât bir kimsenin tasarrufunda olmadığı ve ahaliye terk ve tahsis kılınmadığı
hâlde cehîru's‑savt olan kimsenin aksâ‑yı umrândan sayhası istimâ‘ olunmayacak derecelerde
kurâ ve kasabâtdan ba‘îd bulunan yani aksâ‑yı umrâna tahminen bir buçuk mil yani yarım saat
mikdarı mesafe bu‘diyeti olan hâlî mahallerdir.
[4]

Yedinci Madde

İşbu Kanunnâme‑i Arazi üç bâba taksim olunmuşdur.
Bâb‑ı Evvel: Arazi‑i mîriye beyânındadır.
Bâb‑ı Sânî: Arazi‑i metrûke ile arazi‑i mevât beyânında olup bu bâbda cibâl‑i mübâhadan
dahi bahsolunacakdır.
Bâb‑ı Sâlis: Müteferrikât beyânındadır.

Bâb‑ı evvel: Arazi‑i mîriye beyânında olup dört faslı müştemildir.
Fasl‑ı evvel: Tasarruf, Fasl‑ı sânî: Ferâğ, Fasl‑ı sâlis: İntikal, Fasl‑ı râbi‘: Mahlûlât beyânındadır.
Fasl‑ı evvel: Arazi‑i mîriyenin suret‑i tasarrufu beyanındadır.
Sekizinci Madde

Bir karye ve kasabanın bütün arazisi topdan olarak ahalisinin hey’et‑i mecmû‘asına veyahud
içlerinden bi'l‑intihâb bir veya iki‑üç şahsa ihale ve tefvîz olunamayıp ahaliden her şahsa başka
başka arazi ihale olunarak keyfiyet‑i tasarruflarını mübeyyin yedlerine tapu senedleri i‘tâ olunur.
Dokuzuncu Madde

Ziraat ve harâsete kâbiliyeti olan arazi‑i mîriyeye her türlü şey yani buğday ve arpa ve pirinç ve boya ve hubûbât‑ı saire ekilir ve icâr veyahud i‘âre ile ekdirilir ve mahlûlât faslında beyân
olunacak a‘zâr‑ı sahîhadan biri tahakkuk etmedikçe tatil olunamaz.
[5]

Onuncu Madde

Kadimî otu biçilip öşr‑i mahsul alınagelen çayırlar arazi‑i mezrû‘a gibi olup tapu ile tasarruf olunur ve hâsıl olan otundan yalnız mutasarrıfı intifâ‘ edip âharını intifâ‘dan men‘e muktedir
olur ve bu makûle çayırlar memuru izniyle sökülüp ziraat olunabilir.
On Birinci Madde

Bâ‑tapu tasarruf olunan tarlalardan arzın derece‑i kâbiliyetine göre dinlendirmek için alıkonulan tarlada kelemiye tabir olunur hâsıl olan otdan yalnız tarla sahibi intifâ‘ edip ol tarlaya
âharını duhûlden ve hayvanâtını idhal ve ra‘ydan men‘ edebilir.
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On İkinci Madde

Bir kimse mutasarrıf olduğu arazisinin toprağını memurundan izin almadıkça isti‘mâl edip
kiremid ve tuğla gibi şeyler yapamaz. Yapdığı suretde ol toprağın mahallindeki kıymeti gerek ol
arazi, arazi‑i mîriyeden olsun ve gerek mevkûfeden bulunsun ol kimseden cânib‑i mîrî için alınır.
On Üçüncü Madde
Bir kimse bâ‑tapu mutasarrıf olduğu arazisinden âharını bi‑gayrı hakkın mürûrdan men‘
edebilir. Fakat kadimî ol araziden hakk‑ı mürûru var ise men‘ edemez.
On Dördüncü Madde
Bir kimsenin mutasarrıf olduğu arazisi üzerinde kendisinin izin ve ma‘rifeti munzamm
olmaksızın âharı fuzulî hark ihdâs edemez ve harman yapamaz ve sair suretle dahi fuzulî tasarruf
edemez.
[6]

On Beşinci Madde

Bi'l‑iştirak tasarruf olunan arazi kâbil‑i taksim yani müşteriklerden her birinin hisse‑i
müfrezesiyle intifâ‘ mümkün olup da müşterikler veyahud içlerinden bazısı taksime tâlib olur ise
hasbe'l‑mevki a‘lâ ve evsat ve ednâ itibar olunarak kur‘a‑i şer‘iye ve suver‑i saire‑i âdile ile kendileri veya vekil‑i şer‘îleri muvâcehelerinde memuru ma‘rifetiyle herkesin hissesi ifrâz ve tayin
olunur ve eğer kâbil‑i taksim değil ise kemâ‑kân ber‑vech‑i iştirak tasarruf olunup muhâyât yani
bi'l‑münâvebe tasarruf usulü cârî olmaz.
On Altıncı Madde
Madde‑i sâbıkada beyân olunan vechile arazi bi't‑taksim müşteriklerden her birisi tayin‑i
hudud ederek hissesini başka başka zabt u tasarruf etdikden sonra içlerinden bazısı kısmet‑i
sâbıkayı ilgâ ile tekrar taksim etdirmeğe muktedir olamaz.
On Yedinci Madde
Memurunun izin ve ma‘rifeti munzamm ve mutasarrıfları yahud vekil‑i şer‘îleri hâzır olmadıkça arazi taksim olunamaz; olunduğu takdirce ol taksime itibar olunmaz.
On Sekizinci Madde
Müştereken arazi mutasarrıfları veyahud içlerinden bazıları sağîr ve sağîre olduğu suretde
on beşinci maddede beyân olunan vechile kâbil‑i kısmet olan arazileri vasileri ma‘rifetiyle taksim
olunur. Mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhenin arazileri dahi kezâlik vasileri ma‘rifetiyle
taksim kılınır.
On Dokuzuncu Madde
Orman ve pırnallık gibi mahallere müstakillen bâ‑tapu mutasarrıf olan kimse ol mahalli
açıp ziraat etmek üzere tarla [7] ittihâz edebilir. Fakat o makûle mahallere müşteriken mutasarrıf
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olanlardan biri diğer şerîkinin izni olmadıkça ol mahallerin mecmû‘unu veyahud bir mikdarını
açıp tarla yapamaz; yapdığı suretde şerîki ol açılan yere dahi müşterik olabilir.
Yirminci Madde
Sıgar ile cünûn ve tagallüb ve müddet‑i sefer ba‘îd olan diyarda bulunmak gibi a‘zâr‑ı
şer‘iye‑i mu‘tebereden biri şer‘an tahakkuk etmedikçe on sene bilâ‑nizâ‘ tasarruf olunan tapulu
araziye müte‘allik davalar istimâ‘ olunmaz. Ve ol a‘zâr‑ı mu‘teberenin zevâl ve indifâ‘ı tarihinden
itibaren on seneye kadar araziye müte‘allik de‘âvî istimâ‘ olunup müddet‑i mezkûre mürûrunda
istimâ‘ kılınmaz. Fakat müdde‘â‑aleyh, yedinde bulunan araziyi fuzulen zabt ve ziraat etmiş olduğunu ikrar ve itiraf eder ise bu suretde mürûr‑ı zamana ve tasarrufa itibar olunmayıp ol arazi,
sahibine alıverilir.
Yirmi Birinci Madde
Fuzulen veyahud tagallüben zabt ve ziraat olunup sâl be‑sâl hukuk‑ı arzı alınmış olan
arazi ba‘de'l‑muhakeme memuru ma‘rifetiyle istirdâd ve zabt olundukdan sonra gerek memurunun ve gerek arazisini istirdâd eden kimsenin ol araziyi fuzulî veyahud tagallüben zabt ve ziraat
eyleyen şahısdan noksan‑ı arz veyahud ecr‑i misil almağa salâhiyeti yokdur. Sağîr ve sağîre ve
mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhenin arazisinde dahi hüküm bu vechiledir.
Yirmi İkinci Madde
İşbu maddeye bâ‑irâde‑i seniyye
fî 4 Ca. sene [1]303 tarihli zeyl olunan madde‑i kanuniye zîrde mukayyeddir.

Fuzulen veyahud tagallüben zabt ve ziraat olunan arazi istirdâd olundukda ol arazide
ber‑vech‑i meşrûh zabt etmiş olan kimse tarafından ekilmiş ve bitmiş olan ekin veya hadravât‑ı
saireyi araziyi istirdâd eden kimesne ol kimseye memuru ma‘rifetiyle kal‘ etdirebilip ol ekin veya
hadravâtı zabta salâhiyeti yokdur.
[8]

Yirmi Üçüncü Madde

Bir kimse mutasarrıf olduğu arazisini âhara icâr veyahud i‘âre eylediği hâlde müste’cir ve
gerek müsta‘îr bulunan kimesne müddet‑i medîde ol araziyi ziraat ve tasarruf etmesiyle ol kimse
müste’cir veya müsta‘îr olduğunu mu‘terif iken üzerinde hakk‑ı kararı sâbit olmaz. Ve bu suretde mürûr‑ı zamana itibar olunmayıp arazi mutasarrıfı olan kimsenin cemî‘‑i zamanda arazisini
yed‑i müsta‘îr ve müste’cirden ahz ü zabta salâhiyeti vardır.
Yirmi Dördüncü Madde
Bir karye veyahud üç‑beş karye ahalisine mahsus olan kışlak ve yaylaklardan başka mine'l‑kadîm müstakillen yaylak ve kışlak ittihâz kılınmış ve bâ‑tapu müstakillen veya müştereken
tasarruf olunagelmiş olan mahallerin arazi‑i mezrû‘adan farkı olmayıp hakkında zikrolunan ve
bundan sonra beyân olunacak muamele‑i kanuniye bi‑tamamihâ icra kılınır ve şu iki nev‘ yaylak
ve kışlağın sahiblerinden dahi tahammüllerine göre rüsûmât‑ı kışlakiye ve yaylakiye ahz olunur.
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Yirmi Beşinci Madde
Bir kimse mutasarrıf olduğu arazisine memurunun izni olmadıkça kürûm ve envâ‘‑ı eşcâr‑ı
müsmire gars ederek bâğ ve bâğçe ittihâz edemeyip hatta bilâ‑izn etmiş bulunur ise üç seneye
kadar ol eşcârı kal‘ etdirmeğe cânib‑i mîrînin salâhiyeti vardır. Üç seneyi tecavüz edip de ol eşcârdan intifâ‘ olunmak derecesine gelmiş ise alâ‑hâlihî terk olunmak lâzım gelir. Fakat gerek bu makûle
bilâ‑izn gars olunup üç seneyi tecavüz etmiş olan ve gerek memurunun izniyle dikilmiş olan
eşcâr‑ı müsmire araziye tâbi olmayıp sahibinin mülkü olarak ancak hâsılât‑ı vâkı‘asından sene
be‑sene öşr alınır ve böyle eşcârı hâsılâtından öşr alınan bâğ ve bâğçelerin yerleri için mukâtaa
takdir olunamaz.
Yirmi Altıncı Madde
Bir kimse müstakillen veyahud müşteriken mutasarrıf olduğu arazide Hudâyî‑nâbit olan
eşcârı aşılayıp terbiye [9] etmiş bulunur ise ol eşcârı temellük eylemiş olur gerek şerîk ve gerek
memuru tarafından bu makûle eşcâra müdahale olunmayıp yalnız senevî hâsılât‑ı vâkı‘asının
öşr‑i şer‘îsi alınır.
Yirmi Yedinci Madde
Bir kimsenin mutasarrıf olduğu arazisinde Hudâyî‑nâbit olan eşcârı arazi mutasarrıfının
izni bulunmadıkça ecânibden biri aşılayıp terbiye ederek temellük eylemeğe salâhiyeti yokdur.
Aşılayıp terbiye edecek olur ise arazi mutasarrıfı men‘ eylemeğe muktedir olur. Ve eğer aşılamış
bulunursa arazi mutasarrıfı memuru ma‘rifetiyle ol eşcârı aşılandığı mahalden kat‘ etdirmeğe
salâhiyeti vardır.
Yirmi Sekizinci Madde
Ale'l‑ıtlâk arazi‑i mîriye üzerinde Hudâyî‑nâbit olan palamud ve ceviz ve kestane ve gürgen ve meşe ağaçları misillü eşcâr‑ı müsmire ve gayr‑ı müsmire araziye tâbi olup menâfi‘i ol
arazi mutasarrıfına aid olur fakat eşcâr‑ı müsmirenin hâsılâtından cânib‑i mîrî için öşr‑i şer‘î
alınır. Ve bu makûle Hudâyî‑nâbit olan eşcârı gerek mutasarrıfı ve gerek ecânibden birisi kat‘
veyahud kal‘ edemez. Şâyed eder ise cânib‑i mîrîden ol eşcârın kâimeten kıymeti kat‘ ve kal‘ eyleyen kimseden alınır.
Yirmi Dokuzuncu Madde
Bir kimse mutasarrıf olduğu arazi üzerinde memuru izniyle eşcâr‑ı gayr‑ı müsmire gars
ederek koru ittihâz eylediği hâlde ol eşcâr kendisinin mülkü olup yalnız onun kat‘ ve kal‘ eylemeğe salâhiyeti vardır. Ve başkası kat‘ eder ise ol eşcârın kâimeten kıymetini alır ve bu makûle
koruların mahallerine hasbe'l‑mevki mergûbiyet‑i mütefâviteye riâyet olunarak öşre muâdil icâre‑i zemin takdir ve tahsis olunur.
Otuzuncu Madde
Cibâl‑i mübâha ile ahali‑i kurâya mahsus olan orman ve korulardan mâadâ eşcârı Hudâyî‑nâbit olup [10] ihtitâben eben an‑ceddin veyahud âhardan teferruğan tasarruf olunagelen
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korular tapu ile tasarruf olunarak eşcârını yalnız mutasarrıfı kat‘ eder. Ecânibden biri kat‘ edecek
olursa memuru ma‘rifetiyle men‘ edebilir. Ve eğer kat‘ etmiş ise ol eşcârın kâimeten kıymeti
cânib‑i mîrî için alınır ve bunların mahalleri için dahi cânib‑i mîrîden öşre muâdil icâre‑i zemin
alınır. Ve bu makûle korular hakkında dahi arazi‑i saire muamelesi olunur.
Otuz Birinci Madde
Arazi‑i mîriye üzerinde memurunun izni olmadıkça müceddeden ebniye inşa ve ihdâs
olunamaz; olunduğu suretde cânib‑i mîrîden hedm etdirilebilir.
Otuz İkinci Madde
Arazi‑i mîriye üzerinde bi‑hasebi'l‑icab mutasarrıfı tarafından ebniye inşa olunacak olduğu hâlde memuru ma‘rifetiyle çiftlik ebniyesi ve değirmen ve ağıl ve dam ve anbar ve ahır
ve samanlık ve mandıra gibi ebniye inşa olunabilip fakat mahallerine hasbe'l‑mevki arzın şeref
ve itibarına göre öşre muâdil senevî icâre‑i zemin takdir ve tahsis kılınır. Amma eser‑i bina
olmayan ham arazi üzerine süknâ ittihâz olunmak üzere müceddeden ebniye inşasıyla mahalle
veyahud bir karye teşkili behemehâl irâde‑i seniyye‑i mahsusaya mütevakkıf olup yalnız memurunun izni kâfi değildir.
Otuz Üçüncü Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan araziye gerek mutasarrıfı ve gerek ecânibden biri meyyit defnedemez ve etdiği suretde defnolunan meyyit dağılmamış ise memuru tarafından mahall‑i âhara
nakletdirilir; eğer dağılmış ise üzeri tesviye olunur.
Otuz Dördüncü Madde
Arazi‑i mîriyeden bi'l‑ifrâz harman yeri ittihâz kılınmış ve müstakillen ya müştereken
bâ‑tapu tasarruf olunagelmiş olan yerler [11] hakkında arazi‑i saire muamelesi olunur. Arazi‑i
mîriyeden müfrez tuz harmanları yerleri dahi bu kabîldendir ve böyle harman yerleri için öşre
muâdil senevî mukâtaa‑i zemin alınır.
Otuz Beşinci Madde
Bir kimsenin sahîhan mutasarrıf olduğu arazisi üzerinde diğer bir şahıs fuzulen ebniye
ihdâs veyahud kürûm ve eşcâr gars eylese arazi mutasarrıfının ol ebniye ve kürûm ve eşcârı memuru ma‘rifetiyle hedm ve kal‘ etdirmeğe salâhiyeti vardır. Bi'l‑iştirak tasarruf olunan arazinin
mecmû‘u üzerine müşteriklerinden biri diğerinin izni bulunmaksızın fuzulen ebniye ve eşcâr ihdâs ve gars ederse diğer şerîkin hissesi hakkında yine bu muamele olunur. Ancak bir kimse âhardan teferruğ veyahud mahlûl zannıyla cânib‑i mîrîden tefevvuz veya baba ve anasından intikal
gibi esbâb‑ı tasarrufdan bir sebeb ile yedinde ma‘mûlün‑bih sened bulunduğu hâlde mutasarrıf
olduğu arazisi üzerinde ebniye veya eşcâr ihdâs ve gars eyledikden sonra bir şahıs zuhur edip ol
ebniye ve eşcâr mahalline müstahık çıkarak ol mahalde hakk‑ı tasarrufu tebeyyün ve tahakkuk
eylediği suretde ebniye ve eşcârın maklû‘an kıymeti ol mahallin kıymetinden ziyade ise mahall‑i
mezkûrun kıymet‑i sahîhası müstahık çıkan şahsa verilerek ol mahal ebniye ve eşcâr sahibinin
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yedinde ibkâ olunur ve eğer ol mahallin kıymeti ebniye ve eşcârın kıymetinden ezyed ise ol ebniye ve eşcârın müstahıkku'l‑kal‘ olduğu hâlde olan kıymeti sahibine verilerek ebniye ve eşcâr
şahs‑ı mezbûra verilir ve bi'l‑iştirak tasarruf olunan arazinin bazı mahalli üzerinde şerîkinin izni
bulunmaksızın diğeri ebniye veya eşcâr ihdâs ve gars eylediği suretde on beşinci maddede beyân
olunan vechile ol arazi taksim olunup ebniye veya eşcâr mahalli şerîkinin hissesine isabet ederse
yine bu muamele icra olunur.

Fasl‑ı sânî: Arazi‑i mîriyenin suret‑i ferâğı beyânındadır.
Otuz Altıncı Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan araziyi mutasarrıfı memuru izniyle gerek meccânen ve gerek bedel‑i malum mukabilinde dilediği kimseye fâriğ olabilir ve memurunun izin ve ma‘rifeti munzamm olmadıkça ale'l‑umum arazi‑i mîriyenin ferâğı [12] mu‘teber olmayıp mefrûğun‑lehin yani
alan kimsenin aldığı arazide tasarrufu beher hâl memurunun iznine mütevakkıf olarak memuru
izin vermeksizin mefrûğun‑leh fevt olsa fâriğ bulunan kimse ke'l‑evvel arazisine mutasarrıf olabilir ve fâriğ fevt olduğu suretde ber‑vech‑i âtî hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara
intikal eder, yok ise müstahıkk‑ı tapu olur mefrûğun‑leh dahi vermiş olduğu bedeli fâriğin terekesinden alır. Kezâlik arazi mübâdelesi dahi beher hâl memurunun iznine mütevakkıfdır. Ve
arazi mutasarrıfının memuru izniyle ferâğ ve tefvîzında mefrûğun‑lehin veyahud tarafından
birinin teferruğ ve tefevvuzu lâzımdır.
Otuz Yedinci Madde
Arazi‑i mîriyenin teferruğunda mücerred memurunun izni kâfi olmakla bir kimse arazisini memuru izniyle âhara fâriğ oldukdan sonra mefrûğun‑leh tapu senedi almaksızın fâriğ bulunan kimesne fevt olsa ferâğ‑ı mezkûr mu‘teber olmakla ol araziye mahlûl nazarıyla bakılmaz.
Otuz Sekizinci Madde
Bir kimse arazisini meccânen yani bedel tesmiye etmeyerek âhara fâriğ oldukdan sonra
muahharan ol arazi mukabilinde bedel iddiasına kendisinin salâhiyeti olmayacağı misillü vefatında veresesinin dahi davaya salâhiyeti olamaz. Ve mikdar‑ı malum bedel vermek üzere memuru izniyle âhara ferâğ eyledikden sonra mefrûğun‑leh tarafından bedel‑i mezkûr fâriğ bulunan
kimseye i‘tâ olunmadığı hâlde fâriğin veyahud vefatından sonra hakk‑ı intikale nâil olan vârislerinin mefrûğun‑lehden veyahud mefrûğun‑leh fevt olmuş ise hakk‑ı intikale nâil olan vârislerinden ol araziyi istirdâd ve zabta salâhiyetleri vardır. Ve bedel‑i merkûm i‘tâ olunduğu takdirde
ber‑vech‑i muharrer dava ve istirdâda salâhiyet kalmaz.
Otuz Dokuzuncu Madde
Bir kimse arazisini meccânen ve gerek bedel‑i malum mukabilinde memuru izniyle âhara
ferâğ‑ı mu‘teber‑i kat‘î ile fâriğ oldukdan sonra ferâğından rücû‘ edemez.
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[13]

Kırkıncı Madde
Bir kimse arazisini memuru izniyle âhara ferâğ eyledikden sonra mefrûğun‑lehin izni bulunmaksızın tekrar bir başkasına dahi ferâğ eylese ferâğ‑ı sânî mu‘teber değildir.
Kırk Birinci Madde
İşbu maddeye fî 19 Şaban sene [1]291 tarihinde
zeyl olunan kanun zîrde mukayyeddir.

Bi'l‑iştirak arazi tasarruf eden kimesne halît ve şerîkinin izni olmaksızın hissesini meccânen veya bedel mukabilinde fâriğ olamaz; olduğu hâlde ol şerîkin beş seneye kadar hîn‑i talebdeki bedel‑i misl ile ol hisseyi alan kimseden almağa salâhiyeti vardır ve bu beş sene sıgar ve cünûn
ve müddet‑i sefer ba‘îd diyarda bulunmak gibi a‘zâr ile mürûr etse bile ol müddet mürûrunda
davaya salâhiyeti kalmaz ve eğer hîn‑i ferâğda şerîk‑i mezkûr izin vermek veyahud kendüye
teklif olunup da almakdan istinkâf etmek ile ıskât‑ı hak eylemiş ise muahharan dava edemez.
Kırk İkinci Madde
Şürekâ‑yı selâseden veyahud daha ziyade şerîklerden biri hissesini âhara fâriğ olacak oldukda diğer şerîklerden birisi âhar üzerine tercih olunamayıp diğerleri dahi tâlib oldukları hâlde
ol hisseyi bi'l‑iştirak almağa hakları vardır. Ve şürekâ‑yı merkûmeden biri hissesini tamamen
diğer şerîkine fâriğ olsa şerîk‑i âhar ol hisseden hisse‑i musîbesini alabilir ve madde‑i sâbıkada
beyân olunan hükümler bunlar hakkında dahi cârîdir.
Kırk Üçüncü Madde
Bir kimse âharın veyahud şerîkinin arazisini mutasarrıfı tarafından ferâğa vekâleti olmaksızın memuru izniyle âhara fuzulen fâriğ oldukda ol arazinin mutasarrıfı ferâğ‑ı mezkûru mücîz
olmadığı hâlde memuru ma‘rifetiyle fuzulî teferruğ ve zabt eden kimesneden arazisini istirdâd
eder.
[14]

Kırk Dördüncü Madde

Üzerinde diğerinin mülk eşcâr veya ebniyesi bulunup da ol eşcâr veya ebniyeye tebaiyetle
ziraat ve tasarruf olunan araziyi, mutasarrıfı, eşcâr ve ebniyenin sahibi tapu‑yı misliyle almağa
tâlib iken gerek meccânen ve gerek bedel mukabilinde âhara fâriğ olamaz. Fâriğ olmuş olduğu
hâlde on seneye kadar taleb ve davaya salâhiyeti olup ol araziyi hîn‑i talebdeki bedel‑i misliyle
almağa hakkı vardır. Ve bu hususda sıgar ve cünûn ve müddet‑i sefer ba‘îd diyarda bulunmak
gibi özürler mu‘teber değildir.
Kırk Beşinci Madde
Bir karyenin hududu dahilinde olup bâ‑tapu tasarruf olunan araziyi mutasarrıfı bulunan kimse diğer karye ahalisinden bir kimseye fâriğ olduğu hâlde ol arazinin bulunduğu karye
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ahalisinden yere zarureti olanların ol araziyi bedel‑i misliyle bir seneye kadar taleb ve davaya
salâhiyeti vardır.
Kırk Altıncı Madde
Emlâkde cârî olan şüf‘a arazi‑i emîriye ve mevkûfede cârî değildir. Yani bir kimse mutasarrıf olduğu arazisini bedel‑i malum mukabilinde âhara ferâğ eylediği hâlde hem‑hududu bulunan kimsenin "Ol bedel ile ben teferruğ ederim." deyu davaya salâhiyeti yokdur.
Kırk Yedinci Madde
"Şu kadar dönüm veya zirâ‘" deyu ferâğ olunan arazide dönüm ve zirâ‘a itibar olunup amma
tayin ve irâe‑i hudud olunarak ferâğ olunan arazide gerek dönüm ve zirâ‘ zikrolunsun ve gerek zikrolunmasın dönüm ve zirâ‘a itibar olunmayarak yalnız hududa itibar olunur. Mesela bir
kimse "Yirmi beş dönüm gelir." deyu arazisini irâe ve tahdid ederek âhara fâriğ oldukdan sonra
arazi‑i mezkûrenin otuz iki dönüm olduğu zâhir olmasıyla "Yedi dönümünü tefrîk ile geriye alırım
yahud ziyade akçe isterim." deyu mefrûğun‑lehe müdahale edemeyeceği misillü ferâğından sonra
vefat eylese evlâdı yahud babası [15] ya anası dahi müdahaleye muktedir olamaz. Ve kezâ arazi‑i
mezkûre on sekiz dönüm çıksa mefrûğun‑leh dahi ol arazi bedelinden yedi dönüme isabet eden
mikdarı istirdâd edemez.
Kırk Sekizinci Madde
Bir kimse arazisini âhara fâriğ oldukda üzerinde Hudâyî‑nâbit eşcâr yere tâbi olduğundan
ferâğda beher hâl dahil olur. Amma ol arazi üzerinde bulunan mülk eşcârı hîn‑i ferâğda zikrederek bey‘ etmedikçe ol eşcârı mefrûğun‑lehin zabta salâhiyeti yokdur.
Kırk Dokuzuncu Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan arazi üzerine memuru ma‘rifetiyle muahharan gars ve ihdâs kılınmış olan mülk eşcâr ve kürûm ve ebniyeyi sahibi bulunanlar âhara bey‘ eyledikleri hâlde yerleri
dahi memuru ma‘rifetiyle eşcâr ve kürûm ve ebniyeyi iştirâ eden kimseye ferâğ etdirilir. Yeri
arz‑ı mîrî ve eşcârı mülk olan korular hakkında dahi bu vechile muamele olunur.
Ellinci Madde
Sağîr ve sağîre ve mecnûn ve mecnûnenin ve ma‘tûh ve ma‘tûhenin uhdelerinde olan arazilerini âhara ferâğları mu‘teber olmayıp bu suretde fâriğ olup da bülûğ ve ifâkatlerinden evvel
fevt olsalar ber‑vech‑i âtî hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara intikal eder; yok ise ol
arazi müstahıkk‑ı tapu olur.
Elli Birinci Madde
Sağîr ve sağîre ve mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhe arazi teferruğ ve tefevvuz
edemezler. Fakat haklarında mûcib‑i hayr ve menfaat olacağı derkâr ise veli ve vasileri onlar için
bi'l‑velâye ve bi'l‑vesâye arazi alabilirler.
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[16]

Elli İkinci Madde
Sağîr ve sağîrenin baba ve analarından intikal etmiş veyahud âhar suretle uhdelerine geçmiş olan araziyi veli ve vasileri zaruret‑i deyn veya zaruret‑i nafaka için veyahud diğer bir sebebe
mebnî âhara ferâğ edemez ve kendi uhdelerine dahi geçiremez. Ferâğ eyledikleri veya uhdelerine
geçirdikleri hâlde sağîr ve sağîre bâliğ ve bâliğa ve tasarrufa kâdir ve kâdire olduklarından sonra on seneye kadar arazilerini memuru ma‘rifetiyle zü'l‑yed bulunan kimseden istirdâd ve zabt
ederler ve kable'l‑bülûğ vefat etdiklerinde arazi‑i merkûme hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var
ise onlara intikal eder; yok ise müstahıkk‑ı tapu olur. Fakat sağîr ve sağîre uhdelerinde bulunan
çiftlikler veli ve vasileri ma‘rifetiyle haklarında mûcib‑i zarar u ziyan olmayacak suretde idare
olunamayıp ve müştemilâtı kıymetli olmakla telef ve zâyi olmalarından sağîr ve sağîre hakkında
hasar‑ı küllî terettüb edeceği tahakkuk ederek müsevveg‑ı şer‘îye binâen satılmaları lâzım gelip
de ebniye ve müştemilât‑ı sairenin araziden tefrîkı sebebiyle sırf arazinin ibkâsı sağîr ve sağîre
hakkında muzır olduğu şer‘an tebeyyün ve tahakkuk eder ise taraf‑ı şer‘den izin hücceti alınarak
ol müştemilât ile bile arazisi dahi kıymet‑i misliye ve hakikiyesiyle satılabilir ve ber‑minvâl‑i
muharrer satıldıkdan sonra sağîr ve sağîrenin ba‘de'l‑bülûğ ol arazi ve müştemilât‑ı saireyi istirdâd ve zabt eylemeğe salâhiyeti kalmaz. Mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhenin arazilerinde dahi hüküm bu minvâl üzeredir.
Elli Üçüncü Madde
Arazi‑i mîriye ve mevkûfe üzerine eşcâr ve kürûm gars olunarak ittihâz kılınmış olan bâğ
ve bâğçenin veyahud ihdâs olunmuş olan ebniyenin mutasarrıf ve mutasarrıfeleri sağîr ve sağîre
ve mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhe bulundukları hâlde veli ve vasileri bu makûle bâğ
ve bâğçeleri ve ebniyeyi müsevvegât‑ı şer‘iyeye binâen âhara satabilirler ve ol emlâke tebaiyetle
yerlerini dahi fâriğ olabilirler.

Fasl‑ı sâlis: Arazi‑i mîriyenin suret‑i intikali beyânındadır.
Elli Dördüncü Madde
Arazi‑i mîriye ve mevkûfe mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden biri fevt oldukda uhdesinde
olan arazi erkek ve kız evlâdına [17] gerek arazinin olduğu mahalde bulunsunlar ve gerek diyar‑ı
âharda olsunlar meccânen ve bilâ‑bedel mütesâviyen intikal eyler. Yalnız erkek veyahud yalnız
kız evlâdı olur ise kezâlik bilâ‑bedel müstakillen intikal eder. Arazi mutasarrıflarından biri fevt
olup da zevcesi hamile bulunduğu hâlde ol arazi hamlin zuhuruna kadar tevkif olunur.
Elli Beşinci Madde
Arazi‑i mîriye ve mevkûfe mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden bilâ‑veled vefat edenlerin
arazisi babası var ise ona, yok ise vâlidesine ber‑minvâl‑i sâbık meccânen intikal eder.
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Elli Altıncı Madde
Müteveffâ ve müteveffâtın bazı evlâdı hâzır ve mevcud ve bazı evlâdı gaybet‑i münkatı‘a
ile gâib ve mefkûd olduğu hâlde arazisi, hâzır ve mevcud olanlara verilir. Ancak gâib olan, babasının veya anasının vefatı tarihinden itibaren üç sene müddet zarfında zuhur eder ise yahud
hayatda olduğu mütehakkık olur ise ol araziden hissesini alır. Baba ve ana hakkında dahi hüküm
bu vechiledir.
Elli Yedinci Madde
Üç sene gaybet‑i münkatı‘a ile gâib olup hayât u memâtı malum olmayan kimsenin arazisi
madde‑i sâbıkada beyân olunduğu vechile evlâdına ve evlâdı yok ise babasına ve babası yok ise
anasına intikal eder ve bunlardan biri olmadığı hâlde müstahıkk‑ı tapu olur; yani ber‑vech‑i âtî
hakk‑ı tapu ashâbı var ise tapu‑yı misliyle onlara ve eğer yok ise bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz
olunur.
Elli Sekizinci Madde
Asâkir‑i şahaneden olup diyar‑ı âharda bilfi‘l hizmet‑i askeriyede bulunmakda olan kimseye gerek hayatı malum olsun ve gerek gaybet‑i münkatı‘a ile gâib bulunsun, babası ve anası veya evlâdı arazisi, kendisine intikal ederek mevti şer‘an tahakkuk eylemedikçe ol arazi bir
kimseye tefvîz olunamaz. Şâyed tefvîz olunmuş ise [18] ol kimse her ne zaman zuhur eder ise
kendisine intikal etmiş olan araziyi her kimin yedinde bulur ise ondan alarak zabt ve tasarrufa
salâhiyeti vardır. Fakat hukuk‑ı araziyi sıyâneten bu misillü asâkir‑i şahanenin arazileri, emvâl
ve eşyalarını hıfz eden akraba ve ümenâlarına, yok ise bir âhar kimesneye ziraat etdirilip hukuk‑ı
arz tahsil ve istîfâ olunur.

Fasl‑ı râbi‘: Arazi‑i mîriyenin mahlûlâtı beyânındadır.
Elli Dokuzuncu Madde
Arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden evlâdı ve babası ve anası olmadığı hâlde vefat
edenlerin arazisi Evvelâ: li‑ebeveyn ve li‑eb er karındaşına tapu‑yı misliyle yani ol yerlerin mikdar ve dönümünü ve hududunu ve hasbe'l‑mevki kuvve‑i nâbitesine göre şeref ve itibarını bilir
bî‑garaz erbâb‑ı vukûfun takdir eyledikleri bedel‑i muayyen ile verilir ve on seneye kadar taleb
ve istirdâda salâhiyeti vardır. Sâniyen: Li‑ebeveyn ve li‑eb er karındaşı yok ise gerek ol arazinin
bulunduğu karye ve kasabada sâkine ve gerek âhar mahalde mutavattıne olan li‑ebeveyn ve li‑eb
kız karındaşına kezâlik tapu‑yı misliyle verilir ve beş seneye kadar taleb ve davaya salâhiyetleri
vardır. Sâlisen: Li‑ebeveyn ve li‑eb kız karındaşı yok ise oğlunun oğluyla oğlunun kızına seviyyen
kezâlik tapu‑yı misl ile verilir ve on seneye değin taleb ve davaya salâhiyetleri vardır. Râbi‘an: Oğlunun oğlu ve oğlunun kızı yok ise zevcine veyahud zevcesine kezâlik tapu‑yı misliyle verilir ve
on seneye değin taleb ve davaya salâhiyetleri vardır. Hâmisen: Zevci veyahud zevcesi yok ise li‑üm
er ve kız karındaşına kezâlik seviyyen tapu‑yı misliyle verilir ve beş seneye değin taleb ve davaya
salâhiyetleri vardır. Sâdisen: Li‑üm er ve kız karındaşı yok ise kızının oğluyla kızının kızına kezâlik
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seviyyen tapu‑yı misliyle verilir ve beş seneye değin taleb ve davaya salâhiyetleri vardır. Sâbi‘an:
Kızının oğlu ve kızının kızı yok ise arazi üzerinde mülk eşcâr veyahud mülk ebniyesi bulunduğu
hâlde eşcâr veya ebniye intikal eden veresesine kezâlik seviyyen tapu‑yı misliyle verilir ve on
seneye kadar taleb ve davaya salâhiyeti vardır. Zikrolunanlardan mâadâ akrabadan olarak hakk‑ı
tapu ashâbı yokdur. Ber‑minvâl‑i meşrûh veresesi dahi olmadığı hâlde: Sâminen: Ol arazide
şerîk ve halît bulunanlara kezâlik tapu‑yı misliyle verilir ve beş seneye kadar taleb ve davaya salâhiyeti vardır. Tâsi‘an: Şerîk ve halîtı yok ise ol arazinin bulunduğu karye ahalisinden yere zaruret
ve ihtiyacı olanlara kezâlik tapu‑yı misliyle verilir ve bir seneye kadar taleb ve davaya salâhiyeti
vardır. Ve ehl‑i karyeden yere zarureti olanlar müte‘addid olup da cümlesi birden ber‑minvâl‑i
muharrer müstahıkk‑ı tapu olan araziyi almağa tâlib olurlar ise ol arazinin [19] taksiminde bir
gûne mahzur ve mazarrat olmadığı hâlde bi't‑taksim herkese parça parça tefvîz kılınır ve kâbil‑i
taksim olmadığı veyahud taksiminde bazı mertebe mazarrat bulunduğu suretde içlerinden en
ziyade yere ihtiyacı olana verilir. İhtiyacda müsâvât üzere oldukları takdirde bizzat ve bilfi‘l hizmet‑i askeriyede bulunup da tekmîl‑i memuriyet ederek vatanına gelmiş olan var ise ona, yok
ise beynlerinde kur‘a atılarak ismine isabet eden kimseye verilir ve bunlardan birine verildikden
sonra diğerinin muahharan bir vechile taleb ve davaya salâhiyeti olamaz.
Altmışıncı Madde
Arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden biri hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri yani evlâdı ve babası ve anası olmayarak fevt oldukda ber‑minvâl‑i muharrer hakk‑ı tapu ashâbı dahi
olmadığı veyahud olup da hakk‑ı tapuları olduğu araziyi tapu‑yı misliyle almakdan istinkâf ile
ıskât‑ı hak eyledikleri hâlde ol arazi sırf mahlûl olarak bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz olunur. Fakat
hakk‑ı tapu ashâbı sağîr ve sağîre ve mecnûn ve mecnûne ise gerek kendilerinin ve gerek veli ve
vasilerinin ıskât‑ı hak etmeleri mu‘teber değildir.
Altmış Birinci Madde
Bâlâda mezkûr hakk‑ı tapu ashâbının taleb ve davaya salâhiyetlerinde tayin olunan müddetler arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinin vefatları tarihinden itibar olunup ol müddetler zarfında ol arazi gerek âhara verilmiş olsun ve gerek kimseye verilmemiş bulunsun hîn‑i talebdeki
tapu‑yı mislini vererek hakk‑ı tapu ashâbı ol araziyi cânib‑i mîrîden tefevvuz edebilirler ve tayin olunan müddetler mürûr eyledikden veyahud hakk‑ı tapu ashâbı ıskât‑ı hak eylediklerinden
sonra hakk‑ı tapu davasına itibar olunmaz ve sıgar ve cünûn ve müddet‑i sefer ba‘îd diyarda bulunmak gibi özürleri hakk‑ı tapu davası hakkında mu‘teber tutulmayıp tayin olunan müddetler
a‘zâr‑ı mezkûre ile mürûr etmiş olsa bile hîn‑i inkızâsında hakk‑ı tapu sâkıt olur.
Altmış İkinci Madde
Derecede müsâvî olan hakk‑ı tapu ashâbından biri hakk‑ı tapusu olduğu arazi‑i mahlûleden hissesini tapu‑yı misliyle almakdan istinkâf ederek ıskât‑ı hak eylediği suretde diğeri ol
araziyi tamamen ve kâmilen tapu‑yı misliyle alabilir.
[20]
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Altmış Üçüncü Madde
Hakk‑ı tapu ashâbından sağîr ve sağîre veyahud mecnûn ve mecnûne olanların ve müddet‑i sefer ba‘îd, âhar diyarda bulunanların hakk‑ı tapuları olduğu arazi‑i mahlûle uhdelerine
ihale olunamadığı suretde ol arazinin tapusu te’hir ve tevkif olunmayıp derecelerine göre davaya
salâhiyet için tahdid olunan müddet içinde taleb ve davaya salâhiyetleri olmak üzere onların
mertebesinde veyahud mâ‑dûnunda hakk‑ı tapu ashâbı var ise usulü üzere tapu‑yı misliyle onlara, yok ise veyahud ıskât‑ı hak eder ise bi'l‑müzâyede tâlibine verilir.
Altmış Dördüncü Madde
Dokuz mertebe itibar olunan hakk‑ı tapu ashâbından derecede mukaddem bulunanlar
hakk‑ı tapuları olduğu araziyi tapu‑yı misliyle almakdan istinkâf ederek ıskât‑ı hak eyledikleri hâlde derece‑i sâniyede bulunanlara teklif olunur. Onlar dahi istinkâf eyledikleri hâlde derece‑i ahîrede bulunanlara kadar sırasıyla teklif olunarak cümlesi almakdan istinkâf eyledikleri suretde ol vakit
bi'l‑müzâyede tâlibine verilir. Ashâb‑ı hakk‑ı tapudan biri hakk‑ı tapusu olduğu araziyi tapulamazdan mukaddem vefat eylediği hâlde evlâdına ve verese‑i sairesine hakk‑ı tapusu intikal eylemez.
Altmış Beşinci Madde
Sağîr ve sağîre ve mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhe hakk‑ı tapu ashâbından
bulundukları hâlde haklarında hayr ve menfaati câlib olduğu suretde veli ve vasileri onlar için
hakk‑ı tapuları olan araziyi tapu‑yı misliyle alırlar.
Altmış Altıncı Madde
Üzerinde ecânibden bir kimsenin mülk eşcâr ve ebniyesi bulunup da ol eşcâr ve ebniyeye
tebaiyetle ziraat ve tasarruf olunan arazi mutasarrıfı bâlâda muharrer hakk‑ı tapu ashâbından
biri olmadığı hâlde vefat eder ise ol kimse [21] sairi üzerine tercih olunup tâlib olursa bedel‑i
misliyle ona ihale olunur ve eğer ona teklif olunmayarak âhara verilmiş ise on seneye kadar ol
kimsenin hîn‑i talebdeki bedel‑i misl ile ol araziyi taleb ve davaya salâhiyeti vardır.
Altmış Yedinci Madde
İşbu maddeye zeyl olunmak üzere fî 24 Muharrem sene [12]87
tarihiyle müverrah fıkra‑i kanuniye yirmi üç kâğıd
aşağıya kaydolunmuş olmakla şerh verildi.

