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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 



birimlere ait bir kısım vergi gelirleri üze
rinde, daha önceki yönetimlerden almış 
oldukları mülkname veya satış belgeleri
ne dayanarak mülkiyet hakkını ileri sür
mekteydiler; ancak bu mülkiyet hakkının 
muhtevası ve temelinin ne olduğu, bu 
vergi gelirlerinin kaynağı olan toprak veya 
onu işleyenler üzerinde herhangi bir hak
larının olup olmadığı konuları açık değil
dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyhülis
lamı Ebüssuüd Efendi'ye göre malikane 
hissesinin sahipleri toprağın rakabesine 
sahiptirler ve bunun karşılığı olarak top
rağı işleyen köylülerden kira almaktadır
lar; öşrün bir bölümü olarak ifade edilen 
gelirleri aslında öşür değil bu kiradan iba
rettir. Toprağa tasarruf eden köylü kira
cıdır (Barkan, a.g.e., s. 167). Bu yoruma 
göre malikane-divani sisteminin statü
sü ne özel mülk ne de miri arazi rejimidir. 
Özel mülk değildir. çünkü toprağın tasar
rufu onu işleyenierin elindedir. Miri arazi 
de değildir, zira burada rakabe devlete 
aittir. Bundan dolayı bu sistemin söz ko
nusu iki uygulamanın bir terkibi olduğu 
söylenebilir. 

Malikane-divani sistemi, gerek daral
tılma gerekse buna karşı vakıflara dönüş
türme çabaları içerisinde XIX. yüzyıla ka
dar sürmüştür. Aynı adla 169S'te ihdas 
edilen bir Osmanlı mali kurumu olarak 
malikane sistemiyle isim benzerliği dışın
da herhangi bir ortak özelliği paylaşma
dığını, hatta dikkati çeken zıtlıklar içinde 
bulunduğunu belirtmek gerekir. 
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MALiKi MEZHEBi 

Dört büyük 
Sünni fıkıh mezhebinden biri. 

I. TARiHÇESi 
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lll. USULÜ 

IV. GENEL KARAKTERİSTİGi 

V. LiTERATÜR 
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Hicri ilk iki asırda (Vli-Vlll.) Medine mer
kezli olarak ortaya çıkan ehl-i Hicaz fıkhı, 
bu fıkhın gelişmesinde en büyük paya sa
hip bulunan Malik b. Enes'e nisbetle Ma
liki mezhebi (Malikiyye) olarak adlandırıl
mış, mezhebe mensup olan fakihlere ve 
mezhep görüşüyle amel eden kişilere Ma
liki denilmiştir. 

I. TARiHÇESi 

Malik b. Enes (ö . 179/795). Medine'de 
sahabe devrinden beri gelişmekte olan 
Hicaz fıkhı içinde yetişmiş, hayli uzun sü
ren tedris faaliyeti boyunca bu fıkhi biri
kimi geliştirerek sonraki nesillere intikal 
ettiren bir müctehiddir. Malik talebele
riyle birlikte, kendisinden önceki nesilde 
açık bir şekilde birbirinden ayrılan ehl-i 
re'y ve ehl-i hadis anlayışlarını bünyesin
de barındıran bir halka meydana getir
mişti. Hem ibn Şihab ez-Zühri ve Nafi', 
hem de Rebiatürre'y ve Yahya b. Said 
gibi farklı fıkıh görüşlerine sahip hoca
larının birikimini esas alan ve ulaştığı so
nuçları etrafında oluşan geniş ders hal
kasına aktaran imam Malik bir yandan 
ahad hadisleri, diğer yandan Medine 
arnelini ve kıyası kabul etmiş, daha son
ra istihsan, istislah, sedd-i zerai' adlarını 
alacak metotları benimsediğini gösteren 
ictihadlarda bulunmuştur (bk. MALiK b. 
ENES). 

A) Teşekkül Dönemi. Bu dönem, Malik 
ve halkasının meydana getirdiği biriki
min bir fıkıh mezhebi haline dönüşmesi 
sürecini içerir. Malik'in hayatta olduğu 
dönemden itibaren gerek fıkıh ve hadis 
bilgilerinin derinliği, gerekse Malik'in ve 
selefier inin görüşlerini muhafaza etme 
bakımından temayüz eden talebeleri, is
lam dünyasının çeşitli yerlerinde Medi
ne'de öğrendikleri ilmi yaymaya başla
mışlardı. Irak'tan Endülüs'e kadar uza
nan bir dizi merkezde ortaya çıkan bu fa
aliyetler. kısa bir süre sonra birçok açıdan 
birbirinden farklılaşan ilim çevrelerini 
meydana getirmiştir. Malik'in miras bı
raktığı halkanın başına geçen Osman b. 
lsa b. Kinane ile beraber ibnü'l-Macişün 
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ve Mutarrif gibi fakihler bu geleneğin Me
dine çevresini oluşturmuşlardır. Medine 
çevresiyle yakın ilişki içinde bulunan, ön
cülüğünü Basra'da hadis alimi Ka'nebi'
nin yaptığı Irak çevresi özellikle Ahmed b. 
Muazzel'in faaliyetleriyle ortaya çıkmıştır. 
Bağdat Malikiliği ise ibnü'l-Muazzel'in ta
lebeleri tarafından kurulmuş ve kısa süre 
içinde Medine ve Basra'daki Malikifakih
lerinin fıkıh ve mezhep anlayışından farklı 
bir anlayış geliştirmiştir. Teşekkül süreci
nin erken döneminde en etkili çevre, Mil
lik'in ve halkasının birikimini en iyi mu
hafaza ve temsil ettiği kabul edilen Mısır 
çevresidir. Mısır çevresi ibnü'l-Kasım, Eş
heb el-Kaysi. ibn Vehb, Asbağ b. Ferec, 
ibn Abdülhakem gibi alimierin önderli
ğinde oluşmuştur. Merkezi şahsiyetleri 
Esed b. Furat ve Sahnün olan ifrikıye'
deki Kayrevan çevresi Mısır çevresinin bir 
uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Endülüs 
çevresi Şebtün'un etrafında teşekkül et
miş ve özellikle Yahya b. Yahya el-Leysi 
ile ibn Habib'in faaliyetleri sayesinde ge
lişmiştir. 

imam Malik'in görüşlerinin teşekkül 
dönemindeki tedvini Maliki mezhebinin 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu da 
Esed b. Furat'ın ilim tahsili için yaptığı 
uzun yolculuklarla başlatılabilir. Esed, 
Kayrevan'da ehl-i re'yin farazi fıkıh anla
yışına yakın bir kimse olan Ali b. Ziyad el
Absi'den fıkıh öğrendikten sonra Malik'in 
Medine'deki halkasına katılmış ve ona fa
razlfıkıh ürünü olduğu anlaşılan mesele
lerin hükmünü sormuştur. Malik'in bu 
meseleler hakkında görüş beyan etmek 
yerine onu lrak'a yönlendirmesi netice
sinde dönemin Hanefi imamlarından ve 
özellikle Şeytani'den Hanefi fıkhını öğre
nen Esed, Malik'in vefatının ardından Mı
sır'a dönmüş ve onun fıkhi görüşlerini bir 
araya getirmek amacıyla ibnü'l-Kasım'a 
başvurmuştur. Esed'in Hanefi metinlerin
den yola çıkarak hazırladığı fıkıh mesele
leri indeksini Malik'ten rivayet ettiği gö
rüşlerle cevaplandırmaya çalışan ibnü'l
Kasım, ilgili bir rivayet bulamadığı zaman 
Malik'in halkasında öğrendiği fıkıh bilgi
sine dayanarak kendi görüşlerini ortaya 
koyuyordu. Esed tarafından bir araya ge
tirilen bu cevaplar Şeytani'nin tasnifine 
göre düzenlenmiş ve Tahir b. Aşur'un ifa
desiyle ulraklı metoda ve Hicazlı muhte
vaya sahip" (M. İbrahim All. s. 85) el-Ese
diyye adlı metin hazırlanmıştır. Esed'in 
beraberinde Kayrevan'a götürdüğü eser, 
Hicaz fıkhına hayli uzak olan bazı özellik
leri sebebiyle bu şehirdeki Maliki fakihle
rinin tepkisini çekmiştir. ibn Ziyad'ın di-
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