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Maddî âlemin bütünü
ve bunun üzerindeki hükümranlýk
anlamýnda Allah’a ve insanlara

nisbet edilen bir kavram.
˜ ™

Sözlükte “güç yetirmek, hâkimiyet kur-
mak, sahip olmak, tasarrufta bulunmak”
mânasýndaki mülk (melk, milk) masdarý
Kur’an’da isim olarak “duyular âleminde-
ki bütün cisimleri kuþatan varlýk alaný ve
bunlar üzerindeki hükümranlýk” anlamýn-
da kullanýlýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfre-
dât, “mlk” md.; Lisânü’l-£Arab, “mlk” md.).
Bu anlamýyla ayný kökten gelen ve daha
çok gayb âlemini ve fizik ötesi alanlarý ifa-
de eden melekût kavramýndan ayrýlýr (bk.
MELEKÛT).

67. sûresi Mülk sûresi diye anýlan Kur-
’an’da mülk kelimesi otuz iki yerde Allah’a
nisbet edilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“mlk” md.). Mülk kavramý zât-ý ilâhiyyeye
atfen kullanýldýðýnda O’nun tasarrufunda
yer alan duyular âlemindeki bütün varlýk-
larý ifade eder. Bununla beraber mülk Kur-
’an’da daha çok semâvât ve arza izâfetle
Allah’a nisbet edilir. Birçok âyette gökle-
rin ve yerin ve onlarýn arasýnda bulunan
her þeyin yani bütünüyle tabiat mülkünün
Allah’a ait olduðu vurgulanýr (meselâ bk.
el-Bakara 2/107; Âl-i Ýmrân 3/189; el-Mâ-
ide 5/17-18, 120). Ayrýca mülkte Allah’a or-
taklýðýn söz konusu olmadýðý (el-Ýsrâ 17/
111; el-Furkan 25/2), Cenâb-ý Hakk’ýn bü-
tün mülkün sahibi bulunduðu ve onu di-
lediðine verip dilediðinden aldýðý (Âl-i Ým-
rân 3/26) belirtilir.

Öte yandan Kur’an’da önceki peygam-
berlere ve bazý þahsiyetlere “hükümran-
lýk ve saltanat” anlamýnda mülk verildi-
ði açýklanmýþtýr. Hz. Ýbrâhim’in soyuna (en-
Nisâ 4/54), Hz. Yûsuf’a (Yûsuf 12/101),
Dâvûd’a (el-Bakara 2/251; Sâd 38/20), Sü-
leyman’a (el-Bakara 2/102; Sâd 38/35),
Nemrud’a (el-Bakara 2/258), Firavun’a (er-
Rahmân 43/51) ve Câlût’la savaþmak üze-
re Ýsrâiloðullarý’ndan Tâlût’a (el-Bakara 2/
247) mülk verildiði belirtilmektedir. Bazý
âyetlerde sonsuz mülkü elde edecekleri-
ni söyleyerek þeytanýn Âdem ve Havvâ’yý
yasak aðaçtan yemeleri için kandýrdýðý zik-
redilir (Tâhâ 20/120-121). Ayrýca âhiret ha-
yatýndaki cennet tasvirleri yapýlýrken ora-

da hangi taraftan bakýlýrsa bakýlsýn çok sa-
yýda nimet ve büyük bir mülkün (ihtiþam)
görüleceði belirtilir (el-Ýnsân 76/20).

Çeþitli hadis kaynaklarýnda mülk kavra-
mý Allah’a nisbet edilir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “mlk” md.). Özellikle Hz. Peygam-
ber’in dualarýnda, ayrýca hac ibadetinin uy-
gulanýþý sýrasýnda hamd, nimet ve mül-
kün Allah’a ait olduðunu ifade eden “tel-
biye” metninde çokça tekrarlanmaktadýr
(Buhârî, “Hac”, 13; Müslim, “Hac”, 19-21).
Esmâ-i hüsnâdan birinin “mâlikü’l-mülk”
olduðu da (Tirmizî, “Da.avât”, 82) bilin-
mektedir.

Müfessirler âyetlerde geçen “göklerin
ve yerin mülkü” sözünün Allah’ýn varlýklar
üzerindeki hâkimiyetinin kuþatýcýlýðýna ve
bunun bütün kâinatý içine aldýðýna iþaret
ettiði konusunda müttefiktir. Mülkün yer-
le ve göklerle baðlantýlý kýlýnmasý daha çok
insan bilgisinin onlarla sýnýrlý olmasý se-
bebiyledir. Aslýnda Cenâb-ý Hakk’ýn varlýk
âlemi üzerindeki hakimiyet ve tasarrufu
sonsuz olup her þeyi kapsamaktadýr. Allah
gerek hükümranlýk gerekse servet þek-
linde mülkünden insanlara da vermiþtir;
ancak onlarýn mülk üzerindeki hâkimiyet-
leri aslî olmayýp dolaylý, sýnýrlý ve geçicidir.
Kur’an bu gerçeðin kýyametin koptuðu gün
ortaya çýkacaðýný haber vermektedir: “Bu-
gün mülk kime aittir? Elbette hâkimiye-
tini her konumda geçerli kýlan tek Allah’a”
(el-Mü’min 40/16).

Mülk kavramý hakkýnda müstakil risâ-
leler kaleme alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda
Ebû Muhammed Nûreddin et-Tebrîzî’nin
Risâletü’d-devâßir fi’l-mülki ve’l-mele-
kût (Süleymaniye Ktp., Lala Ýsmâil, nr.
191), Tâhir b. Ahmed en-Neccâr’ýn el-Yâ-
š†t fî tesbî¼i’l-mülk ve’l-melekût (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1216),
Aziz Nesefî’nin Risâle der Beyân-i Mülk
ve Melekût (Süleymaniye Ktp., Cârullah
Efendi, nr. 1095), Akkoyunlu Ahmedî’nin
Risâle fi’l-mülki ve’l-melekût, Ebû Ýshak
el-Meymûnî’nin Keþfü’l-³ý¹âß £an tefsîri
šavlihî te£âlâ: “Lillâhi mülkü’s-semâ-
vâti ve’l-ar²” (Beyazýt Devlet Ktp., Baye-
zid, nr. 336) ve Ebû Saîd el-Hâdimî’nin Ri-
sâle fî šavlihî te£âlâ: “Æuli’llâhümme
mâlike’l-mülk” (Ýstanbul 1302) adlý eser-
leri sayýlabilir.
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Özel mülkiyete tâbi arazi.
˜ ™

Sözlükte “bir þeye sahip olmak, tasar-
rufta bulunmak” mânasýndaki mülk (melk,
milk) kökünden isim olan kelime “kiþinin
sahip olduðu, kendi baþýna tasarrufta bu-
lunduðu mal” demektir. Ayrýca Allah’a nis-
betle “bütün maddî varlýk alaný ve bunun
üzerindeki hükümranlýk”, insanlara nis-
betle “siyasî hâkimiyet ve iktidar” mânasý
taþýr. Genelde kiþinin ferdî mülkiyetinde
yer alan menkul ve gayri menkul mallarýn
tamamýný kapsayan mülk kelimesi (çoðu-
lu: emlâk), dar anlamda “mülk arazi” (arâ-
zî-i memlûke) terkibinin kýsaltýlmýþ þekli ola-
rak sadece toprak için kullanýlýr (kavramýn
fýkýhtaki kapsam ve mahiyeti için bk. MÝLK;
MÜLKÝYET).

Topraklar Ýslâm hukukunda mülkiyet
ve tasarruf yetkisi bakýmýndan memlûke
(mülk), beytülmâl arazisi (vakýf, mîrî, mî-
rîye-i mevkufe), mevkufe, metrûk, mevât;
alýnacak vergi yönünden öþriyye ve harâ-
ciyye gibi çeþitli tasniflere tâbi tutulmuþ-
tur. Beytülmâl arazisi için bazý hukukçula-
rýn kullandýðý “vakýf” (mevkufe) tanýmý, vak-
fýn yaygýn olarak bilinen anlamýyla ilgili ol-
mayýp bu arazi üzerinde kimsenin mülki-
yetinin bulunmadýðý ve iþletmeden saðla-
nacak gelirin toplumun ortak ihtiyaçlarý-
na harcanacaðý mânasýndadýr. Mülk arazi
hem rakabesi hem tasarruf hakký þahýsla-
ra ait olan topraktýr. Bunun sahipleri ara-
zi üzerinde her türlü tasarrufta buluna-
bilir; topraðý kullanabilir, hukukî ve tabii
semerelerinden faydalanabilir, araziyi sa-
tabilir, kiralayabilir, vakýf, vasiyet gibi her
türlü hukukî iþleme konu edebilir. Miras
yoluyla intikal edebilen bu arazi rehin, hi-
be ve þüf‘a gibi hukukî iþlemlere de konu
olur. Sahipleri mirasçý býrakmadan vefat
ederse mîrî arazi haline gelir. Ancak ara-
zinin devlete intikal etmesi için sahibinin
mirasçýsýz ölmesi yeterli görülmeyip ayný
zamanda vasiyetnâme de býrakmamýþ ol-
masý gerekir. Mülk arazi tek kiþiye ait ola-
bileceði gibi müþterek mülkiyete de konu
edilebilir.

Ýslâm hukukunda arazinin statüsünü
belirleyen esas faktör bu arazinin Ýslâm
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devletinin hâkimiyetine geçiþ biçimiyle ya-
kýndan ilgilidir. Müslüman hukukçular ara-
zinin barýþ veya savaþ yoluyla ele geçiril-
mesine göre bazý ayýrýmlar yapmýþtýr. Aha-
lisi Ýslâmiyet’i benimsemiþ olan toprakla-
rýn mevcut sahiplerinin özel mülkü olarak
kalacaðý konusunda hukukçular görüþ bir-
liði içindedir. Devlet bu topraklardan elde
edilen mahsülden öþür alýr; bu sebeple
öþür topraklarý (arâzî-i öþriyye) adýyla aný-
lýr. Barýþ yoluyla elde edilen topraklarýn sa-
hipleri Ýslâmiyet’i benimsemezse arazinin
statüsü antlaþma þartlarýna göre þekil ka-
zanýr. Bu topraklarýn mülkiyeti ya eski sa-
hiplerinde býrakýlýr veya kuru mülkiyeti dev-
lete alýkonularak tasarruf hakký yerli aha-
liye terkedilir. Ýlk durumda bu topraklar-
dan haraç alýnýr ve arâzî-i harâciyye kapsa-
mýnda deðerlendirilir. