
ARAZi 

hükümler oluşturmaktadır. Bu hükümler. 
şeyhülislamlar tarafından verilen fetva
ların eklenmesiyle bazı 4limler ve hu
kukçular tarafından "kanunname" adıy
la meydana getirilen özel mecmualarda 
derlenmiştir. Bunlardan en muteber ve 
meşhur olanı, Kananı Sultan Süleyman 
zamanında şeyhülislamlık yapan Ebüssu
Od'a atfedilenidir. Sultan lll. Ahmed dev
rinde kaleme alınan ve 11 Zilkade 1117 
(24 Şubat 1706) tarihinde padişaha ar
zedilen kanunname-i arazı de meşhur 
kanunnamelerdendir. ömer Lütfi Bar
kan muhtelif livalara ait birçok kanun
narneyi tapu tahsis defterlerinden çıka
rarak, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 
Devletinde Zirai Ekonominin Hukuki 
ve Mali Esaslan adıyla neşretmiş bu
lunmaktadır (İstanbul ı 943). 

Tanzimat'tan sonra çıkarılan ve ara
ziyi ilgilendiren hukuki düzenlemeleri 
ise şöyle özetleyebiliriz: "Üç sene boz ve 
hall kalan arazinin müstahakk- ı tapu 
olmasından asakir-i nizamiyyenin istis
nasına dair" 1 O Cemaziyelahir 1263 (28 
Mayıs 1847) tarihli tebliğ resmi: anne
nin arazisinde erkek ve kız evladın inti
kal hakları konusunda 14 Cemaziyelev
vel 1263 tarihli tebliğ resmi: küçük! erin 
ana babalarından intikal eden araziyi 
baliğ olduktan sonra on seneye kadar 
dava edebileceklerine dair Muharrem 
1264 tarihli kanun fıkrası: çocuksuz ve
fat edenlerin arazilerinde tapu hakkının 
cereyanı hususunda 23 Reblülewel 1265 
tarihli irade-i seniyye; eski kanunnarne
lerin özet halinde bir risale şeklinde ha
zırlanması isteği üzerine Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey tarafından risale şeklinde 
kaleme alınan ve Ahkdm-ı Mer'iyye ve 
Kilnun-i Sultani adlarıyla meşhur olan 
23 Reblülewel 1265 tarihli mecmüa; 11 
Receb 1274 tarihli irade-i seniyye; "vefa
en ferağ" hakkında 9 Ramazan 127 4 ta
rihli nizamname: 23 Şewal 1274 tarihli 
arazi kanunname-i hümayunu; arazi 
kanunnamesini tadil eden muhtelif ka
nun maddeleri; arazinin teminat göste
rilebileceği hakkında 27 Şaban 1286 ve 
23 Ramazan 1286 tarihli nizamnameler; 
17 Muharrem 1284 tarihli tevsl- i inti
kal nizamnamesi ve yine 17 Muharrem 
1284 tarihli bilicareteyn tasarruf olu
nan musakkafat ve müstegallat-ı vak
fiyyenin tevsl-i intikaline dair kanun; 21 
Şubat 1328 tarihli emval-i gayr- ı men
külenin intikalatı hakkında kanün-ı mu
vakkat ve araziyi dolaylı olarak ilgilendi
ren muhtelif hukuki düzenlemeler (Ser
kiz, Tahşiyeli Kavanfn, 1, 115 vd .). 
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Osmanlı arazi rejimi bu devletin te
mel direklerinden biri olmuştur. Düzen-

. li olduğu devirlerde devlet askeri, ma
ll ve ekonomik bakımdan güçlü olmuş, 
arazi rejiminin yozlaşıp bozulduğu dö
nemlerde ise doğrudan arazi rejimiyle 
ilgili olan timarlı sipahilik gibi askeri teş
kilatlarla mali ve ekonomik durum da 
bozulmuştur. Bilhassa XIX. yüzyıl boyun
ca araziye ilişkin olarak yürürlüğe ko
nan irade, nizarnname ve kanunname
lerde yer alan tedbirlerin ana çizgisi. ml
rf araziyi özel mülk arazi haline dönüş
türme eğilimidir. 1274 (1858) tarihli ara
zi kanunu ile bu kanunla getirilen ted
birler mülk araziye dönüşüm eğilimini 
bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. 
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ARAZİ KANUNNAMESi 

Tanzimat döneminde hazırlanan 
Osmanlı arazi kanunu. 