Hakk‑ı tapu ashâbından olup da asâkir‑i nizâmiye silkinde bilfi‘l ve bizzat ifa‑yı hizmet
eylediği mütehakkık olan kimesnelere hakk‑ı tapusu teveccüh eden araziden beş dönüm mikdarı meccânen ve bilâ‑bedel ihale olunur ve beş dönümden ziyadesi hakkında sair ashâb‑ı hakk‑ı
tapu gibi muamelât‑ı kanuniye icra kılınır.
Altmış Sekizinci Madde
Arazinin derece‑i kâbiliyetine göre bir veya iki sene ve hasbe'l‑mevki şâz olarak daha
ziyadece mücerred dinlendirmek veyahud tarlayı su basıp bir müddetden sonra su çekilerek
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ziraate salâhiyet kesb edinceye kadar ol tarlayı hâlî bırakmağa lüzum görünmek ve esir olmak
gibi a‘zâr‑ı sahîhadan biri tahakkuk etmeksizin bir tarlayı mutasarrıfı ziraat etmeyip ve i‘âre veya
icâr suretiyle dahi etdirmeyip de üç sene ale't‑tevâlî tatil eder ise gerek arazinin olduğu mahalde
olsun ve gerek müddet‑i sefer ba‘îd olan mahalde bulunsun ol tarla müstahıkk‑ı tapu olup mutasarrıf‑ı sâbıkı müceddeden tefevvuza tâlib olur ise bedel‑i misliyle yeniden ona tefvîz olunur;
tâlib olmaz ise ol vakit bi'l‑müzâyede tâlibine ihale kılınır.
Altmış Dokuzuncu Madde
Bir kimsenin uhde‑i tasarrufunda bulunan araziyi müddet‑i medîde su basıp ba‘dehû su
çekildikde ol arazi müstahıkk‑ı tapu olmayıp mutasarrıf‑ı sâbıkı ke'l‑evvel zabt ve tasarruf eder.
Mutasarrıf‑ı sâbıkı fevt olmuş ise evlâdı veyahud babası ve anası zabt u tasarruf eyler. Bunlardan
biri yok ise hakk‑ı tapu ashâbına tapu‑yı misliyle verilir ve su çekilip de ziraata salâhiyet kesb eyledikden sonra kendisi veyahud ber‑minvâl‑i sâbık hakk‑ı intikale nâil olanlar tasarruf etmeyip
bilâ‑özr üç sene ale't‑tevâlî tatil ederler ise müstahıkk‑ı tapu olur.
[22]

Yetmişinci Madde

Bir kimse arazisini ale't‑tevâlî iki sene bilâ‑özr terk ve tatil eyledikden sonra âhara fâriğ
oldukda veyahud fevt olup da ol arazi evlâdına veya babasına veya anasına intikal eyledikde
mefrûğun‑leh veyahud işbu hakk‑ı intikale nâil olanlar dahi ol kimsenin tatilini takiben bir veyahud iki sene bilâ‑özr tatil ederler ise ol arazi müstahıkk‑ı tapu olmaz.
Yetmiş Birinci Madde
Bilâ‑özr üç sene ale't‑tevâlî ber‑minvâl‑i muharrer tatil olunduğu sâbit ve mütehakkık
olan yerlerin mutasarrıfı üç sene tamamında memuru tarafından âhara verilmeksizin evlâdını
yahud babası veya anasını terk ederek fevt oldukda ol yerler onlara meccânen intikal etmeyip ancak kendilerine tapu‑yı misliyle teklif olunur. İstinkâf eyledikleri veyahud ol yerlerin mutasarrıfı hakk‑ı intikale nâil varisleri olmayarak fevt olduğu hâlde hakk‑ı tapu ashâbı aranılmayarak
bi'l‑müzâyede tâlibine ihale kılınır.
Yetmiş İkinci Madde
Bir karye veyahud kasaba ahalisi umumen veyahud bazısı bir özr‑i sahîha mebnî terk‑i
vatan eyledikleri hâlde mutasarrıf oldukları arazi müstahıkk‑ı tapu olmaz. Fakat bilâ‑özr terk‑i
diyar ederek veyahud terk‑i vatana mecburiyet veren özr‑i sahîhin mündefi‘ olduğu tarihden
itibaren üç sene zarfında vatanlarına avdet etmeyerek arazilerini bilâ‑sebeb tatil ederler ise ol
vakit müstahıkk‑ı tapu olur.
Yetmiş Üçüncü Madde
Diyar‑ı âharda olarak bilfi‘l ve bizzat hizmet‑i askeriyede istihdam olunmakda olan asâkir‑i şahanenin uhdelerinde olan arazi gerek müste’cir ve müsta‘îr yedlerinde bulunsun ve
gerek alâ‑hâlihî terk ve tatil olunsun mevtleri tebeyyün etmedikçe bir vechile müstahıkk‑ı tapu
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olamaz. Şâyed ol arazi âhara verilmiş olursa tekmîl‑i müddet ve hizmet ederek memleketlerine
avdetlerinde arazilerini her kimin yedinde bulurlar ise alırlar.
[23]

Yetmiş Dördüncü Madde

Müddet‑i sefer ba‘îd mahalde bulunup hayatı malum olan kimseye gerek zükûr ve gerek
inâs gerek ebeveyninden ve gerek evlâdından arazi intikal etdikde o kimse kendisine intikal
etmiş olan araziyi bizzat gelerek tasarruf etmeyip veyahud tarafından birini mektubla ve âhar
suretle emr‑i ziraate tevkîl eylemeyip üç sene bilâ‑özr mütevâliyeten terk ve tatil eylese ol arazi
müstahıkk‑ı tapu olur.
Yetmiş Beşinci Madde
Arazi mutasarrıf ve mutasarrıfelerinden biri vefat edip de hakk‑ı intikale nâil olan varisleri gaybet‑i münkatı‘a ile gâib olarak hayât u memâtları malum olmasa ol arazi müstahıkk‑ı tapu
olur. Ancak ol kimsenin vefatı tarihinden itibaren üç seneye kadar zuhur ederler ise ol araziyi
meccânen zabt eylemeğe salâhiyetleri vardır ve bu üç sene müddet mürûrundan sonra zuhur etse
taleb ve davaya muktedir olamazlar.
Yetmiş Altıncı Madde
Sağîr ve sağîre ve mecnûn ve mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhenin uhdelerinde bulunan
arazi hiçbir hâlde tatil ile müstahıkk‑ı tapu olmaz. Veli ve vasileri bilâ‑özr üç sene ale't‑tevâlî
ziraat etmeyip ve etdirmeyip tatil ederler ise memuru tarafından ol araziyi bizzat ziraat eylemek
veyahud etdirmek hususları veli ve vasilerine teklif olunur. Ziraatden imtinâ‘ ve istinkâf eyledikleri hâlde mücerred tatilden vikâyeten memuru tarafından ol arazi icâre‑i misliye ile istîcâra
tâlib olanlara icâr olunup müste’cirden alınacak icâre‑i muayyene sağîr ve sağîre ve mecnûn ve
mecnûne ve ma‘tûh ve ma‘tûhe için veli ve vasilerine i‘tâ kılınır ve sağîr ve sağîre ve mecnûn ve
mecnûne ba‘de'l‑bülûğ ve ba‘de'l‑ifâka arazilerini yed‑i müste’cirden istihlâs ederler.
Yetmiş Yedinci Madde
Arazi‑i mahlûleyi cânib‑i mîrîden tefevvuz eylemeksizin hakk‑ı tapu ashâbından derecede
mukaddem olan kimse [24] ketm ve ihfâ ve on seneden ekal müddet fuzulî zabt u tasarruf eylemiş olduğu tahakkuk eder ise ol vakitdeki tapu‑yı misli kendisinden alınarak ol arazi uhdesine
tefvîz kılınır. Tâlib olmadığı hâlde diğer hakk‑ı tapu sahibi olup da derecesine göre muayyen
olan müddeti geçmemiş ise ona ve eğer yok ise veyahud olup da ıskât‑ı hak eder ise bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz olunur. Ve eğer ber‑minvâl‑i muharrer on seneden ekal müddet fuzulî zabt
ve ziraat eylediği tahakkuk eden kimse ecânibden ise ol arazi yedinden alınarak ol zamandaki
tapu‑yı misliyle hakk‑ı tapu sahibine ihale kılınır. Hakk‑ı tapu sahibi yok ise veya ıskât‑ı hak
eder ise bi'l‑müzâyede tâlibine verilir.
Yetmiş Sekizinci Madde
Bir kimse arazi‑i mîriye ve mevkûfeyi bilâ‑nizâ‘ on sene ziraat ve tasarruf etmiş olur
ise hakk‑ı kararı sâbit olup gerek yedinde ma‘mûlün‑bih sened bulunsun ve gerek asla sened
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bulunmasın ol araziye mahlûl nazarıyla bakılmayıp yedine meccânen ve müceddeden tapu senedi verilmek lâzım gelir. Fakat ol arazi mahlûl olmuş iken bi‑gayrı hakkın zabt eylemiş olduğunu
kendisi ikrar ve itiraf ederse mürûr‑ı zamana itibar olunmayıp ol arazi tapu‑yı misliyle kendisine
teklif olunur ve eğer kabul etmez ise bi'l‑müzâyede tâlibine verilir.
Yetmiş Dokuzuncu Madde
Mahlûl olan arazi‑i mîriye ve mevkûfeyi sâlifü'z‑zikr iki maddede beyân olunduğu vechile
fuzulî zabt ve ziraat ve hukuk‑ı araziyi tamamıyla eda ve ifa eden kimseden noksan‑ı arz veyahud
ecr‑i misil nâmıyla bir şey alınamaz.
Sekseninci Madde
Bir kimse tasarrufunda olan tarlasını ekdikden sonra hakk‑ı intikale nâil veresesi olmaksızın fevt olup memuru ol tarlayı hakk‑ı tapu sahibine yahud diğer tâlibine ihale ve tefvîz eylediği
suretde ol tarlada bitmiş olan mezrû‘ât müteveffâ ve müteveffâtın terekesinden ma‘dûd olup tarlayı
alan kimsenin ol mezrû‘âtı kaldırtmağa veyahud ücret deyu vereseden bir nesne almağa salâhiyeti yokdur. Saky ve inbât ile hâsıl olan ot dahi [25] mezrû‘ât‑ı merkûme hükmündedir. Amma
müteveffânın amelinin medhaliyeti olmaksızın Hudâyî‑nâbit olan ot vereseye intikal eylemez.
Seksen Birinci Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan arazi‑i mîriye üzerine memuru izniyle muahharan mülk eşcâr
ve kürûm gars olunarak ittihâz kılınmış olan bâğ ve bâğçenin ve ihdâs olunmuş olan mülk ebniyenin sahibi fevt oldukda ol eşcâr ve kürûm ve ebniye müteveffânın veresesine emlâk‑i saire
gibi mevrûs oldukdan sonra eşcâr ve kürûm ve ebniye yerleri için takdir olunan bedelden yalnız
resm‑i intikal misillü harc alınarak eşcâr ve kürûm ve ebniyeden hisse‑i irsiyelerine göre ol
yerler vereseye meccânen tefvîz kılınıp Defterhâne‑i Âmire'de olan kayıdları bi't‑tashih derdest
bulunan senedlere hâmiş tahrîr olunur.
Seksen İkinci Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan arz‑ı mîrî üzerine ihdâs kılınmış olan mülk değirmen ve ağıl ve
mandıra ve ebniye‑i saire harâb olup eser‑i bina kalmadıkdan sonra ol ebniyenin yeri müstahıkk‑ı tapu olur. Ebniye sahibi tâlib olur ise ona, tâlib olmaz ise âhara verilir. Fakat bu makûle
yerler mukaddemâ ebeveynden ya evlâddan intikal edip veyahud sair suretle ebniye sahibinin
uhde‑i tasarrufunda bulunup da icâre‑i maktû‘ası cânib‑i mîrîye eda olunmakda ise ol yerler
ebniye sahibi yedinden alınmaz ve tasarrufuna mümâna‘at kılınmaz.
Seksen Üçüncü Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan arz‑ı mîrî üzerine mülk eşcâr ve kürûm gars olunarak ittihâz
kılınmış olan bâğ ve bâğçenin eşcâr ve kürûmu kuruyup veya kal‘ olunup eşcâr ve kürûmdan
bir gûne eser kalmadıkdan sonra ol eşcâr ve kürûm yeri müstahıkk‑ı tapu olur. Eşcâr ve kürûm
sahibleri tâlib olurlar ise onlara, tâlib olmazlar ise âhara verilir. Fakat bu makûle yerler mukaddemâ ebeveynden ya evlâddan intikal etmiş veyahud sair suretle eşcâr ve kürûm sahiblerinin
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mukaddemâ uhde‑i tasarruflarında bulunmuş ise ol yerler mutasarrıfları yedlerinden alınmaz ve
tasarruflarına mümâna‘at olunmaz.
[26]

Seksen Dördüncü Madde

Bâ‑tapu tasarruf olunan yaylak ve kışlağa mevsiminde bilâ‑özr üç sene ale't‑tevâlî çıkılmaz ve resmi verilmez ise müstahıkk‑ı tapu olur.
Seksen Beşinci Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan ve kadimî öşr‑i mahsul alınagelen çayır bilâ‑özr üç sene ale't‑tevâlî
otu biçilmeyip ve öşrü verilmeyip de tatil olunur ise müstahıkk‑ı tapu olur.
Seksen Altıncı Madde
Hakk‑ı tapu ashâbından biri hakk‑ı tapusu olduğu araziyi tapu‑yı misliyle tefevvuz edecek
olduğu suretde ecânibden diğer kimse tapu‑yı misl üzerine zam ile tefevvuza tâlib olursa ona
itibar olunmaz.
Seksen Yedinci Madde
Mahlûl olan arazi‑i mîriye ve mevkûfe bi'l‑müzâyede bedel‑i misl‑i mukarreriyle bir kimseye tefvîz ve ihale kılındıkdan sonra ziyade bahâ verir zuhur eder ise "Henüz sened verilmedi."
deyu ol kimseye müdahale olunmaz ve tefevvuz eylemiş olduğu arazi yedinden alınmaz. Fakat
arazi‑i mahlûle bir kimse[ye] tefvîz olundukdan sonra tapu‑yı mislinden noksan‑ı fâhiş ile tefvîz
olunduğu zâhir ve mütehakkık olur ise tefvîz tarihinden itibaren on sene içinde ol arazinin hîn‑i
tefvîzindeki tapu‑yı misli ol kimseye tekmîl etdirilip tekmîl etmez ise mukaddemâ vermiş olduğu akçe kendisine reddolunarak ol arazi tâlibine ihale kılınır. Ve eğer tefevvuz tarihinden itibaren on sene geçmiş ise ol kimseye taarruz olunmaz ve tefevvuz eylediği arazi yedinden alınmaz
ve böyle arazi‑i mahlûle hakk‑ı tapu ashâbından bir kimse[ye] tapu‑yı misliyle tefvîz kılındıkdan
sonra dahi hüküm bu vechiledir.
[27]

Seksen Sekizinci Madde

Bir kazada Tapu memuru olan kimse mahlûl ve müstahıkk‑ı tapu olan araziyi zaman‑ı
memuriyetinde tefevvuz edemeyeceği gibi gerek evlâdına ve gerek er ve kız karındaşına ve baba
ve anasına ve zevcesine ve köle ve câriyesine ve tebaasına tefvîz edemez. Fakat peder ve vâlidesinden ya evlâdından müntakil araziye mutasarrıf olur ve hakk‑ı tapu ashâbından ise diğer
kazanın Tapu memuru ma‘rifetiyle usulü üzere arazi tefevvuz edebilir.
Seksen Dokuzuncu Madde
Yeri arz‑ı mîrî ve binası bir cihete vakıf olan ebniye harâb olup eser‑i bina kalmadıkdan
sonra mütevellî tamir etmeyip icâre‑i zeminini dahi cânib‑i mîrîye eda etmediği hâlde ol yerler
mütevellî yedinden alınarak tâlibine verilir ve eğer mütevellî tamir eder veyahud mukâtaa‑i
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zeminini cânib‑i mîrîye eda eder ise müdahale olunmayıp mütevellî yedinde ibkâ olunur. Yeri
arazi‑i mevkûfeden ve binası cihet‑i uhrâya vakıf olan mahallerde dahi hüküm böyledir.
Doksanıncı Madde
Yeri arz‑ı mîrî ve kürûm ve eşcârı bir cihete vakıf olan bâğ ve bâğçe harâb olup eşcâr ve
kürûmdan eser kalmadıkdan sonra mütevellî‑i vakıf bulunan kimse ol bâğ ve bâğçe yerlerini
üç sene mütevâliyeten bilâ‑özr tatil edip mukâtaa‑i zeminini eda ve eşcâr ve kürûm gars ederek
hey’et‑i asliyesine ircâ‘ etmediği hâlde ol yerler müstahıkk‑ı tapu olur. Yeri arazi‑i mevkûfe ve
eşcâr ve kürûmu cihet‑i uhrâya vakıf olan mahallerde dahi hüküm bu vechiledir.
[28]

Bâb‑ı sânî: Arazi‑i metrûke ile arazi‑i mevât beyânında olup iki faslı şâmildir.
Fasl‑ı evvel: Arazi‑i metrûke beyânındadır.
Doksan Birinci Madde
Kadîmden bir karyeye veya bir kasabaya ihtitâben ve intifâ‘an mahsus olup baltalık tabir
olunan koru ve ormanların eşcârını ancak ol karye ve ol kasaba ahalisi kat‘ edip başka karye ve
kasaba ahalisinin kat‘ etmeğe salâhiyeti yokdur. Ve müte‘addid karyelere kezâlik mine'l‑kadîm
ihtitâben ve intifâ‘an mahsus olan koru ve ormanların eşcârını dahi ol karye ahalisi kat‘ edip sair
karyeler ahalisi kat‘ edemez ve bu makûle koru ve ormanların resmi yokdur.
Doksan İkinci Madde
Ahali‑i kurâya mahsus koru ve ormanlardan bir mikdarı ifrâz birle koru ittihâz olunmak veyahud ziraat için açmak üzere bir kimseye tefvîz ile bâ‑tapu müstakillen veya müştereken tasarruf
etdirilmez. Tasarruf eden olur ise cemî‘‑i zamanda ahalinin men‘ eylemeğe salâhiyeti vardır.
Doksan Üçüncü Madde
Tarîk‑ı âmm üzerine bir kimse ebniye ihdâs ya eşcâr gars edemez. Edecek olur ise hedm
ve kal‘ olunur. Ve'l‑hâsıl tarîk‑ı âmda bir vechile kimesne tasarruf edemez; tasarruf eden olur
ise men‘ olunur.
[29]

Doksan Dördüncü Madde

Bir karye ve kasaba dahilinde ya haricinde araba çekmek veya hayvanât birikmek gibi
ahalinin intifâ‘ı için terk olunmuş olan meydanlar ile namazgâh misillü mahaller tarîk‑ı âmm
hükmünde olarak alınıp satılmaz ve üzerine ebniye ihdâs ve eşcâr gars olunmaz ve bir kimseye
müstakillen tasarruf etdirilmez. Tasarruf eden olur ise ahali men‘ edebilir.
Doksan Beşinci Madde
Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed olup mine'l‑kadîm pazar ve panayır için terk ve tahsis
kılınmış olan yerler alınıp satılmaz ve bir kimseye müstakillen tasarruf eylemek üzere sened verilmez. Tasarruf eden olur ise men‘ olunur. Fakat bu makûle mahaller için mukayyed olan resm
her ne ise cânib‑i hazineden ahz ve istîfâ kılınır.
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Doksan Altıncı Madde
Bir karyenin umumen ahali‑i müctemi‘asına mine'l‑kadîm terk ve tahsis kılınan harman
yeri alınıp satılmaz ve sökülüp ziraât ve harâset olunmaz ve üzerine bir gûne ebniye ihdâs ve
inşasına ruhsat verilmez ve müstakillen veya müştereken tapu senediyle tasarruf kılınmaz. Tasarruf eden olur ise ahali men‘ eder ve bu makûle harman yerine diğer karye ahalisi mezrû‘âtını
naklederek dökemez.
Doksan Yedinci Madde
Bir karyeye mine'l‑kadîm mahsus olan merada yalnız ol karye ahalisi hayvanâtını ra‘y
eder ve âhar karye ahalisi ol meraya hayvanât süremez. İki veya üç ya daha ziyade karye ahalisi
beyninde mine'l‑kadîm müşterek olan mera her kangı karyenin hududu dahilinde bulunur ise
bulunsun ol karyeler ahalisi hayvanlarını müştereken ra‘y etdirip yek‑diğeri ra‘ydan men‘ edemezler ve böyle bir karye ahalisine bi'l‑istiklâl veyahud birkaç [30] karye ahalisine bi'l‑iştirak
mahsus olan kadimî mera yerleri alınıp satılmaz ve üzerine mandıra ve ağıl ve ebniye‑i saire
ihdâs olunmaz ve kürûm ve eşcâr garsile bâğ ve bâğçe ittihâz kılınmaz. Ebniye ve eşcâr ihdâs ve
gars eden olur ise cemî‘‑i zamanda ahali hedm ve kal‘ etdirebilir ve arazi‑i mezrû‘a misillü hiçbir
kimse tarafından sökülüp ziraât ve harâsete izin ve ruhsat verilmez ve ziraat eden olur ise men‘
olunup her ne vakit olsa mera olmak üzere ibkâ kılınır.
Doksan Sekizinci Madde
Mine'l‑kadîm ne mikdar arazi‑i muayyene mera olmak üzere terk ve i‘dâd kılınmış ise ol
mikdar arazi‑i muayyeneye mera denilip muahharan tayin ve ihdâs olunan hudud ve sınıra itibar
kılınmaz.
Doksan Dokuzuncu Madde
Bir karye veya kasaba dahilinde bulunan çiftliğin mine'l‑kadîm ol karye veya kasaba merasında ne mikdar hayvanâtı ra‘y olunagelmiş ise yine ol kadar hayvanâtı ra‘ydan men‘ olunamaz. Fakat bu makûle çiftlikâta ol kasaba ve karye meralarından başka mine'l‑kadîm müstakillen
mahsus olan meralar, ahali‑i kurâ ve kasabâta mine'l‑kadîm terk ve tahsis kılınmış olan meralar
gibi arazi‑i metrûkeden olmayıp bu makûle çiftlik meralarında yalnız mutasarrıfı hayvanâtını
ra‘y etdirip sairini ra‘ydan men‘ eder ve bunlar bâ‑tapu tasarruf olunup haklarında sair arazi‑i
mîriye muamelesi olunur ve bu misillü çiftlik meraları için öşre muâdil senevî icâre alınır.
Yüzüncü Madde
Bir karyeye mahsus veyahud birkaç karye beyninde müşterek olan merada karye ahalisinden bir kimsenin ne mikdar hayvanâtı ra‘y olunagelmiş ise ol hayvanâtın muahharan hâsıl
olan fürû‘u yani dölleri dahi ol merada ra‘ydan men‘ olunmaz ve ahali‑i kurânın hayvanâtına
müzâyaka verecek olduğu hâlde haricden ilâve ederek [31] hayvanât getirip ra‘y etdirmeğe ahali‑i karyeden bir kimsenin salâhiyeti yokdur. Ve bir karyeye haricden gelip müceddeden yurd
bina ederek tavattun edecek kimse ahali‑i karyenin hayvanâtına zaruret ve müzâyaka vermemek
üzere haricden bir mikdar hayvanât tedarik ve celb ederek ol karyenin merasında ra‘y etdirebilir.
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Ahali‑i karyeden bir kimsenin ol karye merasında ne mikdar hayvanâtı ra‘y olunagelmiş ise muahharan o kimsenin yurdunu alan kimesnenin dahi ol mikdar hayvanâtı ra‘ydan men‘ olunamaz.
Yüz Birinci Madde
Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed olup bir karye ahalisine müstakillen veyahud üç‑beş
karye ahalisine müştereken mine'l‑kadîm mahsus olan yaylak ve kışlağın otundan ve suyundan
yalnız kendilerine mahsus olan karyeler ahalisi intifâ‘ eyleyip ecânibden bulunan diğer kurâ ahalisi intifâ‘ edemez. Ve bu makûle yaylak ve kışlağın otundan ve suyundan intifâ‘ eden ahaliden
tahammüllerine göre cânib‑i mîrî için rüsûmât‑ı yaylakiye ve kışlakiye alınır. Ve böyle ahaliye
mahsus olan yaylak ve kışlaklar alınıp satılmaz ve tapu ile bir kimseye müstakillen tasarruf etdirilmez ve ahalinin rızası olmaksızın ziraât ve harâset dahi olunmaz.
Yüz İkinci Madde
Koru ve orman ve tarîk‑ı âmm ve panayır ve pazar ve harman yerleri ve mera ve kışlak
ve yaylak misillü mine'l‑kadîm ahaliye tahsis ve terk olunmuş olan arazi‑i metrûkeye müte‘allik
davalarda mürûr‑ı zamana itibar olunmaz.
Fasl‑ı sânî: Arazi‑i mevât beyanındadır.
Yüz Üçüncü Madde
Bâ‑tapu kimesnenin tasarrufunda olmayan ve mine'l‑kadîm ahali‑i kasabât ve kurâya tahsis kılınmayan ve aksâ‑yı umrândan [32] cehîru's‑savt olan kimsenin sayhası istimâ‘ olunmayacak derece kasaba ve karyeden ba‘îd bulunan kûhî ve taşlık ve kıraç ve pırnallık ve otlak gibi hâlî
mahaller arazi‑i mevât olup bu makûle yerlerden yere zarureti olan kimse rakabesi beytü'l‑mâle
aid olmak üzere meccânen memurunun izniyle müceddeden yer açıp tarla ittihâz edebilir. Ve
sair arazi‑i mezrû‘a hakkında mer‘iyyü'l‑icra olan ahkâm‑ı kanuniye tamamıyla bu makûle yerlerde dahi cârîdir. Fakat bir kimse ber‑vech‑i muharrer açmak üzere memurundan izin almış ve
tefevvuz etmiş olduğu mahalli açmayıp da bilâ‑özr‑i sahîh üç sene alâ‑hâlihî terk eder ise âhara
verilir. Ve eğer bu makûle yerlerden bilâ‑ruhsat açıp da tarla ittihâz eden olursa açmış olduğu
mahallin tapu‑yı misli kendisinden alınarak uhdesine bi't‑tefvîz tapu senedi verilir.
Yüz Dördüncü Madde
Mine'l‑kadîm ahaliye mahsus koru ve ormanlardan olmayıp da cibâl‑i mübâhadan addolunan dağlardan ve balkanlardan herkes odun ve kereste kat‘ edebilip yek‑diğere müdahale
edemez ve bunlardan husûle gelen giyâhdan ve kat‘ olunan eşcârdan öşr alınmaz. Ve bu makûle
cibâl‑i mübâhadan bir mikdarı bi'l‑ifrâz müstakillen veya müştereken koru ittihâz olunmak üzere memuru tarafından kimseye bâ‑tapu tasarruf etdirilmez.
Yüz Beşinci Madde
Kurâ ve kasabât ahalisine mahsus olan meralardan başka bir karyenin hududu dahilinde otlak mahalli olduğu hâlde ol karye ahalisi bir gûne resm vermeksizin hayvanâtını otladıp otundan
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ve suyundan intifâ‘ eder. Ve haricden hayvanât getirip ol otlağın otundan ve suyundan intifâ‘
murad eden kimselerden cânib‑i mîrî için münasib mikdarı resm‑i otlak alınıp ahali‑i karye
onları men‘e kâdir olamaz ve onlardan alınan resm‑i otlakdan hisse alamaz.
[33]

Bâb‑ı sâlis: Müteferrikât beyanındadır.
Yüz Altıncı Madde
Arazi‑i mevât ve metrûke ve mîriye ve mevkûfe ve memlûkede Hudâyî‑nâbit olan ağaçlar
bâ‑tapu tasarruf olunmaz. Fakat arazi‑i mîriye ve mevkûfede Hudâyî‑nâbit olan eşcâr Tasarruf
Bâbı'nda beyân olunduğu üzere araziye tebaiyetle tasarruf olunur.
Yüz Yedinci Madde
Her kimin uhdesinde olursa olsun arazi‑i mîriyeden bir mahalde zuhur eden altın ve gümüş ve nühâs ve demir ve envâ‘‑ı ahcâr ve alçı ve kükürd ve güherçile ve zımpara ve kömür ve
tuz madenleri ve ma‘âdin‑i saire cânib‑i beytü'l‑mâle aid olup arazi mutasarrıflarının hiçbir madeni zabt eylemeğe veyahud çıkan madenden hisse almağa salâhiyetleri yokdur. Kezâlik tahsisât
kabîlinden olan arazi‑i mevkûfede zuhur eden bi'l‑cümle ma‘âdin cânib‑i beytü'l‑mâle aid olup
gerek arazi mutasarrıfları tarafından ve gerek cânib‑i vakıfdan dahl ü taarruz olunamaz.
Fakat gerek arazi‑i mîriyede ve gerek zikrolunan arazi‑i mevkûfede ma‘âdin‑i mezkûrenin ihracıyla ziraat ve tasarrufdan tatili icab eden mikdarı mahallin değer bahâsı mutasarrıfına verilmek lâzım gelir ve arazi‑i metrûke ile arazi‑i mevâtda bulunan ma‘âdinin humsu beytü'l‑mâle ve bâkîsi bulan kimseye aid olur. Amma evkâf‑ı sahîhadan olan arazide zuhur eden
madenler cânib‑i vakfa aid olur ve derûn‑ı kurâ ve kasabâtda olan mülk arsalarda zuhur eden
ma‘âdin cümleten sahibine aid olur ve arazi‑i öşriye ve harâciyede zuhur edip izâbeye kâbiliyeti
olan madenlerin humsu cânib‑i beytü'l‑mâle ve bâkîsi arazi sahibine aid olur ve izâbe edilmeğe
kâbiliyeti olmayan ma‘âdin cümleten sahibine aid olur ve bi'l‑cümle arazide bulunup mâlik ve
sahibi malum olmayan meskûkât‑ı atîka ve cedîde ve defâin‑i mütenevvi‘anın ahkâmı kütüb‑i
fıkhiyede tafsil olunmuşdur.
Yüz Sekizinci Madde
İşbu maddeye fî 28 Rebîülâhir sene [1]292
tarihinde zeylolunan kanun zîrde mukayyeddir.

Maktûlün arazisi kâtiline intikal etmez ve kezâ maktûlün arazisinde kâtilinin hakk‑ı
tapusu olamaz.
[34]

Yüz Dokuzuncu Madde
Müslimin arazisi gayr‑ı Müslim olan evlâdına ve babasına ve anasına ve gayr‑ı Müslimin arazisi Müslim olan evlâdına ve babasına ve anasına intikal etmez. Ve Müslimin arazisinde
gayr‑ı Müslimin hakk‑ı tapusu ve gayr‑ı Müslimin arazisinde Müslimin hakk‑ı tapusu olamaz.
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Yüz Onuncu Madde
Tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den olan kimsenin arazisi tebaa‑i ecnebiyeden olan evlâdına ve
babasına ve anasına intikal etmez ve tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den olan kimsenin arazisinde tebaa‑i
ecnebiyeden olan kimsenin hakk‑ı tapusu olamaz.
Yüz On Birinci Madde
Tebaiyet‑i Devlet‑i Aliyye'yi terk eden kimsenin arazisi tebaa‑i Devlet‑i Aliyye'den veyahud tebaa‑i ecnebiyeden olan evlâdına ve babasına ve anasına intikal etmeyip fi'l‑hâl mahlûl olur
ve hakk‑ı tapu ashâbı aranılmayıp bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz kılınır.
Yüz On İkinci Madde
Mevlâsı izniyle ve memuru ma‘rifetiyle arazi teferruğ veya tefevvuz etmiş olan köle veya
câriye âzâd olmazdan mukaddem veya sonra mevlâsı ol araziyi kendi yedinden alamaz ve bir vec
hile müdahale edemez ve âzâd olmazdan akdem mevlâsı vefat eyledikde vârisleri dahi ol araziye
kezâlik dahl ü taarruz eyleyemez ve eğer işbu köle ya câriyeden birisi âzâd olmazdan evvel fevt
olursa ol arazi kimseye intikal etmeyeceği misillü ol arazi üzerinde mülk ebniye ve eşcâr olmadığı hâlde şerîk ve halît ile ehl‑i karyeden yere zarureti olanlardan mâadâ bir kimsenin hakk‑ı
tapusu olamaz ve üzerinde mülk ebniye ve eşcârı olduğu suretde mevlâsı sairi üzerine tercih
olunarak [35] on seneye kadar tapu‑yı misl ile almağa salâhiyeti vardır. Ve eğer bunlardan birisi
âzâd oldukdan sonra fevt olursa arazisi hür olan evlâdına yahud babasına veya anasına intikal
eder. Onlardan biri olmadığı suretde eğer ol arazide mülk ebniye ve eşcâr yok ise onu i‘tâk eden
kimsenin ya evlâdının hakk‑ı tapusu olmayıp ahrârdan olarak kendi akrabasından hakk‑ı tapu
ashâbı var ise tapu‑yı misl ile onlara ve yok ise bi'l‑müzâyede tâlibine verilir ve eğer ol arazi üzerinde mülk ebniye ve eşcâr var ise ol mülk ebniye ve eşcârın intikal eylediği vereseden derecede
mukaddem hakk‑ı tapu sahibine tapu‑yı misl ile verilir.
Yüz On Üçüncü Madde
Tehdidini îkâ‘a muktedir olan şahsın cebr ve ikrâhıyla arazi‑i mîriye ve mevkûfenin ferâğı
mu‘teber değildir ve bir kimse böyle cebr ve ikrâh ile teferruğ eylediği araziyi âhara ferâğ etmiş
veyahud fevt olup da ol arazi evlâdına ya babasına veya anasına intikal eylemiş veyahud onlardan
birisi olmadığı hâlde fevt olmasıyla mahlûl olmuş olsa bile fâriğ bulunan kimsenin ikrâh davasına salâhiyeti olacağı misillü fâriğ fevt oldukdan sonra evlâdının yahud babasının veya anasının
ikrâh davasına salâhiyetleri vardır. Amma böyle hakk‑ı intikale nâil olan vârisi olmayarak fevt
oldukda ol araziye mahlûl nazarıyla bakılmayıp her kimin yedinde ise ibkâ olunur.
Yüz On Dördüncü Madde
Ölünceye dek görüp gözetmek ve hoş geçinmek gibi şer‘an müfsid olan şurût ile arazi‑i
mîriye ve mevkûfenin ferâğ ve tefvîzi mu‘teber değildir. Bu suretde bir kimse böyle şurût‑ı müfside ile teferruğ etmiş olduğu araziyi âhara ferâğ etmiş veyahud kendisi fevt olup da ol arazi
evlâdına veyahud babasına veya anasına intikal eylemiş olsa bile fâriğ bulunan kimsenin ve eğer
fevt olmuş ise hakk‑ı intikale nâil olan vârislerinin şart‑ı müfsid davasına salâhiyetleri vardır.
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Yüz On Beşinci Madde
Arazi‑i mîriyenin deyn‑i mîrî için fürûhtuna
dair fî 2 Zilhicce sene [1]276 tarihiyle müverrah
irâde‑i seniyye kaydı dokuz varaka aşağıya kaydolunmuşdur.

