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Züsseyfeyn lakabıyla da tanınır. Baba
sının sahabi olduğu söylenmekteyse de 
onun İslamiyet'ten önce öldüğü belirtil
mektedir. Annesi Cüşemoğulları'ndan 
Leyla bint Atlk'tir. Cahiliye döneminde 
putlara ibadet etmediği, Hanlf inancına 
sahip olduğu nakledilen Malik, Hz. Pey
gamber;le ilk defa Akabe mevkiinde kar
şıtaşıp (620) müslüman olan ve Medine'
ye dönerek islam'ı yaymaya çalışan ensa
ra mensup birkaç kişiden biridir. Kardeşi 
Ubeyd ile birlikte Birinci ( 62 ı) ve İkinci 
(622) Akabe biatlarında bulunmuştur. Ab
düleşheloğulları'na göre İkinci Akabe Bi
atı'nda ilk biat eden kişi Ebü'I-Heysem'
dir (ibn Hişam. ı. 305). 

Medine'ye hicretten sonra ResGl-i Ek
rem, Malik ile Osman b. Maz'Gn 'u kardeş 
ilan etti. ResOiullah'ın katıldığı bütün sa
vaşlarda yer alan Malik bazı seriyyelerde 
de bulundu. Abdullah b. Revaha'nın MGte 
Savaşı'nda şehid olmasından sonra Hz. 
Peygamber onun yerine Hayber mahsu
lünün vergisini belirlemek üzere Malik'i 
görevlendirdi. ResGl-i Ekrem'in vefatı 
üzerine Ebu Bekir onun görevine devam 
etmesini istediyse de o bunu kabul et
medi. 

Bir defasında Hz. Peygamber. Ebu Be
kir ve ömer ile birlikte Malik'in evine mi
safir olmuş. Malik gösterdiği misafirper
verlik ve cömertlik sayesinde Res Olui
lah'ın hayır duasını almıştır (el-Muvatta', 
"Şıfatü'n-nebl", 28; Müs l im, "Eşribe", 
140; Ebu DavGd, "Eı'1me", 54)_ Bu ziyaret 
sırasında evinde hizmetçisinin olmadığını 
gören ResGl-i Ekrem'in daha sonra ken
disine tahsis ettiği cariyeyi azat etmesi 
de ResGl-i Ekrem'in hoşnutluğunu kazan
masına vesile olmuştu (Tirmizi, "Zühd", 
39). 

Hz. ömer. anlaşmalara sadık kalmayıp 
müslümanlar aleyhinde faaliyette bulun
dukları için yahudileri Fedek'ten çıkarma
ya karar verdiğin de. esasen daha önce ya
rısı Hz. Peygamber'e bırakılmış olan Fe
dek arazisinin kalan bölümünün bedelini 
tesbit etiirmek üzere görevlendirdiği üç 
kişi arasında Malik de vardı. 
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ResGl-i Ekrem'i öven şiirlerinin bulun
masından şairliğinin de olduğu anlaşılan 
Malik b. Teyyihan'ın ResOluilah henüz ha
yatta iken veya 21 (642) yılında vefat et
tiği yahut Sıffin Savaşı'nda (37 /658) şehid 
düştüğü söylenmekteyse de kaynakların 
çoğu onun Hz. Ömer'in halifeliği sırasın
da 20 (641) yılında Medine'de öldüğünü 
belirtmektedir. 
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IH!I MUSTAFA ERTÜRK 

M ALİKANE 
( <l.ib:Jlıı ) 