_j 

Osmanlı Devleti'nde topraklar mülk, 
mlrl. vakıf, mevat ve metrük arazi ol
mak üzere başlıca beş bölüme ayrılmış
tır. Bunların arasında özellikle. mülk ve 
mlrl topraklar büyük bir yer tutar. Gay
ri sahih vakıf topraklar da büyük bir ye
kün teşkil etmekte ise de bunlar esas 

itibariyle mlrl arazi olduklarından bu 
arazi içerisinde değerlendirilmektedir. 

Mülk araziye ait esaslar İslam hukukun
da düzenlenmiş ve fıkıh kitaplarında ele 
alınmış olduğu için bunların Osmanlı ta
rihi boyunca ayrıca kanunnameler halin
de tedvinine ihtiyaç duyulmamıştır. Mlrl 
arazi ise aslında çıplak mülkiyeti (raka
be*) devlete ait ve bir kira ilişkisi içeri
sinde kullanımı mutasarrıflara devredi
len arazi olduğundan bu arazinin tasar
ruf şekillerini, devir ve intikal esasları
nı düzenleme yetkisi devlete ait olmuş
tur. Osmanlı tarihi boyunca da bu esas
lar münferit fermanlar. hükümler ve ka
n unlar şeklinde belirlenmiştir (bk. ARAZi). 

Tanzimat'tan sonra bu alanda bazı dü
zenlemeler yapılmıştır (bunlar için bk. 
Serkiz, ı. 116 vd ). Bu düzenlemeleri bir 
araya getirmek maksadıyla bir kanun 
hazırlanması düşünülmüş ve 23 Şewal 
1274 (6 Haziran 1858) tarihli arazi ka
nunnamesi (Kanunname-i Arazi) bu şekil
de meydana gelmiştir (metni için bk. 
Düstür, Birinci tertip, 1. ı65 vd.; Serkiz, 1, 
178-254. Düstar'da kanunun tarihi 7 Ra
mazan 1274 olarak verilmekte ise de bu. 
kanunu hazırlayan komisyonun tasarıyı 

Meclis-i Tanzimat'a takdim tarihidir. Ta
sarı 5 Şevval ı 274 tarihli bir mazbata ile 
sadarete, sadaretren de 22 Şevval ı 274 
tarihli bir arz tezkiresi ile padişaha arze
dilmiş ve 23 Şevval ı274'te tasdik edile
rek yürürlüğe girmiştir). 

Arazi kanunnamesi. Tanzimat döne
minde toprak hukuku esaslarını bir ara
ya getirme çalışmalarının ikincisidir. Da
ha önce Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 
tarafından 23 Reblülewel 1265 ( 16 Şu 

bat 1849) tarihli irade-i seniyye üzerine 
arazi hukukunun yürürlükteki esasları 

el -Ahkamü '1-mer'iyye fi'l -arazi'l-emi
riyye adlı risalede bir araya getirilmiştir 
(istanbul ı 849; metni için b k. Serkiz. 1, ı 30-
160). Klasik fetva mecmuaları tarzında 
kaleme alınmış olan bu risale bir kanun 
metninin şekil, yapı ve kullanış kolaylı 

ğından uzaktır . Muhtemelen bu risale
nin ihtiyacı karşılamaması ve bu konuda 
bazı yeni düzenlemelere gerek görülme
si, bir arazi kanununun hazırlanmasını 
zaruri kılmıştır. Kanunnarneyi hazırla

mak üzere önce Meclis-i All-i Tanzimat' 
ta Ahmed Cevdet Paşa'nın başkan l ığın

da Tahsin, Arif ve Seyyid Mehmed Rüş
dü'den kurulu bir heyet teşkil edilmiş-. 

tir. Heyet Divan-ı Hümayun kaleminde 
bulunan .bütün eski ve yeni arazi ka
nunlarını. bu konuda verilmiş fetvaları 
ve ayrıca belirli konularda teker teker 



alınan irade-i seniyyeleri esas alarak ara
zi kanunnamesini meydana getirmiştir. 
Kanunname dini-hukuki bakımdan in
celenmek üzere şeyhülislamlığa gönde
rilmiş, oradan gelen istekler doğrultu
sunda da bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Daha sonra Meclis-i Tanzimat vasıtasıy
la tasdik edilmek üzere padişaha su
nulmuş ve tasdiki müteakip yürürlüğe 
girmiştir. Kanunname. arazi hukuku 
sahasında köklü değişiklikler yapmak
tan ziyade beş buçuk asırdır işlenerek 
ve gelişerek gelen esasları bir metin içe
ris inde toplayan muhafazakar ve teknik 
bir kanundur. 

