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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. 



Malikaneci, mukataanın yıllık vergisini 
ve bunun ortalama% 1 O' u civarındaki ka
lemiyesini yıl içinde üç taksitte ödeyecek
ti. Hazine yıllık vergi miktarını malikane
cinin rızasını almadan arttırmamayı 
garanti ediyordu. Mukataanın gelirinde 
önemli bir düşme olursa taksitler birkaç 
yıl geciktirilebilirdi. Gelir düşüşü geçici 
değil sürekli hale gelirse malikaneci yatır
dığı muacceleyi talep etmemek şartıyla 
mukataasım hazineye bırakabilirdi. Ma
likaneci, yıllık vergi ödemelerini birkaç yıl 
geciktirir yahut vergilendirmede yasala
ra uymaz veya reayaya zulmederse hem 
mukataasım hem de yatırdığı muacceleyi 
kaybederdi. Malikanecilere tanınan hak 
ve yükümlülükterin değişmezliği şeyhü
lislam, naklbüleşraf ve kazaskerlerden 
oluşan bir heyetin gözetim ve sorumlu
luğu altında garantiye alınmıştı. 

Yaşad ığı ve yasalara uygun davrandığı 
sürece kendisinde kalacağını bildiği mu
kataa alanındaki reayaya yardımcı olmak 
ve üretim kapasitesini genişletmek üze
re kredi vermekyalnız reayanın değil aynı 
zamanda malikanecinin de menfaatine 
idi. Zira doğacak vergi artışından hazine
ye ödeyeceği miktar sabit kaldığı için ka
rını büyütebilecekti. Yatırdığı muaccele 
de esasen gelecekte sağlamayı umduğu 
bu karların bir nevi kapitalizasyonuna, 
yani aktüel değerine tekabül ediyordu. 

Maliye otoritelerinin vergilendirme fa
aliyetiyle reayanın üretim kapasitesi ara
sında birbirini destekleyen bir mekaniz
ınayı işletmek üzere bir çeşit kalkınma 
projesi olarak uygulamaya koydukları ma
li ka ne sisteminin hazineye kısa vadede 
yegane faydası bu muaccele gelirinden 
ibaretti. Malikaneci yaşadığı sürece üre
tim ve vergi artışından sadece kendisi 
ve reaya yararlanacaktı. Bununla birlikte 
malikaneci öldüğü zaman mah!Gl kalan 
mukataa yeniden müzayede ile satılırken 
artmış olan kar hacmine göre bu karla
rın kapitalizasyonuna tekabül eden mu
accele miktarları da büyüyecekti. Hazine 
için bu muaccele gelir leri bir iç borçlan
ma demekti. Ancak malikaneci yaşarken 
kazandığı kartarla hem faizi hem de ana 
parayı almış sayıldığı için ayrıca faiz ve 
geri ödeme söz konusu değildi. 

Malikane sahiplerinin büyük çoğunlu
ğu orta -yüksek askeri zümre mensupla
rı idi. Başlangıçta ister reayaya, ister yö
netici kesime (askeri) mensup bulunsun 
kadın veya erkek herkes malikane sahibi 
olabiliyordu. Reayanın ve padişah kızları 
hariç kadınların malikane sahibi olması 

1 714'ten sonra yasaklandı ve ancak pa
dişahın özel izniyle mümkün olabilen bi
rer istisna haline getirildi. Büyük muka
taalar hisselere bölünerek farklı malika
necilere verilebiliyordu. Başlangıçta his
sedar sayısı iki üçte sınırlandırılıyordu. Fa
kat zamanla bu sayının on beş-yirmiye 
kadar yükselmesine müsaade edildi. 

Büyük çoğunluğu istanbul'da bulunan 
malikane sahipleri vergilendirmeyi biz
zat kendileri pek yapmaz. adamlarından 
birini görevlendirir yahut ittizama vere
rek yönetirdi. Malikane sistemi genişle
dikçe iltizamla idare de yaygınlaştı , hatta 
mGtat hale geldi. Bununla birlikte mali
kane öncesi şekliyle ittizam sisteminin do
ğurduğu sakıncalar pek söz konusu olma
dı. Zira her mukataanın kaderiyle artık 
menfaati gereği yakından ilgilenen bir ve
ya birkaç malikaneci uzakta da olsa mev
cuttu. 