Medyûn olan kimsenin mutasarrıf olduğu arazisini dâini alacağı mukabilinde zabt edemediği misillü âhara ferâğa dahi [36] cebr ederek bedelinden istîfâ‑yı deyn etmeğe salâhiyeti yokdur
ve medyûnun vefatında gerek emvâl ve eşya‑yı sairesi olsun ve gerek olmasın mutasarrıf olduğu
arazi hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara intikal eder; yok ise ol arazi müstahıkk‑ı
tapu olup hakk‑ı tapu sahibi var ise tapu‑yı misl ile ona ve olmadığı suretde bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz olunur.
Yüz On Altıncı Madde

Arazi‑i mîriye ve mevkûfe rehin olunamaz. Fakat bir kimse mutasarrıf olduğu araziyi
deyni mukabilinde dâinine memuru ma‘rifetiyle her ne zaman deynini eda eylerse kendüye reddetmek şartıyla veyahud her ne zaman deynini eda eylerse kendisinin hakk‑ı istirdâdı olmak manasına ferâğ bi'l‑vefâ ile fâriğ olduğu hâlde gerek müddet tayin olunsun ve gerek tayin olunmasın
deynini eda etmedikçe ol araziyi istirdâd edemez ve deynini tamamen eda eyledikde arazisini
geriye alabilir.
Yüz On Yedinci Madde

Bir kimse mutasarrıf olduğu araziyi âhara deyni mukabilinde ber‑minvâl‑i sâbık şartla
yahud ferâğ bi'l‑vefâ tarîkıyla fâriğ olup filân vakte kadar eda‑yı deyn edemez ise ol araziyi âhara
bedel‑i misliyle ferâğ ederek veyahud etdirerek bedelinden alacağını ba‘de't‑tenzîl bâkîsini kendisine i‘tâ etmeğe tarafından vekâlet‑i devriye ile yani her ne zaman vekâletden azl eder ise yine
vekili olmak üzere dâinini tevkîl ederse müddet‑i muayyenenin inkızâsına kadar eda‑yı deyn
edemediği suretde ol kimsenin hayatında dâin‑i merkûm memuru ma‘rifetiyle ol tarlayı bedel‑i
misliyle âhara ferâğ ederek yahud etdirerek alacağını istîfâ edebilir ve ber‑minvâl‑i muharrer
haricden birini tevkîl etdiği suretde ol kimse dahi müddet‑i muayyenenin inkızâsında ber‑vech‑i
meşrûh bi'l‑vekâle ol araziyi âhara fâriğ olarak bedelinden medyûnun deynini eda edebilir.
Yüz On Sekizinci Madde

Ber‑minvâl‑i meşrûh şartla veyahud vefâ tarîkıyla arazisini dâinine ferâğ eylemiş olan
kimse kâmilen eda‑yı deyn etmeksizin evlâdını yahud babasını veya anasını terk ederek fevt
oldukda dâininin veyahud dâin fevt olmuş ise umumen veresesinin [37] ol araziyi habs eylemeğe salâhiyetleri olup fâriğin evlâdı yahud babası veya anası deyn‑i mezkûru kâmilen eda etmedikçe kendilerine intikal eden arazi‑i mezkûreyi zabt edemezler ve eğer fâriğ bulunan kimse
böyle hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri olmadığı hâlde vefat etmiş ise gerek dâininin ve gerek
ba‘de'l‑vefat veresesinin hakk‑ı habsi kalmayıp ol araziye mahlûlât‑ı saire muamelesi olunur.
Yüz On Dokuzuncu Madde

Ale'l‑umum arazi‑i mevkûfede fâriğ ile mefrûğun‑leh beyninde tağyîr ve gabn‑i fâhiş davası istimâ‘ olunur. Lâkin fâriğ fevt oldukdan sonra evlâdının yahud babasının veya anasının
davaya salâhiyetleri kalmayacağı misillü ol araziye mahlûl muamelesi dahi olunmaz.
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Yüz Yirminci Madde
Arazi‑i mîriye ve mevkûfenin maraz‑ı mevtde ferâğı mu‘teberdir ve böyle maraz‑ı mevtde memuru izniyle ferâğ olunan arazi hakk‑ı intikale nâil olan vereseye intikal etmez ve onlardan birisi olmadığı hâlde dahi müstahıkk‑ı tapu olmaz.
Yüz Yirmi Birinci Madde
Bir kimse bâ‑tapu mutasarrıf olduğu arazisini taraf‑ı Padişahî'den bâ‑mülknâme‑i
hümâyûn kendüye temlîk‑i sahîh ile temlîk olunmadıkça bir cihete vakfedemez.
Yüz Yirmi İkinci Madde
Bir manastıra mine'l‑kadîm merbût olup da merbûtiyeti Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed bulunan arazi tapu ile tasarruf olunmaz ve alınıp satılmaz. Lâkin kadîmden beri bâ‑tapu
tasarruf olunagelir iken muahharan bir takrîb ile ruhban eline geçmiş ve manastıra [38] merbût
olmak üzere bilâ‑tapu tasarruf olunmakda bulunmuş olan arazi hakkında sair arazi‑i mîriye muamelesi olunup kemâ fi's‑sâbık tapu ile tasarruf etdirilir.
Yüz Yirmi Üçüncü Madde
Kadimî bir gölün ya bir nehrin suyu çekilip de ziraate sâlih arazi meydana çıkdıkda
bi'l‑müzâyede tâlibine verilir ve hakkında sair arazi‑i mîriye muamelesi olunur.
Yüz Yirmi Dördüncü Madde
Hakk‑ı şirb ve saky ve mecra nizâ‘ında ancak teâmül‑i kadîme itibar olunur.
Yüz Yirmi Beşinci Madde
Göğ tereke ve bâğ ve bâğçe arasında hayvanât gezdirmek caiz değildir. Kadîmden gezdirilegelmiş olsa dahi zarar kadîm olmaz. Mahsul kalkıncaya dek hayvanâtını muhkem zabt etmek
üzere sahiblerine tenbih olunur. Ba‘de't‑tenbih sahiblerinin sevk ve irsâliyle zarar ederler ise
tazmîn etdirilir. Mahsul kalkdıkdan sonra dahi kadîmden nerelerde gezegelmiş ise yine ol arazide gezdirilir.
Yüz Yirmi Altıncı Madde
Bir karye ve kasabanın kadîmden mümtaz ve muayyen olan sınırı bozulup belirsiz olsa
civar kasaba ve karyeler ahalisinden müsinn ve mu‘temedün‑aleyh kimseler ile üzerine varılıp
hudud‑ı erba‘a‑i kadîmesi ma‘rifet‑i şer‘le tahdid ve alâmet‑i lâzımesi tecdîd olunur.
[39]

Yüz Yirmi Yedinci Madde
Ale'l‑umum mahsulât ve mezrû‘ât‑ı arziye nerede harman olunur ise olunsun her kangı
karyenin hududu dahilindeki arazide nâbit olmuş ise ol mahsulât ve mezrû‘âtın a‘şârı yalnız ol
karyeye hâsıl itibar olunur. Kezâlik yaylak ve kışlak ve otlak ve ağıl ve değirmen ve sairenin
rüsûmât ve icârât‑ı maktû‘aları dahil‑i hududunda bulundukları karyeye hâsıl itibar kılınır.
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Yüz Yirmi Sekizinci Madde
Defterhâne‑i Âmire'de çeltik mukayyed olan yerlerde çeltik nehri harâb olsa çeltik ekegelir kimselere tamir etdirilir ve çeltik arazisi sair arazi‑i mîriye gibi bâ‑tapu tasarruf olunur. Fakat
çeltikçe kadimî icra olunagelen muamelât‑ı mahalliye her ne ise ona riâyet olunur.
Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde
Kable't‑Tanzimât sipahilere ve saire tahsis olunup hâssa denilen ve usulü mülgâ voynugâna muhassas baştine tabir olunan ve mülgâ koru ağaları taraflarından bâ‑tapu ihale olunagelen
arazi bâ‑tapu tasarruf olunup ferâğ ve intikalât ve ihalât vuku‘unda aynıyla sair arazi‑i mîriye
muamelesi icra olunur.
Yüz Otuzuncu Madde
Ahalisi mevcud olan bir karye çiftlik ittihâzıyla arazisi müstakillen bir şahsın uhdesine
ihale olunamaz. Fakat yetmiş ikinci maddede beyân olunduğu vechile bir karyenin ahali‑i müctemi‘ası dağılıp da arazisi tapuya kesb‑i istihkâk eylediği hâlde müceddeden erbâb‑ı ziraat getirilerek iskân ve uhdelerine başka başka arazi tefvîz olunarak ol karye hey’et‑i asliyesine ircâ‘
edilmek mümkün olamaz ise ol karye çiftlik ittihâz olunmak üzere arazisi topdan bir veya iki‑üç
şahsın uhdesine ihale olunabilir.
[40]

Yüz Otuz Birinci Madde
Kanunen çiftlik her sene ziraat olunur ve hâsıl verir iki öküzlük bir çift demekdir ki a‘lâ
yerden yetmiş‑seksen dönüm ve evsat yerden yüz dönüm ve ednâ yerden yüz otuz dönüm kadar
araziden ibaretdir. Dönüm dahi hatavât‑ı mütevassıta ile tûlen ve arzan kırk hatve yani terbî‘an
bin altı yüz zirâ‘ yerdir ve bir dönümden nâkıs olan araziye kıt‘a tabir olunur.
Amma beyne'n‑nâs çiftlik dedikleri bir takım araziyi ziraat ve harâset zımnında inşa ve
tedarik olunmuş olan ebniye ve hayvanât ve tohum ve edevât‑ı çift ve müştemilât‑ı saire ile ol
araziden ibaretdir. Bu makûle çiftlikât ashâbından biri asla vârisi ve hakk‑ı tapu ashâbından
kimesnesi olmadığı hâlde vefat eylerse çiftliği cânib‑i mîrîden bi'l‑müzâyede tâlibine verilir. Ve
eğer arazinin hakk‑ı intikaline nâil olan veresesi olmadığı hâlde vefat edip de zikrolunan ebniye
ve hayvanât ve tohum ve saire diğer vârislere intikal eylerse Mahlûlât Faslı'nda beyân olunduğu
vechile bu vârislerin ol çiftliğe tebaiyetle ziraat ve tasarruf olunan arazide hakk‑ı tapusu olacağından arazi‑i merkûme dahi tapu‑yı misl ile onlara tefvîz olunur. Ve eğer istinkâf ederler ise
kendilerine mevrûs olan emlâk ü eşyaya dokunulamayarak yalnız arazi‑i merkûme bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz kılınır.
Yüz Otuz İkinci Madde
Her kim izn‑i sultanî ile deryadan bir mahalli imlâ eyler ise ol mahalle mâlik olur ve izin alıp
da üç sene doldurmaz ise onda bir hakkı kalmayıp diğeri bâ‑izn‑i sultanî ol mahalli imlâ ile temellük edebilir ve eğer bir kimse bilâ‑izn deryadan bir mahalli doldurur ise orası beytü'l‑mâlin olup
cânib‑i mîrîden bedel‑i misl ile ol kimseye ve istinkâf etdiği suretde bi'l‑müzâyede tâlibine satılır.
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Hâtime

İşbu kanunnâme‑i hümâyûn ilânı tarihinden itibaren mer‘iyyü'l‑icra olup şimdiye dek gerek arazi‑i mîriye ve gerek tahsisât kabîlinden olan arazi‑i mevkûfe hakkında mukaddem ve muahhar sâdır olan evâmir‑i aliyyeden bunun ahkâm‑ı mündericesine mugayir olanların ahkâmı
münfesih olduğundan evâmir‑i merkûmeye binâen meşâyihü'l‑İslâm [41] taraflarından verilmiş
olan fetâvâ ile iftâ ve amel olunmayarak fîmâ‑ba‘d Bâb‑ı Fetva‑penâhîde ve aklâm‑ı şahanede ve
bi'l‑cümle mehâkim ve mecâlisde ancak bu kanunnâme‑i münîf‑i sultanî düstûru'l‑amel olacakdır ve Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'nde ve Defterhâne‑i Âmire'de ve mahâll‑i sairede arazi‑i mîriye
ve mevkûfeye dair nizâmât ve kavânîn‑i atîkaya itibar kılınmayacakdır.
Fî 7 N. sene [1]274
(Mühür)
Ahmed Cevdet

(Mühür)
Es‑Seyyid Mehmed Rüşdü

(Mühür)
Arifî

(Mühür)
Tahsin

Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat Mazbatası
Saye‑i muvaffakıyet‑vâye‑i hazret‑i şehinşâhîde tanzim ve ıslâh olunan kavânînin bâlâları
hatt‑ı hümâyûn‑ı ma‘âlî‑makrûn‑ı cenâb‑ı şehriyârî ile tevşîh buyurulması ittihâz buyurulan
usul icabından olduğuna ve bu kere ta‘dîl ve ıslâh olunup icra‑yı ahkâmına irâde‑i seniyye‑i
cenâb‑ı mülûkâne müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olan Arazi Kanunnâmesi'nin tab‘ ve
ilânı derdest bulunduğuna mebnî emsali vechile bâlâsı hatt‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Padişahî ile
tevşîh buyurulmak üzere takdim‑i pîşgâh‑ı âlî‑i vekâlet‑penâhîleri kılınmış olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 8 Za. sene [1]274
(Mühür)
Meclis‑i Tanzimat
Atûfetli efendim hazretleri
Bâ‑irâde‑i seniyye tanzim olunan Arazi Kanunnâmesi'nin bâlâsı hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı hazret‑i şehinşâhî ile tezyîn ve tevşîh buyurulması niyazına dair Meclis‑i Âlî‑i
Tanzimat'ın mazbatası kanunnâme‑i mezkûr ile beraber leffen sûy‑i vâlâlarına irsâl kılınmış
olmakla iktizâsının icrasına müsaade‑i ma‘âlî‑âde‑i cenâb‑ı cihanbânî şâyân buyurulduğu hâlde
iadesi mütevakkıf‑ı himmet‑i behiyyeleridir efendim.
Fî 9 Za. sene [1]274
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Enâmil‑zîb‑i tevkîr olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle zikrolunan kanunnâme ve mazbata manzûr‑ı ma‘âlî‑mevfûr‑ı hazret‑i mülûkâne buyurulmuş ve kanunnâme‑i
mezkûrun iktizâ‑yı âlîsi icra buyurularak mârru'z‑zikr mazbata ile beraber yine savb‑ı sâmî‑i
âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 10 Za. sene [12]74
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[42]

Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)

TAPU NİZÂMNÂMESİ
Battalı nâme battal torbasındadır.
Ferâğ ve intikal ve saire harclarının tenzîline dair fıkra‑i
nizâmiye üzerine 29 Zilhicce sene [1]314 tarihinde şeref‑sudûr
eden 2843 numaralı irâde‑i seniyye Kuyûd Odası'nda mukayyeddir.

Birinci Madde
Taşralarda arazi‑i mîriyenin tefvîz ve ihalesine mal memurları yani defterdar ve mal müdürleri ve kaza müdürleri me’zûn olmalarıyla bunlar sahib‑i arz hükmündedirler.
İkinci Madde
Arazi‑i mezkûrenin ferâğ ve intikal ve ihalâtına dair hususlarda ziraat müdürlerinin müdahale‑i mahsusaları olmayıp bu bâbda onlar yalnız meclis azâlığı sıfatıyla azâ‑yı saire hükmünde bulunacaklardır.
Üçüncü Madde
Bir kimse arazisini âhara ferâğ murad eyledikde fâriğin ol araziye sahîhan mutasarrıf olduğunu ve kaç kuruşa fâriğ olacak ise mikdar‑ı sahîhini ve kangı kaza ve karye dahilinde bulunduğunu ve hudud ve sınırını ve mikdar‑ı dönümünü mübeyyin mahallesi veyahud karyesi imam
ve muhtarları mühürleriyle memhûr ilmuhaber alınarak fâriğ ile mefrûğun‑leh yahud vekil‑i
şer‘îleri meclis‑i memlekete geldiklerinde getirdikleri ilmuhaberleri ahz ve hıfz ve harc‑ı ferâğı
ahz ve istîfâ olundukdan sonra [43] re’s‑i kazada ise müdür‑i memleket ve re’s‑i livâ ile kürsî‑i
eyaletde ise oralarda bulunan mal memurları hâzır oldukları hâlde takrîrleri alınarak ba‘dehû
muamele‑i kaydiyesi bi'l‑icra derdest olan senedi alınıp hâmiş yazılmak veyahud atîk ise tebdil
olunup eskisi battalda hıfz olunmak üzere re’s‑i kazada ise bâ‑mazbata harc‑ı mezkûr ile beraber
mülhak olduğu re’s‑i livâya gönderilip kaza mazbatası orada hıfz ve muamele‑i kaydiyesi icra ile
mûcebince diğer mazbata tanzim ve Defterhâne'ye takdim olunacakdır. Ve eğer re’s‑i livâda ise
hemen mazbatası bi't‑tanzim Defterhâne'ye takdim kılınacakdır. Ve eğer fâriğin eski senedi yok
ise ber‑minvâl‑i sâbık tanzim olunan mazbatalarda keyfiyet‑i tasarrufu beyân olunmak lâzımdır.
Dördüncü Madde
Bir kimesne taşrada bulunan arazisini Dersaâdet'de âhara ferâğ edecek oldukda arazinin
mensub olduğu sancak meclisinden fâriğin ol araziye sahîhan mutasarrıf olduğunu mübeyyin bir
kıt‘a mazbata celb olunarak fâriğ ile mefrûğun‑leh yahud vekil‑i şer‘îleri Defterhâne'ye gelip takrîrleri ahz ile madde‑i sâbıkada beyân olunduğu üzere fâriğin yedinde cedîd tapu senedi var ise hâmiş
yazılacak ve eğer cedîd sened yok ise müceddeden sened verilecekdir. Ve her senedin verilmesiyle
beraber mahallinde kaydı yürüdülmek için Defterhâne'den mahalline ilmuhaber gönderilecekdir.
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Beşinci Madde

İntikal vuku‘unda müteveffâ ve müteveffâtın intikal edecek araziye sahîhan mutasarrıf
olduklarını ve arazinin kıymet‑i muhammenesini Kanunnâme‑i Arazi'nin elli dördüncü ve elli
beşinci maddeleri iktizâsınca arazinin ve her kime intikali icra olunacak ise hakk‑ı intikalin ol
kimseye münhasır olduğunu mübeyyin mahallesi ya karyesi imam ve muhtarları tarafından verilecek memhûr ilmuhaber mûcebince hakk‑ı intikale nâil olan kimseden alınacak harc ile beraber tanzim olunacak mazbatası üçüncü maddede beyân olunduğu vechile Defterhâne'ye gönderilip intikali icra olunacakdır.
Altıncı Madde
İşbu maddeye fî 24 Cumâdelâhire sene [1]292 tarihinde
zeyl olunan nizâm zîrde mukayyeddir.

Arazi her kaç kuruşa ferâğ olunur ise mefrûğun‑lehden yüzde beş kuruş harc‑ı ferâğ alınır. Fakat harc‑ı [44] ferâğı eksik vermek üzere arazinin bedelini nâkıs söyleyen olur ise garaz
ve ivazdan ârî olarak kıymeti tahkik olunup harc‑ı mezkûr kıymet‑i muhammenesinden alınacakdır. Meccânen ferâğ vuku‘unda dahi kezâlik kıymet‑i muhammenesinden yüzde beş kuruş
harc‑ı ferâğ alınır ve arazisini deyni mukabilinde vefâen fâriğ olan kimseden nısf harc yani deyni
mikdarından yüzde iki buçuk kuruş harc alınır.
Yedinci Madde

Arazi mübâdelesinde iki arazinin mecmû‘‑ı kıymet‑i muhammeneleri tansîf olunarak nısfından yüzde beş kuruş harc alınıp ancak bu harcın dahi nısfı birinden ve nısf‑ı diğeri âharından
istîfâ olunur.
Sekizinci Madde

İntikalde kezâlik arazinin kıymet‑i muhammenesinden itibaren arazinin intikal edeceği
kimseden yüzde beş kuruş harc‑ı intikal alınır.
Dokuzuncu Madde

Ber‑minvâl‑i sâbık alınacak harc‑ı ferâğ ve intikalden başka cedîd sened verildiği suretde
ferâğda fâriğden ve intikalde arazinin intikal etdiği kimseden üç kuruş kâğıd‑bahâ dahi alınacakdır.
Onuncu Madde

Henüz nizâmen kendi uhdesine intikali icra olunmayan araziyi bir kimesne âhara ferâğ
edecek oldukda fâriğden harc‑ı intikal ve mefrûğun‑lehden harc‑ı ferâğ olmak üzere ikisinden
dahi yüzde beşer kuruş ahz olunacak ve müceddeden sened verildiği hâlde üç kuruş kâğıd‑bahâsı
dahi fâriğden alınacakdır.
[45]

On Birinci Madde

Arazi‑i mahlûle ve mektûmeden mâadâ senedsiz arazi tasarruf edenlerden harc‑ı intikal
misillü harc ve kâğıd‑bahâ ve yedinde sipahi ve mültezim misillüler taraflarından verilmiş olan
senedât‑ı atîka bulunanlardan ve kezâlik senedini zâyi etmiş olduğu kayden tebeyyün edenlerden
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yalnız kâğıd‑bahâ alınarak yedlerine müceddeden sened verilmek üzere karyesi ya mahallesi tarafından verilen ilmuhaber ve olunan tahkikât‑ı lâzıme üzerine mazbatası bi't‑tanzim mezkûr
ilmuhaberle beraber Defterhâne'ye gönderilecekdir.
On İkinci Madde
Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yüz üçüncü maddesinde beyân olunduğu vechile boz
ve kıraç yerlerden müceddeden açıp tarla yapacak olanlara ol yerler meccânen ve bilâ‑harc tefvîz
ve müceddeden sened i‘tâ olunarak yalnız üç kuruş kâğıd‑bahâ alınacak ve bu makûlelerden bir
sene ve açdıkları yerler taşlık ise iki sene öşr alınmayacakdır.
On Üçüncü Madde
Arazi‑i mevâtdan ber‑minvâl‑i sâbık yalnız ziraat ve imar için isteyenlere yer verilip diğer
suretle kimesneye zabt etdirilmemek ve hususile cibâl‑i mübâha ve menâfi‘‑i âmme zımnında
metrûk ve muhassas olan yerler için kimesneye sened verilmemek ve tasarruf etdirilmemek ve
tatil ile müstahıkk‑ı tapu olan araziyi imar etdirmek vali ve kaymakam ve kaza müdürleri ile mal
memurlarının levâzım‑ı memuriyetlerindendir.
On Dördüncü Madde
Arazi mutasarrıflarına keyfiyet‑i tasarruflarını mübeyyin verilen bâlâsı tuğrâlı matbû‘
tapu senedlerinde arazinin [46] kangı kaza ve karye dahilinde olduğu ve hudud ve sınırı ve mikdar‑ı dönümü tasrîh olunarak Defter Emaneti'ne mahsus mühür ile temhîr olunacakdır.
On Beşinci Madde
Bâ‑mülknâme‑i hümâyûn tasarruf olunmakda bulunan çiftlikler hakkında mülknâmelerinde münderic olan şerâit vechile muamele olunacakdır.
On Altıncı Madde
Hakk‑ı tapu ashâbı mevcud olduğu hâlde müstahıkk‑ı tapu olan arazi, Arazi Kanunnâme‑i
Hümâyûnu'nun elli dokuzuncu maddesinde beyân olunduğu üzere mahallinde yani arazinin bulunduğu karye ve kasaba ahalisinden bî‑garaz erbâb‑ı vukûfdan tahkik ve cânib‑i mîrîye hasar
ve mazarratı mûcib olmayacak suretde takdir edecekleri bedel ile hakk‑ı tapu ashâbına sırasıyla
teklif olunur. Tâlib oldukları hâlde bilâ‑müzâyede onlara ihale ve tefvîz olunup lâzım gelen mazbatası tanzim kılınır. Fakat ol arazi yüz dönümden nâkıs ise kaza meclisinin tahkikâtıyla iktifa
olunur. Ve eğer yüz dönümden ziyade ise kaza meclisinin tahkikâtıyla iktifa olunmayıp meclis‑i
livâ tarafından dahi tahkikât‑ı lâzıme icra olundukdan sonra kezâlik bilâ‑müzâyede tefvîz ve ihalesi icra olunacakdır. Ve zinhâr bu tahkikât bahanesiyle arazinin tapusu te’hir ve ashâb‑ı hakk‑ı
tapunun hukuku ızâ‘a olunmayacakdır.
On Yedinci Madde
Hakk‑ı tapu ashâbı hakk‑ı tapuları olan araziyi tapu‑yı misliyle almakdan istinkâf ile ıskât‑ı hak eyledikleri suretde arazi‑i merkûme ber‑vech‑i âtî bi'l‑müzâyede tâlibine ihale olunmak üzere tanzim olunacak mazbatasında keyfiyet‑i istinkâfları beyân olunacakdır.
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On Sekizinci Madde
İşbu on sekizinci madde yerine kâim olmak üzere
11 L. sene [1]303 ve 1 Temmuz sene [1]302 tarihinde Şûrâ‑yı Devlet'den
vürûd eden nizâmnâme on yedi varaka aşağıda mukayyed olup tebdilen kaleme
alınan Nizâmiye Kuyûdât Odası Mümeyyizi izzetli Remzi Efendi'ye verilmişdir.

Hakk‑ı tapu ashâbı olmadığı veyahud olup da hakk‑ı tapuları olan araziyi almakdan istinkâf
ve ıskât‑ı hak [47] eyledikleri cihetle sırf mahlûl olan ve Kanunnâme‑i Arazi'nin yetmiş yedinci
maddesi mûcebince bi'l‑müzâyede âhara ihalesi lâzım gelen arazinin yüz dönüme kadar kaza
meclisi müzâyedesiyle ve yüz dönümden beş yüz dönüme kadar meclis‑i livâda dahi müzâyede‑i
mükerreresi bi'l‑icra bedel‑i mukarreriyle tâlibine ihale kılınıp lâzım gelen mazbatası tanzim
olunacakdır. Ve beş yüz dönümden ziyade olduğu hâlde kaza ve livâ meclislerinde müzâyedesi
icra kılındıkdan sonra Maliye Hazine‑i Celîlesi'nde dahi mükerreren müzâyede olunmak üzere
keyfiyet Nezâret‑i Maliye'ye bildirilecekdir. Ve bu makûle mahlûlât mazbataları Dersaâdet'e
vürûdu tarihinden nihayet üç ay zarfında emr‑i müzâyedeleri itmâm olunacakdır. Hakk‑ı tapu
ashâbı Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nda mufassalan beyân olunmuşdur. Ancak ahaliden yere
zaruret ve ihtiyacı olmakla derece‑i ahîrede ashâb‑ı hakk‑ı tapudan ma‘dûd olanların hakk‑ı tapuları zaruret ve ihtiyacları mikdarı olan müteferrik arazide olup; tefrîk ve taksiminde mazarrat
olan arazi‑i cesîme ile çiftlikât arazisinde hakk‑ı tapu yalnız Kanunnâme‑i mezkûrun elli dokuzuncu maddesinde beyân olunan sekizinci dereceye kadar mu‘teberdir.
On Dokuzuncu Madde
Arazi‑i mahlûle mu‘accelâtı ve ber‑minvâl‑i sâbık alınacak ferâğ ve intikal harcları ve kâğıd‑bahâsı cümleten Hazine‑i Celîle'ye aid olacakdır.
Yirminci Madde
Yüzde on kuruş ihbariye verilmesine dair
fî 25 Cumâdelâhire sene [1]289 tarihinde Şûrâ‑yı Devlet'den vürûd eden
nizâmnâme on bir varaka aşağısına kaydolunmuş olmakla şerh verildi.
İşbu maddeye fî 24 Cumâdelâhire sene [1]292 tarihinde
zeyl olunan nizâm zîrde mukayyeddir.

Mahlûliyeti doğrudan doğruya hükûmet tarafından duyulamayıp mektûm kalan arazi‑i
mahlûleyi her kim haber verir ise meclisce müzâyede ve tefvîzı icra olundukdan sonra bedel‑i
mu‘accelinden bi'l‑hesab ol kimesneye yüzde beş kuruş ihbariye verilecekdir.
Yirmi Birinci Madde
Ber‑minvâl‑i sâbık arazinin ferâğ ve intikal ve ihalâtında harc‑ı ferâğ ve intikali ve mu‘accelâtı ba‘de'l‑istîfâ senedinin celb ve i‘tâsına intizâren vakit geçirilmeyip ol arazi hemen mutasarrıf‑ı cedîdi tarafından ziraat ve tasarruf olunmak için senedi gelinceye dek mu‘teber olmak üzere
yedlerine meclis mührüyle memhûr bir ilmuhaber verilecekdir.
[48]
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Yirmi İkinci Madde
Re’s‑i livâda her kaza için başka başka birer arazi defteri tutularak ferâğ ve intikal ve ihalât
vuku‘unda muamelât‑ı kaydiye icra olunacakdır.
Yirmi Üçüncü Madde
Arazi senedâtı için yapılan mazbatalar ayrıca bir zarf derûnuna mevzû‘an posta ile doğruca
Defterhâne'ye gönderilecekdir. Fakat uhdesine arazi geçecek olan kimse mazbatasını kendisi alıp
da Defterhâne'ye takdim edecek olduğu hâlde buna dahi müsaade olunacakdır.
Yirmi Dördüncü Madde
Arazi‑i mîriyede tağrîr ve gabn‑i fâhiş davaları cârî olmakla bu misillü şer‘le rü’yet olunacak de‘âvî sahib‑i arz hükmünde bulunan mal memurları yahud vekilleri hâzır oldukları hâlde
fasl ve rü’yet olunacakdır.
Fasıl
Arazi‑i emîriyenin mutasarrıfları tarafından deyne mukabil vefâen ferâğı hakkındadır.
Senedsiz ferâğ bi'l‑vefâ davasının istimâ‘ olunmaması hakkında muahharan
yani fî 27 Safer sene 1278 tarihiyle müverrah ve bâlâsı hatt‑ı hümâyûn‑ı
hazret‑i Padişahî ile müveşşah tanzim olunan madde‑i nizâmiye zîrde
başkaca kaydolunmuş olmakla işbu mahalle işaret kılındı.

Yirmi Beşinci Madde
Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nda beyân olunduğu vechile arazi‑i emîriyenin te’min‑i
deyn için mutasarrıfı tarafından vefâen ferâğı caiz ve cârî olup ancak fâriğ bulunan kimse hakk‑ı
intikale nâil olan veresesi olmayarak vefat eylediği suretde [49] dâin olan kimse alacağı mukabilinde ol araziyi zabt edemeyerek arazi‑i merkûme kanunen müstahıkk‑ı tapu olmak lâzım
gelir ise de mücerred menfaat‑i âmme için bu makûle arazi bedelinden dâinin istîfâ‑yı deyn
edebilmesi hususuna bin iki yüz yetmiş dört senesi Ramazan'ının dokuzunda müsaade‑i seniyye
erzân buyurulmuş olduğundan arazinin vefâen ferâğı için ittibâ‘ı lâzım gelen şerâit ber‑vech‑i
âtî beyân olunur.
Yirmi Altıncı Madde
Arazi‑i emîriye mutasarrıflarından bir kimse bâ‑tapu tasarrufunda olan araziyi vefâen
ferâğ suretiyle dâini te’min ederek akçe istikrâz edecek olduğu suretde tarafeyn yani dâin ve
medyûn veyahud vekilleri, kazalarda ise kaza meclisine ve re’s‑i livâ ve kürsî‑i eyaletlerde livâ ve
eyalet meclisine gelerek mal memuru hâzır olduğu hâlde arazinin mikdar ve hududu ve sermayenin ve devletçe mukarrer olan hududu tecavüz etmemek üzere faizin mikdarı ve ferâğ bi'l‑vefâ
olduğu beyân ve tasrîh birle bir sened‑i resmîye rabt ve derdest bulunan tapu senedi emaneten
mefrûğun‑lehe i‘tâ ve hulâsası bu husus için ittihâz olunacak defter‑i mahsusa kaydolunacak ve
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medyûn‑ı merkûm eda‑yı deyn ile arazisini istihlâs edecek olduğu hâlde kezâlik tarafeyn meclis‑i
memlekete gelerek deyn senedi ve tapu senedi istirdâd ve defterdeki kaydı tashih olunacakdır.
Yirmi Yedinci Madde
Ber‑minvâl‑i sâbık vefâen ferâğ vuku‘unda gerek fâriğ ve gerek mefrûğun‑leh ol araziyi
bir başkasının uhdesine fâriğ olamaz. Fakat Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yüz on yedinci
maddesinde beyân olunduğu vechile eğer müddet tayin olunarak müddet‑i muayyene zarfında
fâriğ bulunan kimse eda‑yı deyn edemediği takdirce ol arazinin fürûhtuyla bedelinden eda‑yı
deyn etmeğe mefrûğun‑lehi yahud haricden birini vekâlet‑i devriye ile tevkîl etmiş ise ol vakit
müddet‑i muayyenenin inkızâsında vekil bulunan kimse memuru ma‘rifetiyle ol araziyi cesâmetine ve değerine göre on beş günden nihayet iki ay zarfında alenen ve sahîhan bi'l‑müzâyede
fürûht ile bedelinden istîfâ‑yı deyn olunabileceğinden ol hâlde işbu vekâlet‑i devriye keyfiyeti
madde‑i sâbıkada zikrolunan sened‑i resmîde derc ve izah olunmak lâzım gelip sened‑i mezkûrda münderic olmadığı hâlde vekâlet‑i devriye davasına itibar olunmaz.
[50]

Yirmi Sekizinci Madde
Bir kimse bâ‑tapu tasarrufunda olan araziyi ber‑minvâl‑i sâbık memuru ma‘rifetiyle dâinine deyni mukabelesinde vefâen ferâğ etdikden sonra kable'l‑eda fevt oldukda deyn‑i merkûm
düyûn‑ı sairesi gibi tereke‑i vâfiyesinden istîfâ olunur ve eğer asla terekesi yok ise veyahud tereke‑i mevcudesi düyûnuna vefâ etmez ise müteveffânın evlâdı yahud babası veya anası deyn‑i
mezkûru tamamen eda etmedikçe ol araziyi tasarrufa kâdir olmayıp deyn‑i mezkûru kâmilen
istîfâ edinceye dek dâinin onları ol arazide tasarrufdan men‘e hakkı vardır. Ve eğer müteveffânın
hakk‑ı intikale nâil veresesi olmayıp da hakk‑ı tapu sahibi var ise bu bâbda müteâref olan tapu‑yı
misl aranmayarak arazi‑i mezkûre bi'l‑müzâyede her ne mikdara bâliğ olur ise hakk‑ı tapu sahibi
ol mikdar ile tefevvuza tâlib olduğu hâlde ona tefvîz olunarak alınan akçeden cânib‑i beytü'l‑mâl
için tapu‑yı misl mukabili arazi‑i mezkûrenin bir senelik mahsulü mikdarı alıkonulup bâkîsiyle
müteveffânın terekesinden ifa olunmayan deyn‑i mezkûr ifa kılınır ve eğer hakk‑ı tapu sahibi ol
mikdar ile tefevvuzdan ibâ ve imtinâ‘ eder ise veyahud müteveffânın hakk‑ı tapu ashâbından asla
kimsesi yok ise ol arazi müzâyedede takarrür edecek bedeliyle tâlibine tefvîz olunup bu suretde
dahi kezâlik bedel‑i mezkûrdan beytü'l‑mâl için bir senelik mahsul mikdarı alıkonulup fazlasıyla
deyn‑i mezkûr ifa olunur.
Yirmi Dokuzuncu Madde
Suver‑i mezkûrenin kâffesinde şâyed ki arazinin bedeli dahi deyne vefâ etmeyecek olur
ise dâin olan kimse bakıyye‑i matlûbunu hiçbir tarafdan iddiaya ve kezâ medyûn‑ı merkûmun
mezkûr sened ve defterde mukayyed olmayan diğer arazisinin bedelinden istîfâya salâhiyeti olmayacağından deyn mukabilinde vefâen ferâğ olunacak arazinin bedel‑i mislinden bir senelik
hâsılâtı tenzîl olundukda bâkîsi deyn‑i merkûma muâdil olabilmek lâzım gelip ziyade deyn mukabilinde arazinin ferâğı icra kılınmayacakdır.
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Otuzuncu Madde
Dâin ile medyûn bâlâda beyân olunan usule riâyet etmeyerek hod be‑hod beynlerinde bir
sened yaparlar ise bir vakitde ona itibar olunmayacakdır ve ferâğ bi'l‑vefâ maddesinden dolayı
vuku bulan davalar mal memuru hâzır olduğu hâlde bâlâda mezkûr olan sened‑i resmî ve defterdeki kaydı mûcebince mahalli meclisinde rü’yet olunacakdır.
[51]

Fasıl
Eytâm çiftlikâtı hakkındadır.
Otuz Birinci Madde

Ebniye ve hayvanât ve çift ve bâğ ve emlâk‑i saire ve bunlara tebaiyet ile ziraât ve harâset olunan arazi‑i emîriyeyi şâmil olan hey’et‑i mecmû‘a ki, beyne'n‑nâs çiftlik tabir olunur; bu
makûle irsen eytâm uhdesinde bulunacak çiftliklerin kıymet‑i muhammenesine nazaran kesesi
yüzer paradan takdir olunacak ribhine muâdil icâre ile demirbaş kaidesi üzere yani emvâl ve
hayvanât‑ı mevcudesinden telef olanları yerine konulmak şartıyla icârı kâbil olduğu takdirce
eytâmın hadd‑i bülûğa vusûlüne kadar kemâ‑kân uhdelerinde ibkâ kılınacakdır.
Otuz İkinci Madde
Bu makûle çiftliklerde bulunan emvâlin ekserîsi menkûlât kabîlinden olup da emlâk‑i bâkiyesi şöyle birkaç hâne ve samanlıkdan ibaret olarak bunların harâbiyetinden terettüb edebilecek zarar arazinin cesâmetine nazaran pek cüz’î ise hemen menkûlâtı fürûht olunarak arazisi her
ne mikdar icâre ile olur ise olsun icâr ile kezâlik eytâm uhdelerinde ibkâ kılınacakdır.
Otuz Üçüncü Madde
Eğer çiftlikâtın emlâk‑i gayr‑ı menkûlesi bâğ ve bâğçe ve değirmen ve ebniye‑i cesîme gibi
kıymetli olarak harâb olmalarından eytâma hasar‑ı küllî terettüb edeceği erbâb‑ı vukûf şehâdetleriyle şer‘an sâbit olur ise ol vakit mecmû‘unun bi'l‑müzâyede fürûhtuyla Defterhâne‑i Âmire'ye
vürûd edecek hüccet ve mazbata mûcebince satılmış olan emlâke tebaiyet ile arazinin ferâğına
dahi mesâğ gösterilecekdir. Ve bir hâneye merbûtiyetle kullanılmakda olup tefrîkı takdirinde
bahâsı ziyadesiyle tenezzül edeceği ber‑minvâl‑i sâbık şer‘an sâbit olan arazi dahi bu hükümde
olarak ber‑minvâl‑i sâbık ol hâne ile beraber ol arazi dahi fürûht olunabilir.
Fî 6 C. sene [12]75
(Mühür)
Ahmed Cevdet
(Mühür)
Ahmed Celâl
İsmail Paşa
Hîn‑i temhîrde bulunamadığı.
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(Mühür)
Safvet
(Mühür)
Şevket
(Mühür)
İbrahim Edhem

Rüşdü Molla Efendi
Nâ‑mizac.
(Mühür)
Mustafa
(Mühür)
Mehmed
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[52]

Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat Mazbatası
Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun tanzim ve takdimi üzerine bir de Tapu Nizâmnâmesi
yani arazinin muamelâtına dair bir kıt‘a nizâmnâme lâyihası tanzimi Arazi Komisyonu'na havale
buyurulmuş idüğüne mebnî Komisyon‑ı mezkûrdan kaleme alınan Tapu Nizâmnâmesi Lâyihası
bir kıt‘a mazbataya melfûfen Meclis‑i Tanzimat'a i‘tâ kılınmış ve akdemce Meclis‑i Tanzimat'dan
vefâen ferâğ‑ı arazi ve eytâm çiftlikâtı için tanzim kılınıp el‑hâletü hâzihî mer‘iyyü'l‑icra olan iki
kıt‘a nizâmnâmenin dahi işbu Tapu Nizâmnâmesi'ne derciyle cümlesinin bir nizâmnâme olmak
üzere tertib ve tanzimi münasib gibi müzâkere olunduğu mazbata‑i merkûmede iş‘âr olunmuş
ve fi'l‑vâki vefâen ferâğ‑ı arazi ve eytâm çiftlikâtı için mukaddemâ tertib olunan mezkûr iki kıt‘a
nizâmnâme Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'yla Tapu Nizâmnâmesi'nin tanzim ve ilânına kadar
muvakkat olmak üzere yapılmış olmalarıyla ve hâvî oldukları fıkarât‑ı nizâmiye Tapu Nizâmnâmesi'nin ecza‑yı maddiyesinden ma‘dûd olmasıyla ikisinin dahi Tapu Nizâmnâmesi'ne derci
tabiat‑ı maslahat icabından bulunmuş olduğundan zikrolunan lâyiha mütâlaa ve tedkik birle icab
eden mahalleri tenkîh u ta‘dîl ve zikrolunan iki kıt‘a nizâmnâme dahi birer fasıl olmak üzere
tezyîl olunarak bir kıt‘a Tapu Nizâmnâmesi tanzim ve takdim kılındı. Mevâdd‑ı mündericesi ve
sebk ü ibaresi nezd‑i âlî‑i hazret‑i vekâlet‑penâhîlerinde rehîn‑i tasvîb ve tahsîn buyurulduğu
hâlde bâlâsı hatt‑ı hümâyûn‑ı kerâmet‑nümûn‑ı hazret‑i mülûkâne ile tevşîh buyuruldukdan
sonra Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydı ve Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu gibi bundan dahi
yedi bin beş yüz nüsha tab‘ etdirilerek Dersaâdet'de icab eden makam ve mevkilere ve taşra
mehâkim ve mecâlisine ve müftülere birer nüshasının irsâli ve bâkîsinin dahi cânib‑i mîrîden
fürûhtu mevki‘‑i tensîbde tezekkür kılınmış ise de icra‑yı icabı bâbında emr u fermân hazret‑i
veliyyü'l‑emrindir.
Fî 6 C. sene [12]75
(Mühür)
Ahmed Cevdet
(Mühür)
Ahmed Celâl
İsmail Paşa
Hîn‑i temhirinde bulunamadığı.

(Mühür)
Safvet
(Mühür)
Şevket
(Mühür)
İbrahim Edhem

Rüşdü Molla Efendi
Nâ‑mizac.
(Mühür)
Mustafa
(Mühür)
Mehmed

Atûfetli efendim hazretleri
Geçende bâ‑irâde‑i seniyye karargîr olan Arazi Kanunnâmesi'nin mükemmil‑i icraâtı olmak üzere Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'da bi'l‑mütâlaa kaleme alınmış olan Tapu Nizâmı'yla ona
dair bir kıt‘a mazbata manzûr‑ı âlî buyurulmak için arz u takdim kılındı. Vâkı‘â mukaddemce
vefâen ferâğ‑ı arazi ve eytâm çiftlikâtı için yapılmış olan nizâmât bunun ecza‑yı tabîiyesinden
olmasıyla ikisinin dahi Tapu Nizâmnâmesi'ne derci münasib olacağı misillü nizâm‑ı mezkûrun
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sair mevâdd‑ı münderice ve sebk ü ibaresi dahi yolunda görünmesine nazaran bâlâsı hatt‑ı
hümâyûn‑ı kerâmet‑nümûn‑ı hazret‑i mülûkâne ile tevşîh [53] buyurulduğu hâlde mazbata‑i
mezkûrede beyân olunduğu üzere Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydı ve Arazi Kanunnâme‑i
Hümâyûnu gibi bundan dahi yedi bin beş yüz nüsha tab‘ etdirilerek Dersaâdet'de icab eden makam ve mevkilere ve taşra mehâkim ve mecâlisine ve müftülere birer nüshasının irsâli ve bâkîsinin dahi cânib‑i mîrîden fürûhtu münasib gibi görünür ise de ol bâbda dahi her ne vechile emr u
fermân‑ı cenâb‑ı cihanbânî müte‘allik ve şeref‑sünûh buyurulur ise ona göre hareket olunacağı
beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîmine ibtidâr olundu efendim.
Fî 3 C. sene [12]75
M.
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Hâme‑zîb‑i ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle mârru'l‑beyân Nizâm
ve mazbata manzûr‑ı ma‘âlî‑mevfûr‑ı cenâb‑ı mülûkâne buyurulmuş ve Nizâm‑ı mezkûrun iktizâ‑yı âlîsi icra buyurulduğundan istîzân‑ı âlî‑i âsafâneleri vechile Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
kaydı ve teferruâtının ber‑vech‑i muharrer icrası müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulan emr u
irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî muktezâ‑yı münîfinden bulunmuş ve sâlifü'z‑zikr Nizâm ve
mazbata yine savb‑ı sâmî‑i âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i
veliyyü'l‑emrindir.
Fî 8 C. sene [12]75

Arazi‑i mîriyenin deyn‑i mîrî için fürûhtuna dair irâde‑i seniyyenin kaydıdır.
Maliye Meclisi'nin işbu mazbatası ile zîrde kaydı derkenar olunan
Maliye nâzırı takrîri Maliye Hazine‑i Celîlesi tarafına gönderilmiş
ve evrak‑ı saire nâme battal torbasında hıfz olunmuşdur.
İrâdesi nâme torbasındadır.
Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtuna dair fî 27 Şaban sene [1]286 ve
arazi‑i mîriye ve mevkûfe ve müsakkafât ve müstegallât‑ı vakfiyenin ba‘de'l‑vefat te’min‑i deyn etmesine mütedâir fî 2 Ramazan sene [1]286 tarihleriyle
müverrah iki kıt‘a nizâmnâme beş varaka aşağıya kaydolunarak
asılları Meclis‑i Tanzimat torbasına vaz‘ olunmuşdur.

Malum‑ı âlî‑i âsafâneleri buyurulduğu üzere emvâl‑i mîriyeden mültezimîn ve sair efrâd‑ı
ahali zimmetleri olan mebâliğin def‘aten te’diyesine iktidar‑ı hâzırı olmayan kesânın mutasarrıf
olduğu emlâkinden nizâm‑ı mezkûr üzere zimmetine vefâ edecek mikdarının bâ‑ma‘rifet‑i şer‘
ve meclis satdırılarak matlûbât‑ı hazinenin istihsâli tahsil‑i bakayaya memur olan ümerâ‑yı askeriye yedlerine i‘tâ kılınan talimâtın üçüncü bendinde ve bu misillü medyûnînin ehl‑i beytiyle
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ikametine kâfi ve hâline münasib olan bir hânesi muhtac olduğu levâzım‑ı zaruriye‑i beytiyesiyle beraber terk ile kusûr‑ı emlâk ü akâr ve emvâl‑i mevcude ve meşhûdesinin bi'l‑müzâyede satdırılıp istîfâ‑yı deyn edilmesi sarrafân ile müşterilerinin muamele‑i mahsusasını mutazammın
olan nizâmnâmenin on dördüncü maddesinde mastûr ve musarrah olduğundan bu makûle zimmet‑i mîriyesini te’diyeye muktedir olamayan kesânın deyn‑i mîrîsi şimdiye kadar işbu talimât
ve nizâmnâme ahkâmına tevfîkan emlâk ve emvâl ve eşyasının fürûhtuyla istîfâ edilmekde olduğu hâlde medyûn olan kimesnenin mutasarrıf olduğu arazisini dâini alacağı mukabilinde zabt
edemediği misillü âhara ferâğa dahi cebr ederek bedelinden istîfâ‑yı deyn etmekde salâhiyeti
olmadığı ve medyûnun vefatında gerek emvâl ve eşya‑yı sairesi olsun ve gerek olmasın mutasarrıf olduğu arazi hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara intikali, yok ise ol arazi müstahıkk‑ı tapu olup hakk‑ı tapu sahibi var ise tapu‑yı misl ile ona ve olmadığı suretde bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîzi Arazi Kanunnâmesi'nin yüz beşinci bendinde muharrer olmasından nâşi
Kanunnâme‑i mezkûrun bu bendi zimmet‑i mîrîsi olan kesânın deyn‑i mîrîsinin istîfâsı için
arazi‑i emîriyeden mutasarrıf olduğu tarla ve sairenin fürûht olunmaması manasını mutazammın olacağı mütâlaası üzerine bend‑i mezkûr ahkâmının deyn‑i mîrîsi olup da emlâk ü arazisinin satılması mukarrer olan kesân hakkında dahi cârî olup olmayacağı bazı mahallerden sual ve
istîzân olunarak keyfiyetleri Meclis‑i Muhasebe'ye havale buyurulmakda olup ancak zikrolunan
Kanunnâme ahkâmına tevfîk‑ı maslahat olunduğu hâlde deyn‑i mîrîsi olan kesânın arazi‑i emîriyeden mutasarrıf olduğu tarla ve sairenin zimmet‑i mîrîsinin de istîfâsı için satdırılamaması
iktizâ eder ise de Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane arazisinin ekserîsi arazi‑i emîriyeden olmak ve
icabı hâlinde bu misillü arazi satdırılamadığı hâlde pek çok emvâl‑i mîriyenin ızâ‘a edileceği bedîhâtdan bulunmak hasebiyle bu bâbda zihinler tereddüdde kalmış ve zikrolunan Nizâmnâme ile
Kanunnâme‑i mezkûr Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'ın ârâ‑yı sâibesiyle kararlaşdırılarak [54] kaleme
alınmış idüğüne binâen ba‘demâ zimmet‑i mîriyesinin def‘aten te’diyesine muktedir olamayanlar hakkında Nizâmnâme‑i mezkûr ahkâmına tevfîkan zimmetine kâfi emlâk ü akâr ve eşyasının
fürûhtuyla istîfâ‑yı deyn olmak muamelesi mi icab eder yoksa Arazi Kanunnâmesi hükmünce
mutasarrıf oldukları arazinin istisnâsı mı lâzım gelir; buralarının yine Meclis‑i Âlî‑i mezkûrda
müzâkeresiyle verilecek karar‑ı âlîye tevfîkan Hazinece ifa‑yı muktezâsı lâzım geleceği lâyıh‑ı
hâtır‑ı acizânemiz olmuş ise de yine ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 1 Zilhicce sene [1]276
(Mühür)
Ahmed Yümnî
(Mühür)
Es‑Seyyid İsmail Kemal
Sadık
(Mühür)
Mehmed Ali
(Mühür)
Ahmed Necib

Şevki Efendi
Bulunamadı.
(Mühür)
Es‑Seyyid Mehmed Re’fet

(Mühür)
Enverî
Nazif Efendi
Komisyonda.

Latif Efendi
Bulunamadı.

Faik Efendi
Bu dahi.
Hâmid Efendi
Bulunamadı.
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Mîrî emvâlinden mültezimîn ve sair efrâd‑ı ahali zimmetleri bulunan mebâliğin def‘aten te’diyesine iktidar‑ı hâzırı olmayan kesânın mutasarrıf olduğu emlâkinden zimmetine vefâ
edecek mikdarının suret‑i fürûhtu hakkında mukarrer ve müesses olan usul ve nizâm tahsil‑i
bakayaya memur ümerâ‑yı askeriye yedlerine i‘tâ kılınan talimâtın üçüncü ve sarraf esnafıyla müşterilerinin muamele‑i mahsusasını mutazammın bulunan nizâmnâmenin dahi on dördüncü maddelerinde mastûr ve musarrah idüğünden ona göre icabâtı icra edilmekde olduğu
hâlde medyûn olan kimesnenin mutasarrıf bulunduğu arazisini dâini alacağı mukabilinde zabt
edemediği misillü âhara ferâğa dahi cebr ederek bedelinden istîfâ‑yı deyn etmeğe salâhiyeti olamadığı ve medyûnun vefatında gerek emvâl ve eşya‑yı sairesi olsun ve gerek olmasın taht‑ı tasarrufunda bulunan arazi hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara intikali ve olmadığı ve
hakk‑ı tapu sahibi bulunduğu hâlde tapu‑yı misl ile kendilere ve bulunmadığı suretde bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîzi Arazi Kanunnâmesi'nin yüz beşinci bendinde muharrer olmasından nâşi
bu bendi cânib‑i mîrîye zimmeti olan kesânın tarla ve saireleri fürûht olunmamasına şümûllü
addeylemeleri üzerine bend‑i mezkûr ahkâmının deyn‑i mîrîsi olup da emlâk ü arazisinin satılması mukarrer olan kesân haklarında dahi cârî olup olamayacağının bazı mahallerden istifsâr
olunmasına mebnî keyfiyet Meclis‑i Muhasebe'ye havale olunmakla ol bâbda kaleme alınarak
merbûtan takdim kılınan mazbata meâlinden müstefâd olacağı vechile mârru'l‑beyân Kanunnâme ahkâmına tevfîk‑ı hareket edildiği hâlde deyn‑i mîrîsi bulunan kesânın arazi‑i emîriyeden
mutasarrıf olduğu tarla ve sairenin zimmet‑i mîrîsi istîfâsı için satdırılamaması iktizâ eder ise
de Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane arazisinin ekserîsi arazi‑i emîriyeden olduğuna ve lede'l‑icab
bu misillü arazi fürûht etdirilemediği hâlde pek çok mîrî emvâlinin ızâ‘a edileceği bedîhâtdan
bulunduğuna ve zikrolunan Nizâmnâme ile Kanunnâme Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'ın ârâ‑yı sâibesiyle kararlaşdırılarak kaleme alınmış idüğüne binâen ba‘demâ zimmet‑i mîriyesinin def‘aten
te’diyesine muktedir olamayanlar hakkında nizâmnâme‑i mezkûr ahkâmına tevfîkan zimmetine
kâfi emlâk ü akâr ve eşyasının fürûhtuyla istîfâ‑yı deyn olunmak muamelesi mi icab eder yoksa
Arazi Kanunnâmesi hükmünce mutasarrıf oldukları arazisinin istisnâsı mı lâzım gelir; buralarının yine Meclis‑i Âlî‑i mezkûrda müzâkeresiyle ne vechile karar verilir ve irâde‑i isabet‑ifade‑i
âsafâneleri her ne merkezde şeref‑sudûr buyurulur ise ol suretle ifa‑yı muktezâsı zımnında keyfiyetin cânib‑i acizâneme havalesi bâbında emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 19 Zilhicce sene [1]276
(Mühür)
İ‘tisâmî bi‑Ahmed el‑Muhtâr

Maliye Nezâret‑i Celîlesi'nin Meclis‑i Tanzimat'a havale buyurulan bir kıt‘a takrîriyle
merbût Meclis‑i Muhasebe mazbatasının hulâsa‑i müeddâlarında mîrî emvâlinden mültezimîn
ve sair efrâd‑ı ahali zimmetleri bulunan mebâliğin def‘aten te’diyesine iktidar‑ı hâzırı olmayan
kesânın mutasarrıf olduğu emlâkinden borcuna vefâ edecek mikdarının suret‑i fürûhtu
hakkında müesses ve mukarrer olan usul ve nizâm tahsil‑i bakayaya memur ümerâ‑yı askeriye
yedlerine i‘tâ kılınan talimâtın üçüncü ve sarraf esnafıyla müşterilerinin muamele‑i mahsusasını

140

40 NUMARALI KANUNNÂME-İ ARAZİ DEFTERİ

mutazammın bulunan nizâmnâmenin dahi on dördüncü maddelerinde mastûr ve musarrah
idüğünden ona göre [55] icabâtı icra edilmekde olduğu hâlde medyûn olan kimsenin mutasarrıf
bulunduğu arazisini dâini alacağı mukabilinde zabt edemediği misillü âhara ferâğa dahi cebr
ederek bedelinden istîfâ‑yı deyn etmeğe salâhiyeti olamadığı ve medyûnun vefatında gerek emvâl
ve eşya‑yı sairesi olsun ve gerek olmasın taht‑ı tasarrufunda bulunan arazi hakk‑ı intikale nâil
olan vârisleri var ise onlara intikali ve olmadığı ve hakk‑ı tapu sahibi bulunduğu hâlde tapu‑yı
misl ile kendilere ve bulunmadığı suretde bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîzi Arazi Kanunnâmesi'nin
yüz beşinci bendinde muharrer olmasından nâşi bu bendi cânib‑i mîrîye zimmeti olan kesânın
tarla ve saireleri fürûht olunmamasına şümûllü addeylemeleri üzerine bend‑i mezkûr ahkâmının
deyn‑i mîrîsi olup da emlâk ü arazisinin satılması mukarrer olan kesân haklarında dahi cârî olup
olmayacağı bazı mahallerden istifsâr olunmakda bulunmuş olduğuna ve Arazi Kanunnâmesi
mûcebince deyn‑i mîrîsi olan kesânın mutasarrıf olduğu tarla ve sairesi zimmet‑i mîrîsi istîfâsı
için satdırılamadığı hâlde Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane arazisinin ekseri arazi‑i emîriyeden
bulunduğu cihetle pek çok emvâl‑i mîriyenin ızâ‘asını mûcib olacağına binâen bu bâbda ne vechile
hareket olunmak lâzım geleceği beyân ve istîzân olunmuş olmakla keyfiyet lede'l‑mütâlaa arazi‑i
emîriye emvâl ve emlâk cümlesinden ma‘dûd olmadığı cihetle Sarrafân Nizâmnâmesi ahkâmıyla
Arazi Kanunnâmesi hükmü yek‑diğerine mübâyin ve münâkız olmadığından ol bâbda bir şey
denilmek iktizâ etmez. Arazi‑i emîriyenin ifa‑yı deyn için fürûht olunamaması bahsine gelince;
bunun illet‑i gâiye ve sebeb‑i memnû‘iyeti Memâlik‑i Mahrûse'de cârî olduğu üzere bir takım
tüccar ve sairenin selem tarîkıyla yahud ağır güzeşte ile dağıtdıkları akçe mukabilinde bilâhare
ahalinin sermaye‑i ta‘ayyüşleri olan arazilerini satdıramamak ve kendi uhdelerine alamamak
maksadına mebnî olup nass‑ı Kanunnâmede "dâyin medyûnun arazisini istifâ‑yı matlûbu için
satdırmağa icbâra salâhiyeti olmamak" tabirinin örf ve âdetce devlete şümûlü olamaz. Fakat bâdî‑i
nazarda Devlet‑i Aliyye kendi alacağının tahsili için arazi‑i emîriyeyi satdırdığı hâlde gerek ecnebi
ve gerek tebaadan olan kesânın matlûblarının istîfâsında dahi bu kaideyi icra etmek lâzıme‑i
adalet ve hakkâniyet olur gibi bir hâtıra vârid olur ise de çünkü tüccar ve efrâd‑ı nâsın te’min‑i
metâlibi zımnında Tapu Nizâmnâmesi'nde meşrûh ve musarrah olan şerâyit ile arazi‑i mîriyenin
vefâen ferâğına ruhsat verilmiş idüğünden bu nizâma tevfîk‑ı hareketle alacağını te’min etmeyen
kesân hakkını kendisi tevsîk ve tahkîm etmemiş olacağından ve matlûbât‑ı mîriyenin böyle
vefâen ferâğ suretiyle evvelce te’mini mümkün olamayacağından istîfâ‑yı deyn‑i mîrî için arazi
satdırılıp da sairlerinin alacakları için satılmasını men‘ etmek kaide‑i hikmet ve hakkâniyetden
haric olmaz. Fakat böyle düyûn‑ı mîriyesi olanların mutasarrıf oldukları emlâk ü arazinin bey‘ u
fürûhtu ruhsat ve me’zûniyeti tahsil‑i bakaya için gönderilen memurlarla vülât ve mutasarrıfîn
ve memurîn‑i saire yedlerinde istenilen ve ağrâz ve menâfi‘‑i zâtiyeye tevâfuk eden suretde
kullanılabilir bir silah‑ı kavî olacağından ve bir mülkün değeriyle satılması ise evvelce tâliblerine
ilân‑ı keyfiyet olunmak ve arasından biraz vakit geçirilerek mümkün mertebe kıymet‑i lâyıkasını
bulması araşdırılmak lâzım geleceğinden bu makûle emlâk ü arazi Deraliyye'de ise mümkün
olabilecek suretde ilân olunup taşralarca dahi mecâlis‑i mahalliye ma‘rifetiyle müzâyede‑i
aleniyesi icra kılınarak rağabât‑ı nâs münkatı‘ oldukdan ve emlâk‑i mezkûrenin bahâları hadd‑i
lâyıkını buldukdan sonra tâliblerine bey‘ u fürûht ile ferâğları icra olunması hususunun dahi
lâzım gelenlere tavsiye ve te’kîd kılınması icab‑ı hakkâniyetdir. İmdi emvâl‑i mîriye tahsili
için arazi‑i emîriyenin minvâl‑i meşrûh üzere fürûht etdirmek caiz olması ve tüccar ve efrâd‑ı
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nâsın te’min‑i metâlibi zımnında dahi vefâen ferâğ usulünün icrası ile hâsıl olup bu usule riâyet
etmemiş olan dâinlerin arazi‑i mîriyeyi cebren fürûht etdirmeğe salâhiyetleri olamaması lâzım
geleceğinden bu suret iktizâ edenlere bi'l‑etraf beyân ve iş‘âr kılınmak üzere keyfiyetin Maliye
Nezâret‑i Celîlesi'ne havalesi iktizâ‑yı hâlden idüğü tezekkür olunmuş ve zikrolunan takrîr
ve mazbata leffen takdim‑i pîşgâh‑ı âlî‑i Sadâret‑penâhîleri kılınmış olmakla muvâfık‑ı re’y‑i
rezîn‑i isabet‑karîn‑i hidivâneleri buyurulduğu hâlde ol vechile icra‑yı icabı bâbında emr u
fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 21 Rebîülâhir sene 1277
(Mühür)
Es‑Seyyid Mehmed Emin
Âlî
(Mühür)
Safvet

(Mühür)
Ahmed Celâl

İlmî Molla Efendi

(Mühür)
Mehmed Cemil

(Mühür)
Ahmed Cevdet

[56]

Atûfetli efendim hazretleri
Deyn‑i mîrîsi olan kesânın uhdesinde arazi‑i emîriye olup da istîfâ‑yı deyn olunması fürûhtuna mütevakkıf bulunanların haklarında olunacak muamelenin Arazi Kanunnâmesi'ne tevfîkı
hususunda tahsil‑i bakayaya memur ümerâ‑yı askeriye taraflarından vâki‘ olan iştibâh üzerine
Maliye Nezâret‑i Celîlesi'nin takrîri Meclis‑i Muhasebe mazbatasıyla Meclis‑i Âlî‑i Tanzimat'da
dermiyân‑i mütâlaa birle tanzim olunan mazbata takımıyla manzûr‑ı âlî buyurulmak üzere arz
ve takdim kılındı. Meâlinden müstebân olduğu vechile arazi‑i emîriye emvâl ve emlâk cümlesinden ma‘dûd olmadığı cihetle Sarrafân Nizâmnâmesi ahkâmıyla Arazi Kanunnâmesi hükmü
yek‑diğerine mübâyin ve münâkız olmadığı misillü arazi‑i emîriyenin ifa‑yı deyn için fürûht
olunamamasının illet‑i gâiyesi dahi Memâlik‑i Mahrûse'de cârî olduğu üzere bir takım tüccar
ve sairenin selem tarîkıyla yahud ağır güzeşte ile dağıtdıkları akçe mukabilinde bilâhare ahalinin
sermaye‑i ta‘ayyüşleri olan arazilerini satdıramamak ve kendi uhdelerine alamamak maksadına
mebnî olup nass‑ı Kanunnâmede "dâin medyûnun arazisinin istîfâ‑yı matlûbu için satdırmağa icbâra
salâhiyeti olmamak" tabirinin örf ve âdetce devlete şümûlü olamayacağından ve çünkü tüccar ve
efrâd‑ı nâsın te’min‑i metâlibi zımnında Tapu Nizâmnâmesi'nde meşrûh ve musarrah olan şerâyit ile arazi‑i mîriyenin vefâen ferâğına ruhsat verilmiş idüğünden bu nizâma tevfîk‑ı hareketle
alacağını te’min etmeyen kesân hakkını kendisi tevsîk ve tahkîm etmemiş olacağından ve matlûbât‑ı mîriyenin böyle vefâen ferâğ suretiyle evvelce te’mini mümkün olamayacağından istîfâ‑yı
deyn‑i mîrî için arazi satdırılıp da sairlerinin alacakları için satılmasını men‘ etmek kaide‑i hikmet ve hakkâniyetden haric görünmeyip şu kadar ki böyle düyûn‑ı mîriyesi olanların mutasarrıf
oldukları emlâk ü arazinin bey‘ u fürûhtu ruhsat ve me’zûniyeti tahsil‑i bakaya için gönderilen
memurlarla vülât ve mutasarrıfîn ve memurîn‑i saire yedlerinde istenilen ve ağrâz ve menâfi‘‑i
zâtiyeye tevâfuk eden suretde kullanılabilir bir silah‑ı kavî olacağından ve bir mülkün değeriyle
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satılması ise evvelce tâliblerine ilân‑ı keyfiyet olunmak ve arasından biraz vakit geçirilerek
mümkün mertebe revâcını araşdırmak ile olacağından bu makûle emlâk ü arazi Dersaâdet'de ise
mümkün olabilecek suretde ilân olunup taşralarca dahi mecâlis‑i mahalliye ma‘rifetiyle müzâyede‑i aleniyesi icra kılınarak rağabât‑ı nâs münkatı‘ oldukdan ve emlâk‑i mezkûre kıymet‑i
lâyıkasını buldukdan sonra bey‘ u fürûht ile ferâğları icra olunması hususunun lâzım gelenlere
tavsiye ve te’kîd kılınması ve tüccar ve efrâd‑ı nâsın te’min‑i metâlibi vefâen ferâğ usulününün
icrasıyla hâsıl olacağından bu usule riâyet etmemiş olan dâinlerin arazi‑i mîriyeyi cebren fürûht
etdirmeğe salâhiyetleri olamamasının dahi iktizâ edenlere bi'l‑etraf beyân ve iş‘âr kılınmak üzere
keyfiyetin Maliye Nezâret‑i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kılınmış ise de ol bâbda her ne vechile
irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî gurre‑i Ca. sene 1277
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Hâme‑zîb‑i ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle evrak‑ı ma‘rûza manzûr‑ı şevket‑mevfûr‑ı Cenâb‑ı Padişahî buyurulmuş ve hususât‑ı muharrerenin tezekkür ve
istîzân buyurulduğu vechile icra‑yı muktezâları müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulan emr u irâde‑i
seniyye‑i hazret‑i mülûkâne muktezâ‑yı münîfinden olarak evrak‑ı merkûme yine savb‑ı âlî‑i
âsafîlerine iade ve tesyîr kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 2 Ca. sene [12]77

[57]

Mîrî emvâlinden mültezimîn ve sair efrâd‑ı ahali zimmetleri bulunan mebâliğin def‘aten
te’diyesine iktidar‑ı hâzırı olmayan kesânın mutasarrıf olduğu emlâkinden borcuna vefâ edecek
mikdarının suret‑i fürûhtu hakkında mukarrer ve müesses olan usul ve nizâm tahsil‑i bakayaya
memur ümerâ‑yı askeriye yedlerine i‘tâ kılınan talimâtın üçüncü ve sarraf esnafıyla müşterilerinin muamele‑i mahsusasını mutazammın nizâmnâmenin on dördüncü maddelerinde mastûr
ve musarrah idüğünden ona göre icabâtı icra edilmekde olduğu hâlde medyûn olan kimsenin
mutasarrıf olduğu arazisini dâyini alacağı mukabilinde zabt edemediği misillü âhara ferâğa dahi
cebr ederek bedelinden istîfâ‑yı deyn etmeğe salâhiyeti olamadığı ve medyûnun vefatında gerek
emvâl ve eşya‑yı sairesi olsun ve gerek olmasın taht‑ı tasarrufunda bulunan arazi hakk‑ı intikale nâil olan vârisleri var ise onlara intikali ve olmadığı ve hakk‑ı tapu sahibi bulunduğu hâlde
tapu‑yı misl ile kendilere ve bulunmadığı suretde bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîzi Arazi Kanunnâmesi'nin yüz beşinci bendinde muharrer olmasından nâşi bu bendi cânib‑i mîrîye zimmeti olan
kesânın tarla ve sairleri fürûht olunmamasına şümûllü addeylemeleri üzerine bend‑i mezkûr ahkâmının deyn‑i mîrîsi olup da emlâk ü arazisinin satılması mukarrer olan kesân haklarında dahi
cârî olup olmayacağı bazı mahallerden istifsâr olunmakda bulunmuş olduğuna ve Arazi Kanunnâmesi mûcebince deyn‑i mîrîsi olan kesânın mutasarrıf olduğu tarla ve sairesi zimmet‑i mîrîsi
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istîfâsı için satdırılamadığı hâlde Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane arazisinin ekseri arazi‑i emîriyeden bulunduğu cihetle pek çok emvâl‑i mîriyenin ızâ‘asını mûcib olacağına binâen bu bâbda ne
vechile hareket olunmak lâzım geleceği Meclis‑i Muhasebe'den tanzim olunan mazbata ile Maliye Nezâret‑i Celîlesi'nin bir kıt‘a takrîrinde beyân ve istîzân olunmuş ve keyfiyet Meclis‑i Âlî‑i
Tanzimat'a havale olunarak lede'l‑mütâlaa arazi‑i emîriye emvâl ü emlâk cümlesinden ma‘dûd
olmadığı cihetle Sarrafân Nizâmnâmesi ahkâmıyla Arazi Kanunnâmesi hükmü yek‑diğerine
mübâyin ve münâkız olmadığından ol bâbda bir şey denilmek iktizâ etmez. Arazi‑i emîriyenin
ifa‑yı deyn için fürûht olunamamasının illet‑i gâiye ve sebeb‑i memnû‘iyeti Memâlik‑i Mahrûse'de cârî olduğu üzere bir takım tüccar ve sairenin selem tarîkıyla veyahud ağır güzeşte ile dağıtdıkları akçe mukabilinde bilâhare ahalinin sermaye‑i ta‘ayyüşleri olan arazilerini satdıramamak
ve kendi uhdelerine alamamak maksadına mebnî olup nass‑ı Kanunnâmede "dâyin medyûnun
arazisini istîfâ‑yı matlûbu için satdırmağa icbâra salâhiyeti olmamak" tabirinin örf ve âdetce devlete
şümûlü olamaz. Fakat bâdî‑i nazarda Devlet‑i Aliyye kendi alacağının tahsili için arazi‑i emîriyeyi satdırdığı hâlde gerek ecnebi ve gerek tebaadan olan kesânın matlûblarının istîfâsında dahi
bu kaideyi icra etmek lâzıme‑i adalet ve hakkâniyet olur gibi bir hâtıra vârid olur ise de çünkü
tüccar ve efrâd‑ı nâsın te’min‑i metâlibi zımnında Tapu Nizâmnâmesi'nde meşrûh ve musarrah
olan şerâit ile arazi‑i mîriyenin vefâen ferâğına ruhsat verilmiş idüğünden bu nizâma tevfîk‑ı
hareketle alacağını te’min etmeyen kesân hakkını kendisi tevsîk ve tahkîm etmemiş olacağından
ve matlûbât‑ı mîriyenin böyle vefâen ferâğ suretiyle evvelce te’mini mümkün olamayacağından
istîfâ‑yı deyn‑i mîrî için arazi satdırılıp da sairlerinin alacakları için satılmasını men‘ etmek kaide‑i hikmet ve hakkâniyetden haric olmaz. Fakat böyle düyûn‑ı mîriyesi olanların mutasarrıf
oldukları emlâk ü arazinin bey‘ u fürûhtu ruhsat ve me’zûniyeti tahsil‑i bakaya için gönderilen
memurlarla vülât ve mutasarrıfîn ve memurîn‑i saire yedlerinde istenilen ve ağrâz ve menâfi‘‑i
zâtiyeye tevâfuk eden suretde kullanılabilir bir silah‑ı kavî olacağından ve bir mülkün değeriyle
satılması ise evvelce tâliblerine ilân‑ı keyfiyet olunmak ve arasından biraz vakit geçirilerek mümkün mertebe kıymet‑i lâyıkasını bulmasını araşdırmak lâzım geleceğinden bu makûle emlâk ü
arazi Dersaâdet'de ise mümkün olabilecek suretde ilân olunup taşralarca dahi mecâlis‑i mahalliye ma‘rifetiyle müzâyede‑i aleniyesi icra kılınarak rağabât‑ı nâs münkatı‘ oldukdan ve emlâk‑i
mezkûrenin bahâları hadd‑i lâyıkını buldukdan sonra tâliblerine bey‘ u fürûht ile ferâğları icra
olunması hususunun dahi lâzım gelenlere tavsiye ve te’kîd kılınması icab‑ı hakkâniyetdendir.
Emvâl‑i mîriye tahsili için arazi‑i emîriyenin ber‑minvâl‑i meşrûh fürûht etdirilmesi caiz olması
ve tüccar ve efrâd‑ı nâsın te’min‑i metâlibi zımnında dahi vefâen ferâğ usulünün icrası ile hâsıl
olup bu usule riâyet etmemiş olan dâinlerin arazi‑i mîriyeyi cebren fürûht etdirmeğe salâhiyetleri olamaması lâzım geleceğinden bu suret iktizâ edenlere bi'l‑etraf beyân ve iş‘âr kılınmak üzere
keyfiyetin Nezâret‑i müşârunileyhâya havalesi iktizâ‑yı hâlden idüğü Meclis‑i Âlî‑i mezkûrda
tezekkür ve tensîb olunmuş ve keyfiyet taraf‑ı eşref‑i hazret‑i Şehriyârîye arz ile lede'l‑istîzân
irâde‑i isabet‑ifade‑i hazret‑i Padişahî dahi ol merkezde müte‘allik ve şeref‑sünûh buyurulmuş
ve keyfiyet Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kayd ile mûcebince Nezâret‑i müşârunileyhâya [58] ve
sair iktizâ eden mahallere başka başka ilmuhaberleri verilmiş olmakla keyfiyet‑i irâde‑i seniyye
malum olmak ve icab eden mahallere kayd ile muktezâ‑yı münîfi daima mer‘iyyü'l‑icra tutulmak
üzere Evkâf‑ı Hümâyûn Nezâret‑i Celîlesi'ne dahi işbu ilmuhaber verildi.
Fî 5 Cumâdelâhire sene 1277
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Defterhâne'ye

Meclis‑i Muhasebe ve aklâm‑ı lâzımeye
kaydolunmak üzere
Maliye Nezâret‑i Celîlesi'ne

ve Ticaret Nezâret‑i Behiyyesi'ne

ve Hazine‑i Hâssa‑i Şahane Nezâret‑i
Behiyyesi'ne

Der‑asr‑ı hazret‑i Sultan Abdülaziz Han ibnü's‑Sultan el‑Gazi Mahmud Han
eyyeda'llâhü mülkehû ve saltanatehû ilâ‑âhiri'd‑devrân.
Fî 13 Zilhicce sene 1277, yevm‑i Salı

Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)
Bu hususa dair zât‑ı vâlâ‑yı cenâb‑ı Meşihat‑penâhî'ye
hitaben fî‑evâsıtı Receb sene 1278 tarihiyle müverrah sudûr
eden emr‑i âlî mühimme defterinde ve işbu madde‑i nizâmiye ile
evrak‑ı saire ol nâme torbasında mahfûz olduğundan şerh verildi.

Arazi‑i mîriye ile tahsisât kabîlinden olan arazi‑i vakfiyede senede rabt olunmayan ferâğ
bi'l‑vefâ davası istimâ‘ olunmaz.
Fî 27 Safer sene [1]278
(Mühür)
Meclis‑i Ahkâm‑ı Adliye
Saye‑i muvaffakıyet‑vâye‑i cenâb‑ı mülûkânede arazi hakkında ittihâz buyurulan usul‑i
cedîde icabınca tertib ve tanzim olunan cedvelli koçanlar tab‘ ve neşr olunarak muhassenât‑ı
adîdesi görülmekde olup arazinin vefâen ferâğı keyfiyetinin dahi sened‑i resmîye rabtı Tapu
Nizâmnâmesi'nin yirmi altıncı maddesi iktizâsından olarak bundan dahi haylice vâridât husûlü
me’mûl bulunduğuna mebnî bunun için Defter Emanet‑i Behiyyesi tarafından tanzim kılınan
sened ve ilmuhaber numuneleri ile ol bâbda olan tezkire Meclis‑i Ahkâm‑ı Adliye'ye havale buyurulmakla Kavânîn ve Nizâmât Dairesi'nde mütâlaa ve numuneler muayene olundu. Emanet‑i
mûmâileyhânın hulâsa‑i iş‘ârında arazinin vefâen ferâğı vuku‘unda mahallerinde ibtidâ dâyin yedine ilmuhaber i‘tâ olunup ba‘dehû keyfiyet Defterhâne‑i Âmire'ye iş‘âr ile sened‑i resmîlerinin
celb olunması sureti gösterilmiş ise de sened‑i mezkûr zaten muvakkat olup bazen kısa vadeler ile
dahi vefâen arazi ferâğ olunacağı cihetle bu suretin icrasında su‘ûbet ve tekellüf olacağı derkâr olmasıyla sened i‘tâsından sarf‑ı nazarla yalnız ilmuhaber verildiği hâlde teshîl‑i maslahat olunmuş
olacağı misillü arazi vâridâtına dair taşralardan mâh be‑mâh takdim kılınan cedvellerde ferâğ‑ı
mezkûr hâsılâtı dahi başkaca gösterileceği ve dâyin yedlerinden istirdâd olunan ilmuhaberler
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ve ba‘dehû koçanları dahi bu tarafa gönderileceği cihetle işbu senedlerin tanzimine sebeb ve
illet addolunan Defterhâne‑i Âmire Rûznâmçe Odasınca işbu ferâğ bi'l‑vefâ vâridâtına malumât
olmak kaziyyesi dahi hâsıl olacağından Emanet‑i mûmâileyhâ ile bi'l‑muhabere bu suretin icrası
kararlaşdırılarak yeniden tanzim etdirilen ilmuhaber numunesi matlûba muvâfık görülmekle
iktizâsının ifası ve bir de Emanet‑i müşârunileyhânın bu hususa dair olan cevab‑ı ahîrinde senede rabt olunmayan ferâğ bi'l‑vefâ ve şart‑ı müfsid davalarının mehâkimde istimâ‘ olunmaması
beyân ve ihtar olunup fi'l‑hakika işbu davalar senede rabt olunmaksızın istimâ‘ ve rü’yet olunduğu hâlde sened tanziminden maksûd‑ı aslî olan emniyet ve mazbûtiyet fevt olmuş olacağına
ve saded‑i aslî ferâğ bi'l‑vefâ meselesi bulunduğuna mebnî şart‑ı müfsid davası ba‘dehû mütâlaa
olunmak üzere şimdilik yalnız senedsiz ferâğ bi'l‑vefâ davasının istimâ‘ olunmaması hakkında
Tapu Nizâmnâmesi'ne bir madde zeyl ü ilâve olunması bi't‑tensîb [59] tertib olunan madde‑i
nizâmiye taraf‑ı vâlâ‑yı hazret‑i Meşihat‑penâhî'ye lede'l‑irsâl taraf‑ı müşârunileyhden dahi tasvîb ve tasdik buyurulmuş olmasıyla mezkûr madde‑i nizâmiye ilmuhaber numunesiyle beraber
leffen takdim kılınmış olmağın muvâfık‑ı re’y‑i âlî‑i vekâlet‑penâhîleri buyurularak zikrolunan madde‑i nizâmiyenin bâlâsı mübarek hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı cenâb‑ı cihanbânî
ile tevşîh ve tezyîn buyurulduğu hâlde icra‑yı iktizâsına ibtidâr kılınacağı muhât‑ı ilm‑i sâmî‑i
âsafâneleri buyuruldukda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 27 Safer sene [1]278
(Mühür)
Yusuf Kâmil

Nuri Paşa
Nâ‑mizac.

