
MEZiSTRE 

ğu Aya Dimitri Manastırı ve Pandanassa 
Manastırı'nın mülklerini koruduğuna işa
ret eder. XVII. yüzyılda Mezistre kazasının 
köylerinde mahalli nüfusun büyük kısmı 
İslamlaşmıştır. Nitekim 1128 (1716) tah
ririne göre doksan köyde 508 müslüman 
hane mevcuttu. Yine XVII. yüzyılın ilkyarı
sında kazada zengin fresk resimler le süs
lenmiş önemli sayıda abidevi kiliseler in
şa edilmişti. Bu kiliseler arasında Chrysa
fa köyünün Aya Dimitri ve Panaya kilisele
riyle (ı 64 ı) Aya Saranda Manastırı (ı 620'
de inşa edilmiştir) büyüklük ve güzellik iti
bariyle öne çıkar. Bütün bunlar Osmanlı
lar' ın hoşgörüsünün birer yansımasıdır. 

1127'den (ı 7 ı 5) sonra Mezistre hızlı bir 
şekilde eski durumuna kavuştu. 1768-
1774 Osmanlı-Rus savaşları sırasında 
1770'te Orloff kardeşler kumandasındaki 
Rus güçleri ve Rum çeteciler Mora'nın gü
neyini işgal edip Mezistre'yi ele geçirdiler 
ve müslüman katliamına giriştiler. Şehir 
bu olaylar dolayısıyla ağır bir darbe aldı, 
fakat sonra yeniden toparıandı. 1798-
1799'da Fransız seyyahı François Pouqu
eville, 15.000 ile 18.000 arasında olan 
şehir nüfusunun 9-1 O.OOO'ini Rumlar'ın, 
5-6000'ini Türkler'in ve 2000'ini yahu
dilerin oluşturduğunu yazar. Mezistre'
nin kısa bir zamanda bütün Mora'nın en 
kalabalık ve en zengin şehri olacağını söy
ler. Pouqueville özellikle çarşıda bulunan 
oldukça emniyetli, kalabalık tüccarların 
sıkça gidip geldiği büyük bir handan bah
seder. Rum isyanından kısa bir süre önce 
MaximiHan Thielende Mezistre'yi Mora'
nın en önemli ve kalabalık şehri olarak 
anlatır ve orada birçok cami, eğitim ku
rumu, imarethane, han ve halka hizmet 
için yapılmış diğer pek çok vakfın bulun
duğunu ifade eder. Ayrıca Mezistre'de 
2000 hanenin mevcut olduğunu ve çelik 
işleri, pamuk endüstrisi, özellikle de ipek
li üretimiyle geçinen 16-18.000 nüfusun 
yaşadığını belirtir. 1805'te ingiliz seyyahı 
William Martin Leake, yılda her biri 48 ok
ka gelen 10.000 fıçı zeytinyağı ve 25.000 
okka ipeğin Tunus'a, Avrupa'ya ve istan
bul'a yollandığını kaydeder. Osmanlı ida
resinin son yıllarına ait şehirle ilgili ayrın

tılı ve güzel bir tasvir 1812'de Otto Mag
nus von Stackelberg tarafından yapılmış
tır. Ona göre dağların eteklerine Türk
ler'in inşa ettiği modern zamanlardaki 
Mezistre hala Mora'daki en önemli şehir
lerden biriydi. 

Rum isyanı sırasında Mezistre'deki 
müslüman nüfus azaldı ve 1825'te şehir 
Kavalalı İbrahim Paşa idaresindeki Mısır 
ordusu tarafından ateşe verildi. Savaşın 
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ardından yeni Yunan hükümeti geri ka
lan şehir sakinlerini Lakedemonia (Laceda
emonia) ovasının6 km. aşağısında 1831 -
1834 yılları arasında yeni kurulan Sparta'
ya gönderdi. Bu tarihten beri bölgenin 
(Lakonia idari bölgesi) merkezi Sparta 
olup Mezistre bir "hayalet şehir" halinde
dir. Günümüzde tamamen terkedilmiş 
olan ve önemli turist akımına uğrayan 
Mezistre'nin Osmanlı geçmişi ya önem
senınernekte ya da unutulmaktadır. Bi
zans ve Osmanlı dönemi kilise ve manas
tırların ın yanı sıra despot sarayı ·ve XVI. 
yüzyıla ait birçok ev çatısız harabeler ola
rak zamanımıza kadar gelmiştir. Evliya 
Çelebi'nin zikrettiği Çarşı Camii'nin halen 
3 m. yüksekliğindeki duvarları ayakta dur
maktadır. Yakınındaki hamam da kubbe
siz bir harabe olarak bugüne ulaşmıştır. 
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Ahd-i Atik'te Hz. Davud'a 
ve başkalanna nisbet edilen, 
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Zebur'a tekabül ettiği kabul edilen ilahi, 

dua ve münacatlara verilen ad 
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MEZRAA 
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Ziraat yapılan küçük toprak parçasını 
ifade eden bir terim. 

_j 

_j 

Arapça'da zer' (zira'at) kökünden türe
yen ve "ekilen yer, tarla" anlamına gelen 
kelime Osmanlılar'da sürekli bir yerleşim 
yeri olmayan, ekinlik olarak kullanılan kü
çük toprak parçalarını niteleyen mali bir 
terim özelliği kazanmıştır. Osmanlı dö
neminde bu tür ziraat alanları zamanın 
şartlarına ve bölgelerin coğrafi yapısına 
göre farklı hususiyetler göstermiştir. Os
manlı tahrir kayıtları mezraanın, etrafın
daki tarlalarla çok defa terkedilmiş (hall) 
köy yerleri olduğuna işaret eder. Osmanlı 
kanunnameleri ise bir yerin müstakil mez
raa olduğunun belirlenmesinde o yerin 
harabesi, suyu ve mezarlığının olması gibi 
şartları öne çıkarır (Barkan, s. 133). Bu 
şartlara bazı kayıtlarda içinde değirmen 
bulunması da eklenir. Ancak bir mezraa 
için belirtilen bu özellikler genel bir duru
mu yansıtır, bu tarife uymayan yerler de 
görülür. Nitekim pek çok mezraada her
hangi bir yerleşim izine rastlanmaz. Bazı
ları ise içinde az sayıda nüfus barındıra

bilir. Bütün bu hususlar mezraaların farklı 
özellikler taşıdığını gösterir. 

Her mezraa kır kesimindeki köyler gibi 
hususi bir isme sahiptir. Mezraa adların
da dikkati çeken en önemli özellik bazıla
rının "bey tarlası", "eğri pınar", "karaca 
kuyu", "ulu dere". "yalnız ağaç" örnekle-



rinde olduğu gibi birleşik bir isimle belir
tilmiş olmasıdır. Birleşik isimler içinde 
yer alan "hisar", "viran" ve "ören" gibi ke
limeler bu mezraaların daha çok terke
dilmiş bir kale veya köy yeri olduğuna işa
ret eder. Ancak burada mezraa olarak 
geçen yerin terkedilmiş kale yahut kö
yün asıl yeri değil oranın etrafında ziraat 
yapılan topraklar olduğu açıktır. Bunun 
dışında pek çok mezraa, doğrudan doğ
ruya o mezraanın ilk sahiplerinin veya o 
bölgeyi ilk ziraata açan kimselerin adla
rıyla bilinirdi. Bazıları da bulunduğu ye
rin tabii özelliğini yansıtan adlar taşırdı. 
Bir kısmı ise artık yarı göçebe yahut yarı 
yerleşik bir hayat yaşayan ve az da olsa 
kışlak mahallerine yakın yerlerde tarım la 
uğraşan konar göçer grupların adlarıyla 
anılırdı. 

Osmanlı tahrir kayıtlarında genellikle 
mezraaların ortaya çıkışı terkedilmiş köy 
yerlerine bağlanır. Bu durum mezraala
rın doğuşunda savaşlar, karışıklıklar. sal
gın hastalıklar ve vergi toplanması esna
sındaki anlaşmazlıklar gibi sebeplerle 
geçici veya sürekli olarak terkedilmiş köy 
yerlerini ön plana çıkarır. Bunun yanında 
XVI. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nde 
nüfusun hızla artması, bu sebeple yeni 
ziraat alanlarına ihtiyaç duyulması bu tip 
toprak parçalarının artmasına zemin ha
zırlamıştır. Bu gibi yerler tekrar ziraata 
açıldığında ekim yapanlara hüccetle tapu 
vergisi karşılığı verilmekteydi. 

Osmanlı döneminde Anadolu'daki mez
raa sayısı giderek artış gösterdi. 906'da 
( 1500-150 ı) La ren de (Karaman) kazasın
da kırk yedi mezraa mevcutken bu sayı 
948'de ( 1541) yetmiş beşe çıkmıştı. Aynı 

şekilde Çemişkezek sancağında XVI. yüz
yılın ilk çeyreğinde az sayıda mezraa var
ken 948'de ( 1541) 135 mezraa bulunu
yordu. Osmanlı devrinde mezraa sayısın
da bir artış olmasına rağmen bu artış 
özellikle Anadolu'da çeşitli kaza ve san
caklardaki köy sayısının çok altında kalı 

yordu. Nitekim 906'da ( 1500-150 ı) Laren
de kazasında 165 köye karşılık kırk yedi 
mezraa. 937'de ( 1530-31) Kütahya sanca
ğında 1252 köye karşılık 307 mezraa ve 
Ankara sancağında 7 41 köye karşılık 339 
mezraa vardı. Ancak bu sayı dağlık böl
gelerde daha farklı bir seyir göstermek
teydi. 1 DOS'te ( 1597) Safed sancağında 
61 O mezraaya karşılık282 köy mevcuttu. 
Anlaşıldığı kadarıyla bu durum bölgenin 
dağlık olmasından ve buna paralel olarak 
ekim alanlarının küçük parçalar haline 
gelmesinden doğmaktaydı. 

Mezraalar bir tarım alanı olduğu için 
genelde çevrede yer alan köyler tarafın
dan ekilmekteydi. Dolayısıyla bunların 
önemli bir kısmı bir köye bağlı olarak 
kaydedilirdi . Bundan başka bazı mezraa
lar yakın bulundukları köy veya köyler dik
kate alınarak ( der-kurb-i karye, der-nezd-i 
karye, der-mabeyn-i karye gibi) zikredilirdi. 
Bir kısım mezraalar ise hangi köye bağlı 
olduğu belirtilmeksizin sadece adlarıyla 
kaydedilebilirdi. Bazı mezraalar birkaç kö
yün ahalisi tarafından kullanılabilirdi. Bu
na karşılık bir köy halkının birden fazla 
mezraada ziraat yaptığı da va ki idi. Her
hangi bir köye bağlı olduğu belirtilmeyen 
mezraaların ise daha ziyade çevre köyle
rin uzağında yer aldığı ve dışarıdan ge
lenler yahut konar göçerler tarafından 
ekildiği anlaşılmaktadır. 

Bir ekim alanı olarak mezraalar aynı za
manda bir vergi ünitesi olduğundan tah
rir defterlerine kaydedilirdi. Tahrir yapı
lırken bazı mezraaların büyüklükleri ve 
sınırları da verilirdi. Bu büyüklükler muh
temelen tahrir eminlerinin tercihine ve
ya o bölgede kullanılan ölçü birimine gö
re bazan "çiftlik". bazan da "dönüm" ola
rak yazılmıştır. Mezraaların büyüklükleri 
bölgenin toprak verim durumu ve coğrafi 
özelliğine göre bir değişim göstermiş ol
malıdır. XVI. yüzyılda Hamld sancağında 
mezraaların büyüklüğü bir iki çiftlik ile 
on -on beş çiftlik arasında değişmektey
di. Mezraaların bu büyüklüğünün "çift
lik", "zemin" ve "kıt'a" gibi adlar altında 
kullanılan toprak parçalarından daha ge
niş olduğu söylenebilir. 

Mezraalarda yetiştirilen tarım ürünle
rinden alınan vergiler tahrir defterlerinde 
"hasıl" adı altında kaydedilirdi. Bazı mez
raaların hasılı orada ziraat yapan köyün 
vergi hasılatı içinde yazılırdı. Bu durum, 
hem köy ahalisinin mezraada ziraat yap
masından hem de muhtemelen mezraa
nın o köye çok yakın olmasından ileri geli
yordu. H asıl çok defa toplam bir rakam 
halinde verilirdi. Bunun yanında bazı 
mezraalarda toplam hasılın hangi ürün
lerden meydana geldiği kalem kalem be
lirtilirdi. Mezraalarda genelde tarıma da
yalı ürünler yanında nadir de olsa bazan 
"bağ, asiyab" (değirmen) gibi vergi kalem
lerine de rastlanır. Hatta çokyaygın olma
makla beraber bazı mezraalarda "ganem" 
(ağnam) vergisinin görünmesi oralarda 
hayvancılığın yapıldığının bir işaretidir. 

Mezraanın vergi gelirinin tamamı çok 
defa bir tirnar sahibine verilirdi. Bu geli
rin "hisse" adı altında iki veya daha fazla 
kimseye tahsis edildiği de olurdu. Bu his-
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selerden bir kısmı vakıflara ayrılabilirdi. 
Ayrıca bazı mezraaların gelirleri, izlerine 
Osmanlılar'dan önce Anadolu'daki Türk
men beyliklerinde ve devletlerinde rast
lanan malikane-divanl sistemi çerçeve
sinde paylaşılmaktaydı. 

Osmanlı tirnar sistemi içindeki toprak 
parçalarının en belirgin özelliği, bunların 
tirnar sahibi tarafından belli şartlar çer
çevesinde köylülere tapu vergisi karşılığı 
verilmesiydi. Bu bir bakıma kullanma 
hakkını öngörüyordu . Zamanla, bir kim
senin üzerine kaydedilmemiş ve özellikle 
savaşlar. salgın hastalıklar. iç karışıklıklar 
sebebiyle terkedilmiş mezraa, çiftlik ve 
zemin adlı toprak parçaları, hazine için 
m all bir birimi ifade eden ve sabit bir ge
lirin garantisi olan "mukataa" adı altın
daki kiralanma yoluyla bir kısım kimsele
rin eline geçmeye başladı. Kiralama işle
mi yüksek bir gelir elde etmek için açık 
arttırma ile yapılmaktaydı. XVI ve XVII. 
yüzyıllarda kısa süreli olarak kiraya veri
len bu yerler, XVII. yüzyıl sonlarından iti
baren "malikane" adıyla ömür boyu tah
sis edildi. Mezraaları da içine alan bu uy
gulama ziraat alanlarının verimli bir şe
kilde kullanılması esasına dayanıyordu. 

Mezraalar için dikkati çeken diğer bir 
husus. bazılarına özel bir hizmet (der
bentçi, sayyadan, tuzakçı gibi) karşılığın
da tasarruf edilmesi ve bu gibi hizmette 
bulunanların bir kısım mükellefiyetier
den (avarız-ı dlvaniyye gib i) muaf tutul
masıydı. Bundan başka bazı mezraaların 
yurtluk ve mülk olarak verildiği de olur
du. Bu statüdeki mezraalara irsl olarak 
sahip olunmakta ve mezraayı elinde bu
lunduran kimse bir sefer esnasında ce
belü asker (eşkinci) göndermekteydi. An
cak bu durumdaki mezraalar arasında 
daha sonra mülkiyeti bozulup timara 
çevrilenlerin olduğu görülmektedir. 

Köy adı verilen yerleşim yerlerinin oluş
masında mezraaların kısmi bir alt yapı 

sağladığı tesbit edilmektedir. Nitekim da
ha çok yakın çevredeki köylerden birkaç 
ailenin gelmesiyle yerleşime açılan bu du
rumdaki mezraaların genellikle coğrafi 
bakımdan gelişmeye uygun yerlerde ol
duğu anlaşılmaktadır. Harput'un bir mez
raası (Agavat mezraası) iken bugün büyük 
bir şehir haline gelen Elazığ'ın bu tür bir 
gelişime sahne olduğu bilinmektedir. 
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MEZRÜ' 
(öJ~f) 

Uzunluğu ölçülerek 
işleme tabi tutulan mal anlamında 

hukuk terimi. 
_j 

Sözlükte "arşınlamak" manasındaki zer' 
kökünden türeyen mezrü' kelimesi ( çoğu

l u mezrOih) "arşın la ölçülen şey" demek
tir. İslam hukuku terimi olarak uzunluk 
ölçüsüyle (eskiden a rşın) ölçülerek işleme 
tabi tutulan arsa. arazi ve bina türü ta
şınmazlarla kumaş , cam levha, kereste, 
kağıt gibi taşınır malları belirtir (bunlar 
fiilen ölçülmeksizin iş l em gördüklerinde 
de mezrO' vasfını kaybetmez; Reşid Paşa, 
11 . 33 ). Aynı kökten nisbet ekiyle türetilen 
zer'i (çoğul u zer'iyyat) kelimesi de hukuk 
terimi olarak mezru' ile eş anlamlıdır. Ni
tekim Mecelle'de "zer'i ve mezru' ar
şınla ölçülen şey" diye açıklanmıştır (md. 
136). Keyll, veznl. adedi ve zer'i şeylerin 
hepsine birden mukadderat (miktarı be
lirlenebilen şeyler) veya mukadderat-ı er
baa ismi verilir (Mecelle, md. ı 32) . Tica
ret, ibadet. eğitim. kültür ve ulaşım mer
kezlerine. su ve enerji kaynaklarına yakın
lık gibi sebeplerle birim kıymetleri önemli 
değişiklikler gösterebilen arsa, arazi ve 
binalarla piyasada benzerleri bulunma
yan. işçilikleri farklı el yapımı halı. kilim, 
hasır, kumaş vb. şeylerse kıyeml zer'iy
yattan sayılır (Kasa ni. v. 208; Reşid Paşa, 
11 . 37). Esasen klasik fıkıh kitaplarında adı 
geçen mezruat kıyemiyyattandır (Mecel
le, md. 1119). Günümüzde fabrikasyon 
üretimi yapılarak piyasada uzunluk he
sabıyla muayyen birim fiyatı üzerinden 
işleme tabi tutulan bazı standart tekstil 
ürünleri misli mezruat kapsamına soku
labilir (Ali Haydar. lll. 341 ). Bununla bir
likte bir malın miktarının hangi tür öl
çüyle belirleneceği teamüllere bağlıdır. 
Mesela eskiden zer'iyyattan sayılan bazı 
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tekstil ve orman ürünleri bugün ağırlık 
ve hacim ölçüsüyle işleme tabi tutulabil
mektedir. 

Mukadderatın gerek ölçü. tartı ve sayı 
ile belli birim fiyat üzerinden gerekse gö
türü us u lle (cüzafen) satışı sahihtir (Me
celle, md. 217). Ayrıca bunların birim fi
yat üzerinden -toplam miktarı belirtil
meksizin- toptan satışı da sahih ve akid 
malın tamamı için bağlayıcı sayılmıştır 
(a.g.e. , md. 220). Malın tahmininden fazla 
veya eksik çıkması müşteriyi muhayyer 
kılmaz. Hanefiler'den Ebu Yusuf ve Mu
hammed ile diğer üç mezhep hukukçula
rı . her iki durumda da satılan malı müş
terinin görmesinin taraflar arasında mü
nazaaya yol açması muhtemel miktar bi
linmezliğini ortadan kaldırmaya yeteceği 
görüşündedir. Ebu Hanife ise ikisini de 
malın tamamına ilişkin bir bilinmezlik 
içerdiği -bazı durumlarda da malın bölün
mesinden zarar doğabileceği- gerekçesiy
le geçerli saymamaktadır (bk. CEHALET; 
cüzAF) . Ancak belli birim fiyat üzerinden 
satılan bölünebilir mezrOatta akdin sa
dece sözü edilen birim(ler) için sahih ola
cağı görüşündedir, çünkü bu durumda 
bilinmezlik yoktur. Bölünmesinde zarar 
bulunan zer'iyyatta ise akdin tamamını 
fasid saymaktadır. Hanbelller'e göre top
lam miktarı ve birim fiyatı bildirilerek sa
tış yapılabilirse de toplam miktar ve tu
tar meçhul bırakılarak sadece birim fiyat 
üzerinden yapılan satış içerdiği bilinmez
lik dolayısıyla geçerli olmaz. Hududu be
lirlenebilir (mahdOd) olan akarlar gerek 
birim fiyat hesabıyla gerekse sınır tayini 
yoluyla satılabilir (a.g.e., md. 22 ı) . Bu da 
dört şekilde gerçekleşebilir. 1. Sadece sı
nır tayini. Akid tamamlandıktan sonra o 
sınırlar içindeki akarın alanının müşteri
nin umduğundan eksik veya satıcının tah
mininden fazla çıkması fesih sebebi de
ğildir, çünkü burada hududa itibar edilir. 
2. Belli bir akarın sadece birim fıyatının 
beyanı. Bu durumda alanına itibar edilir. 
3. Sınırları yanında hem alan ölçüsünün 
hem de birim fiyatının beyanı . Burada 
muteber olan ölçüdür. Eksiklik veya fazla
Iık halinde müşteri muhayyerdir: ya malı 
geri verir ya da mevcut miktarı birim de
ğer üzerinden hesaplanacak bedelle alır. 
Çünkü bu durumda eksiklik veya fazlalık 
malın birim fiyatının belirtilmesi bakı
mından aslı na taalluk eder. 4. Sınırları ya
nında toplam alan ve tutarının açıklan
ması. Bu tür satışta hudut esas alınır. O 
sınırlar içindeki alan beyan edilenden ek
sik çıkmışsa alıcı muhayyerdir, dilerse malı 
üzerinde anlaşılan meblağdan alıkoyar, 

dilerse geriverir. Çünkü malın rağbet 
edilen vasfında müşterinin rızasını zede
leyen bir eksiklik vardır (a.g.e., md. 3 10) . 
Fazlalık halinde ise iki tarafın da muhay
yerliği yoktur; akid geçerlidir. Zira mez
ruatta satım akdine konu olan malın bildi
rilenden eksiklik veya fazlalığı -keyliyyat, 
vezniyyat ve adediyyat- ı mütekaribeden 
farklı olarak- malın aslında değil vasfında 
cereyan eder. Malın fiyatı ise vasfının de
ğil aslının karşılığıdır. Bununla birlikte Ha
nefiler dışındaki bazı fakihler fazlalığın 
alıcıya diyaneten helal olmayacağı görü
şünü benimsemiştir. Bir kat elbiselik ku
maş gibi bölünmesi zarar doğuran belli 
bir mezru' toplam uzunluk ve tutarı ya 
da toplam uzunluk ve birim fiyatı beyan 
edilerek satılırsa ölçünün farklı çıkması 

durumunda hükmü söz konusu akarınki 
gibidir. Ancak kesilmesinde zarar bulun
mayan misli mezruat keyliyyat hükmün
dedir. Toplam miktarı yanında tutarı ya
hut birim fiyatı açıklanarak satılmış, fa
kat noksan çıkmışsa müşteri akdi fes
hetmek veya mevcudu birim değeri üze
rinden hesaplanacak meblağdan almak 
arasında muhayyerdir. Fazla gelmişse ta
rafların muhayyerliği yoktur; müşteri ar
tan kısmı satıcıya devreder (a.g.e., md. 
226) . Fakat alıcı. fesih muhayyerliğine sa
hip olduğu belirtilen hallerde malın tama
mını noksanlığını bilerek kabzederse mu
hayyerliğini yitirir (a.g.e., md. 229); du
ruma göre mevcudu, birim f iyat üzerin
den hesaplanacak tutardan veya akid sı 

rasında beli rlenmiş meblağdan almaya 
mecburdur. Kabzdan önce veya bir · kıs
mının kabzında muhayyerlik bakidir. An
cak satıcının bir akarı sınır tayini yoluyla 
veya menkul bir mezruu götürü usulle 
muayyen m ebiağa sattığını ve eksiklikten 
sorumlu tutulamayacağını, alıcınınsa akid 
sırasında toplam ölçünün belirtildiğini ve 
noksan dolayısıyla muhayyer olduğunu 
savunması halinde yemin ettiği takdirde 
satıcının sözü esastır. Fakat satıcının id
diasına karşı alıcının. "Her birimini şu ka
dara satın aldım" şeklinde muhalefet et
mesi durumunda müşterinin sözü mu
teberdir. 

Satı lan malın teslimi satıcının borcu 
sayıldığından bunun gerektirdiği ölçme 
külfet ve masrafı ilke olarak satıcıya aittir 
(a.g.e., md. 289). Fakat götürü usulle sa
tılan mallarda teslim ve teseli üm masraf
larını müşteri karşılar (a.g.e., md. 290). 
Hanefiler'e göre mezrüatın kabzı satıcı
nın tahliyesiyle, yani alıcıya teslim etme
siyle gerçekleşir. Teslimi gerçekleştirilmiş 
kıyeml mezru' malda henüz ölçüm yapı!-