Osmanlı maliyesinde 

-, 

vergi iltizam sisteminin 1695 yılından 
Tanzimat'a kadar uygulanan 

özel bir türü. 
L .J 

Arapça "mülk sahibi" anlamındaki ma
lik kelimesiyle Farsça -ane ekinden türe
tilmiş bir kelimedir. Malikane sistemin
de "mukataa" adı verilen vergi kalemleri 
iltizamda olduğu gibi müzayede ile ihale 
edilirdi. Ancak aralarında önemli bir fark 
vardı. Normal iltizamda müzayede, tah
vil denilen bir-üçyıl arasında değişen bir 
dönem için hazineye ödenecek yıllık ver
gi (mal) miktarı üzerinde cereyan ederdi. 
Malikane sisteminde ise bu yıllık vergi 
miktarı hazine tarafından belirlenmişti ve 
rekabetle arttırılması veya azaltılması söz 
konusu değildi. Burada müzayede, yıllık 
vergi miktarı sabittenmiş bulunan mu
kataanın bir tahvil için değil, kaydıhayat 
şartıyla vergilendirme hakkını elde etme
nin bedeli olarak ödenmesi gereken ve 
"muaccele" adı verilen peşin meblağ üze
rinde yapılırdı. Müzayedede en yüksek 
muacceleyi ödeyen malikane sahibi ola
rak berat alırdı. 

XVII. yüzyılın son çeyreğinde yoğunla
şan savaşlar giderleri büyük ölçüde arttır
mış. gelirleri ise bir bölümü elden çıkan 

bölgelerde kaldığı için azaltmıştı. Bütçe
de büyüyen açıkları kapamak üzere hazine 
mukataaları vaktinden önce, artan oran
da peşin ödeme şartıyla ve tahvil sürele
rini bir yıla, hatta daha kısa dönemlere in
direrek ittizama vermeye başladı. Sıkça 
değişen ve verdikleri peşini faizleriyle bir
likte bir an önce mükelleflerden çıkar
maktan başka kaygıları olmayan mülte
zimler reaya (sivil halk) üzerindeki vergi 
yükünü üretim kapasitesini daraltacak 
ölçüde ağırlaştırıyordu. Üretim kapasi
tesi daraldıkça vergi gelirleri düşüyordu. 
Gelirler azaldıkça hazinenin ihtiyacı ve 
talebi de artıyordu. ittizam sisteminde 
vergilendirme ile üretim kapasitesi ara
sında birbirini engelleyen bir kısır döngü
nün yerleşmesi Osmanlı maliyesinin XVII. 
yüzyılın sonlarında karşılaştığı temel pa
radokstu. Malikane sistemi bu paradak
su aşmayı sağlayacak bir kurum olarak 
düşünüldü. 

Mukataaların geçici bir süre için değil 
ömür boyu devam etmek üzere ittizama 
verilmesi (bervech-i malikane). reayanın 
üretim kapasitesiyle vergi ödeme gücü 
arasında oluşmuş olan kısır döngüyü ter
sine çevirecek yeni bir mekanizmayı yer
leştirecekti. Bu yeni sistem yalnız reaya
nın ve hazinenin değil aynı zamanda ma
likaneci mültezimin de lehine sonuçlar 
doğurmaya adaydı. Gerçekten her üçü
nün menfaatini ahenkli bir duruma ge
tirdiği için hemen benimsendi, hızla ya
yıldı ve uzunca bir süre uygulandı. 

Müzayedede en yüksek muacceleyi tek
lif edip ödeyen malikaneciye verilen be
ratta vergilendirme hakkını elde ettiği 
mukataa ve mükellefler üzerinde, "mef
rGzü'l-kalem ve maktGü'l-kadem min 
külli'l-vücGh serbestiyet üzere hayatta 
oldukça tasarruf etmesi için" geniş idari 
ve inzibat1 yetkilerle donatılarak kadılar 
hariç hiçbir devlet görevlisinin müdaha
lesine izin verilmeyeceği belirtilirdi. Ma
likaneci öldüğü zaman mukataa "mah-
101" olarakyeniden müzayedeye konulur
du. En yüksek muaccele teklifini ayrıca 
arttırmadan kabul ederse oğlu tercihen 
malikaneci olabilirdi. Bunun dışında her
hangi bir miras hakkı söz konusu değildi. 
Malikaneci mukataasım serbestçe sata
bilir yani ferağ (kasrıyed) edebilirdi. Ancak 
satıştan itibaren kırk gün içinde ölürse 
satış hükümsüz sayılır ve mukataa mah-
101 kategorisine alınırdı. Fertler arası sa
tışlardan 173S'ten itibaren kayıtlı muac
cele değerinin % 1 O'u kadar kasrıyed res
mi alınmaya başlandı. 