(Mühür)
(Mühür)
İbrahim Edhem Ahmed Cevdet

(Mühür)
Mehmed Said

Atûfetli efendim hazretleri
Arazi hakkında ittihâz olunan usul‑i cedîde iktizâsınca tertib ve tanzim kılınan cedvelli
koçanlar tab‘ ve neşrolunarak muhassenât‑ı adîdesi görülmekde olup arazinin vefâen ferâğı keyfiyetinin dahi sened‑i resmîye rabtı Tapu Nizâmnâmesi iktizâsından olarak bundan dahi hayli
vâridât husûlü me’mûl ise de bu suretin icrası su‘ûbeti mûcib göründüğünden sened i‘tâsından
sarf‑ı nazarla yalnız ilmuhaber verilmesi ve bir de senede rabt olunmayan ferâğ bi'l‑vefâ ve
şart‑ı müfsid davaları mehâkimde istimâ‘ kılındığı hâlde sened tanziminden maksûd‑ı aslî olan
emniyet ve mazbûtiyet fevt olmuş olacağına mebnî şart‑ı müfsid davası ba‘dehû mütâlaa olunmak üzere şimdilik yalnız senedsiz ferâğ bi'l‑vefâ davasının istimâ‘ olunmaması hakkında Tapu
Nizâmnâmesi'ne zeyl kılınmak üzere zât‑ı vâlâ‑yı Meşihat‑penâhî ile bi'l‑muhabere bir madde‑i
nizâmiye tertib olunarak bâlâsı mübarek hatt‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Padişahî ile tevşîh buyurulduğu hâlde iktizâsının icrasına ibtidâr olunacağı tezekkür kılındığına dair Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'nin Kavânîn ve Nizâmât Dairesi'nden kaleme alınan mazbata melfûfâtı ve madde‑i
nizâmiye ve mezkûr ilmuhaber numunesi ile beraber manzûr‑ı âlî‑i cenâb‑ı mülûkâne buyurulmak için arz u takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân‑ı hazret‑i şehinşâhî
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müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire‑i senâverî
terkîm kılındı efendim.
Fî 21 R. sene 1278
M.

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Enmile‑zîb‑i tebcîl olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle evrak‑ı ma‘rûza
manzûr‑ı ma‘âlî‑mevfûr‑ı Cenâb‑ı Padişahî buyurulmuş ve zikrolunan madde‑i nizâmiyenin
iktizâ‑yı âlîsi icra olunarak evrak‑ı merkûme ile beraber yine savb‑ı sâmî‑i âsafânelerine iade
kılınmış olduğu muhât‑ı ilm‑i âlî‑i âsafâneleri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân hazret‑i
veliyyü'l‑emrindir.
Fî 22 R. sene 1278

[60]

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Rüşdü Paşa ve
Nâzır‑ı Umûr‑ı Hariciye‑i Devlet‑i Aliyye Cenâb‑ı müşârunileyh.
Fî 21 Muharrem sene [12]83

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Ali Paşa ve [Nâzır‑ı]
Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye Cenâb‑ı Mehmed Fuad Paşa nâle mâ‑yetemennâhümâ.
Fî 6 L. sene [1]283

Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)
İşbu kanunnâme‑i hümâyûna zeyl olmak üzere
Şûrâ‑yı Devlet cânibinden fî 29 Rebîülâhir sene [1]289
tarihinde vârid olan müzekkire beş varak aşağıya kaydolunmuşdur.
Buna dair olan evrak takımıyla Âmedî Odası'na
verilmiş olunduğu Beylikçi‑i Divan‑ı Hümâyûn saadetli efendi
hazretleri tarafından ifade buyurulmuşdur. Fî gurreti Ca. sene 1284

Mücerred teshîl‑i muamelât ile emr‑i ziraat ve ticaretin ve o cihetle servet ve ma‘mûriyet‑i
memleketin bir kat daha tezyîd ve tevsî‘i maksadıyla bâ‑tapu tasarruf olunagelen arazi‑i emîriye
ve mevkûfenin usul‑i intikalâtı hakkında karargîr olan müsaadât‑ı seniyye ber‑vech‑i âtî beyân
olunur.
Birinci Madde
Bâ‑tapu tasarruf olunan arazi‑i emîriye ve mevkûfenin evlâd‑ı zükûr u inâsa mütesâviyen intikali hakkında Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun tayin eylediği ahkâm ve müsaade
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kemâ‑kân bâkî olup fakat arazi‑i emîriye ve mevkûfe mutasarrıflarının evlâd‑ı zükûr u inâsı
mevcud olmadığı hâlde uhdesinde bulunan arazi, sâniyen; ahfâdına yani evlâd‑ı zükûr u inâsının
oğluna ve kızına, sâlisen; baba ve anasına, râbi‘an; li‑ebeveyn ve li‑eb er karındaşına, hâmisen;
li‑ebeveyn ve li‑eb kız karındaşına, sâdisen; li‑üm er karındaşına, sâbi‘an; li‑üm kız karındaşına
bilâ‑bedel mütesâviyen intikal edecekdir ve ta‘dâd olunan vereseden biri bulunmadığı takdirde
sâminen; zevcden zevceye ve zevceden zevce intikal eyleyecekdir.
İkinci Madde
Bâlâda derecâtı tayin olunan hakk‑ı intikal ashâbından birinci derecede itibar olunan verese mevcud iken ikinci derecede bulunan verese hakk‑ı intikale nâil olamayacakdır. Mesela
evlâd var iken ahfâda ve ahfâd mevcud iken ebeveyne arazi intikal etmeyip fakat baba ve anasının hayatında vefat eden evlâd‑ı zükûr u inâsın evlâdı evlâd makamına kâim olarak cedd ve
ceddelerinden baba ve analarına intikal edecek hisse kendilerine intikal edeceği misillü yalnız
ebeveynden li‑üm kız karındaşına kadar hakk‑ı intikal ashâbından bulunan vereseye intikal edecek araziden dahi zevc ve zevceye bir rub‘ hisse intikal eyleyecekdir ve evlâd ve ahfâd var iken
zevc ve zevcenin araziden hisse almağa salâhiyeti olmayacakdır.
[61]

Üçüncü Madde
Gerek te’min‑i deyn için cârî olan ferâğ bi'l‑vefâ usulü ve gerek medyûnun vefâen ferâğ
olunmamış olan arazisinin hayatında veya vefatında ifa‑yı deyn edebileceği ahvâl ve muamelât
nizâmât‑ı mahsusa ile tayin olunacakdır.
Dördüncü Madde

Mülknâme‑i hümâyûn ile tasarruf olunan çiftlikât ve arazi‑i saire hakkında dahi tamamıyla arazi‑i emîriye ve mevkûfe muamelâtı icra kılınıp fakat bunlardan alınmakda olan mü’eccele‑i
seneviye kaide‑i mahsusasına tatbikan kemâ‑kân ahz ü istîfâ olunacakdır.
Beşinci Madde

Arazi‑i emîriye ve mevkûfe üzerinde bulunan ebniye ve eşcârın tasarrufu hakkında Arazi
Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun tayin eylediği ahkâm kemâ‑kân icra kılınacakdır.
Altıncı Madde

İşbu kanun tarih‑i ilânından itibaren mer‘iyyü'l‑icra olacakdır ve Arazi Kanunnâme‑i
Hümâyûnu'yla Tapu Nizâmnâmesi mevâdd‑ı sâbıkada beyân olunan ahkâm‑ı kanuniyeye tevfîkan tashih olunarak neşr u ilân kılınacakdır.
Tarih‑i ilânı: fî 17 Muharrem sene [1]284
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Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)
Rakabesi beytü'l‑mâle aid olan arazi‑i emîriye ve mevkûfenin hakk‑ı intikali şimdiye
kadar evlâd ile ebeveyne münhasır iken mücerred ahalinin arazide olan hukuk‑ı tasarrufiyesi
tevsîk edilmek maksad‑ı âlîsiyle bu kere bâ‑irâde‑i seniyye neşr u ilân olunan kanun‑ı cedîd
hükmünce arazi‑i emîriye ve mevkûfenin hakk‑ı intikalâtı tevessü‘ eylediği cihetle bundan arazi mutasarrıflarının vuku bulacak istifadelerinin ve mahlûlâtdan dolayı hazinenin zâyi edeceği
menâfi‘in mukabili ve'l‑hâsıl arazi ashâbına verilen hakk‑ı cedîdin bedeli olmak üzere arazinin
hâsılât‑ı seneviyesinin bir buçuk öşrüne muâdil bir şey alınması mukarrerdir. Fakat bunun def‘aten istîfâsı veyahud nakden istihsâli ashâb‑ı araziye bâr ve usreti mûcib olacağından işbu bedelin
beş seneye taksimiyle mahsulât‑ı seneviyeden aynen ve ashâb‑ı arazi istediği hâlde bedelen istîfâ
kılınacakdır.
Ve beş seneye taksim ile beher sene bir cüz’ü alınacak bir buçuk öşrün birinci senede yani
işbu seksen üç senesinde sülüsü yani arazi‑i emîriye ve mevkûfe mahsulâtından ber‑mu‘tâd alınan öşrün nısfı alıncakdır. Mesela bir keyl öşr veren ashâb‑ı araziden işbu bir keyl öşrden başka
yarım keyl dahi ahz olunacakdır. Ve ikinci senede öşrün rub‘u yani bir keyl öşr i‘tâ eden ashâb‑ı
araziden işbu bir keyl öşrden başka bir keylin dörtde biri dahi alınacakdır.
[62]

Ve üçüncü ve dördüncü ve beşinci senelerde ikinci sene gibi öşrün birer rub‘u ahz ü istîfâ
kılınıp beş senenin hitâmında ashâb‑ı araziden öşrden başka bir şey alınmayacakdır.
Hakk‑ı cedîdin mukabilinde ber‑minvâl‑i muharrer alınacak bir buçuk öşr ashâb‑ı araziye
mahsus olduğundan bunun hîn‑i tahsilinde mezâri‘den her ne alınır ise ashâb‑ı arazinin hissesine aid olacağı misillü müste’cirden istîfâ olunacak şey dahi mûcire aid olacakdır.
Ve işbu bedel bâ‑tapu tasarruf olunan arazi‑i emîriye ve mevkûfe mahsulâtına münhasır
olup zeytin ve tut ve kürûm ve eşcâr‑ı müsmire‑i saire mahsulâtından alınmayacakdır.
Tapu ile tasarruf olunan kışlak ve yaylak gibi arazi‑i gayr‑ı mezrû‘anın hâsılât ve vâridât‑ı
seneviyesinin yüzde on beşi arazi‑i mezrû‘adan alınacak bedele tatbikan beş senede beş taksit ile
ahz olunacakdır. Mülknâme‑i hümâyûn ile tasarruf olunan arazi hakkında dahi arazi‑i emîriye‑i
saire muamelesi icra olunup fakat işbu emlâk‑i hümâyûn dahilinde bulunan arazinin mü’eccele‑i
seneviyesi hakkında bundan sonra verilecek karara tevfîkan muamele olunacakdır.
Malum‑ı âlî buyurulduğu vechile Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de bulunan arazi; emîriye
ve öşriye ve harâciye ve mülk‑i sırf itibarıyla dört nev‘a münkasim olarak arazi‑i öşriye ve harâciye ile mülk‑i sırf usul‑i intikaliye ve muamelât‑ı sairesinde şerâit‑i mahsusa ve muayyeneye tâbi
olup arazi‑i emîriye ki, lisan‑ı şer‘de arazi‑i mechûle dahi deniyor; bu nev‘ arazinin rakabesi beytü'l‑mâle ve iktizâ‑yı maslahata göre tasarrufu ulü'l‑emre râci‘ ve ol bâbda ahkâm‑ı şer‘iye dahi bu
esas üzere cârî olmasıyla ahd‑i Süleyman Han‑ı Evvel'de tanzim‑i ahvâl‑i bilâd u ibad ve tetmîm‑i
esbâb‑ı harb u cihada hasr‑ı himmet ü ictihâd buyuruldukda arazi‑i emîriyede emr‑i tasarruf ol
vakit memâlik‑i Devlet‑i Aliyye'nin bulunduğu hâle tevfîk ve usul ve muamelâtı ona göre tensîk
kılınmışdır. Şöyle ki; eski zamanlarda yalnız bizde değil âlemin hiçbir tarafında şimdiki
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gibi servet ve ma‘mûriyet‑i memleketin esası olan ticaretin menba‘ı hükmünde bulunan mübâdele‑i mahsul efkârı bulunmayıp her memleket her ne yetişdirir ise kendi ihtiyacına hasr u sarf
ile harice hiçbir şey çıkarmamağı iltizâm ve bu kaide iktizâsınca mahsulât‑ı arziyeyi ihtiyac‑ı
dahilîsi her ne ise o derecede tutmağa ihtimâm eylediğinden Devlet‑i Aliyye dahi bittab‘ bu meslekde bulunarak emr‑i ziraati ahalisinin ihtiyacına ve her vakit müteharrik tutduğu ordularının
idaresine tatbik ile beraber yüz yirmi bine kadar îsâl etmiş olduğu süvari askeriyle birçok memurîn ve hademesine timar ve zeamet nâmıyla arazi‑i emîriyenin a‘şârını tahsis ile tavzîf etmiş
olduğu misillü bir takım arazi‑i mîriyenin menâfi‘i dahi yine bu yolda selâtîn‑i ızâmın ve onların
emriyle şunun bunun evkâfına tahsis olunmuş ve arazi‑i emîriyeyi ziraat eden ahali müste’cir
hükmünde kalıp bunlara ziraat edecekleri yerlerin tahsisi hakkını ve bu yüzden olan menâfi‘i
dahi sahib‑i arz nâmını vermiş olduğu timar ve zeamet ashâbına ve vakıflara terk eylemiş ise de
zürrâ‘‑ı ahalinin dahi muhafaza‑i menfaati maksadıyla ve hususan teşekkül etmiş olan ziraat
hânelerinin bozulmaması mütâlaasıyla emr‑i tahsis bir usul‑i müsaadekârî ile tansîs birle çünkü
arazi‑i emîriyede usulen hakk‑ı tevârüs olamadığından ve bununla beraber müste’cir hükmünde
bulunan zürrâ‘ın vefatında evlâd ve müte‘allikâtının kâmilen mahrum olması ve sahib‑i arzın
keyfe mâ yeşâ’ tahsisiyle mezâri‘‑i metrûkenin bütün bütün yabancıya geçmesi muvâfık‑ı hakkâniyet görünmediğinden arazi‑i mahlûlenin meccânen evlâd‑ı zükûra intikali ve evlâd‑ı zükûr
olmadığı hâlde tapu ile yani sahib‑i arzın temettu‘dan mahrum olmaması için bir mikdar‑ı
mu‘tedil şey verilmesiyle derece derece sair akâribe ve bunlar olmadığı hâlde yine tervîc‑i emr‑i
ziraat maksadıyla arazide câr ve hatta köyde toprağa [63] muhtac olanlara tahsisi tensîb olunmuş
ve el‑ân esas‑ı ma‘delet‑mikyâsı cârî olan Arazi Kanunnâmesi bu kaideye tevfîkan tanzim olunmuşdur. Tahavvülât‑ı zamane ile Devlet‑i Aliyye'nin usul‑i umumiye‑i mülkiye ve askeriyesi
bütün bütün başka bir hâle gelerek vâlid‑i mâcid‑i kesîrü'l‑mahâmid‑i hazret‑i Padişahî cennet‑mekân Sultan Mahmud Han hazretlerinin eser‑i muvaffakıyetleri olan teşkilât‑ı cedîde iktizâsınca Saltanat‑ı Seniyye sunûf‑ı askeriyesini kendi beslemeğe ve bunun için lâzım olan akçeyi hazinesine getirmeğe karar verdikde kanunun bu cihetine aid olan ahkâmın bittab‘ tagayyürü
icab etdiği misillü Tanzimat‑ı Hayriye'nin ilânıyla dahi devlet masâlih‑i mülkiye ve maliyeyi
bizzat eline almağı istedikde arazi‑i emîriyenin idaresine müte‘allik olan hususâtı dahi başka bir
surete koymağa muhtac olarak mukâtaa usulüyle hazinede idare olunan arazi‑i mîriye gibi ne
kadar timar ve zeamet var ise onların dahi menâfi‘ ve idaresi ve mevkûf olan arazinin yalnız
menâfi‘i Hazine‑i Celîle'ye alınıp timar ve zeamet ashâbına ve vakıflara menâfi‘leri bedeli olarak
birer muayyen şey tahsis olunmuş ve bu cihetle sahib‑i arz nâmını alanlar bütün bütün ortadan
kalkıp menâfi‘ ve hakk‑ı tahsis mutasarrıf‑ı aslî olan beytü'l‑mâle yani devlete nakleylemişdir.
Bu hâlde Saltanat‑ı Seniyye için kanun‑ı kadîmin ahkâmına müteferri‘ olan hususâtdan sahib‑i
arz denilen taife‑i askeriye ve sairenin muhafaza‑i hukuk ve menâfi‘i bertaraf olarak yalnız bir
tarafdan beytü'l‑mâle yani hazine‑i devlete aid olan menfaati ve diğer cânibden dahi Memâlik‑i
Şahane'nin esas‑ı serveti olan emr‑i zirâa[t]i ve bunun için ahalisinin fâidesini düşünmek vazifesi kaldığına ve çünkü zamanede emr‑i ticaret bir başka renk ve kalıba girerek o cihetle bunun
sermaye‑i aslîsi olan ziraatin dahi esbâb‑ı tevessü‘ünü başka tarîklarda aramak lâzım geldiğine
binâen mücerred zürrâ‘ familyalarının tevsî‘‑i hukuk ve menâfi‘i zımnında altmış üç tarihinde
arazi‑i mahlûlenin evlâd‑ı zükûr ile beraber inâsa dahi mütesâviyen ve meccânen intikaline karar verilmiş olduğu misillü muahharan yine bu mütâlaanın iktizâsından olmak üzere yetmiş dört
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tarihinde meccânen hakk‑ı intikal evlâddan sonra ebeveyne dahi verilmiş ve hakk‑ı tapu bir kat
daha tevsî‘ kılınmışidi. Hakk‑ı tapuda kanun‑ı kadîmin manen ve zımnen aradığı maksad arazi‑i
emîriye hakk‑ı irsi olmayan akâribin bir mu‘tedil şey ifasıyla arazi‑i mahlûleyi alabilmek maddesi olup halbuki bir müddetden beri cârî olan usul iktizâsınca hakk‑ı tapu lafzı murad bir şey
olarak arazi‑i mahlûle adeta müzâyedeye çıkarılarak en sonraki pey ile hakk‑ı tapusu olanlarda
yalnız tercih imtiyâzı olduğundan bu hâlle arazi bittab‘ akârib elinden çıkıp ecânibe geçmekde ve
bu hâl kanunun maksûdu olan kaziyye ki, arazinin karîb ü ba‘[î]d, bir hânenin müte‘allikâtı elinden çıkmaması kaziyyesidir; burası zâyi‘ olmakda olduğuna ve eğerçi Hazine‑i Celîle'nin mahlûlât bedelâtından bir hayli menâfi‘i var ise de asıl devletin arayacağı teshîl‑i muamelât ile emr‑i
ziraatin ve onunla ticaretin tevsî‘i ile tezâyüd‑i servet‑i umumiyeden husûle gelecek menfaat‑i
dâime idüğüne binâen evlâd ve ebeveynden başka hakk‑ı tapu ashâbı olan akâribden bir derecesinin dahi tayin olunacak merâtib ile meccânen hakk‑ı intikale nâil olmalarında aranılan menâfi‘
ve fevâid tamamıyla husûle gelerek hem arazinin pek çok zamanlar bir hanümanda kalmasına ve
hem de bu sebeble arazinin şeref ve kıymeti artarak bu yüzden dahi sermaye‑i umumî‑i ahalinin
tezâyüd etmesine sebeb olacağı ve bu sırada da arazinin te’min‑i düyûn edebilecek ahvâli dahi
teshîl ve te’kîd olunur ise itibara müstenid olan muamelâta dahi başkaca sühûlet gelerek halkın
bundan dahi başka istifade edeceği mütâlaasıyla hukuk‑ı intikaliyenin muvâfık‑ı hâl ü maslahat
olan bir yolda tevsî‘ edilmesi ve eğerçi halkın fâidesi devletin en büyük menfaati ise de şimdi
arazi‑i mahlûleden beytü'l‑mâle aid olan bir hayli temettu‘âtdan hazine‑i devlet mahrum olacağı
ve ahaliye mana ve maddî kıymeti olan bir hak verileceği cihetle bunun mukabilinde bir şey
alınmak yani şu hakk‑ı cedîd bir bedel ile verilmek emr‑i tabiî olup şu kadar ki böyle bir şeyin
kıymeti mevhûm olarak takdiri kâbil olamaz ise de ileride araziye vereceği şeref itibarıyla bir
hayli değeri olduğundan ve bununla beraber halkın bundan dolayı bir bâr‑ı girân altına girmesi
lâyık görünmediğinden şu bedelin tayini üzerine birçok mütâlaa olunarak çünkü üzerinde ağaç
gars olunmuş olan arazi emlâk‑i âdiye yolunda tasarruf olunmakda olduğundan bunun ashâbına
yeniden bir şey verilmeyeceği cihetle onların ve Bağdad ve Suriye gibi yerlerde olan arazi a‘şârı
dahi başka yolda alındığından bunların dahi istisnâsı hâlinde Devlet‑i Aliyye'nin vâridât‑ı öşriyesi olan sekiz yüz bin kese akçenin iki yüz bin kesesi bunlar için tenzîl olunarak geriye kalan altı
yüz bin kesenin bir buçuk katı işbu müsaadeye bedel itibar olunsa ve şöyle ki; misal olarak senevî
yüz kuruş mikdarı öşr veren bir tarlası için şu hakk‑ı cedîd mukabili olmak üzere bir defa yüz elli
kuruş verse halkça mu‘tedil ve bu hesabla devlete dahi dokuz yüz bin kese kadar gelerek terk etdiği hak mukabili şöyle bir menfaat hâsıl olacağı ve şu kadar ki bu dokuz yüz bin kese akçe def‘aten
istenilse ve nakid olarak istîfâsına kalkışılsa memleketden bu kadar [64] akçe birden istihsâlin
imkânı olmayıp ve ehl‑i ziraat elind[e] daima akçe bulunmadığından tahsilât‑ı nakdiye daima
ahaliye zahmet verdiği cihetle bunda dahi ashâb‑ı araziye medâr‑ı sühûlet olmak için işbu bedelin
beş senede tedrîcen ve beher sene bir cüz’ünün a‘şâr ile beraber aynen istîfâ olunması esas itibarıyla yalnız maslahat‑ı devlet itibarıyla ilk sene bir sülüsünün ve geri kalacak dört senede iki sülüsünün dörde taksimiyle beher sene bir cüz’ünün tahsil olunması ittifak‑ı ârâ ile tensîb ve tasvîb
olunarak gerek hukuk‑ı intikaliyenin tevsî‘i ve gerek buna mukabil alınacak bedelin usul‑i tahsil ü
istîfâsı için meclisce ayrı ayrı iki nizâmnâme müsveddesi tanzimiyle takdimine mücâseret kılınmışdır. Bu arazi‑i emîriye hakkında emr‑i tasarruf ber‑muktezâ‑yı hükm‑i şer‘î taraf‑ı eşref‑i
hazret‑i Hilâfet‑penâhî'ye aid olduğu gibi her hâlde karîha‑i ilhâm‑sarîha‑i Cenâb‑ı Zıllu'llâhî'nin
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sünûhâtı mükemmil‑i ârâ‑yı acz‑intimâ‑yi bendegân olmakla bu bâbda dahi her ne vechile emr
[u] fermân‑ı hikmet‑nişân‑ı hazret‑i şehinşâhî şeref‑sudûr buyurulur ise isabet onda olacağı
muhât‑ı ilm‑i âlî buyuruldukda her hâlde emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 11 Muharrem sene 1284

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Emin Âlî Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Celîle‑i Hariciye müşârunileyhâya ilâve‑i memuriyet buyurulmuşdur.
Fî gurreti Za. sene 1285

Mûcebince amel oluna. (Suret‑i hatt‑ı hümâyûn)
Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtu hakkında nizâmnâmedir.
İşbu nizâmnâme ta‘dîl olunup fî 15 Şevval sene [1]288 tarihinde
vürûd eden nizâmnâme dört varaka aşağıda başkaca kaydolunmuşdur.

Birinci Madde
Bi'l‑icâreteyn tasarruf olunan müsakkafât ve müstegallât‑ı mevkûfe ile arazi‑i emîriye
mahkûmun‑bih olan deyn için medyûnun rızasına bakılmayarak emlâk‑i sırfa gibi satılır.
İkinci Madde
Medyûn gayr‑ı menkûlâtının üç senelik hâsılât‑ı sâfiyesinin nizâmen iktizâ eden güzeşte
ve masârıfıyla beraber deynini ifaya kâfi olduğunu isbat eder ve istihsâlini dâyine havale eyler ise
gayr‑ı menkûlâtının fürûhtundan sarf‑ı nazar kılınır.
Üçüncü Madde
Mahkûmun‑bih olan matlûbu havale tarîkıyla kabul eden şahıs keyfiyeti medyûna tebliğ
eyledikden sonra asıl dâyin gibi medyûnun emvâl‑i gayr‑ı menkûlesinin fürûht olunmasını iddia
edebilir.
Dördüncü Madde
Medyûnun emvâl‑i gayr‑ı menkûlesi kâbil‑i istînâf olan hükümler üzerine fürûht olunamayacağı gibi gıyâben olan hükümlerde dahi itiraz müddeti mürûr etmedikçe satılamaz.
Beşinci Madde
Dâyin alacağının ifasını ve ifa etmediği hâlde gayr‑ı menkûlâtının zabt ve fürûhtu istid‘âsına kıyâm edeceğini mübeyyin bir ihbarnâme tanzim ve hüküm ilâmının bir suretini rabt ederek hükûmet‑i icraiye ma‘rifetiyle medyûnun kendisine veya ikametgâhına gönderecekdir.
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Altıncı Madde
Dâyin ihbarnâmeyi gönderdiği tarihden itibaren otuz bir gün geçmedikçe gayr‑ı
menkûlâtın fürûhtu davasına kıyâm edemez. Fakat gayr‑ı menkûlâtın fürûhtu davasına kalkışmayarak tarih‑i tebliğden itibaren aradan doksan bir gün geçmiş olur ise tekrar bir ihbarnâme
gönderilecek ve bunun üzerine yine otuz bir gün geçmek lâzım gelecekdir.
[65]

Yedinci Madde
Beşinci ve altıncı maddeler ahkâmının icrasından sonra emvâl‑i gayr‑ı menkûleye hükûmet‑i icraiye tarafından bir memur‑ı mahsus gönderilip vaz‘‑ı yed etdirilir. Ve bunun için iki
nüsha olarak tanzim olunacak zabıt varakasında hüküm ilâmının hulâsa‑i meâli ve tarihi ve gönderilen memurun keyfiyet‑i memuriyet ve azîmeti ve gayr‑ı menkûlâtın nev‘ ve cinsi ve mevki
ve hududu yani vaz‘‑ı yed olunan emvâl‑i gayr‑ı menkûle han ve hâne ve dükkân ve bu gibi akâr
ise bulundukları şehir ve kasaba ve kaza ile mahalle ve sokağın ismi ve kapısının numarası ve
etrafındaki akârın nev‘ ve cinsi ve arazi ise vâki‘ olduğu kaza ve köy ve mahallin ismi ve dönümünün tahminen mikdarı ve üzerinde ebniye ve eşcâr var ise bunların aded ve envâ‘ı ve ilâmı veren
mahkemenin ismi ve müdde‘înin isim ve şöhretiyle ikametgâhı tasrîh olunacakdır.
Sekizinci Madde
Müzâyede gününden yirmi bir gün evvel keyfiyet mahsus varaka ve gazeteler ile ilân olunup müzâyedenin icra olunacağı şehrin memerr ve mecma‘‑ı nâs olan mahallerine dahi birer
ilânnâme yapışdırılacakdır.
Dokuzuncu Madde
Emr‑i müzâyede altmış bir gün zarfında hitâm bulacak ve nihayet pey kimin üzerinde
kalır ise müzâyede pusulasına hükûmet‑i icraiye tarafından muvakkaten karardâde çekilecekdir.
Karardâde tarihinden itibaren otuz bir gün zarfında lâ‑ekal yüzde beş zam vuku bulur ise tekrar
müzâyede olunup vuku bulacak zamâyim masârıf‑ı aidesiyle beraber sonraki tâlibinden alınıp
tasarruf senedâtı emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin mensub olduğu daire tarafından verilecekdir.
Onuncu Madde
Müzâyede olunan gayr‑ı menkûl uhdesinde takarrür eden adam iştirâdan nükûl eder ise
emr‑i müzâyede tekrar icra olunup zuhur edecek zarar dava masrafıyla beraber kendisinden
tazmîn etdirilecekdir.
On Birinci Madde
Müzâyedeyi icra etdiren memurlar ve satılacak gayr‑ı menkûlâtın fürûhtuna hükmeden
mahkemenin memurîn ve azâsı pey süremeyecekler ve sürerler ise kanunen mes’ul tutulacaklardır.
On İkinci Madde
Müzâyedeye fesad kaşırdıran olur ise Ceza Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun iki yüz on
sekizinci maddesi hükmünce mücâzât olacakdır.
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On Üçüncü Madde
Müzâyede edilen gayr‑ı menkûlât hakkında tasarruf davası eden olur ise en sonra vuku
bulacak karardâdeden evvel dava etmesi lâzım gelecek ve iddiası sâbit olmaz ise müzâyedenin
te’hirinden ve cihet‑i saireden dolayı zuhur edecek kâffe‑i zarar u ziyanı tazmîn edecekdir. Fakat
özr‑i meşrû‘a mebnî son karardâdeden evvel gelip iddia edememiş olduğunu isbat eder ise muahharan dava etmek hukuku sâkıt olmaz.
On Dördüncü Madde
Medyûnun gayr‑ı menkûlâtını dâyin vakt‑i muayyeninde satdırmaz ise diğer dâyinin işbu
nizâmnâme hükmünce fürûht etdirmeğe hakkı olacakdır.
On Beşinci Madde
Gayr‑ı menkûlâtın bir parçası eda‑yı deyne kâfi ise medyûnun huzurunda istediği şeyler
satılacak ve gıyâbı hâlinde fürûhtu medyûna menfaatli olanları fürûht edilecekdir.
[66]

İşbu nizâmnâmenin icra‑yı ahkâmına bâ‑hatt‑ı hümâyûn irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydetdirilerek
inde'l‑icab iktizâsı icra olunmak.
Fî 27 Şaban sene [1]286 ve fî 19 Teşrîn‑i Sânî sene [1]285

Arazi‑i emîriye ve mevkûfe ve müsakkafât ve müstegallât‑ı vakfiyenin
ba‘de'l‑vefat te’min‑i deyn etmesini tayin eden ahvâle dair nizâmnâmedir.

İşbu nizâmnâmeye zeyl olmak üzere
fî 21 Ramazan sene [1]288 tarihinde tanzim olunan ve
altıncı ve yedinci maddeleri itibar kılınan fıkarât zîrde başkaca kaydolmuşdur.
Buna dair muahharan vürûd eden nizâm
fî 9 Ca. sene [12]87 tarihinde Meclis‑i Tanzimat defterinde mukayyeddir.

Mukaddime
Tapu Nizâmnâmesi'nin yirmi sekizinci maddesinin ahkâmı ta‘dîl ile Tevsî‘‑i İntikalât‑ı Arazi Nizâmnâmesi'nin üçüncü ve müsakkafât ve müstegallât‑ı evkâfın tevsî‘‑i intikali hakkında olan
Nizâmnâmenin beşinci maddelerinde mev‘ûd olduğu üzere yalnız te’min‑i deyn için medyûnun
vefâen ferâğ eylediği arazisinin veyahud hakk‑ı intikali tevsî‘ olunan müsakkafât ve müstegallât‑ı
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mevkûfenin ba‘de'l‑vefat bedelinden te’diye‑i deyn olunmak için medyûnun hayât u memâtında
olunacak muamelât işbu nizâmnâme ile tayin olunmuşdur.
Birinci Madde
Arazi‑i emîriye ve mevkûfe mutasarrıflarından bir kimesne bâ‑tapu tasarrufunda olan
araziyi dâyinine vefâen ferâğ edecek oldukda evvelâ Tapu Nizâmnâmesi'nin yirmi altıncı maddesinde münderic olan şerâite tatbik‑ı hareket etmeğe mecburdur.
İkinci Madde
Bir kimesne mutasarrıf olduğu arazi‑i mîriye ve mevkûfeyi deyni mukabelesinde memuru
ma‘rifetiyle dâyinine vefâen ferâğ ve tefvîz edip kable'l‑eda fevt oldukda deyn‑i mezkûr düyûn‑ı
saire gibi medyûnun tereke‑i vâkı‘asından istîfâ olunur. Eğer asla terekesi yok ise veyahud tereke‑i mevcudesi düyûnuna vefâ etmez ise medyûnun gerek hakk‑ı intikale nâil olan veresesi
ve hakk‑ı tapu sahibi bulunsun ve gerek bulunmasın ol araziden deyne vefâ edecek mikdarı
bi'l‑müzâyede bedel‑i misliyle tâlibine tefvîz olunarak deyn‑i mezkûr te’diye kılınacakdır.
Üçüncü Madde
Bin iki yüz seksen dört senesi şehr‑i Safer'inin on üçü tarihiyle müverrah kanun mûcebince usul‑i intikaliyesi tevsî‘ ile icâre‑i mü’eccelesi ecr‑i misline iblâğ kılınmış olan müsakkafât ve
müstegallât‑ı mevkûfede dahi ikinci maddenin ahkâmı icra kılınacakdır.
[67]

Dördüncü Madde
Vefâen ferâğ olunan arazi ve müsakkafât ve müstegallâtın bedeli medyûn‑ı müteveffânın
deynine vefâ etmez ise dâyin olan kimesne bakıyye‑i matlûbu için medyûnun tasarrufunda olup
da vefâen ferâğ olunmamış olan diğer arazi ve müsakkafât ve müstegallâtına dahl ü taarruz
edemez.
Beşinci Madde
İşbu mevâdd‑ı kanuniye seksen dört senesi Muharrem'inin on yedisi ve sene‑i mezkûre
Safer'inin on üçü tarihleriyle müverrah kanunnâmelere zeyl makamında olarak tarih‑i ilânından
itibaren mer‘iyyü'l‑icra olacakdır.
İşbu nizâmnâmenin düstûru'l‑amel tutulmasına irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydetdirilerek inde'l‑icab iktizâsı icra olunmak.
Fî 2 Ramazan sene [1]286 ve fî 23 Teşrîn‑i Sânî sene [1]285
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Arazi Kanunnâmesi'nin altmış yedinci maddesine zeyl olunacak fıkra‑i kanuniyedir.
İşbu zeyl Tanzimat torbasına vaz‘ olunmuşdur.

Hakk‑ı tapusuna müstahık olduğu araziden beş dönümüne meccânen nâil olmak imtiyâzı
asâkir‑i nizâmiye zâbitânı ile zâbitân mütekâidînine ve tekâüden ihrac kılınan efrâd‑ı nizâmiyeye dahi şâmildir ve esnân‑ı askeriyeyi bi't‑tecavüz sınıf‑ı redîfe dahil olanlar fi‘len hizmet‑i redîfede bulunsunlar, bulunmasınlar; ale'l‑ıtlâk kendilerine hakk‑ı tapusu teveccüh eden arazinin
ikişer buçuk dönümü bilâ‑bedel ihale olunur. Bedelen asâkir‑i nizâmiye silkine dahil olanlar bu
imtiyâzdan müstesnadırlar.
Fî 24 Muharrem sene [1]287 ve fî 14 Nisan sene [1]286
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet

Müsakkafât ve müstegallât‑ı vakfiye ile arazi‑i emîriyenin
ba‘de'l‑vefat te’min‑i deyn etmesi hakkında seksen altı senesinde te’sis
olunan nizâmnâmeye zeyl olmak üzere tertib olunan fıkarât‑ı nizâmiyedir.
İşbu nizâmnâme Meclis‑i Tanzimat torbasına vaz‘ olunmuşdur.