Devlete ait gelirlerin yaklaşık% SO'sini 
oluşturan mukataalar için 11 06'da ( 1695) 
uygulamaya konulan sistem kısa sürede 
çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bununla 
birlikte 1128'de (1716) Şam, Halep ve Di

yarbekir eyaletleri dışında kalan bölgeler
de malikaneler kaldırıldı . Bu radikal ka
rarın gerekçesi, savaş (ı 714-1 71 7) dola
yısıyla artan acil giderleri karşılamak için 
mukataaların sabittenmiş olan yıllık ver
gilerini arttırmaktan başka bir çarenin 
görülmemesidir. Gerçekten yıllık vergile
rine % SO'ye varan zamtarla mukataalar 
ittizama verildi. Yıllık vergilerin bu ölçüde 
arttırılabilmesi, malikane sisteminin baş
langıçta öngörüldüğü gibi vergi kaynak
larını koruyup geliştirmiş olduğunu da or
taya koyuyordu. Nitekim durum belir le
nip acil ihtiyaçlar temin edildikten sonra 
1129' da ( 1717) malikane sistemi geri ge
t ir ildi. Eski malikanecilere daha önce ya
tırmış oldukları muaccelenin yarısını öde
mek şartıyla mukataalarmı tekrar alabi
lecekleri ilan edildi. 

iki yıllık ara güveni biraz sarsmakla bir
likte sistem genişlemeye devam etti. An
cak bu sektöre yatırım yapanların talep 
ettikleri kar oranı risk dolayısıyla yükseldi, 
yani muaccele miktarları azaldı. Hiçbir 
keyfi müdahalenin artıkyapılmayacağını 
gösteren uzunca bir uygulamadan sonra 
1730'lardan itibaren kar oranlarının ya
vaş yavaş düşmeye başladığ ı görüldü. 
Gerçekten malikanecilerin razı oldukları 
kar haddi 1730'larda % 30-35 civarında 

iken 1760'larda% 2S'e, yüzyılın sonların
da% 1S'e kadar gerilemiştir. 

MALiKANE 

Bu seyir içinde sistemin genişlemesi de 
hızlandı. Yalnız mukataaların hemen ta
mamı malikane olmakla kalmadı , aynı za
manda tim ar, zeamet ve hasların da pek 
çoğu mukataa haline getirilerek sisteme 
dahil edildi. Ayrıca birçok eyalet. sancak, 
muhassıllık, voyvodalık vb. büyük idari ve 
mali birimler de malikan eleştirildL Hatta 
sistemin dışında tutulan cizye ve avarız 
vergiler inin de bir bölümü yanında bu
lunduğu mukataalarla birlikte malikane 
olarak verildi. 1 762'den itibaren Hare
meyn vakıflarına ait mukataalar da ma
likane sistemine dahil edildi. Malikane 
sektöründeki genişleme 177S'te esham 
sisteminin doğmasına kadar devam etti. 
Bu tarihten sonra kar hacmi büyük olan 
mukataalar sektörden çekilerek eshama 
bağlandı. Malikane sektöründe küçülme 
1793'ten itibaren hızlandı. 1793" 1806 
döneminde yıllık karı ortalama 10.000 ku
ruşu aşan mukataaların mah!Gl kaldıkça 
satılınayıp önce darphane. arkasından ye
ni kurulan irad-ı cedid hazinesi tarafın
dan ittizam veya emanetle idare edilme
sine karar verildi. 

Irad-ı cedid hazinesi 1807'de kaldırılın
ca tekrar darphfınenin idaresine devre
dilen bu mukataaların bir bölümü savaş 
( 1806-1812) giderlerini karşılayabilmek 
için yeniden malikane olarak satıldı. Bu 
sınırlı satışlar 1826'dan itibaren daha da 
azaltıldı. Yeni kurulan ordunun giderleri
ni karşılamak üzere yıllık karı 10.000 ku
ruşu geçen mukataa mahlGlleri malika
ne sektöründen çekilerek yeni oluşturu
lan mukataat hazinesinin idaresine veril
di. Kar hacmi düşük olan mukataaların 
satışı da 1834'ten itibaren padişahın özel 
iznine bağlanacak ölçüde sınırlandırıldı. 

Nihayet 1840'tan itibaren Tanzimat'a da
hil edilen bölgelerde malikane satışları ta
mamen sona erdi. 