Kanun bir mukaddime (md 1-7l. üç 
bab ve altı fasıl içer isinde 132 madde 
ve bir hatimeden ibarettir. Miri araziye 
ayrılan birinci babın (md. 8-90) birinci 
faslı tasarruf. ikinci faslı ferağ. üçüncü 
faslı intikal. dördüncü faslı da mah
lülatla ilgilidir. Metrük ve mevat araziye 
ait ikinci babın (md 9 1- ı 05) birinci faslı 
metrük, ikinci faslı mevat araziyi düzen
IernektediL Üçüncü bab (md ı 06- ı 32) 

ise "müteferrikat"a ayrılmıştır. Kanun
namenin birinci maddesi Osmanlı ülke
sindeki toprakları mülk, miri, mevkuf. 
metrük ve mevat arazi olmak üzere be
şe ayırmaktadır. Kanunnamedeki bölüm 
ve fasıl başlıklarından anlaşıldığı ve ay
rıca kanunda da açıkça belirtildiği üze
re (md. 2. 4) mülk arazi ve sahih vakıf 
arazisine ait esaslar fıkıh kitaplarında 

yazılı olduğu gerekçesiyle bu kanuna da
hil edilmemiştir. İslam hukukayla doğ
rudan ilgili bir sahanın henüz hiç kanun
laştırılmamış bulunması da kanunu ha
zırlayan heyeti bu konuda çekingen dav
ranmaya zorlamış olmalıdır. Kanunun 
bu şekilde Osmanlı toprak hukukunun 
bütünlüğünü korumamış olması bazı hu
kukçular tarafından tenkit edilmiştir 

(b k Velid edeoğlu . Tanzimat 1, s. 185; kar
ş ı görüş için b k. Barkan. iüHFf\1, s. 7 I 2) . 

Kanunname Tanzimat döneminde ha
zırlanan ilk milli kanunlardan biri ve hat
ta -1840 ve 1851 tarihli , şekil ve muhte
va bakımından hayli eksik ceza kanun
nameleri dikkate alınmazsa- birincisidir. 
Arazi hukuku sahasında birtakım yeni
likleri de beraberinde getiren kanunna
me. ayrıca gerek şekli gerekse dili ve 
kanun tekniği bakımından bu dönemde 
hazırlanan kanunların en dikkate değer 
olanlarından biridir. Önce intikal ve tapu 
hakkı sahipleriyle ilgili sınırı genişletmiş, 
intikal hakkı sahiplerini üçe (md 54-55 ı. 
tapu hakkı sahiplerini dokuza (md 59) 

çıkarmıştır. Daha sonra kabul edilen 17 

Muharrem 1284 (21 Mayıs 1867) tarihli 
bir nizarnname ile (metni için bk. Düstar, 

Birinci tertip, I, 223) intikal hakkı sahip
leri sekize yükseltilmiş, tapu hakkı sa- . 
hipleri üçe indirilmiştir. Böylece miri ara
zi, intikal bakımından mülk araziye yak
laştırılmıştır. Kanunnarnede ferdi tasar
rufun esas olması (md. 8), fiili ve huku
ki tasarruf sınırının genişletilmesi (md. 
8-3 51 ve bu arada m iri arazinin borca 
mukabil vefaen ferağına izin verilmesi 
(md. ı 16) gibi hükümlerle mutasarrıfın 
miri arazideki tasarruf alanı da genişle
tilmiştiL Kanunname ayrıca dirlik* sis
teminin kaldırılmasından sonra muhas
sıl* ve mültezim*lere terkedilen arazi
nin idaresini ve kanuni işlemlerini yap
ma yetkisini resmi memurlara vermiş
tir (md . 36 vd.). Sonuç olarak kanunna
menin hazırlandığı dönemde büyük bir 
boşluğu doldurduğU ve dönemin orüinal 
kanunlarından biri olduğu söylenebilir. 
Bunda da en önemli pay, şüphesiz ko
misyon başkanı olarak Cevdet Paşa'nın
dır. Kanun hazırlandığı dönemde de be
ğenilmiş ve Tanzimat Meclisi'nin teklifi 
üzerine bunu hazırlayan heyet padişah 
tarafından taltif edilmiştir. 