Altıncı Madde
Asaleten veya kefaleten mîrîye medyûnen vefat edip emvâl ve emlâk‑i metrûkeleri deyn‑i
mîrîlerinin te’diyesine kifayet etmeyenlerin bi'l‑icâreteyn tasarruflarında bulunan müsakkafât ve
müstegallât‑ı mevkûfe ile arazi‑i emîriye ve vakfiye fürûht ve esmânından istîfâ‑yı deyn olunur.
Yedinci Madde
Madde‑i sâbıka hükmünden mahlûlât müstesna olduğu gibi vefâen ferâğ olunmuş bulunanların esmânından mefrûğun‑lehin matlûbu mikdarına dahi taarruz edilemez ve bir de müsakkafât ve müstegallât‑ı mevkûfenin intikal etdiği vârisin hânesi yok ise ikametine kâfi bir meskeni satılamaz [68] ve medyûn‑ı müteveffânın ta‘ayyüşü ziraate mütevakkıf ise hânesi idaresine
kâfi arazi dahi veresesinden alınamaz ve bu vechile vereseye terk olunacak arazinin mikdarı zât‑ı
davanın aid olduğu meclis ma‘rifetiyle tayin olunur.
Fî 21 Ramazan sene [1]288 ve fî 21 Teşrîn‑i Sânî sene [1]287
Şûrâ‑yı Devlet
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Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtu hakkında nizâmnâmedir.
Bu hususa dair vürûd eden müzekkire sureti mukayyeddir.
Fî 6 Safer sene [1]292

Birinci Madde
Bi'l‑icâreteyn tasarruf olunan müsakkafât ve müstegallât‑ı mevkûfe ile arazi‑i emîriye
mahkûmun‑bih olan deyn için medyûnun rızasına bakılmayarak emlâk‑i sırfa gibi satılır. Fakat
medyûnun hâline münasib bir hânesi deyni için satılmayıp terk olunur. Medyûn erbâb‑ı ziraatden olduğu hâlde hânesi idaresine kâfi mikdar arazisi rehn olunmamış ve vekâlet‑i devriye gibi
bir kayd altına girmemiş ise kezâlik satılmayıp terk edilir ve bu vechile terk olunacak arazinin
mikdarı davanın rü’yet olunduğu mahkeme ma‘rifetiyle tayin edilir.
İkinci Madde
Medyûn gayr‑ı menkûlâtının üç senelik hâsılât‑ı sâfiyesinin nizâmen iktizâ eden güzeşte
ve masârıfıyla beraber deynini ifaya kâfi olduğunu isbat eder ve istihsâlini dâine havale eyler ise
gayr‑ı menkûlâtının fürûhtundan sarf‑ı nazar kılınır.
Üçüncü Madde
Mahkûmun‑bih olan matlûbu havale tarîkıyla kabul eden şahıs keyfiyeti medyûna tebliğ
eyledikden sonra asıl dâyin gibi medyûnun emvâl‑i gayr‑ı menkûlesinin fürûht olunmasını iddia
edebilir.
Dördüncü Madde
Medyûnun emvâl‑i gayr‑ı menkûlesi kâbil‑i istînâf olan hükümler üzerine fürûht olunamayacağı gibi gıyâben olan hükümlerde dahi itiraz müddeti mürûr etmedikçe satılamaz.
Beşinci Madde
Dâyin alacağının ifasını ve ifa etmediği hâlde gayr‑ı menkûlâtının zabt ve fürûhtu istid‘âsına kıyâm edeceğini mübeyyin bir ihbarnâme tanzim ve hüküm ilâmının bir suretini rabt ederek hükûmet‑i icraiye ma‘rifetiyle medyûnun kendisine veya ikametgâhına gönderecekdir.
Altıncı Madde
Dâyin ihbarnâmeyi gönderdiği tarihden itibaren otuz bir gün geçmedikçe gayr‑ı
menkûlâtının fürûhtu davasına kalkışmayarak tarih‑i tebliğden itibaren aradan doksan bir gün
geçmiş olur ise tekrar bir ihbarnâme gönderilecek ve bunun üzerine yine otuz bir gün geçmek
lâzım gelecekdir.
[69]

Yedinci Madde

Beşinci ve altıncı maddeler ahkâmının icrasından sonra emvâl‑i gayr‑ı menkûleye hükûmet‑i icraiye tarafından bir memur‑ı mahsus gönderilip vaz‘‑ı yed etdirilir. Ve bunun için iki
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nüsha olarak tanzim olunacak zabıt varakasında hüküm ilâmının hulâsa‑i meâli ve tarihi gönderilen memurun keyfiyet‑i memuriyet ve azîmeti ve gayr‑ı menkûlâtın nev‘ ve cins ve mevki [ve]
hududu yani vaz‘‑ı yed olunan emvâl‑i gayr‑ı menkûle han ve hâne ve dükkân ve bu gibi akâr ise
bulundukları şehir ve kasaba ve kaza ile mahalle ve sokağın ismi ve kapısının numarası ve etrafındaki akârın nev‘ ve cinsi ve arazi ise vâki‘ olduğu kaza ve köy ve mahallin ismi ve dönümünün
tahminen mikdarı ve üzerinde ebniye ve eşcâr var ise bunların aded ve envâ‘ı ve ilâmı veren
mahkemenin ismi ve müdde‘înin isim ve şöhretiyle ikametgâhı tasrîh olunacakdır.
Sekizinci Madde
Müzâyede gününden yirmi bir gün evvel keyfiyet mahsus varaka ve gazeteler ile ilân olunup müzâyedenin icra olunacağı şehrin memerr ve mecma‘‑ı nâs olan mahallerine dahi birer
ilânnâme yapışdırılacakdır.
Dokuzuncu Madde
Emr‑i müzâyede altmış bir gün zarfında hitâm bulacak ve nihayet pey kimin üzerinde
kalır ise müzâyede pusulasına hükûmet‑i icraiye tarfından muvakkaten karardâde çekilecekdir.
Karardâde tarihinden itibaren otuz bir gün zarfında lâ‑ekal yüzde beş zam vuku bulur ise tekrar
müzâyede olunup vuku bulacak zamâyim masârıf‑ı aidesiyle beraber sonraki tâlibinden alınıp
tasarruf senedâtı emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin mensub olduğu daire tarafından verilecekdir.
Onuncu Madde
Müzâyede olunan gayr‑ı menkûl uhdesinde takarrür eden adam iştirâdan nükûl eder ise
emr‑i müzâyede tekrar icra olunup zuhur edecek zarar dava masrafıyla beraber kendisinden
tazmîn etdirilecekdir.
On Birinci Madde
Müzâyedeyi icra etdiren memurlar ve satılacak gayr‑ı menkûlâtın fürûhtuna hükmeden
mahkemenin memurîn ve azâsı pey sürmeyecekler ve sürerler ise kanunen mes’ul tutulacaklardır.
On İkinci Madde
Müzâyedeye fesad karışdıran olur ise Ceza Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun iki yüz on
sekizinci maddesi hükmünce mücâzât olunacakdır.
On Üçüncü Madde
Müzâyede edilen gayr‑ı menkûlât hakkında tasarruf davası eden olur ise en sonra vuku
bulacak karardâdeden evvel dava etmesi lâzım gelecek ve iddiası sâbit olmaz ise müzâyedenin
te’hirinden ve cihet‑i saireden dolayı zuhur edecek kâffe‑i zarar u ziyanı tazmîn edecekdir. Fakat
özr‑i meşrû‘a mebnî son karardâdeden evvel gelip iddia edememiş olduğunu isbat eder ise muahharan dava etmek hukuku sâkıt olmaz.
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On Dördüncü Madde
Medyûnun gayr‑ı menkûlâtını dâyin vakt‑i muayyeninde satdırmak istemez ise diğer dâyinin işbu nizâmnâme hükmünce fürûht etdirmeğe hakkı olacakdır.
[70]

On Beşinci Madde
Gayr‑ı menkûlâtın bir parçası eda‑yı deyne kâfi ise medyûnun huzurunda istediği şeyler
satılacak ve gıyâbı hâlinde fürûhtu medyûna menfaatli olanları fürûht edilecekdir.
Zeyl
İşbu nizâmnâmenin tarih‑i neşrinden mukaddem akdolunan düyûn muahharan tecdîd‑i
sened olunmuş olsa bile müdâyenede cârî nizâmât‑ı atîkaya tâbi olup onlardan dolayı gayr‑ı
menkûlât hakkında olunacak muamele nizâmât‑ı sâbıka‑i mezkûreye tevfîk olunur.
Deyn için emvâl‑i gayr‑ı menkûlenin fürûhtu hakkında fî 27 Şaban sene [1]286 tarihinde
yapılmış olan nizâmnâmenin ta‘dîliyle bu kere tanzim kılınan işbu nizâmnâmenin icra‑yı iktizâsına irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydetdirilerek inde'l‑icab infaz‑ı ahkâmına Hariciye Nezâret‑i
Celîlesi cânibinden himmet buyurulmak.
Fî 15 Şevval sene [1]288 ve fî 15 Kânûn‑ı Evvel sene [1]287
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet

Arazi‑i emîriyenin tevsî‘‑i intikalâtına dair olan
kanunnâme‑i hümâyûna zeyl olunan fıkra‑i nizâmiyedir.
Bir kimse zevcesini talâk‑ı ric‘î ile tatlîk edip de zevcenin iddeti münkazıye olmaksızın
zevceynden biri veyahud bir kimse bir hatunu nikâh edip de duhûl ve halvet‑i sahîha bulunmaksızın kezâlik zevceynden biri vefat etdikde uhdesinden münhal olan arazide şer‘an veraseti sâbit
olan zevc ve zevcenin hakk‑ı intikali olduğu misillü bir adam maraz‑ı mevtinde zevcesini talâk‑ı
bâyin ile tatlîk etdikden sonra zevcenin iddeti tekmîl olmaksızın zevc fevt olsa arazisinde kezâlik
şer‘an veraseti sâbit olan zevcenin hakk‑ı intikali bulunacakdır.
Fî 29 Rebîülâhir sene [1]289 ve fî 23 Haziran sene [1]288
Şûrâ‑yı Devlet

Mukabele olmuşdur.
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Tapu Nizâmnâmesi'nin yirminci maddesinin
makamına kâim olmak üzere kaleme alınan madde‑i nizamiyedir.
Yirminci Madde
Mahlûliyeti doğrudan doğruya hükûmet tarafından duyulamayıp mektûm kalan arazi‑i
mîriye ve mevkûfeyi arazi memurlarından mâadâ her kim haber verir ise meclisce bi'l‑müzâyede
tefvîz olundukdan sonra bedel‑i mu‘accelinden ol kimseye yüzde on kuruş ihbariye verilecekdir.
Fî 25 Cumâdelâhire sene [1]289 ve fî 16 Ağustos sene [1]288
Şûrâ‑yı Devlet

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Hüseyin Avni Paşa ve fî‑eyyâmı
[Nâzır‑ı] Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Raşid Paşa.
Fî 25 Zilhicce sene [1]290

Der‑zaman‑ı Nâzır‑ı Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Arifî Paşa.
Fî‑gurreti R. sene [1]291
[71]

Arazi Kânunnâme‑i Hümâyûnu'nun
kırk birinci maddesine zeyl olunan fıkra‑i nizâmiyedir.
"Ve bu beş sene zarfında halît ve şerîk fevt olsa hakk‑ı intikale nâil olan veresesinin mefrûğun‑lehden ve mefrûğun‑leh fevt olsa hakk‑ı intikale nâil olan veresesinden halît ve şerîkin ve halît ve şerîk ile
mefrûğun‑leh ikisi birden fevt olsa halît ve şerîkin hakk‑ı intikale nâil olan veresesinin mefrûğun‑lehin
hakk‑ı intikale nâil olan veresesinden ol araziyi vech‑i meşrûh üzere almağa hakk u salâhiyetleri vardır."
Bi'l‑iştirak tasarruf olunan arazinin hissedarı şerîkine haber vermeksizin hissesini âhara
fâriğ olduğu hâlde müddet‑i muayyene içinde şerîkin bi'l‑iddia ol hisseyi mefrûğun‑lehden istirdâda salâhiyeti olması Arazi Kânunnâme‑i Hümâyûnu'nun kırk birinci maddesi iktizâsından
olup, fakat şerîkin veyahud mefrûğun‑lehin vefatı vuku‘unda ne muamele olunacağı mezkûr ve
musarrah olmadığından taraf‑ı vâlâ‑yı Meşihat‑penâhî ile bi'l‑muhabere buna dair mezbûr kırk
birinci maddeye tezyîl kılınmak üzere Şûrâ‑yı Devlet'den kaleme alınan işbu fıkra‑i nizâmiyenin
icra‑yı ahkâmına Encümen‑i Mahsus‑ı Meşveret kararıyla bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i hazret‑i
Padişahî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince Divan‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
kaydetdirilerek inde'l‑icab infaz‑ı ahkâmına makam‑ı celîl‑i Nezâret‑i Hariciye'den himmet buyurula.
Fî 19 Şaban sene [1]291 ve fî 18 Eylül sene [1]290
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet

Mukabele olmuşdur.
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Der‑zaman‑ı Nâzır‑ı Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Safvet Paşa.
Fî 15 Zilhicce sene [12]91

Fî 6 Safer sene [1]292 ve fî 2 Mart sene [1]291 tarihiyle makam‑ı
âlî‑i Sadr‑ı a‘zamî'den Hariciye Nezâret‑i Celîlesi'ne mevrûd müzekkirenin suretidir.
Deyn İçin Emvâl‑i Gayr‑ı Menkûle Fürûhtu Nizâmnâmesi'nin zeylinde işbu nizâmnâmenin tarih‑i neşrinden mukaddem akdolunan düyûn muahharan tecdîd‑i sened edilmiş olsa bile
hîn‑i müdâyenede cârî nizâmât‑ı atîkaya tâbi olacağı muharrer olarak nizâmât‑ı atîka iktizasınca
sırf mülk olan gayr‑ı menkûlâtın fürûhtu bir dereceye kadar caiz ise de müsakkafât ve müstegallât‑ı mevkûfenin satılmasında mefsûh Meclis‑i Vâlâ'nın kararı ve irâde‑i seniyye ısdârı gibi bazı
şerâit bulunmuş olmakla mahkemeler nizâmın mâ‑kabline adem‑i şümûlü mülâbesesiyle bu misillü atîk düyûn için emlâk fürûhtunu medyûnun inzımâm‑ı rızasına ta‘lîk eylemekde olduğundan ve şu hâlin devamı dâyinlerin fart‑ı mağduriyetlerini mûcib olageldiği misillü ecnebi sefâretlerinin bi‑hakkın şikâyâtını davet eylediğinden bahisle zeyl‑i mezkûrun ta‘dîli lüzumu Hariciye
Kitâbet‑i Behiyyesi tarafından i‘tâ olunan müzekkirede beyân olunmakdan nâşi keyfiyet Şûrâ‑yı
Devlet'e lede'l‑havale ol bâbda tanzim olunan müzekkirede gösterildiği vechile emvâl‑i gayr‑ı
menkûlenin fürûhtu hakkında olan sâlifü'l‑beyân nizâmnâmenin neşrinden mukaddem vuku
bulan müdâyenâtdan dolayı vakten mine'l‑evkât medyûnun emvâl‑i gayr‑ı menkûlesine müracaat olunamayacağı dâyince umûr‑ı malumeden olduğu hâlde muahharan vaz‘ u te’sis olunan bir
nizâmın hükmünden istifade garazıyla vuku bulan müsted‘ayât üzerine medyûnların mülklerini
satmağa icbâr edilmeleri muvâfık‑ı adl ü hakkâniyet olmayıp, yalnız emlâkin icâr‑ı menâfi‘inden
ve sair vâridâtından medyûnun ta‘ayyüş ü idaresi için mahkeme cânibinden tayin olunacak mikdardan fazlasının deyne karşılık tutulması ve emvâl‑i gayr‑ı menkûlesini fürûhtuyla esmânından deyninin tesviyesine mehâkimde muvâfakat gösteren medyûnların mehâkimce yedlerinden
sened alınarak ve işbu senedâtda muahharan te’vîl ve muhalefete mahal bırakmayacak kuyûd
terkîm etdirelerek keyfiyetin verilecek ilâmâta derc olunup, [72] bundan sonra medyûnlar imtinâ‘ ederler ise takrîrlerine bakılmayarak ferâğ muamelesinin icrası suretlerinin usul ittihâzı fî
20 Muharrem sene [12]92 tarihinde kararlaşdırılarak keyfiyet Şûrâ‑yı Devlet Riyâset ve Divan‑ı
Ahkâm‑ı Adliye Nezâret‑i Celîlelerine bildirilmiş olmakla karar‑ı mezkûra tevfîkan ifa‑yı muameleye himmet buyurulmak için Hariciye Nezâret‑i Celîlesi'ne de işbu müzekkire i‘tâ kılındı.
Mukabele olmuşdur.

Arazi Kânunnâme‑i Hümâyûnu'nun yüz sekizinci maddesine zeyl olunan fıkradır.
Mu‘în‑i kâtil olanlara maktûlün arazisi intikal etmez. Ve kezâ maktûlün arazisinde mu‘în‑i
kâtilin hakk‑ı tapusu olamaz.
Fî 28 Rebîülâhir sene [1]292
Mukabele olmuşdur.
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Tapu Nizâmnâmesi'nin altıncı maddesine zeyl olunan fıkra‑i nizâmiyedir.
Arazi‑i emîriye ve mevkûfe ve müsakkafât‑ı mevkûfe ve emlâk‑i sırfadan âhara ferâğ ve
bey‘ olunanların mübâya‘a kıymeti noksan haber verildiği[n]i arazi ve evkâf memurlarından
mâadâ her kim cânib‑i hükûmete bi'l‑ihbar isbat‑ı müdde‘â eder ise kıymetin noksan haber verilen mikdarına isabet eden harc‑ı ferâğ iki kat olarak bâyi‘ ve müşteriden münâsafeten bi'l‑istihsâl
nısfı Hazine‑i Celîle'ye irâd kaydolunacak ve nısf‑ı diğeri muhbirine verilecekdir.
Fî 24 Cumâdelâhire sene [1]292 ve fî 14 Temmuz sene [1]291
Mukabele olmuşdur.

Tapu Nizâmnâmesi'nin yirminci maddesinin
makamına kâim olmak üzere tanzim kılınan madde‑i nizâmiyedir.
Mahlûliyeti doğrudan doğruya hükûmet tarafından duyulamayıp, mektûm kalan arazi‑i
emîriye ve mevkûfe ve müsakkafât‑ı mevkûfe ve emlâk‑i sırfayı arazi ve evkâf memurlarından
mâadâ her kim haber verir ise meclisce bi'l‑müzâyede tâlibine tefvîz ve bey‘ olundukdan sonra
bedel‑i mu‘accelinden ol kimseye yüzde on ihbariye i‘tâ olunacakdır.
Fî 24 Cumâdelâhire sene [1]292 ve fî 14 Temmuz sene [1]291
Mukabele olmuşdur.

Arazi hakkında fıkarât‑ı nizâmiyedir.
Birinci madde

Memâlik‑i Mahrûse‑i Şahane'de bulunan kurâ ve mezâri‘ ve çiftlikât arazisinden olarak
cânib‑i mîrîye veyahud vakfa aid olup da bi'l‑müzâyede ihale kılınacak yahud efrâd‑ı nâs tarafından ferâğ olunacak arazinin tefevvuz ve teferruğunda tebaa‑i Müslime ve gayr‑ı Müslime siyyân
olup, şâyed ki mahalleri teâmül‑i kadîmine ittibâ‘an arazi‑i mîriye ve mevkûfeden tebaa‑i gayr‑ı
Müslimeye tefvîzi icra olunmayan mahaller olduğu hâlde o misillü teâmülün fesh u lağvıyla ahkâm‑ı kanuniye siyyân olarak icra kılınacakdır.
[73]

İkinci Madde

Tebaa‑i Müslime ve gayr‑ı Müslime yek‑diğerinden teferruğ etdikleri arazi ve emlâk hakkında dahi Kanunnâme‑i Hümâyûn ahkâmına tevfîkan muamele‑i mütesâviye icra olunacakdır.
Üçüncü Madde

Tebaa‑i Müslime ve gayr‑ı Müslimeden bazı çiftlikâtda müzâri‘ bulunan çiftçilerin inde'l‑müzâyede satılan ve gerek efrâd‑ı nâs tarafından ferâğ olunan arazinin vakt‑i tefevvuz ve
teferruğunda hakk‑ı rüchânları olacakdır.
Fî 7 Muharrem sene [12]93 ve fî 22 Kânûn‑ı Sânî sene [12]91
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Bâ‑irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahî emlâk teferruğu hakkında ahaliye ihsân buyurulan
işbu müsaade‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülkdârî ba‘demâ düstûru'l‑amel tutulmak ve işbu fıkarât‑ı
nizâmiye bi‑ibaretihâ Divan‑ı Hümâyûn'a kayd kılınmak üzere Meclis‑i Âlî‑i İcraât kararıyla
atûfetli beylikçi efendi hazretlerine i‘tâ olunmuşdur.
Fî 7 Muharrem sene [12]93 ve fî 22 Kânûn‑ı Sânî sene [12]91
Meclis‑i Âlî‑i İcraât
Mukabele olmuşdur.

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mahmud Nedim Paşa ve
Nâzır‑ı Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Safvet Paşa.
Fî 25 Receb sene [1]292

Der‑zaman‑ı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Hariciye Hazret‑i Raşid Paşa.
Fî 7 Şevval sene [12]92

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Rüşdü Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Hariciye müşârunileyh.
Fî 18 R. sene [1]293

Der‑asr‑ı Hazret‑i Sultan Murad Han ibnü's‑Sultan el‑Gazi Abdülmecid Han
eyyeda'llâhü mülkehû ve saltanatehû ilâ âhiri'd‑devrân.
Fî 7 Ca. sene [1]293 ve fî 18 Mayıs sene [1]292

Der‑asr‑ı Hazret‑i Sultan Abdülhamid Hân‑ı Sânî ibnü's‑Sultan
el‑Gazi Abdülmecid Han nasarahu'llâhü ve eyyedehu'llâh.
Fî 10 Şaban sene [1]293 ve fî 19 Ağustos sene [1]292

Der‑zaman‑ı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Safvet Paşa.
Fî 25 Ca. sene [12]93

[Der‑zaman‑ı] Sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Midhat Paşa.
Fî 3 Z. sene [12]93
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Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Edhem Paşa.
Fî 21 Muharrem sene [12]94

Der‑zaman‑ı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Arifî Paşa.
Fî 7 Receb sene [12]94
Der‑zaman‑ı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i müşârunileyhâ Hazret‑i Server Paşa.
Fî 20 Receb sene [12]94

Der‑zaman‑ı Sadâret‑i Hazret‑i Ahmed Hamdi Paşa.
Fî 7 Muharrem sene [1]295

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Ahmed Vefik Paşa.
Fî 1 Safer sene [1]295
[74]

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Sadık Paşa.
Fî 15 R. sene [1]295

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Mehmed Rüşdü Paşa.
Fî 26 Ca. sene [12]95

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Safvet Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i müşârunileyh.
Fî 3 C. sene [12]95

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Hayreddin Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Aleksandr Paşa.
Fî 9 Zilhicce sene [12]95

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Arifî Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Safvet Paşa.
Fî 9 Şaban sene [12]96

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Kadri Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Abidin Paşa.
Fî‑gurre‑i Receb sene [12]97
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Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Said Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Âsım Paşa.
Fî 7 Şevval sene [12]97

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Abdurrahman Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i sâbık‑ı müşârunileyh.
Fî 14 C. sene [12]99

Der‑zaman‑ı [Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Said [Pa]şa.
Fî 20 C. sene [12]99

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Said Paşa.
Fî 24 Şaban sene [12]99

Der‑zaman‑ı Başvekil Hazret‑i Ahmed Vefik Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Safvet Paşa.
Fî 19 Muharrem sene [1]300

Der‑zaman‑ı sadr‑ı sudûru'l‑vüzerâ Hazret‑i Said Paşa ve
[Nâzır‑ı] Nezâret‑i Umûr‑ı Hariciye Hazret‑i Arifî Paşa.
Fî 22 Muharrem sene [1]300

[75]
Aslı ikinci mukâvelenâme sandığına vaz‘ olunmuşdur.

Nizâmiye mirlivâlarından müteveffâ Mehmed Paşa'nın Ammare Mutasarrıflığı zamanında arz‑ı mîrî üzerine inşa etdirdiği dekâkîn ve kahvehâne arsasının mu‘accelesiyle şimdiye kadar
istîfâsı lâzım gelen icâre‑i zeminin müteveffâ‑yı mûmâileyhin veresesinden aranılması hakkında
Ammare Defter‑i Hakanî Memurluğu'ndan vâki‘ olan iş‘âr ve bi'l‑isti‘lâm Bağdad Vilâyeti'nden
gelen tahrirât üzerine istîzân‑ı muameleyi mutazammın Vergi Emaneti'nden makam‑ı sâmî‑i
Sadâret‑penâhîleri'ne takdim kılınan 7 Ramazan sene [1]301 tarih ve kırk bir numaralı tezkire
Şûrâ‑yı Devlet'e havale ve 17 Ramazan sene [1]301 tarihinde Dahiliye Dairesi'ne i‘tâ kılınmakla
kırâet olundu.
Meâlinde Ammare'nin fethinde tevsî‘‑i imar maksadıyla Paşa‑yı mûmâileyh ebniye‑i
mezkûreyi inşa ederek oraların ma‘mûriyet‑i hâliyesine başlıca ebniye‑i mebhûse sebebiyet vermiş
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olduğu Vilâyetin iş‘ârından müstebân olduğu gibi Ammare ve Aligarbî ve Şatra kasabalarıyla
Zübeyr Kaymakamlığı'nda arazi‑i emîriye üzerine inşa olunan dekâkîn ve hânenin henüz tapu
senedi verilmemesinden dolayı iktizâ eden muamele Ammare Defter‑i Hakanî Memurluğu'ndan
istifsâr olunup eğerçi arazi‑i emîriye üzerine bilâ‑ruhsat ebniye inşası gayr‑ı caiz ise de ebniye‑i
mezkûre vaktiyle inşa edilmiş olduğundan hükm‑i kanuna tevfîkan hedmi cihetine gidilmek
muvâfık‑ı ma‘delet olamayıp maamâfih bu yerlerin bedel‑i öşrden istisnâsı uyamayacağı ve bu
kabîlden olarak Kudüs‑i Şerif Sancağı dahilinde Buka‘a Karyesi'nde Almanyalı Maynos ve şürekâsı tarafından bi't‑teferruğ irâde‑i seniyye istihsâl etmeksizin ebniye inşasıyla mahalle şekline
konulan Burnus(?) nâm arazi hakkında olunan istîzân üzerine cânib‑i Emanet'e tebliğ olunan
tezkire‑i sâmiyede ebniye‑i mezkûre memurîn‑i mahalliyenin müsâmahasıyla yapılıp bitmiş olduğundan ebniye ve bâğçe zeminleri için öşre muâdil bedel takdiri emr u iş‘âr buyurulduğu gibi
bazı mahallerde bilâ‑ruhsat ebniye‑i emîriye üzerine taraf‑ı ahaliden inşa olunmuş olan ebniye
hakkında dahi bu yolda muamele icrası yine tezkire‑i sâmiye ahkâmından bulunduğu beyânıyla
gerek sâlifü'z‑zikr mahallerde ve gerek sair yerlerde bu yolda yapılan ebniye arsasının bedel‑i
öşre rabtı için me’zûniyet i‘tâsıyla ta‘mimen vilâyâta vesâyâ‑yı lâzıme ifası lüzumu dermiyân
olunmuşdur.
Suret‑i iş‘âra nazaran ebniye‑i mezkûrenin inşası oraların husûl‑i ma‘mûriyeti maksadına
müstenid idüğü anlaşılmış ve bu misillü arazi‑i emîriye üzerine bilâ‑ruhsat inşa olunan ebniyenin hedmi hâlinde ashâbı mağdur olacaklarından senevî bedel‑i öşr tahsisiyle alâ‑hâlihî terki
tezkire‑i sâmiye ahkâmı icabından idüğü cümle‑i iş‘ârdan olmasıyla icâre‑i zeminin vereseden
aranılmasına mahal görülememiş olmakla ber‑mûceb‑i istîzân ebniye‑i mezkûrenin ve mahâll‑i
sairede bilâ‑ruhsat yapılmış olan ebniye arsalarının bedel‑i öşre rabtı zımnında Emanet‑i müşârunileyhâya me’zûniyet i‘tâsı ve ba‘d‑ezîn hükûmete müracaat ve irâde‑i seniyye istihsâl etmedikçe arazi‑i emîriye üzerine ebniye inşa olunmaması için takayyüdât‑ı lâzıme ve mütemâdiye
icrasının ta‘mimen vilâyâta ve elviye‑i müstakilleye tebliği hususunun Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kılındı. Emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 4 Zilkade sene [1]301 ve fî 13 Ağustos sene [1]300
(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Şûrâ‑yı Devlet

Es‑Seyyid Mehmed

Abdullah

Ahmed Lütfü

(Mühür)

(Mühür)

Mehmed Memduh

Es‑Seyyid Ziyaeddin

(Mühür)

Nesim
(Mühür)

Rıza

Yanko İgnadis

Devletli efendim hazretleri
Şûrâ‑yı Devlet Dahiliye Dairesi'nin leffen arz u takdim kılınan mazbatası meâlinden müstebân olduğu vechile arazi‑i emîriye üzerine bilâ‑ruhsat ebniye inşası mücâz olmadığı hâlde
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bazı mahallerde bulunan memurînin adem‑i takayyüd ve müsâmahasıyla arz‑ı mîrî üzerine
bilâ‑ruhsat dekâkîn ve saire inşa edildiği istihbâr olunduğundan ba‘d‑ezîn hükûmete müracaat
ve bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i hazret‑i mülûkâne istihsâl edilmedikçe arazi‑i emîriye üzerine
ebniye inşa olunmaması için takayyüdât‑ı lâzıme ve mütemâdiye icrasının ta‘mimen vilâyâta
ve elviye‑i müstakilleye tebliğinin Nezâret‑i Celîle‑i Dahiliye'ye havalesi ve fakat mukaddemâ
Ammare ve Aligarbî ve Şatra kasabaları ile Zübeyr Kaymakamlığı'nda arz‑ı mîrî üzerine yapılmış olan binalar hükm‑i kanuna tevfîkan hedm edilse ashâbı mutazarrır olacaklarından ve bu
kabîlden olarak asâkir‑i nizâmiye mirlivâlarından müteveffâ Mehmed Paşa'nın Ammare Mutasarrıflığı'nda bulunduğu zaman arz‑ı mîrî üzerine yapdırmış olduğu dekâkîn ve saire oraların
ma‘mûriyetine başlıca sebeb olduğu Bağdad Vilâyeti'nin iş‘ârından nümâyân olmuş idüğünden
veresesinden şimdiye kadar icâre‑i zemin aranılmaması ve maamâfih arz‑ı mîrî üzerine yapılan
ebniye zeminlerinin [76] bedel‑i öşrden istisnâları kaide‑i câriyeye muvâfık olamayacağından
ebniye‑i mezkûre ile sair mahallerde bilâ‑ruhsat yapılmış olan ebniye arsalarının öşre muâdil
bedele rabtı hususunda Vergi Emaneti'nin taleb eylediği me’zûniyetin i‘tâsı tezekkür kılınmış
olmakla ol bâbda emr u irâde‑i seniyye‑i hazret‑i mülûkâne her ne merkezde şeref‑müte‘allik
buyurulur ise infaz‑ı mantûk‑ı münîfine ibtidâr edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm
olundu efendim.
Fî 18 Zilkade sene [1]301 ve fî 28 Ağustos sene [1]300

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Resîde‑i dest‑i ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle melfûf mazbata
manzûr‑ı âlî buyurulmuş ve ber‑vech‑i istîzân me’zûniyet‑i matlûbenin i‘tâ ve teferruâtının ifası hususuna irâde‑i seniyye‑i Cenâb‑ı Padişahî şeref‑müte‘allik buyurularak mazbata‑i ma‘rûza
iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 19 Zilkade sene [1]301 ve fî 29 Ağustos sene [1]300
Ali Rıza
Mukabele olmuşdur.

Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun Yirmi İkinci Maddesi
İşbu evrak takımıyla Kuyûd Odası Mümeyyizi
izzetli Remzi Efendi'ye verilmişdir. Fî 9 Ca. sene [1]303

Fuzulen veya tagallüben zabt ve ziraat olunan arazi istirdâd olundukda ol arazide ber‑
vech‑i meşrû‘ ekilmiş ve bitmiş olan ekin veya hadravât‑ı saireyi araziyi istirdâd eden kimesne
ol kimseye memuru ma‘rifetiyle kal‘ etdirebilip ol ekin veya hadravâtı zabta salâhiyeti yokdur.

167

TANZİMAT SONRASI ARAZİ ve TAPU

Madde‑i Mezkûreye Zeyl Olmak Üzere Kaleme Alınan Fıkra‑i Kanuniye (Lâyiha)
Eğer tohum henüz nâbit olmamış ise araziyi istirdâd eden kimesne ekilmiş olan tohumun
mislini ol kimseye i‘tâ ile ol tohum‑ı mezrû‘u temellük eder.
Fî 28 Muharrem sene 1302 ve fî 5 Teşrîn‑i Sânî sene 1300
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Fuzulen veya tagallüben zabt ve ziraat olunan arazinin istirdâdında mezrû‘ât‑ı nâbitenin
dahi kal‘ı Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yirmi ikinci maddesi iktizâsından ise de henüz
nâbit olmayanlara dair sarâhat olmadığından ve gayr‑ı nâbit tohumunun kıymet‑i hakikiyesini
gâsıba i‘tâ ile mezrû‘ tohumu dahi zabt etmek üzere vuku bulan müsted‘ayâtı istimâ‘da mehâkim‑i nizâmiyece tereddüd olunduğundan bahisle bu bâbda iktizâ edecek muameleyi izah eder
bir madde‑i kanuniyenin ilâvesi lüzumunu muhtır Edirne Cemaat‑i İslâmiyesi Meclisi'nden verilen mazbata ile Adliye Müdüriyeti'nden yazılan ilâmın birer suretinin leffiyle icra‑yı icabı ifadesini hâvî Edirne Vilâyeti'nin Şûrâ‑yı Devlet'e havale buyurulan tahrirâtı Tanzimat Dairesi'nde
kırâet ve Adliye Nezâreti'yle muhabere olundu.
[77]

Nezâret‑i müşârunileyhânın cevabına melfûf Mecelle Cemiyeti'nin müzekkiresinde mevzû‘‑ı bahs olan mesele ahkâmında sâdât‑ı Hanefiye ihtilâf ederek İmameyn hazerâtı "eğer tohum
henüz nâbit olmamış ise araziyi istirdâd eden kimse dilerse ol tohum nâbit oluncaya kadar sabır edip
ba‘dehû memuru ma‘rifetiyle ol kimseye nâbit olan ekin veya hadravât‑ı saireyi kal‘ etdirmek ve dilerse
tohum‑ı mezrû‘un arz‑ı gayrda mezrû‘ olduğu hâlde olan kıymetini ol kimseye i‘tâ ile mezrû‘u zabt ve
temellük eylemekde muhtâr olmak" ve İmam Yusuf hazretleri dahi "eğer tohum henüz nâbit olmamış
ise araziyi istirdâd eden kimse ekilmiş olan tohumun mislini ol kimseye i‘tâ ile tohum‑ı mezrû‘u temellük
eylemek" üzere tayin‑i hükm etmiş olduklarından madde‑i mezkûreye zeyl olmak üzere her iki
kavle göre kaleme alınan fıkra‑i kanuniye müsveddelerinin gönderildiğinden bahisle bunlardan
kangısı muamelât‑ı nâsa evfak u eshel görülür ise onun tezyîli lüzumu gösterilmişdir.
Vâkı‘â bu madde hakkında Arazi Kanunu'nda sarâhat olmayıp lüzumu ise vukuât ile müsbet bulunduğundan esas‑ı madde muhtac‑ı bahs olmadığı gibi Mecelle Cemiyeti'nce gösterilen
suretlerin her ikisi müftâ‑bih mesâilden olmasına mebnî Şûrâ‑yı Devletçe yapılacak şey muamelât‑ı nâsa göre bunlardan birinin tercihi hususundan ibaret olmakla ve cereyân eden müzâkere neticesinde ikinci suret tercih kılınarak Arazi Kanunnâmesi'nin yirmi ikinci maddesine zeyl
olmak üzere müsveddesi leffen takdim kılınmakla Hey’et‑i Umumiye'de dahi ona göre mütâlaasıyla ifa‑yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.
Fî 25 Şevval sene [1]301 ve fî 4 Ağustos sene [1]300
(Mühür)
Mahmud Celâleddin
bin Aziz
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(Mühür)
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Ali Haydar
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(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Yortan

Abro

Kostantin

İsmail Galib bin Edhem

Tanzimat Dairesi'nin işbu mazbatası melfûf fıkra‑i kanuniye lâyihasıyla beraber Hey’et‑i
Umumiye'de kırâet olundu. Fuzulen veya tagallüben zabt ve ziraat olunan arazinin istirdâdında mezrû‘ât‑ı nâbitenin kal‘ı Arazi Kanunu'nun yirmi ikinci maddesi iktizâsından ise de henüz
nâbit olmayanlara dair sarâhat olmayıp lüzum‑ı izahı ise vukuâtla müsbet bulunduğuna ve bu
bahisde ihtilâf ve e’imme‑i Hanefiye'den İmam Yusuf hazretlerinin müctehedleri olan hüküm
icraâtca müreccah göründüğüne binâen fıkra‑i kanuniyenin ona göre kaleme alındığı anlaşılmış
ve lede't‑tedkik vâkı‘â hükm‑i mezkûr muamelât‑ı nâsa ve icab‑ı zamana muvâfık olarak nüsha‑i mübeyyazası leffen takdim kılınmış olmakla ifa‑yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret‑i
men lehü'l‑emrindir.
Fî 28 Muharrem sene 1302 ve fî 5 Teşrîn‑i Sânî sene 1300
(Mühür)

(Mühür)

Mehmed Akif

Abdullah

ibn‑i Veliyüddin
(Mühür)

Sahib Bey

Ahmed

Bulunamadı.

(Mühür)

(Mühür)

Ali Haydar

Es‑Seyyid

(Mühür)
hem‑nâm şode
Mehmed

Memduh
Ekrem Bey
Bulunamadı.

Necib Paşa
Bulunamadı.

(Mühür)
Mahmud

Necib Efendi
Diğer memuriyetde.

Celâleddin bin
Aziz

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Es‑Seyyid Nesim

Ahmed Refîk

Rıza

İbrahim Bey

(Mühür)

Yanko Efendi

Nâ‑mizac.

Ahmed İzzeddin

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Es‑Seyyid Ali
Vasfi

Es‑Seyyid

Hüseyin Hüsnü

Yortan

Abro

(Mühür)

(Mühür)

Kostantin

İsmail Gâlib bin

Ziya Bey

Rıza Bey

Bulunamadı.

Bulunamadı.

Mehmed Halid

Edhem

Bulunamadı.

[78]
Şûrâ‑yı Devlet Tanzimat Dairesi'nin Hey’et‑i Umumiye'den müzeyyel işbu mazbatasında
muharrer olduğu üzere fuzulen veya tagallüben zabt ve ziraat olunan arazinin istirdâdında mezrû‘ât‑ı gayr‑ı nâbite hakkında olunacak muameleye dair Arazi‑i Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun
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yirmi ikinci maddesine bir fıkranın tezyîli lüzumu vukuâtla sâbit ve bu bâbda İmameyn hazerâtından İmam Yusuf hazretlerinin müctehedleri olan hükmün icraâtca müreccah bulunmuş
olmasından dolayı mûcebince ifa‑yı muktezâsı miyâne‑i çâkerânemizde dahi bi't‑tensîb fıkra‑i
kanuniye müsveddesi leffen arz u takdim kılınmış olmakla kâtıbe‑i ahvâlde emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emr efendimizindir.
Fî 3 Cumâdelevvel sene [1]303 ve fî 26 Kânûn‑ı Sânî sene [1]301
Sadrıazam

Şeyhülislâm

Şûrâ‑yı Devlet Reisi

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Mehmed Kâmil bin Salih

Ahmed Esad bin

Es‑Seyyid Ahmed Arifî

Bahriye Nâzırı

Dahiliye Nâzırı

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Ali Sâib bin İbrahim

Hasan Hüsnü bin Hüseyin

Es‑Seyyid Ahmed Münir

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Mehmed Said

Ticaret ve Ziraat Nâzırı

Server

Maârif Nâzırı

Es‑Seyyid Mustafa Mansurî

(Mühür)

(Mühür)

(Mühür)

Es‑Seyyid İsmail Hakkı ibn‑i

Münif

Es‑Seyyid Mustafa Zihni

Mehmed Sa‘id el‑Üryânî

Serasker

Hariciye Nâzırı

es‑Seyyid Ali Yâver

Adliye Nâzırı

Evkâf Nâzırı

Maliye Nâzırı

Nâfia Nâzırı

Sadâret Müsteşarı

(Mühür)

(Mühür)

Es‑Seyyid Ahmed Zühdü

Es‑Seyyid Ali Şefkatî ibn‑i Hüseyin

Devletli efendim hazretleri
Fuzulen veya tagallüben zabt ve ziraat olunan arazinin istirdâdında mezrû‘ât‑ı gayr‑ı
nâbite hakkında olunacak muameleye dair Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnu'nun yirmi ikinci
maddesine bir fıkranın tezyîli hususuna dair Şûrâ‑yı Devlet Tanzimat Dairesi'nin Hey’et‑i Umumiye'den müzeyyel mazbatası bu kere Meclis‑i Mahsus‑ı Vükelâ'dan dahi tezyîl olunarak fıkra‑i
kanuniye müsveddesi ile ma‘an arz u takdim kılınmakla mündericâtı hakkında her ne vechile
emr u irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı şehriyârî müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulur ise mantûk‑ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 3 Cumâdelûlâ sene [1]303 ve fî 26 Kânûn‑ı Sânî sene [1]301
Sadrıazam
Kâmil
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Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Resîde‑i dest‑i ta‘zîm olan işbu tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîleriyle Meclis‑i Vükelâ'dan müzeyyel melfûf mazbata ve fıkra‑i kanuniye müsveddesi manzûr‑ı âlî olmuş ve mezkûr
fıkra‑i kanuniyenin ber‑vech‑i karar ve istîzân tezyîl edilmesi hususuna irâde‑i seniyye‑i hazret‑i mülkdârî şeref‑müte‘allik buyurularak zikrolunan mazbata ve müsvedde iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.
Fî 4 Cumâdelûlâ sene [1]303 ve fî 27 Kânûn‑ı Sânî sene [1]301
Serkâtib‑i Hazret‑i Şehriyârî
Bende
Süreyya
Mukabele olmuşdur.

[79]

Tapu Nizâmnâmesi'nin On Sekizinci Maddesi Makamına
Kâim Olmak Üzere Ta‘dîlen Kaleme Alınan Madde‑i Nizâmiye
İrâde‑i seniyye ve evrak‑ı sairesi Kuyûd Odası'ndadır.

On Sekizinci Madde
Hakk‑ı tapu ashâbı olmadığı veyahud olup da hakk‑ı tapuları olan araziyi almakdan istinkâf ile ıskât‑ı hak eyledikleri cihetle sırf mahlûl olan ve Kanunnâme‑i Arazi'nin yetmiş yedinci maddesi mûcebince bi'l‑müzâyede âhara ihalesi lâzım gelen arazinin üç yüz dönüme kadarı kaza meclisleri ve üç yüz dönümden beş yüze kadarı livâ meclisleri ve beş yüz dönümden
yukarısı dahi vilâyet meclisleri tarafından üç mâh zarfında mükerreren müzâyede edilip nihayet
pey her kimin üzerinde takarrür eder ise mazbatası tanzim olunarak bilâ‑istîzân kat‘iyyen ihale
olunacakdır. Ancak livâ vilâyet meclislerinde müzâyede olunacak arazinin müzâyedesine ne vakit başlanıp kangı tarihden nihayet verileceği ve mevki ve hududuyla dönümleri mikdarı vilâyet
gazeteleriyle ilân etdirileceği gibi beş yüz dönümden ziyade olan arazinin Dersaâdet gazetelerine dahi derc etdirilmek üzere vilâyet gazetelerine verilen ilânın ve bir de mahallince tanzim
olunacak mezad kâimesinin suretleri mahallince kable'l‑ilân Vergi Emaneti'ne irsâl edilecek ve
binâberîn bu misillü araziye Dersaâdet'de tâlib olanlar tarafından bu müddet zarfında Emanet‑i
müşârunileyhâya müracaatla pey sürülebilecekdir. Ve hîn‑i müzâyedede kaza meclislerinde
tapu kâtibleri, vilâyet ve livâ meclislerinde Defter‑i Hakanî memurları mevcud bulundurulacak
ve mecâlis‑i idare azâsından olup da böyle mahlûl arazi müzâyedesinde pey sürmek isteyenler
müzâyede cereyân eylediği zamanlarında mecâlisin müzâkeresinden çekilecekdir. Ancak ahaliden yere zaruret ve ihtiyacları cihetle derece‑i ahîrede hakk‑ı tapu ashâbından olanların hakk‑ı
tapuları zaruret ve ihtiyacları derecesinde olmak üzere müteferrik araziye şâmil olup tefrîk ve
taksiminde mazarrat olan arazi‑i cesîme ile çiftlikât arazisinde hakk‑ı tapu yalnız Kanunnâme‑i
mezkûrun elli dokuzuncu maddesinde yedinci ve sekizinci derecede gösterilip arazinin tevsî‘‑i
intikaline dair olan nizâmnâmenin neşrinden sonra hakk‑ı tapuları birinci ve ikinci derecede
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itibar olanlara yani birinci derecede arazinin üzerinde bulunan mülk ebniye veya eşcârın hakk‑ı
intikaline nâil olan vereseye ve ikinci derecede halît ve şerîke münhasırdır.
Fî 11 Şevval sene [1]303 ve fî 1 Temmuz sene [1]302
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet

Mukabele olmuşdur.

Tapu Senedâtı Hakkında
7 Şaban sene 1276 Tarihli Talimâtın Ta‘dîlen Kaleme Alınan On Beşinci Bendi
İrâde‑i seniyyesiyle evrak‑ı sairesi Kuyûd Odası'nda mukayyeddir

On Beşinci Bend
Her karyenin hâvî olduğu arazinin ferâğ ve intikali ve hususât‑ı sairesi tâbi olduğu kaza
merkezinde icra olunacağı gibi o kazanın tâbi olduğu livâ ve vilâyet merkezlerince dahi ferâğ
takrîrleri istimâ‘ olunabilir. Ancak bu takrîrler ferâğ olunacak araziden dolayı fâriğin deyn‑i
mîrîsi olmadığı ve arazi‑i mezkûrenin bir sebeble mahcûz bulunmadığı mahallinden bi't‑tahkik sâbit oldukdan sonra istimâ‘ olunur ve tahkikât‑ı mukteziye sür‘at‑i mümkine ile ifa kılınır.
Tapu Nizâmnâmesi'nin on altıncı ve on sekizinci maddelerinde beyân olunduğu vechile sancak
merkezinde tahkikâtı veyahud müzâyedesi icra olunacak olan ve kezâ Dersaâdet'de müzâyede‑i
mükerreresi icra olunmak lâzım gelen arazi hakkında nizâmnâme mûcebince icab eden muamelâtın icrasından sonra ber‑vech‑i muharrer mahallince ilmuhaberleri tanzim olunacakdır.
Fî 23 Rebîülevvel sene [1]304 ve fî 8 Kânûn‑ı Evvel sene [1]302
Şûrâ‑yı Devlet

Arazi Kanunu'na Zeylen Kaleme Alınan Fıkra
Bu dahi.

Arazi‑i hâliye ve mahlûleden devletçe muhacirîne tefvîz olunup onlar tarafından ziraat ve
ebniye inşa olunan arazi hakkında bilâ‑özr iki sene mürûrundan sonra âharı tarafından ikame
olunacak tasarruf davası istimâ‘ olunmaz.
Fî 5 Rebîülevvel sene [1]305 ve fî 9 Teşrîn‑i Sânî sene [1]303
Şûrâ‑yı Devlet
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[80]

Arazi Kanunu'nun Yüz On Dördüncü Maddesi Makamına
Kâim Olmak Üzere Ta‘dîlen Kaleme Alınan Madde‑i Kanuniye
İrâde‑i seniyyesiyle evrak‑ı sairesi
Kuyûd Odası'nda mukayyeddir.

Bir kimse arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan yeri ölünceye değin kendüyi beslemek şartıyla ferâğ eylese ferâğ sahîh ve şart mu‘teberdir.
Ba‘de'l‑ferâğ mefrûğun‑leh şart‑ı mezkûr üzere fâriği beslemeğe razı iken fâriğ ferâğına
nâdim olup da ol yeri mefrûğun‑lehden istirdâd edemez. Fakat şart‑ı mezkûr mûcebince kendisini beslemediğini mefrûğun‑lehin inkârına mukârin fâriğ iddia ederek mefrûğun‑bihi mefrûğun‑lehden istirdâd etmek murad eylese hakikat‑i hâl erbâb‑ı vukûfdan tahkik ve istihbâr edilerek fâriğin iddiası mukârin‑i sıhhat olduğu aid olduğu mahkemede bi'l‑muhakeme tebeyyün
eder ise mefrûğun‑bih fâriğa reddolunur. Mefrûğun‑leh fâriğden evvel vefat eder ise mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi dahi fâriği ile'l‑vefat beslerler. Beslemedikleri hâlde
fâriğin mefrûğun‑bihi vereseden istirdâda salâhiyeti olacakdır.
Mefrûğun‑leh ashâb‑ı intikalden asla vârisi olmadığı hâlde vefat eder ise mefrûğ âhara
tefvîz olunmayıp ona ke'l‑evvel fâriğ mutasarrıf olur. Fâriğ vefat etmedikçe gerek mefrûğun‑leh
ve gerek mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi mefrûğun‑bihi âhara ferâğ edemez.
Ba‘demâ şart‑ı mezkûr ile vuku bulacak ferâğlar kabul ve şart‑ı mezkûr senedâta derc olunacakdır.
Senedde münderic olmayan şart davasını hükkâm istimâ‘dan memnû‘dur.
Fî‑selhi Muharrem sene [1]306 ve fî 24 Eylül sene [1]304
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Mukabele olmuşdur.

Arazi Kanunu'na Zeylen Kaleme Alınan Fıkra (Lâyiha)
Mükerrer kaydolunmuşdur.

Arazi‑i hâliyeden ve mahlûleden devletçe muhacirîne tefvîz olunup onlar tarafından ziraat ve ebniye inşa olunan arazi hakkında bilâ‑özr iki sene mürûrundan sonra âharı tarafından
ikame olunacak tasarruf davası istimâ‘ olunmaz.
Fî 5 Rebîülevvel sene [1]305 ve fî 9 Teşrîn‑i Sânî sene [1]303
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Mukabele olmuşdur.
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İcâreteynli müsakkafât ve müstegallât‑ı mevkûfeye dair kanun lâyihasıdır.
Bir kimse icâreteyn ile tasarrufunda olan bir vakıf akârı ölünceye değin kendüyi beslemek
şartıyla ferâğ eylese ferâğ sahîh ve şart mu‘teberdir. Ba‘de'l‑ferâğ mefrûğun‑leh şart‑ı mezkûr
üzere fâriği beslemeğe razı iken fâriğ ferâğına nâdim olup da ol akârı mefrûğun‑lehden istirdâd edemez. Fakat şart‑ı mezkûr mûcebince kendisini beslemediğini mefrûğun‑lehin inkârına
mukârin fâriğ iddia ederek mefrûğun‑bihi mefrûğun‑lehden istirdâd etmek murad eylese hakikat‑i hâl erbâb‑ı vukûfdan tahkik ve istihbâr edilerek fâriğin iddiası mukârin‑i sıhhat olduğu aid
olduğu mahkemede bi'l‑muhakeme tebeyyün eder ise mefrûğun‑bih fâriğa reddolunur.
Mefrûğun‑leh fâriğden evvel vefat eder ise mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi dahi fâriği ile'l‑vefat beslerler. Beslemedikleri hâlde fâriğin mefrûğun‑bihi vereseden istirdâda salâhiyeti olacakdır. [81] Mefrûğun‑leh ashâb‑ı intikalden asla vârisi olmadığı hâlde vefat
eder ise mefrûğun‑bih âhara tefvîz olunmayıp ona ke'l‑evvel fâriğ mutasarrıf olur. Fâriğ vefat
etmedikçe gerek mefrûğun‑leh ve gerek mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi mefrûğun‑bihi âhara ferâğ edemez. Ba‘demâ şurût‑ı mezkûre ile vuku bulacak ferâğlar kabul ve şart‑ı
mezkûr senedâta derc olunacakdır. Senedde münderic olmayan şart davasını hükkâm istimâ‘dan
memnû‘dur.
Fî‑selhi Muharrem sene 1306 ve fî 24 Eylül sene [1]304
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Mukabele olmuşdur.

Arazi Kanunu'nun Yüz On Dördüncü Maddesi Makamına Kâim Olmak Üzere
Ta‘dîlen Kaleme Alınan Madde‑i Kanuniye "Lâyiha"
Bir kimse arazi‑i emîriyeden tapu ile tasarrufunda olan yeri ölünceye değin kendüyi beslemek şartıyla ferâğ eylese ferâğ sahîh ve şart mu‘teberdir. Ba‘de'l‑ferâğ mefrûğun‑leh şart‑ı
mezkûr üzere fâriği beslemeğe razı iken fâriğ ferâğına nâdim olup da ol yeri mefrûğun‑lehden
istirdâd edemez. Fakat şart‑ı mezkûr mûcebince kendisini beslemediğini mefrûğun‑lehin inkârına mukârin fâriğ iddia ederek mefrûğun‑bihi mefrûğun‑lehden istirdâd etmek murad eylese
hakikat‑i hâl erbâb‑ı vukûfdan tahkik ve istihbâr edilerek fâriğin iddiası mukârin‑i sıhhat olduğu aid olduğu mahkemede bi'l‑muhakeme tebeyyün eder ise mefrûğun‑bih fâriğa reddolunur.
Mefrûğun‑leh fâriğden evvel vefat eder ise mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi dahi fâriği ile'l‑vefat beslerler. Beslemedikleri hâlde fâriğin mefrûğun‑bihi vereseden istirdâda salâhiyeti olacakdır.
Mefrûğun‑leh ashâb‑ı intikalden asla vârisi olmadığı hâlde vefat eder ise mefrûğ âhara
tefvîz olunmayıp ona ke'l‑evvel fâriğ mutasarrıf olur. Fâriğ vefat etmedikçe gerek mefrûğun‑leh
ve gerek mefrûğun‑lehin ashâb‑ı intikalden olan veresesi mefrûğun‑bihi âhara ferâğ edemez.
Ba‘demâ şart‑ı mezkûr ile vuku bulacak ferâğlar kabul ve şart‑ı mezkûr senedâta derc olunacakdır.
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Senedde münderic olmayan şart davasını hükkâm istimâ‘dan memnû‘dur.
Fî‑selhi Muharrem sene 1306 ve fî 24 Eylül sene [1]304
(Mühür)
Şûrâ‑yı Devlet
Mukabele olmuşdur.

[82]

Mülhakâtıyla Şam‑ı Şerif Eyaleti Valisi olup mecidiye ve imtiyâz nişân‑ı hümâyûnlarımın
birinci rütbelerini haiz ü hâmil olan Vezirim Mehmed Emin Paşa iclâlühûya ve rütbe‑i sâniye
mütemâyizi ashâbından eyalet‑i merkûme muhasebecisi Nâfi zîde ulüvvühûya ve Şam‑ı Şerif Kadısı [ ] zîdet fezâilühûya ve Müftüsü Mevlânâ ( ) zîde ilmuhûya ve azâ‑yı meclis‑i memleket zîde
kadruhüme hüküm ki:
Berrü'ş‑Şam arazisinin kâffesi fi'l‑asl arazi‑i harâciyeden olduğu hâlde mürûr‑ı zaman ile
ashâbı munkarız olarak arazi‑i mîriye hükmünü kesb etmişken bazı esbâba mebnî bakılamamış
olduğundan arazi‑i mezkûrenin suret‑i tasarrufiyesince ittihâz ve icrası lâzım gelen usulün tayini zımnında mahallince teşkil olunan komisyonda bi'l‑müzâkere arazi‑i mezkûrenin suret‑i
tasarrufiyesi esasen dört nev‘a münkasim olup; birinci nev‘i ber‑vech‑i mülkiyet tasarruf olunan
arazi olarak bu araziler[d]e emlâk‑i saire hakkında cereyân eden muamele cârî olup mutasarrıfları tarafından cânib‑i mîrîye kasm ve öşr nâmıyla bir şey verilmeyip harâc‑ı arz gibi bir mikdar
vergi i‘tâ olunmakda olduğu ve ikinci nev‘i rakabesi mîrînin olduğu hâlde hâsılât‑ı seneviyesinden doğrudan doğruya cânib‑i mîrîye aid olan veyahud bir vakfa tahsis kılınan kasmı yani
hâsılât‑ı vâkı‘anın nısfından öşre varıncaya kadar hisse‑i muayyenesi i‘tâ kılınan arazi olarak bu
arazide bilâ‑sened veyahud bir mütevellî‑i vakıf tarafından verilen sened veya mahkemeden i‘tâ
olunan hüccet ile müşedd‑i müske yani hukuk‑ı tasarruf iddia olunarak tasarruf olunmakda idüğü ve bu makûle arazide şer‘an ve kanunen arazi‑i mîriye ahkâmı icra olunmak lâzımeden olduğu hâlde mutasarrıfları beyninde bazen mülkiyet muamelesi icra kılınmakda olduğu ve üçüncü
nev‘i rakabesi mîrînin olduğu hâlde mahsulât‑ı seneviyesinden cânib‑i mîrîye aid olan veyahud
bir vakfa tahsis kılınan kasmı i‘tâ olunarak bir karye ahalisi tarafından hey’etçe ziraat olunan
arazi olup bu arazide ahali‑i karye müsta‘îr hükmünde olarak efrâd‑ı zürrâ‘ beynlerinde ziraat
ve tasarruf olunmakda idüğü ve dördüncü nev‘i bir şahsın veya bir hey’etin uhde‑i tasarrufunda
olmayıp mezâri‘‑i şemsiye tabir olunan arazi olmakla bu arazinin bazısı hâlî ve mu‘attal olup bazısı dahi civarında bulunan kurâ ahalisi tarafından ziraat olunmakda olduğu anlaşılmış olduğundan bu dört nev‘ araziden bâlâda beyân olduğu üzere nev‘‑i evvel addolunan yani sırf mülkiyet
vechile tasarruf olunan arazinin hâli üzere ibkâsıyla bundan başka zikrolunan üç nev‘ arazide
ba‘d‑ezîn arazi‑i emîriye olmak üzere Kanunnâme‑i Hümâyûnum ile Tapu Nizâmnâmesi ahkâmının icra kılınması ve bunlardan hukuk‑ı tasarrufiyeyi isbat edecek esbâb ve senedât‑ı sahîhaya istinâden tasarruf olunan arazi olduğu hâlde sahiblerine yalnız harc‑ı intikal misillü harc
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alınarak nizâmına tevfîkan tapu senedi verilmesi ve müstahıkk‑ı tefvîz olan arazi dahi nizâm
ve kanunun tayin eylediği ahkâm ve muamelâta tatbikan bedelât‑ı malume ile tâliblerine ihale
ve tefvîz kılınması zımnında kâffe‑i arazi feddân itibarıyla tahrîr ve rakabe ve hakk‑ı tasarrufu
taraf‑ı mîriye aid olup müstahıkk‑ı tapu olan arazi tefrîk olundukdan sonra her bir karyenin
civar ve hududu dahilinde bulunan araziden ahalinin muhtac olduğu arazi rağabât‑ı mevki‘a ve
kuvve‑i nâbitesine göre a‘lâ ve evsat ve ednâ itibarıyla ve bî‑garaz erbâb‑ı vukûfun tayin edeceği bedelât‑ı misliye ve tekâsît‑ı münasibe ile istîfâ olunmak şartıyla ahaliye tefvîz olunması ve
ahalinin derece‑i ihtiyaciyelerinden fazla kalan arazi dahi bedelât‑ı mukarreresi ber‑vech‑i peşin
istîfâ olunmak üzere bi'l‑müzâyede tâliblerine ihale kılınması ve kanunen hukuk‑ı tasarrufiyesi
sâbit olan eşhâsın yedlerinde bulunan arazi için dahi harc‑ı intikal mikdarı yani yüzde beş kuruş
harc alınarak sahiblerine tapu senedi verilmesi tensîb ve tasvîb olunarak keyfiyet Komisyon‑ı
mezkûr cânibinden bâ‑mazbata inhâ olunduğu bilfi‘l Sadrıazam‑ı sütûde‑şiyem ve vekil‑i mutlak‑ı kaviyyü'l‑himem olup osmanî ve murassa‘ mecidiye ve imtiyâz nişân‑ı hümâyûnlarımın
birinci rütbelerini haiz ü hâmil olan Vezir‑i ma‘âlî‑semîrim Mehmed Fuad Paşa iclâlühû ve zâ‘afe
bi't‑te’yidi iktidaruhû ve ikbâlühûnun memuriyet‑i mahsusa ve fevkalâde ile ol tarafda bulunduğu âvânda tarafından bâ‑tahrirât inhâ ve zikrolunan mazbata dahi takdim ve isrâ olunmuş ve
evrak‑ı mezkûre Meclis‑i Vâlâ‑yı Ahkâm‑ı Adliye'me lede'l‑havale ber‑vech‑i muharrer mülkiyetde kalmış olan arazinin hâli üzere ibkâsıyla arazi‑i mîriye hükmünü iktisâb eylemiş olan
arazinin kâffesi hakkında Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnum ahkâmının icrası tevsî‘‑i esbâb‑ı
ma‘mûriyet emrinde ahali için mahz‑ı hayr u menfaat olacağı cihetle ber‑mûceb‑i [83] inhâ icra‑yı icabı Meclis‑i Vâlâ‑yı mezkûrun Kavânîn ve Nizâmât Dairesi'nden bâ‑mazbata ifade kılınmış ve keyfiyet taraf‑ı hümâyûn‑ı şahaneme arz ile lede'l‑istîzân ol vechile icra‑yı iktizâsı hususuna irâde‑i seniyye‑i mülûkânem ta‘allukuyla ol bâbda emr‑i hümâyûn‑ı Padişahanem sünûh
ve sudûr eylemiş olmağın muktezâ‑yı münîfi üzere ilânen ve ifhâmen Divan‑ı Hümâyûnumdan
mahsusan işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr ve zikrolunan Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnum ile
Tapu Nizâmnâmesi'nin nüseh‑ı müte‘addidesi leffiyle tesyâr ve Defterhâne‑i Âmirem cânibine
dahi lâzım gelen ilmuhaberi i‘tâ ve irsâl kılınmış olmakla siz ki Vali‑i müşâr ve Muhasebeci ve
Mevlânâ ve Müftü ve sair‑i mûmâileyhimsiz; keyfiyet malumunuz oldukda işbu emr‑i şerifim
Meclis‑i Kebîr‑i Eyalet cerîdesiyle sicillât‑ı mehâkime kayd ü sebt etdirilerek mazmûn‑ı münîfinin
dâimen ve müstemirren infaz ü icrası hususuna mübâderet ve hilâfından gâyetü'l‑gâye tehâşî vü
mücânebet eyleyesiz.
Fî‑evâili Ş. sene [1]278
Asâkir‑i bahriye‑i şahanem müşirânından mülhakâtıyla Sayda Eyaleti Valisi olup mecidiye nişân‑ı hümâyûnumun birinci rütbesini haiz ü hâmil olan Vezirim Ahmed Paşa iclâlühûya ve
Beyrut kadısı zîdet fezâilühûya ve azâ‑yı meclis zîde kadruhüme hüküm ki:
Beyâna hâcet olmadığı üzere Berrü'ş‑Şam arazisi arazi‑i harâciyeden iken mürûr‑ı zaman ile ashâbı munkarız olarak külliyetlisi doğrudan doğruya cânib‑i mîrîye kalıp arazi‑i mîriye
hükmüne girmiş olmasıyla bunlar hakkında Arazi Kanunnâme‑i Hümâyûnum ve Tapu Nizâmnâmesi ahkâmının icrası ma‘mûriyet‑i mülkiyece fevâid‑i mütenevvi‘ayı mûcib olarak bunun
tamamî‑i icrası dahi kâffe‑i arazinin tahrîr ve sebt‑i defter olmasına mütevakkıf bulunduğuna
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binâen ba‘dehû icra‑yı icabına bed’ ü mübâşeret olunmak üzere evvel emirde Şam‑ı Şerif Eyaleti'nde icra olunduğu misillü dirayetkâr ve müstakîmü'l‑etvâr memurlar tayiniyle Sayda Eyaleti'nde bulunan emlâkin şahıs üzerine olmayarak yani her bir karye ve nevâhî dahilinde bulunan
emlâk ol havalinin mikdar‑ı itibarîsi üzere kaç feddândır ve kurâ ahalisi tarafından ne mikdar
ziraat olunup ne kadarı fazladır; ashâbının isim ve şöhretleriyle sebt‑i defter olunarak keyfiyetin bâ‑mazbata bu tarafa bildirilmesi hususlarına bu kere irâde‑i seniyye‑i mülûkânem ta‘allukuyla emr‑i hümâyûn‑ı şahanem sünûh ve sudûr eylemiş olmağın ilânen ve tenbihen Divan‑ı
Hümâyûnumdan işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr ve tesyâr olundu.
Sen ki Vali‑i müşârunileyhsin; keyfiyet malum‑ı reviyyet‑melzûmun oldukda işbu tahrîr maddesi Şam‑ı Şerif idaresinde başlamış olduğundan ora ile bi'l‑muhabere ittihâz olunmuş
olan usule tevfîkan mu‘temed memurlar tayin ve yedlerine talimât‑ı mahsusa verilerek eyalet‑i
merkûmenin dahi bâlâda beyân olunduğu vechile kâffe‑i arazisi ashâbının isim ve şöhretleriyle
sebt‑i defter olunarak bâ‑mazbata Der‑i bâr‑ı şevket‑karar‑ı mülûkâneme inhâ olunması ve bu
bâbda hilâf‑ı rıza‑yı şahanem bir gûne hâl ü hareket vuku‘a gelmemesi hususlarına sarf‑ı reviyyet eyleyesin. Ve siz ki mevlânâ ve sair‑i mûmâileyhimsiz; keyfiyet‑i emr u irâde‑i seniyye‑i
mülûkânem sizin dahi malumunuz oldukda ber‑minvâl‑i muharrer amel ü hareket ve hilâfından
be‑gayet tevakkî vü mübâadet eyleyesiz.
Fî‑evâsıtı Şaban sene [12]78
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Ali Sâib bin İbrahim, Serasker 170

— Müdüriyeti 168

altın 124

— Nezâreti 168

Amasya Sancağı 78, 79

ağaç, bkz. eşcâr

— Mutasarrıfı 79

ağıl 109, 122, 127

Âmedî Odası 147

ağnâm 30

Ammare 102, 165

— ların rüsûmâtı ahz olunmak 30

— Defter-i Hakanî Memurluğu 165, 166

ahır 109

— kasabası 166, 167

Ahmed 169

— Mutasarrıflığı 165

Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, el-Hâc, Şeyhülislâm, İsmet Beyzâde 40, 41

Anadolu 30, 36, 70, 73, 75, 79, 90
— Muhasebesi 73, 75

Ahmed Arifî, es-Seyyid, Şûrâ-yı Devlet Reisi 170

— sudûru 93

Ahmed Celâl 136, 137, 142

— Vâridât Muhasebesi 71, 75, 79

Ahmed Cevdet 129, 136, 137, 142, 146

anbar 109

Ahmed Esad bin Mehmed Sa‘id el-Üryânî, Şeyhülislâm 170

arazi 39, 80, 89

Ahmed Hamdi Paşa, Sadrıazam 164
Ahmed İzzeddin 169
Ahmed Lütfü 166
Ahmed Münir, es-Seyyid, Dahiliye Nâzırı 170
Ahmed Necib 139
Ahmed Paşa, Asâkir-i Bahriye Müşiri, Sayda Eyaleti Valisi 176

— a‘şârı 151
— defteri tutulmak 134
— hâsılâtı 29, 32
— Kanunnâmesi 71, 72, 76, 101, 102, 129, 132,
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 147, 148, 150, 156, 160, 161, 167,
168, 169, 170, 172, 173, 174, 176
— Komisyonu 70, 71, 74, 137

Ahmed Refîk 168, 169

— mahlûlâtı 37

Ahmed Vefik Paşa, Başvekil 164, 165

— memurları 160, 162

Ahmed Yümnî 139

— mutasarrıfları 132

Ahmed Zühdü, es-Seyyid, Nâfia Nâzırı 170

— müzâyedesi 171

Ahmed, El-muhtâr 140

— Nizâmnâmesi 154
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— senedâtı 38, 39, 134

—yi satdırmak 141, 144

— tahrîri 84

—yi ziraat eden ahali 150

—nin ferâğ ve intikali 172
—nin ferâğı icra kılınmak 135
—nin müzâyedesi 171
—nin tefvîz ve ihale ve ferâğ ve intikali vuku‘u
37, 40

— ehl-i karyeden yere zarureti olanlardan birine tefvîz olunmak 46
— mu‘accelâtı 133

—nin vefâen ferâğı 145, 146

— tûl müddet ziraatden hâlî kalmamak 73

—sini ferâğ murad edenler 38

—nin evlâd-ı zükûra intikali 150

—ye mahsus olmak üzere bâlâları tuğrâ ile
muanven ve matbû‘ sened tanzimi 37

—nin müzâyedeleri 73

—ye müte‘allik senedât 37
—yi ziraat ve tasarruf etmek 107
arazi-i
— evkâf 40
— gayr-ı mezrû‘anın hâsılâtı 149
— hâliye ve mahlûle 172, 173
— harâciye 103, 124, 149, 175, 176
— mektûme 131
— memlûke 103, 104, 124
— metrûke 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124
— mevât 103, 105, 121, 123, 124, 132
— mevkûfe 103, 104, 106, 113, 118, 119, 121,
124, 125, 126, 127, 129, 138, 147, 148, 149,
154, 155, 160, 162
— mezrû‘a 105, 107, 123, 149
— öşriye 103, 124, 149
— vakfiye 156
arazi-i emîriye 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 101, 112, 134, 136, 139, 140, 141,
142, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,
156, 157, 162, 166, 173, 174, 175

arazi-i mîriye 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 58,
59, 67, 68, 70, 71, 76, 89, 103, 104, 105, 106,
108, 109, 110, 113, 118, 119, 120, 122, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 134, 138, 142, 144,
145, 150, 155, 160, 162, 175, 176
— ahkâmı 175
— mahlûlâtı 36, 114
— mutasarrıfları 41, 42, 44
— senedâtı 70
—den mahlûl olanlar 74
—-i sırfa 104
—nin beytü'l-mâlde olan rakabesi 76
—nin deyn-i mîrî için fürûhtu 101, 138
—nin ferâğı 110
—nin intikali 113
—nin teferruğu 110
—nin tefvîz ve ihalesi 130
—nin vefâen ferâğı 141
—ye mutasarrıf olan kimesne fevt olmak 37
—yi cebren fürûht etdirmek 142, 143, 144
arı kovanları 78
—ndan resm tahsili 78

— ahkâmı 104

Arifî Paşa, Başvekil, Hariciye Nazırı 129, 160, 164,
165

— mutasarrıfları 46, 134

arpa 105

— tasarrufu davası 45

arpalık 94

— üzerine ebniye inşa olunmaması 166, 167

arsa(lar) 103

— ve mevkûfe 101
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arazi-i mahlûle 43, 71, 72, 115, 116, 118, 120, 131,
133, 151

— sı mukâtaalı arz-ı mîrî 68

— ve mevkûfe mutasarrıfları 155

arz-ı mîrî 63, 68, 102, 112, 119, 120, 121, 165, 167

— ve mevkûfenin hakk-ı intikali 101, 103

asâkir

— ve mevkûfenin usul-i intikalâtı 101

—-i bahriye 176

—nin fürûht etdirilmesi 144

—-i Hâssa Tahrirât Odası 93

—nin tevsî‘-i intikalâtı 101, 159

—-i Mansûre Tahrirât Odası 93

İNDEKS

—-i şahane 114, 117

Berrü'ş-Şam arazisi 175, 176

—in memleketlerinde bâ-tapu mutasarrıf oldukları tarlaları üç sene boz ve hâlî kaldığı
hâlde âhara tefvîz etmek 36

beylikçi efendi 163

asâkir-i nizâmiye 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 61,
64, 65, 66, 72, 116, 156
— mirlivâları 167
— zâbitânı 156
asel mahsulâtından onda bir öşr alınmak 78, 79
ashâb-ı arazi 149, 151
ashâb-ı hakk-ı tapu 71, 72, 132, 133
ashâb-ı hayrât 85

Beylikçi-i Divan-ı Hümâyûn 147
Beyrut kadıs 176
beytü'l-mâl 76, 101, 104, 123, 124, 128, 135, 149,
150, 151
Bihke Mütesellimi 92
bilâ-ruhsat ebniye inşası 166
bilâ-veled-i zükûr fevt olan kesân 37
Bosna
— Eyaleti 92
— Müşiri 92

Âsım Paşa, Hariciye Nazırı 165

boya 105

aşılayıp terbiye ederek temellük eylemek 108

boz ve hâlî bulunan arazi 36, 39, 40

Atıf Beyefendi, Hüdavendigâr Eyaleti Defterdarı 31

boz ve kıraç yerler 132

azâ-yı meclis 28, 29, 80, 175, 176

buğday 105

B
Baba-yı Atîk Kazası 33
Bâb-ı Fetva-penâhî 129
Bâbıâli 43, 70, 74
bâğ (bâğlar/bâğât) 38, 78, 81, 82, 84, 86, 89, 113,
119, 136
bâğ ve bâğçe
— arasında hayvanât gezdirmek 127

Buka‘a Karyesi, Kudüs-i Şerif Sancağı 166
burçak 33
Burnus(?), Buka‘a Karyesi, Kudüs-i Şerif Sancağı
166
buyuruldu defteri 69
büyük meclis 39
— mazbatası 37
— mührüyle ve mürekkeble temhîr ve
postahâne tarafına tesyîr olunmak 39

— ittihâz kılınmamak 122

C

— ittihâzı 108
bâğât, bkz. bağ
bâğçe 63, 81, 82, 86, 89, 113, 119, 136
— zeminleri 166
Bağdad 151
— Vilâyeti 165, 167
bâğlar, bkz. bağ
bâkire kızın ere vermek 35

câbî(ler) 81, 82, 86, 87
—-i vakf 82, 86
celeb taifesi 30
Cemaat-i İslâmiye Meclisi, Edirne 168
cevâmi‘ ve mesâcid-i şerife hidemâtı 85
ceviz 33
— ağaçları 108

balkanlar 123

Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu 153, 158

baltalık 121

cibâl-i mübâha 108, 123, 132

baştine 128

cihet-i ilmiyenin muafiyeti 80

bayağı kâğıd 37

cünûn 107

bedel-i cedveliye 73

Ç

bedel-i mahlûlât 104
bedel-i mu‘accele 37, 133

çavdar 33

bedel-i öşr 166, 167

çayır(lar) 38, 40, 71, 89, 104, 105, 120

berâtlar 88

çeltik
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— arazisi 128
— mukayyed olan yerler 128
— nehri harâb olmak 128
Çeribaşı karyesi, bkz. Yakupbey karyesi, Vize Kazası
Çeribaşı ve tevâbi‘i mezraası, bkz. Yakupbey ve
tevâbi‘i mezraası, Vize Kazası
çift 136
çiftçiler 162
çiftlik(ler) (çiftlikât) 27, 39, 45, 113, 122, 128, 132,
136, 148, 162
— arazisi 133, 162, 171
— ashâbı 29, 128
— ebniyesi 109
— hayvanâtına mahsus olan mera 40
— ittihâzı 128
— menzili 59
— meraları 122
çiftlikât, bkz. çiftlik

D
dağlar 123
Dahiliye
— Dairesi 165
— Kalemi 93
— Nezâreti 166, 167
dam 109
Darbhâne-i Âmire 27, 31, 93
— nâzırı 93
defâin-i mütenevvi‘a 124
Defter
— Emaneti 75, 132, 145
—-i evkâf 29, 32, 95
—-i teşrifât 92, 93
defterdar(lar) (defterdarân) 31, 33, 70, 79, 90, 91,
130
— efendiler 86, 87, 89
defterdarân, bkz. defterdar
Defterhâne-i Âmire 31, 38, 70, 71, 72, 73, 75, 79,
93, 119, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 134, 136, 145, 176
— Emaneti 73, 75
— Kalemi 37
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— Rûznâmçe Odası 146
Defter-i Hakanî 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 95
— emini 39
— memurları 171
değirmen 68, 109, 127, 136
—ine su icra etmek 68
dekâkîn, bkz. dükkân
demir 124
Deraliyye 39, 141
derbend
— muhafazası 29
—ciler 29
Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşıları 92
Dersaâdet 30, 71, 72, 73, 75, 82, 86, 94, 130, 133,
137, 138, 143, 144, 171, 172
— gazetelerine yazdırılarak ilân 73, 171
— Postahânesi Nezâreti 73, 75
dersiye 31, 95
— a‘şârı 33
— meşrûta arazi hâsılâtı 32
— meşrûta karyeler hâsılâtı 34
dervişân 27
deryadan bir mahalli imlâ eylemek 128
Devlet-i Aliyye 36, 37, 41, 72, 92, 93, 95, 103, 104,
125, 141, 144, 149, 150, 151
deyn-i mîrî (düyûn-ı mîriye ) 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 172
— için arazi satdırılmak 141, 142, 144
—nin te’diyesi 156
deyn-i vakıf 84
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nezâreti 161
Divan-ı Hümâyûn 38, 77, 92, 163, 176, 177
— Kalemi 31, 34, 35, 41, 43, 70, 72, 73, 75, 76,
79, 80, 85, 86, 91, 129, 137, 138, 144, 154,
155, 159, 160
Döğitim(?) nâm mukâtaası, Ali Paşa-yı Atîk Zâviyesi evkâfından, Baba-yı Atîk Kazası 33
duhan 78
dükkân (dekâkîn) 81, 82, 86, 153, 158, 166, 167
— arsası 165
—, Ammare 102
düyûn-ı mîriye, bkz. deyn-i mîrî

İNDEKS

E
e’imme 28, 29, 80, 85
— ve hutebânın muafiyetleri 85
—-i Hanefiye 169
ebniye 136, 148, 153, 158
— arsalarının bedel-i öşre rabtı 166
— ihdâsı 109, 121, 122
— inşa olunan arazi 172, 173
— inşa ve ihdâsı 109, 166
— ve eşcâr ihdâs ve garsı 109
—-i emîriye 166
—nin hedmi, bilâ-ruhsat inşa olunan 166
edevât-ı çift 128
Edirne 33
— Cemaat-i İslâmiyesi Meclisi 168
— Meclisi 33
— Vilâyeti 168
efrâd-ı nizâmiye 156
ehl-i İslâm 35
ehl-i mürtezika 29, 32, 83, 87, 88
ehl-i ulûm 29, 32
ehl-i ziraat 151
Ekrâd taifesi 28, 29
Ekrem Bey 169
elviye 30, 79
—-i müstakille 166, 167
emlâk 80
— fürûhtu 161
— ve arazi, mûcib-i temettu‘ olacak 29
—-i adiye 151
—-i gayr-ı menkûle 136
—-i metrûke 156
—-i sahîh ile temlîk olunmak 127
—-i sırfa 152, 157, 162
emr-i sultanî üzere zabt etmek 67
emvâl ve emlâk-i metrûke 156
emvâl-i gayr-ı menkûle 138, 153, 157, 158, 161

Encümen-i Mahsus-ı Meşveret 160
envâ‘-ı ahcâr 124
Enverî 139
erbâb-ı vukûf 173, 174
erbâb-ı ziraat 128, 157
Erzurum 30
esnân-ı askeriye 156
eşcâr (ağaç) 63, 108, 115, 119, 124, 125, 148, 153,
158
— gars olunmuş arazi 151
— garsı 109, 121
— ihdâs ve garsı 109
— ve kürûm gars etmek 113, 121
—, Hudâyî-nâbit 108
—ı aşılayıp terbiye etmek 108
—-ı gayr-ı müsmire garsı 108
—ı hâsılâtından öşr alınan bâğ ve bâğçeler 108
—ı mülk olan korular 112
—ı vakfolan bâğ ve bâğçe 121
—ın hakk-ı intikali 172
eşcâr-ı müsmire 108, 149
— araziye tâbi olmamak 108
— gars etmek 108
—nin hâsılâtı 108
Evâmir-i Maliye Kalemi 34, 86, 93
evkâf 27, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 95, 104, 124, 150
— hâsılâtı 90, 91
— memurları 86, 87, 88, 89, 162
— Muhasebesi 85, 91
— müsakkafât ve müstegallât ve arazisi 81, 86,
87
— temessükâtı 89
— toprakları 30
—ın ferâğ ve intikalât temessükâtı 89
—ın müsakkafât ve müstegallâtı icâreleri 89
Evkâf-ı Hümâyûn 29, 86, 88, 93, 101
— Hazinesi 27, 29, 31, 32, 34, 84, 88, 89, 90,
91, 95

— nizâmnâmesi 101, 102, 161

— Hazinesi Zimmeti defterleri 85

—nin fürûhtu 101, 152, 157, 159, 161

— Mülhakât Zimmetleri ve Gedikleri 85

emvâl-i mîriye 138, 139, 141, 144
— tahsili 144

— nâzırı 85, 87, 90
— Nezâreti 81, 82, 84, 86, 87, 90, 144
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evlâda meşrûta olan evkâfın muhasebeleri 83

Göğ tereke 127

evlâdiyet 29, 32, 95
evrak-ı arazi 39

gölün suyu çekilip ziraate sâlih arazi meydana çıkması 127

eyâlât 30, 70, 79

Görice Kazası 35

— meclisleri 70, 134
eytâm çiftlikâtı 137

güherçile 124
gümrük ümenâsı 90, 91
gümüş 124

F
Faik Efendi 139
fasulye 33
ferâğ 37
— bi'l-vefâ davası 101
— ve intikalât harcları 82, 84, 87

Gümüş Madeni kazası, Amasya Sancağı 78, 79
gürgen ağaçları 108
güzeşte 141, 142, 144, 152, 157

H

— ve intikalât rüsûmâtı 89

Hacı Bayram-ı Veli 27

— ve intikalât temessükâtı harcları 37, 81, 86,
130, 133

Hacıköy kazası, Amasya Sancağı 78, 79

— ve intikalât vuku‘u 37, 134

Hâfız Ali Efendi, Şeyh, Ali Paşa-yı Atîk Zâviyesi
post-nişîni, Nakşibendiyye Tarîkatı meşâyihi 33

ferik ve mirlivâ nişanları 92
ferikân-ı kirâm 91
Fetvahâne 40, 42, 43, 77
Fetva-penâhî 42, 94, 129
Fuad Efendi, Hariciye Nazırı 68
fukarâ ta‘âmiyesi 33, 34

G
gabn-i fâhiş 67
— davaları 126, 134
gaybet-i münkatı‘a ile gâib olmak 114, 118
gayr-ı menkûl(ât) 153, 154, 157, 158, 159

hademe-i evkâf 81, 86

hafriye 94
hakk-ı intikal 115, 125, 126, 127, 128, 131, 134,
140, 143, 151, 155, 159, 160
— ashâbı 148
hakk-ı istirdâd 126
hakk-ı şirb 127
hakk-ı tapu 49, 52, 55, 57, 72, 76, 124, 128, 151,
156, 161, 171
— ashâbı 41, 42, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66,
67, 71, 72, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 125,
128, 132, 133, 135, 151, 171

—ın fürûhtu 152, 153, 157, 158, 161

— ashâbının hukuku 71, 74

—ın fürûhtu davası 153, 157

— davası 46, 115

—ın zabt ve fürûhtu 152, 157
gayr-ı Müslim 124

— sahibi 46, 61, 74, 118, 119, 125, 126, 135,
139, 140, 141, 143, 155

gazeteler ile ilân olunmak 153, 158

— sahibine verilmek 75

— senedâtı 88

Halil Efendi, Selçuka Köhne Medresesi Müderrisi
ve Mütevellîsi, Vize Kazası 33

— senedâtı verilmek 84

Hâmid Efendi 139

—ın fesh ve imhası 88

han 153, 158

gedik (gedikât) 84

184

Gümüş Maden-i Hümâyûnı, Amasya Sancağı 78

gedikât bkz. gedik

hâne 153, 158, 166

Girmeği karyesi, Mekrümgömü Nahiyesi, Teke
Sancağı 35

hâne-i avârız 28, 85

Göçebe taifesi 28, 29

hankâh 27, 28, 32, 95

— a bağlı tekâlîf alınmak 80

İNDEKS

harâc

hatib (hutebâ) 28, 29, 32, 80, 85

— arazi 103

hatt-ı hümâyûn 101

—-ı arz 175

hayrâtın imarı 83

—-ı mukâseme 103
—-ı muvazzaf 103
harâciye 149

— ve akâra tebdili 88
Hayreddin Paşa, Sadrıazam 164
hayvanât 136

harâset 105

—ı ra‘y olunagelmek 122, 123

Harbiye Nezâreti 93

—ını otlatmak 123

harc 131

—ını ra‘y etmek 122

— ahz olunmak 82
— alınmak 131
harc-ı bâb 94
harc-ı ferâğ 40, 131, 162

—larını gezdirip otlatmak 68
hazine 71, 73, 76, 82, 121, 149, 150
—-i Celîle 36, 37, 39, 72, 73, 75, 94, 133, 150,
151, 162

— ahz olunması 38

—-i devlet 150, 151

— ve intikal 131, 133

—-i Evkâf-ı Hümâyûn 81, 82, 83, 86, 87, 88,
89, 90

— ahz u istîfâ olunmak 130
harc-ı imza 94

—-i Hâssa-i Şahane Nezâreti 145

harc-ı intikal 38, 131, 176

—teyn-i merkûmeteyn vâridâtı 90

— alınmak 131
harc-ı istîfâ 81, 82
harc-ı mahkeme 94

Hey’et-i Umumiye 168, 169, 170
hınta 33, 34
— bedeli 33, 34

harc-ı mu‘tâd ve mu‘accelât 70

hibe 103

harc-ı mu‘tâdı alınmak 37

Hilmi Paşa Hazretleri, Amasya Sancağı Mutasarrıfı 79

harc-ı muhasebe 83, 87, 89
— ahz olunmak 88
Haremeyn-i Muhteremeyn 81, 85, 86

hisse-i tekâlîf tarh ve tahmîl olunmamak 85
hitabet tevcîhi 80

— Hazinesi 84, 88, 89

hizmet-i askeriye 114, 115, 117

— Nezâreti 82, 84, 87, 90

hubûb(ât) 105

Hariciye Kitâbeti 161

— zer‘ eylemek 63

Hariciye Nezâreti 102, 152, 159, 161

Hudâyî-nâbit eşcâr 108, 112

hark ihdâsı 106

hukuk-ı arazi 66, 114

harman

hukuk-ı arz 46, 64

— yapmak 106

— sahib-i arza eda olunmak 64, 66

— yeri 122, 123

— sahib-i arza verilmemek 65, 66

— yeri ttihâzı 109

hukuk-ı intikaliye 151

hâs 27

hutebâ, bkz, hatib

Hasan Hüsnü bin Hüseyin, Bahriye Nâzırı 170

hüccet 175

hâsılât-ı evkâf 89, 91

hücec-i şer‘iye 83, 84, 87, 94

—ın telef ve serefden vikâyesi 90
hâsılât-ı muhakeme 94

hücre-nişîn fukarâ-yı dervişân ve züvvârının et‘imesi 34

hâsılât-ı öşriye 29, 32, 95

Hüdavendigâr Eyaleti 31

hâssa 128

hükkâm 41, 82
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hükûmet-i icraiye 153, 157, 158
Hüseyin Avni Paşa, Sadrıazam 77, 160
Hüseyin Hüsnü, es-Seyyid 169
Hüsrev Mehmed Paşa, Sadrıazam 27
Hüsrev Paşa, Bosna Müşiri 92

İ
İbrahim Bey 169
İbrahim Edhem 136, 137, 146
icârât-ı maktû‘a 127
icârât-ı seneviye 84
icâre-i misliye ile istîcâra tâlib olanlara icâr olunmak 118
icâre-i mü’eccele 155
icâre-i zemin 120, 165, 166, 167
— akçesi 102
— takdir ve tahsisi 109
İcâreteynli müsakkafât ve müstegallât-ı mevkûfe
174
ilâmât 94
İlmî Molla Efendi 142
ilmuhaber 31, 32, 35, 69, 71, 76, 79, 80, 81, 85, 86,
91, 92, 93, 101, 130, 131, 132, 133, 144, 145,
146
imam 29, 32, 85, 130, 131
imamet tevcîhi 80
imaret-i âmireler 32
İmtiyâz nişânı 76, 175, 176
intikal (intikalât) 37
— harcı 37, 39
— vuku‘u 134
—-i adiye binâen zabt etmek 67
intikalât, bkz. intikal
irâde-i seniyye 101, 102
İsmail Gâlib bin Edhem 169

kabluca 33
kadı (kuzât) 45, 71
Kadri Paşa, Başvekil 164
kâğıd-bahâ 38, 131, 133
— alınmak 37, 131
— ahz olunmak 40
kahvehâne arsası 165
—, Ammare 102
Kâmil, Sadrıazam 170
kanun (kavânîn)
—-ı atîka 129
—-ı cedîd 42, 43, 149
—-ı kadîm 41, 43, 44, 74, 150, 151
—-ı kadîm üzere tanzim ve irsâl olunmak 70
kanunnâme 71, 129
Kanunnâme-i Arazi 99, 101, 103, 104, 105, 131,
133, 171
kapı kethüdâları 27, 37
— harcı 94
Kapudan paşa 93
kapudan-ı derya 34
Karaöz karyesi, Mekrümgömü Nahiyesi, Teke
Sancağı 35
kasabât 103
kâtib 81, 82, 86, 87
—-i evkâf 83
kâtil olanlar 161
Kavânîn ve Nizâmât Dairesi, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 146, 176
kavânîn, bkz. kanun
kaymakam 71, 79, 132
kayyımlar 85
kazâ(lar)

İsmail Hakkı ibn-i es-Seyyid Ali Yâver, es-Seyyid,
Ticaret ve Ziraat Nâzırı 170

— a‘şârının kurâ be-kurâ maktû‘an ihaleleri 32

İsmail Kemal Sadık, es-Seyyid 139

— meclisi 132, 134, 171

İsmail Paşa 136, 137

— meclisi mazbatası 37

ispençe 30

— meclisi müzâyedesi 133

istirbâh 83, 88

— müdürleri 71, 72, 75, 130, 132

iştirâdan nükûl etmek 158

— müdürlerinin ve meclislerinin tahkikâtı 72

izinnâme 94
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K

— mazbatası 37, 130

kelemiye 105

İNDEKS

kereste kat‘ etmek 123

kütüb-i fetâvâ 71

kestane ağaçları 108

kütüb-i fıkhiye 104, 124

keşfiye 94

L

keyl 149
Kıbrıs Cezîresi Meclisi 71
kıraç yerler 123, 132
kışlak 70, 71, 104, 107, 120, 123, 127, 149
— ittihâz olunan arazi 70
— ittihâzı 107

Latif Efendi 139
livâ
— meclisi 134, 171
— ve vilâyet merkezleri 172

— rüsûmâtı 30
—ın otu 123
kız kaçıranlar 35
kiremid 106
Konya Eyaleti 35
— müşiri 35
koru(lar) 70, 71, 104, 108, 121, 123
— ittihâz olunan arazi 70

M
ma‘rifet-i şer‘le istirbâh olunmak 84, 88
ma‘tûh (ma‘tûhe) 107
mâhiye 94
mahlûl (mahlûlât)
— arazi müzâyedesi 171
— bedelâtı 151

— ittihâzı 108, 121, 123

— cerîde-i havâdis nüshalarına ve Dersaâdet
gazetelerine yazdırılarak ilân 73

—, tapu ile tasarrufunda olan 68

— mazbataları 133

Kostantin 169

— mu‘accelâtı 83, 86, 88, 89

kovan(lar) 78

— rüsûmâtı 82, 87

— resminin ref ‘ ve ilgâsı 79

— tarla 38

—dan resm talebi 78

—en mîriye aid olan arazi 71

kömür 124
köprü tamiri 29
köprücü 29
Kudüs-i Şerif Sancağı 166
kûhî 123
kurâ 28, 103
— arazisi 162
— hâsılâtı 29, 32
— hayvanâtına mahsus olan mera 40
— mültezimleri 79
Kuyûd Odası 130, 171, 172, 173
— Mümeyyizi 167
kuyûd-ı ihtirâziyenin gözedilmesi 74
kuzât, bkz. kadı
kükürd 124
kürûm 84, 119, 149
— gars etmek 108, 113, 119
— u mülkiyet üzere vereseye terk olunmak 84
— ve eşcâr garsı 109, 122
— ve eşcârı vakfolan bâğ ve bâğçe 121

—en mîriye aid olan çiftlikler 71, 72
mahlût karyeler hâsılâtının masârıf-ı ta‘şîriyeleri
34
Mahmud Celâleddin bin Aziz 168, 169
Mahmud Han, Gazi, Osmanlı Sultanı 145, 150
Mahmud Nedim Paşa, Sadrıazam 163
mahsulât
— ve mezrû‘âtın a‘şârı 127
—-ı öşriye 30
mal
— memurları 37, 39, 71, 74, 130, 132, 134, 136
— müdürânı (müdürleri) 79, 130
— sandığı 73
Maliye
— Hazinesi 86, 89, 91, 133, 138
— Kalemi 92
— Kitâbeti 73, 75
— Meclisi 138
— nâzırı takrîri 138
— Nezâret-i Celîlesi 31, 34, 35, 71, 73, 75, 79,
80, 85, 92, 133, 140, 142, 143, 144, 145
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manastır 127

mecnûn (mecnûne) 107

mandıra 109, 122

Mehmed 136, 137

maraz-ı mevt 127, 159

Mehmed Akif ibn-i Veliyüddin 169

masâlih-i evkâfın hüsn-i idare ve rü’yet etdirilmesi
91

Mehmed Ali 139

Masârıfât Nezâreti 93

Mehmed Arif, Mevlânâ, Şeyhülislâm 76

masârıf-ı ta‘şîriye 31, 33, 34
matbû‘ tapu senedleri 132

Mehmed Bey, Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılarından,
Bihke Mütesellimi 92

matlûbât-ı mîriye 141, 142

Mehmed Cemil Paşa, Hariciye Nazırı 77, 142

Maynos, Almanyalı, Buka‘a Karyesi, Kudüs-i Şerif
Sancağı 166

Mehmed Emin Ağa, a‘şâr mültezimi, Gümüşmadeni Kazası, Amasya Sancağı 78

mazbata(lar) 37, 39, 75

Mehmed Emin Ali Paşa, Hariciye Nazırı, Sadrıazam 36, 40, 68, 69, 70, 147, 152

— terkîm olunmak 37
mecâlis, bkz, meclis

Mehmed Emin Ali, es-Seyyid 142

Mecelle Cemiyeti 168

Mehmed Emin Paşa, Vezir, Şam-ı Şerif Eyaleti valisi 175

Mecidiye
— nişânı 176
— ve İmtiyâz Nişânı 76, 175, 176
meclis (mecâlis)
— azâlığı 130
—-i idare azâsı 171
—-i livâ 75, 132, 133
—-i livâ azâsı 71
—-i memleket 130
—-i Umumî 35, 40
Meclis-i Âlî 34, 93, 144
—-i İcraât 163
—-i Tanzimat 71, 76, 101, 129, 137, 138, 139,
140, 142
—-i Tanzimat defteri 154
—-i Tanzimat torbası 156
—-i Umumî 74
Meclis-i Hâss-ı Umumî 71
Meclis-i Hâss-ı Vükelâ-yı fihâm 76
Meclis-i Kebîr-i Eyalet cerîdesi 176
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ 71, 170, 171
Meclis-i Muhasebe 78, 139, 140, 144, 145
— mazbatası 140, 142
—-i Maliye 32, 34, 35, 79, 85
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 31, 33, 35, 36, 40,
42, 43, 71, 74, 79, 80, 81, 85, 86, 94, 145, 146,
161, 176
— ve Umumi 84, 90
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Mehmed Ali Paşa, Sadrıazam 68

Mehmed Fuad Paşa, Hariciye Nazırı, Vezir 69,
147, 176
Mehmed Halid, es-Seyyid 169
Mehmed Kâmil bin Salih, Sadrıazam 170
Mehmed Memduh 166, 169
Mehmed Nesim, es-Seyyid 166, 169
Mehmed Paşa, Ammare Mutasarrıfı, Asâkir-i
Nizâmiye Mirlivâsı, müteveffâ 102, 165, 167
Mehmed Paşa, Sadrıazam 69
Mehmed Re’fet, es-Seyyid 139
Mehmed Rüşdü Paşa, Sadrıazam 77, 147, 163, 164
Mehmed Rüşdü, es-Seyyid 129
Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Hariciye Nazırı 69
Mehmed Said 146
Mehmed Said, Hariciye Nâzırı 170
Mekrümgömü Nahiyesi, Teke Sancağı 35
mekteb
—-i latifler 85
—-i münîflerin ta‘allüm-i sıbyândan hâlî kalması 85
Mektubî-i Maliye
— Kalemi 34, 35, 75, 79
— Odası 35
Mektubî-i Sadr-ı Âlî Odası 93
Memâlik
—-i Anadolu 30
—-i Rumeli 30

İNDEKS

Memâlik-i Mahrûse-i Şahane 29, 27, 44, 70, 74, 77,
80, 85, 94, 149, 162
— arazisi 139, 140, 141, 144
menâzil 81, 82, 86

mirlivâ
— nişanları 92
—lık 92
mîrü'l-ümerâ

mera(lar) 40, 89, 122, 123

— unvanı 92

mesâcid

—, sınıf-ı sânî 92

—-i münîfe 85
—-i şerife hidemâtı 85
meskûkât
—-ı atîka 124
—-ı cedîde 124

mu‘accelât 40
— akçesi 84
— ve harc-ı ferâğ ve intikalâtı mal memurları
ma‘rifetiyle ashâbından ahz u istîfâ olunmak 37

meşâyih 27, 32

mu‘în-i kâtil olanlar 161

meşe ağaçları 108

muallim-i sıbyân 85

meşihat

muamelât-ı kaydiye icra olunmak 134

— tevcîhi 80

mûcib-i temettu‘ olacak emlâk ve arazi 29

—-penâhî 42, 43, 145, 146, 160

muhakeme hâsılâtı 94

meşrutiyet 32, 95

muhasebe defteri 88

Mevlânâ 27, 34

muhassıl(lar/în) 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37,
79, 80, 84, 85, 90, 94, 104

meyyit defni, tapulu araziye 109
mezad

—ının kapı kethüdâsı 39

— kâimesi 171

—lık malı 94

— pusulası 73

—lık sandığı 94

mezâri‘28, 162

muhtar(lar/ân) 35, 130, 131

— arazisi 162

mukaddime-i kavânîn-i kalemiye 31

— hâsılâtı 29, 32, 34

mukâtaa (mukâtaât) 27, 32, 37, 68

—-i şemsiye tabir olunan arazi 175
mezrû‘ât

— hâsılâtı 34
— hazinesi 27

—-ı gayr-ı nâbite 169, 170

— takdiri 108

—-ı nâbitenin kal‘ı 168, 169

— toprakları 30

—ın a‘şârı 127

—-i zemin 109, 121

mısır 33

—-i zeminini eda etmek 121

Midhat Paşa, Sadrıazam 77, 163

mukâtaât, bkz. mukâtaa

Millü karyesi, Mekrümgömü Nahiyesi, Teke Sancağı 35

muktedâ-yı nâs 85

mîrî 115

Murad Han, Osmanlı Sultanı, Sultan Gazi Abdülmecid Han Oğlu 77, 163

— emvâli 140, 143

murassa‘ Mecidiye ve İmtiyâz nişânı 176

— hazinesi 27

Mustafa 136, 137

—ye medyûnen vefat etmek 156

Mustafa Mansurî, es-Seyyid, Evkâf Nâzırı 170

mîrimîrân 92
— elkâbı 91

Mustafa Nâilî Paşa, Sadrıazam 69

—, sınıf-ı evvel 92

Mustafa Reşid Paşa, Hariciye Nazırı, Sadrıazam
36, 40, 69, 70

—lık 92

Mustafa Zihni, es-Seyyid, Maliye Nâzırı 170
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müderris 32
— lik cihetleri 33

müste’cir 107
müstegallât 82, 155

Müderris karyesi, Vize Kazası 33

— mutasarrıfları 81, 82, 86

müezzin 85

— vakfı 81

müftü(ler) 41, 45, 138

—-ı mevkûfe 152

mühimme defteri 145
mülgâ
— koru ağaları 128
— voynugân 128
mülk
— ağıl 119
— arsa 124
— arsasını saban ile sürüp hubûb zer‘ eylemek
65
— bâğçe 63
— değirmen 119

—-ı vakfiye 138
müşedd-i müske 175
müşirân 79
mütevellî(ler) 27, 28, 29, 32, 81, 82, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 120
—-i vakıf 121, 175
—e meşrûta arazi hâsılâtları 32
müzâyede 133, 153, 154, 155, 158, 162, 171
— olunacak arazinin müzâyedesi 171
— pusulası 153, 158
—ye fesad karışmamak 74

— ebniye 111, 112, 115, 119, 125

N

— ebniye ve eşcâr 116, 125
— ebniyenin hakk-ı intikali 172

Nâfi, Şam-ı Şerif Eyaleti muhasebecisi 175

— eşcâr 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63,
66, 111, 112

nâib(ler) (nüvvâb) 28, 71, 94

— kürûm 47, 63, 68, 112

— vekillerine muhassıllık malından verilmek
94

— mandıra 119

— vekillerinin tertib ve tayini 94

— eşcâr ve kürûm gars olunmak 119

mülknâme-i hümâyûn 127, 132, 148, 149
mültezim(în) 78, 104, 131, 138, 140, 143
— ve sipahi mühürleriyle memhûr senedât 38
Münif, Maârif Nâzırı 170
mürâselât 94
müsakkafât 82, 89, 155
— ve müstegallât mutasarrıfları 81, 82, 86
— ve müstegallât vakfı 81
— ve müstegallât-ı evkâf 154
— ve müstegallât-ı mevkûfe 152, 155, 156, 161
— ve müstegallât-ı vakfiye 101, 138, 154, 156
—-ı mevkûfe 162
Müslimin arazisi 124
müstahıkk-ı tapu 37, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 112,
113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 132,
134, 139
— olan arazi 120, 132
müstakil karyeler merbût olduğu vakıf cânibinden
ta‘şîr olunmak 34
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— vekili 94

—a muhassıllık malından verilmek 94
—-ı belde 81, 83
—in tertib ve tayini 94
nakîbüleşraf 28, 80
Nakşibendiyye Tarîkatı 33
namazgâh 121
nâme torbası 145
Nazif Efendi 139
Necib Efendi 169
Necib Paşa 169
nehrin suyu çekilip ziraate sâlih arazi meydana
çıkması 127
nezâret mührüne bedel sah keşîde kılınmak 82
nizâmât ve kavânîn-i atîka 129
Nizâmiye
— Kuyûdât Odası Mümeyyizi 133
— mirlivâları 102, 165
nukûd
— vakıfları 84, 88

İNDEKS

—-ı mevkûfeye halel gelmemek 84, 88

— yeri 123

Numan Mahir Beyefendi, Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı 85, 90

pazar 121

Nuri Paşa 146

penbe 78

nühâs 124

pırnallık 106, 123

nüvvâb, bkz. nâib

pirinç 105

O

— yeri 123

posta
— masrafı 38
— resmi 39, 40

odun
— kat‘ etmek 68

Postahâne Nezâreti 73

— ve kereste kat‘ etmek 123

postahâneler 39

ordular 150
orman(lar) 106, 108, 121, 123
Osmanî ve murassa‘ Mecidiye ve İmtiyâz nişânı
176
otlak 123, 127
— mahalli 123
— biçilmemek 120

Ö
öşr(ler) 29, 32, 95, 103, 109, 123, 149, 151, 166, 175
— alınmak 108

Puşiyan taifesi 28, 29

R
rakabesi beytü'l-mâle aid olmak 123
rakabesi mîrînin olmak 175
Raşid Paşa, Hariciye Nazırı 77, 160, 163
râyic-i belde üzere bedelen öşr tahsili 78
rehn 103
Remzi Efendi, Nizâmiye Kuyûdât Odası Mümeyyizi 133, 167
resm (rüsûm/rüsûmât) 27, 30, 78, 82, 104, 127

— alınmamak 132

— alınmak 70, 78

— hâsılâtı 88

— istihsâli 78

— hâsılâtı mütevellîye aid olan vakıflar 83

— taleb olunmamak 38

— tahsili 30, 78

— vermek 123

—, Anadolu, altıda bir 30

—-ı adi 81, 86

—, Anadolu, beşde bir 30

—-i arûs 35

—, Anadolu, onda bir 30

—-i arûsâne 35

—, Anadolu, yedide bir 30

—-i bâğât 78

—, Rumeli, sekizde bir 30

—-i dönüm 78

—e muâdil bedele rabtı 167

—-i dönüm-i duhan 78

—e muâdil senevî icâre alınmak 122

—-i duhan 78

—-i mahsul 105

—-i ferâğ ve intikal 104

—-i şer‘îsi alınmak 108

—-i intikal harcı 119

—inin bedelen veyahud aynen i‘tâsı 32
—ü verilmemek 120
öşriye 149

P

—-i ispenç 31
—-ı kadîmenin ilgâsı 78
—-ı kışlakiye 123
—-ı kışlakiye ve yaylakiye 107
—-i kısmet 94

palamud ağaçları 108

—-i kovan ahz olunmamak 79

panayır 121

—-i kovan mutâlebesi 79
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—-i kovan taleb ve ahz olunmak 79

samanlık 109

—-i kovanın ilgâsı 78, 79

sancak

—-ı mîriye 28

— başı 37

—-i otlak alınmak 124

— meclisi 130

—-i penbe 78
—-ı ra‘iyyet 28, 30, 31, 80

— defterleri 27

—-i tapu 36

— esnafı 140, 143

—-ı yaylakiye 123

— güzeştesi 94

—ın ilgâsı 78

— Nizâmnâmesi 141, 142, 144

Reşid Paşa, Hariciye Nazırı 27
Rıza 166, 169
Rıza Bey 169
ruhban 127
Rumeli 30, 36, 70, 73, 75, 79, 90

— taahhüdü 78
Sayda Eyaleti 177
— valisi 176
selâtîn-i izâm
— evkâf-ı celîlesi müsakkafât ve arazisi 83

— Muhasebesi 73, 75

— hazerâtı evkâfı 89

— Vâridât Muhasebesi 71, 75, 79

— ve vüzerâ-yı kirâm evkâfı 89

Ruûs-ı Hümâyûn Kalemi 81

Selçukiye Köhne Medresesi Vakfı, Vize Kazası 33

rüsûmât, bkz. resm

selem 141, 142, 144

Rüşdü Efendi, Selçuka Köhne Medresesi Müderrisi ve Mütevellîsi, Vize Kazası 33

Selim Han-ı Sânî, Sultan 70

Rüşdü Molla Efendi 136, 137
rütbe
—-i bâlâ 93
—-i ilmiye 94
—-i ûlâ 93

S
saban ile sürmek 63
Sadâret-i Uzmâ Müsteşarlığı 93
Sadâret-penâhî 74, 165
sâdât
—-ı Hanefiye 168
—-ı kirâmın muafiyetleri 29, 80
Sadık Paşa, Başvekil 164
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sarraf(ân)

senedât 37
— bayağı kâğıda ve varaka-i sahîhaya yazılmaması 37
—-ı atîka 131
—-ı atîka, mültezim ve sipahi mühürleriyle
memhûr 38
—-ı atîka-i sahîhanın senedât-ı cedîdeye tebdili 38
—-ı cedîde, devletçe verilmiş ve kalemine kaydolunmuş 38
—-ı gayr-ı mu‘tebere 84
—ın tecdîdi iktizâ etmemek 37
sened-i resmî 135, 136, 145, 146
Server Paşa, Hariciye Nazırı 164
Server, Adliye Nâzırı 170

Safvet 136, 137, 142

seyrek 33

Safvet Paşa, Hariciye Nazırı, Sadrıazam 163, 164,
165

seyyibe 35
sınıf-ı redîfe 156

Sahib Bey 169

sicillât-ı mehâkim 176

sahib-i arz 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
71, 130, 134, 150

sipahi(ler) 70, 128, 131

Said Paşa, Hariciye Nazırı, Sadrıazam 165

Sivas 30

sâlâriye 30

Suriye 151

— mühürleriyle memhûr senedât 38

İNDEKS

Süleyman Han-ı Evvel, Osmanlı Sultanı 149

Tahsin 129

Süreyya, Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 171

Tahvîl Kalemi 93

süvari askeri 150

taife-i askeriye 150

Ş

Takvim-i Vekâyi‘43, 44, 73
talâk
—-ı bâyin ile tatlîk etmek 159

şa‘îr 33
Şam-ı Şerif 177
— İdaresi 177
— kadısı 175
— valisi 175

—-ı ric‘î ile tatlîk etmek 159
talimât-ı hafiyye 31
Tanzimat 78
— Dairesi 168, 169

şart-ı müfsid davaları mehâkimde istimâ‘ kılınmak 146

— mazbatası ve arz tezkiresi 101

Şatra kasabası 166, 167

—-ı Hayriye 27, 28, 29, 30, 31, 32, 70, 79, 80,
81, 83, 84, 85, 86, 88, 95, 150

şerâit-i evkâf 33
Şerif Halil Paşa, Hariciye Nazırı 77
Şevket 136, 137
Şevki Efendi 139
şeyhülislâm 76
Şûrâ-yı Devlet 133, 147, 156, 159, 160, 161, 165,
166, 168, 172, 173, 174, 175
— Dahiliye Dairesi 166
— mazbatası 169, 170
— Tanzimat Dairesi 169, 170
şurût-ı vakfiye 83
şüf ‘a 103

T
ta‘şîr(ât) 27
— olunmak 30, 95
tagallüben
— gars eylemek 68
— hark ihdâs etmek 68
— zabt etmek 63, 64, 65
— zabt u ziraat eylemek 107
— zabt ve ziraat olunan arazi 107, 167
— zabt ve ziraat olunan arazinin istirdâdı 168,
169, 170
tağrîr ve gabn-i fâhiş davaları 134
Tahir Beyefendi, Darbhâne-i Âmire Nâzırı 93
tahrîr-i arazi olunmaması 70
tahsilât-ı nakdiye 151
tahsil-i bakaya 140, 142, 143, 144

— torbası 156

tapu (senedi/senedâtı) 73, 102, 104, 105, 132, 166,
172, 176
— verilegelmek 70
—ndan alınagelen harc-ı mu‘tâd ve mu‘accelât
70
Tapu Nizâmnâmesi 41, 101, 102, 137, 141, 142,
144, 145, 146, 148, 154, 155, 160, 162, 171,
172, 176
— ahkâmı 175, 176
— Lâyihası 137
tapu
— hakkı sahipleri 19, 20
— hâsılâtının tedennîden vikâyesi 72, 74
— hâsılâtının tedennîsi 71, 74
— i‘tâsı 70
— ile tasarruf olunan arazi 40
— kâtibi 71, 171
— memuru 120
— nizâmı 70, 137
— nizâmının hitâmı 71, 74
— ve mukâtaa ile tasarruf olan yaylak 68
—lu arazi 107
—lu arazi-i emîriye davası 45
—su verilmek 75
tarîk-ı âmm 121, 123
tarla(lar) 36, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 71, 84, 88, 104, 105, 106, 117,
139, 140, 141, 143, 151
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— açmak 132

— a‘şârı 32

— ittihâzı 123
— tapuya müstahık olmak 36

— ve zâviye arazilerinden hâsıl olan a‘şâr zehâyiri 32

—ı ziraat etmeyip üç sene mütevâliyeten bilâözr tatil etmek 46

— ve zevâyâ ve dersiyeye meşrûta karyeler
hâsılâtı 34

—nın mahlûl addıyla yedinden alınması 38

—ya meşrûta arazi hâsılâtı 32

—sını âhara ferâğ murad eylemek 39

—ya meşrûta olan mahlût kurâ ve mezâri‘ ve
arazi hâsılâtı 95

—yı mutasarrıfı ziraat etmemek 117
—yı tagallüben zabt eylemek 67

Teke Sancağı 35

—yı tagallüben zabt ve tohumunu zer‘ etmek
68

temessükât

tekye-nişînlik 29, 32
—-ı atîka 84

—yı ziraat etmemek 64, 65

—ı verilmiş olan gedikâtın fesh ve imhası 88

tasarruf senedâtı 153
taşlık 123, 132
— mahallerden iki sene öşr alınmaması 40
taşra

temettu‘âtdan hazine-i devlet mahrum olmak 151
tenbihnâmeler neşr u tesyîr olunmak 41
tensîkât-ı askeriye 36

— dekâkîni 88

tereke(ler) 94, 119, 135

— meclisleri 29, 31, 80

terk-i vatan eylemek 117

— mehâkim ve mecâlisi 138

tertib-i maaş-ı hazine 83

— memurları 44

tetimme-i süknâ 103

— müftü ve nâibleri 43

tevliyet 29, 32
— cihetleri 33

— müftülerine ilân 40
tayin-i vergi maddesi 80

—e meşrûta 34

te’ehhül

—e meşrûta olan mahlût kurâ ve mezâri‘ ve
arazi hâsılâtı 95

— eden ahali 35
— murad edenler 35

ticaret 147, 150, 151
— Nezâreti 93, 145

tebaa-i
— Devlet-i Aliyye 125
— ecnebiye 125

— ashâbı 104

— gayr-ı Müslime 162

— toprakları 30

— Müslime 162

— ve zeamet ashâbı 150

tedris

Tophâne-i Âmire feriki 93

— ve tevliyete meşrûta 34

toprak basdı rüsûmu 30

—e meşrûta olan mahlût kurâ ve mezâri‘ ve
arazi hâsılâtı 95

Trabzon 30
tuğla 106

tefvîz temessükü 63

tuğrâlı matbû‘ tapu senedleri 132

tekâlîf 28, 32, 85

turuk-ı aliyye tekâyâ ve zâviyesi 31, 32

— alınmaması 28

tut 149

— mutâlebesiyle ta‘addî olunmamak 80

tuz

—den hisse tarh ve tahrîr olunmaması 85

— harmanları 109

—-i şâkka 28, 80, 85

— madeni 124

tekâyâ 27, 28, 31, 32, 95

194

timar(ât) 27, 32, 37, 150

tüccar 141, 142, 143, 144

İNDEKS

U
umûr-ı evkâf 90
usul-i intikaliye 155

Ü
ümerâ-yı askeriye 138, 140, 142, 143
üzüm 78

V
vakfiye 88
vakfiyet üzere temessük verilmek 84
vakıf(lar) 88, 103, 150, 175
— akârı 174
— kurâ ve mezâri‘ ve arazi 95
— mezraası hâsılâtı 34
—ın arazisi 84
—ın rü’yet olunacak muhasebeleri 88
—ın zuhurât vâridâtı 83, 88
—ına irâd kaydı 88
vali 39, 71, 79

Y
Yakupbey [nâm-ı diğer Çeribaşı] karyesi, Vize Kazası 33
Yakupbey [nâm-ı diğer Çeribaşı] ve tevâbi‘i mezraası, Vize Kazası 33
Yanko İgnadis Efendi 166, 169
yaylak(lar) 68, 70, 71, 104, 107, 120, 123, 127, 149
— ittihâz olunan arazi 70
— rüsûmu 30
— ve kışlağın otu 123
— ve kışlak ittihâzı 107
—, arazi-i mîriyeden 70
—ın ferâğ ve intikal ve ihalâtı hususu 70
—ın tefvîz ve tefevvuzu 70
yaylakiye rüsûmâtı 30
Yortan 169
Yörük taifesi 28, 29
Yusuf Kâmil 146
Yusuf, İmam, e’imme-i Hanefiye'den 169, 170
Yümnî Efendi, a‘şâr mültezimi, Hacıköy Kazası,
Amasya Sancağı 78

varaka-i sahîha 37
vâridât
— Muhasebesi 34, 35, 78, 79, 86
—-ı öşriye 151
—-ı Saltanat-ı Seniyye 30
vekâlet-i devriye davası 135
vergi 85, 94
— alınmak 85
— cedvelleri 37
— Emaneti 165, 167, 171
— i‘tâ olunmak 175
—-yi cedîde 30
vilâyet
— gazeteleriyle ilân 171
— meclisleri 171

Z
zâbitân-ı mütekâidîn 156
zabtiye memurları 29, 35
zaruret
—-i deyn 113
—-i nafaka 113
zâviye (zevâyâ) 27, 31, 95
— a‘şârı 32
— arazilerinden hâsıl olan a‘şâr zehâyiri 32
— ve dersiyeye meşrûta karyeler hâsılâtı 34
—ya meşrûta arazi 32
—ya meşrûta arazi hâsılâtı 32
—ya meşrûta olan mahlût kurâ ve mezâri‘ ve
arazi hâsılâtı 95

— merkezleri 172

zâviyedâr 27, 28, 32, 33

— ve livâ meclisleri 171

zâviyedârlık 29, 32, 95

Vize Kazası 33
— Meclisi 33
voynugân 128
vüzerâ-yı kirâm evkâfı 89

— cihetleri 33
— tevcîhi 80
zeamet 27, 150
— ashâbı 104, 150
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TANZİMAT SONRASI ARAZİ ve TAPU

— toprakları 30
zer‘ ve harâsete mübâşeret 40

— ü harâset olunmamak 122

zevâyâ, bkz. zâviye

— ü harâsete izin ve ruhsat verilmemek 122

zevcesini talâk-ı bâyin ile tatlîk etmek 159

— ve ebniye inşa olunan arazi 172, 173

zevcesini talâk-ı ric‘î ile tatlîk etmek 159

— ve harâset etmek 46

Zeynü'l-abidin 27
zeytin 78, 149
zımpara 124
zimmet-i mîrî 139, 140, 141, 143
ziraat 64, 66, 105, 117, 124, 128, 132
— etmek 64, 65, 106
— etmemek 64, 118

— ve tasarruf olunan arazi mutasarrıfı 111,
116
— ve tasarruf olunmak 133
—den hâlî kalmamak 73
—den imtinâ‘ ve istinkâf eylemek 118
—e tevkîl eylememek 118
Ziya Bey 169
Ziyaeddin, es-Seyyid 166

— için açmak 121

Zübeyr Kaymakamlığı 166, 167

— müdürleri 39, 130

Zühdü Beyefendi, Sadâret-i Uzmâ Müsteşarı 93

— olunan arazi 167, 175

zürrâ‘ taifesi 36

— olunan arazinin istirdâdı 168, 170

196

— olunmak 177

—nin ziraatleri 30
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