Malikane sist emi, kuruluşunu t akip 
eden seksen yı l boyunca kesintili de olsa 
hızlı bir gelişme gösterdi. Bir tasarruf bi
çimi olarak adeta bir model oluşturdu. Bu 
modelden kaynağını alan eshamın doğuşu 
ile başlayan daralma, kesintileri içinde 
giderek hızlanmakla birlikte asıl önemli 
değişme malikanelerin niteliğinde oldu. 
Bu ise malikane sahiplerinin kendi mu
kataalarını istedikleri gibi idare ederek 
kar miktarlarını etkileme imkanlarının fi
ilen ort adan kaldırılması ve esham tipi 
bir yönetim çerçevesine sokulmaları an
lamına geliyordu. Bu süreç 1793'ten it i
baren giderek yaygınlaştı ve nihayet 
1840'larda tamamlanmış oldu (ayrıca bk. 
ESHAM). 
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li! MEHMET GENÇ 

MALiKANE-D iV ANi 
C .. s-i ~~~- 4.iıs::ıLo ı 

Osmanlı lar' da bir tür toprak 
ve vergilendirme sisteminin adı. 

L ~ 

Arapça malikten Farsça "malik gibi, 
malik olarak" anlamındaki malikane ile 
yine Arapça "hükümet dairesine ait" anla
mında divaniden oluşan bu tabir biri özel, 
diğeri devlete ait iki ayrı unsuru ifade et
mek üzere kullanılmıştır. Terim olarak 
Anadolu'nun bazı bölgelerinde kaynağını 
Selçuklu döneminden almış olduğu kabul 
edilen belirli bir vergilendirme sistemini 
tanımlar. Osmanlı belgelerinde "iki başlı" 
yahut "iki baştan" ve "tasarruf" olarak 
anılan malikane -divani sistemi içinde yer 
alan mali birimlerde vergi gelirleri iki 
farklı bölüme ayrılır. Bir bölümü malika
ne hissesi adıyla özel şahıs veya vakıflara, 
diğer bölümü divani hissesi olarak devle
te aittir. 

Şer'! ve örfi adıyla iki ana grup olarak 
ödenen vergilerin örfi denilen kısmı her 
zaman her yerde divani hissesi içinde yer 
alır. Malikane ve divani hisseleri arasında 
bölüşmeye tabi tutulan kısım şer'i ver
gilerin önemli bir bölümünü oluşturan 
öşürlerdir. Öşrün malikane ve divani his
seleri arasındaki paylaşılma oranı zirai 
ürünlerden alınan öşrün nisbetine ve ma
halli adetlere göre değişir. Sistemin uy
gulandığı bölgelerde hububat vb. ürün
lerden alınan öşrün nisbeti genellikle % 
20. yani iki kat öşür şeklindedir. Bu du
rumda malikane ve divani hisseleri öşrü 
genellikle birbirine eşit oranda bölüşür. 
Öşür nisbetinin sadece% 1 O olduğu nadir 
hallerde bazan yine eşit olarak paylaşılır, 
fakat çok defa tamamı malikane hissesi
ne ait olur. Bu takdirde divan! hissesi ola
rak öşre eklenen % 2,5 salariyye ile yeti-
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nilir. Arı kovanlarından öşür bedeli olarak 
alınan resimlerle değirmenlerden alınan 
resimler ise sistemin uygulandığı her yer
de standart biçimde eşit oranlarda pay
laşılır. Sistemin uygulandığı bölgelerde 
genel ve yaygın bir oran olarak öşrün % 
50'sini malikane hisse sahipleri alır. Öş
rün kalan% 50'si ile örfı denilen vergiler 
de (tapu resmi , çift, bennak, caba. arus, 
bad-ı h eva resimleri, adet-i ağnam, ispen
çe vb.) divani hissesi olarak tirnar veya 
mukataa şekillerinde hazine adına tahsil 
edilir. 

Malikane -divani sistemine sektör ola
rak sadece kırsal kesimde yer alan köy ve 
mezraalarda rastlanmakta, şehir ve kasa
balardaki vergi birimlerinde öşür söz ko
nusu olduğu hallerde dahi hemen hiç gö
rülmemektedir. Bu vasıfları ile sistemin 
başlıca uygulama alanı coğrafi olarak 
Anadolu'nun belli bazı sancaklarıyla sınırlı 
kalmıştır. Bu sancaklar Çorum, Amasya, 
Tokat. Sivas, Konya, Karaman , Kayseri, 
Malatya, Diyarbekir ile Halep'in kuzey 
bölgesinden ibarettir. Bu sancakların dı
şında Anadolu'da doğuya doğru gidildik
çe azalmakta, batı bölgeleriyle Rumeli 
yakasında ve adalarda ise hiç rastlanma
maktadır. 

Malikane -divani sistemini, 1939'da ya
yımladığı araştırması ile bilim dünyasına 
tanıtan Ömer Lütfi Barkan'ın (Barkan, 
Türkiye'de Toprak Meselesi, s. I 66- I 67) 

bulduğu bazı verilere dayanarak makro 
planda değerlendirmek mümkündür. En 
yoğun şekilde uygulama alanı bulduğu 
bazı sancaklarda 1 520'1i yıllarda toplam 
vergi gelirleri içinde malikane hisselerine 
ait bölümün Çorum sancağında% 29,54, 
Amasya'da% 27, Sivas'ta % 26 ve To
kat'ta% 19,7 oranlarına ulaşmış olması. 
sistemin Osmanlı mali bünyesi bakımın
dan taşıdığı önemi ortaya koymaya ye
terlidir. Osmanlı maliyesinde bu derece 
önemli paya sahip bulunan malikane-di
vani sistemi Osmanlı yönetiminin getir
diği, yerleştirdiği ve geliştirdiği değil Os
manlı öncesi Türk- İslam rejimlerinden 
devraldığı, müktesep haklara riayet ve 
mevcut dengeleri bozmama teamülü ile 
-Osmanlı düzenine uymayan özelliklerine 
rağmen- sürdürmek zorunda kaldığı an
laşılan bir sistemdir. Nitekim müslüman 
olmayan yönetimlerden devralınan bölge
lerde, mesela Batı Anadolu'da ve Rume
li'de benzeri bir sistemin kurulmasına 
hiçbir şekilde teşebbüs edilmemiş olması 
bu zorunluluğun bir göstergesidir. 

Bununla birlikte Osmanlı idaresinin 
devraldığı sistemi kendi sistemleriyle 
uyumlu hale getirmeye çalıştığı anlaşıl
maktadır. Sistemin bizzat işleyiş şekilleri 
bu gayretin izlerini taşır. O kadar ki bazı 
unsurları ile kendi sistemlerine çok daha 
aykırı uygulamalarla karşılaştıkları du
rumlarda, Osmanlı düzeniyle uzlaştırmak 
üzere bunları yeni unsurlarla esneterek 
adeta malikane-divani sistemine doğru 
dönüştürücü gayretlerine dair Halep'in 
kuzeyindeki bölgede yaptıkları gibi 
(Venzke. CVV3 1 1986]. s. 451-469) ilginç ör
nekler de mevcuttur. 

Malikane-divan i sisteminde Osmanlı 
düzeni bakımından aykırı duran unsurlar 
arasında malikane hisselerinin tam bir 
özel mülkiyet statüsü içinde bulunması 
bilhassa belirtilmelidir. Zira malikane his
sesi, sahibi tarafından satılabilir. vakıf ya
pılabilir veya mirasçılarına bırakılabilir. 
Onlar bu özel mülkiyet haklarını Osmanlı 
öncesi Türk- İslam yönetimlerinden ya sa
tın alarak yahut çeşitli şekillerde aldıkla
rı mülkname ile kazanmışlardır. Osmanlı 
yönetimi hukuki meşruiyetin sınırları için
de bu belgeleri reddetmemiş, ancak baş
tan itibaren sıkı şekilde teftiş ve takip et
miştir. Her tahrirde yahut padişah değiş
melerinde bu belgeler yeniden incelen
miş, eksik bulunanların hakları iptal edil
meye çalışılmıştır. Belgeleri tamam oldu
ğu için mukarrernamelerle haklarını ka
bul ettiği hallerde de malikane hisse sa
hiplerine gelirlerinin kaynağı olan mali 
birimi (köy veya mezraa) bizzat vergilen
dirmek üzere yönetmelerine izin verme
miştir. Mali birimin yönetimiyle ilgili idari 
ve inzibati yetkileri daima divani hisseyi 
kontrol eden sipahi veya emine vermeye 
özen göstermiştir. 

Osmanlı yönetiminin malikane-divani 
sistemiyle ilgili tutumu, uzun vadede 
onun genişlemesine değil giderek daral
tılmasına katkıda bulunmaya çalışmak
tan ibarettir. Özel mülk olarak şer'! miras 
kuralları dolayısıyla zamanla küçülen pay
Iara bölünme riski karşısında malikane 
hisselerinin sahipleri, devletin olumsuz 
tutumunun da etkisiyle hisselerini zaman 
geçtikçe artan oranda vakıflara dönüş
türme eğiliminde olmuşlardır. 

Malikane - divani sisteminin Osmanlı 
düzeniyle tam uyuşmayan yanları sadece 
özel mülkiyet statüsü içinde bulunmasın
dan ibaret değildir. Mülkiyetin muhtevası 
ve temeli konusunda da belirsizlikler var
dır. Malikane hisse sahipleri belirli mali 