Kanunname çeşitli değişikliklerle Cum
huriyet' e kadar yürürlükte kalmıştır. 

Hatta medeni kanunla çatışmayan hü
kümlerin Cumhuriyet döneminde de yü
rürlükte olduğu bazı hukukçular tara
fından ileri sürülmüştür (bk Cin. s. 479 

vd.) Arazi kanunnamesi üzerine Halis 
Eşref, Atıf Bey, Ali Haydar, Ebü'I-Uia 
Mardin ve Hüseyin Hüsnü tarafından 

şerhler yazılmıştır (bk. özege, I, 66-67; 

IV, 1645, 1647) 
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Kurbiyet makamında bulunan salikin 
ilahi aşkla kendinden geçerek 
Hakk'a serzenişte bulunması_ 

_j 

"Huysuzluk. geçimsizlik, kavga" anla
mında Arapça bir kelime olan arbede, 
daha çok sarhoş bir kimsenin işret mec
lisine katılanlarla veya başka insanlarla 
kavga çıkarması. huysuzluk etmesi ma
nasında kullanılır. Bu son anlamı dolayı
sıyla bazı mutasawıflar arbede kelime
sinin. Allah'a yakınlığın verdiği dostluk 
sevincini yudumlayarak sevgi sarhoşu 

olan salikin bu haldeyken bazı sıkıntı

larla karşılaşması durumunda Allah ' a 
naz etmesi, O'nunla çekişmesi anlamın
da tasawufi bir terim olarak kullanmış
lardır. Bakli, arbedenin "Sekr halinde 
rubübiyyetin rubübiyyetle çekişmesidir" 
şeklinde tarif edildiğini belirtir. Arbede 
makamındaki salik. "Hakk'ın savlet liba
sına bürünerek yine Hakk'a karşı huy
suzluk eder" (Meşrebü'l·eruah, s. I 8 1) ; 

Allah da başkasından sactır olmasına rıza 
göstermediği bu tür davranışların onun 
tarafından yapılmasını hoş karşılar. Ni
tekim Hz. Musa'nın sıkıntılı bir zaman
da sarfettiği söz (bk. ei-A'raf 71 155), Hz. 
İbrahim'in Lüt kavmi konusunda adeta 
Allah ile çekişmesi (b k Lüt ı ı 1 74 ı. sü
fılere göre Allah dostlarının arbedeleri
ne dair Kur'an'da yer alan örneklerdir. 

Arbede, Allah'ın yakınlığını kazanmış 
ve bast*, üns*, sekr* gibi fevkalacte hal
lerle kendinden geçmiş salikin O'na kar
şı bir tür naz makamı olduğu .için buna 
dilal de (naz) denilmiştir. Yünus Emre'
nin, "Ya ilahi, ger sual itsen bana" m ıs
ra ı ile başlayan münacatı, "üns-billah"
tan kaynaklanan arbedenin Türk şiirin
deki en güzel ifadeleridir. 

Bazı Bektaşi şairleri tasawufi aşk ve 
coşkudan kaynaklanmayan, tasawuf ada
bının sınırlarını aşarak Hak ile istihzaya 
kadar varan oldukça laubali arbedeler 
yazmışlardır. Bu şiirleri süfilerin ince ve 
nükteli bir serzeniş ifade eden arbede
lerinden ayırmak bazı hallerde kolay ol~ 
masa bile büsbütün imkansız da değil

dir. Arbedeler oldukça serbest ve sami
mi bir dille terennüm edildiğinden za
hir uleması bu tür ifadeleri genellikle 
doğru bulmamış, edebe aykırı kabul ede
rek reddetmiştir. Arbede acz içinde kıv
ranan insanın isyanı, çaresizlikten bu
nalan kimselerin mutlak kudret ve tek 
hikmet sahibi rablerine karşı sitem ve 
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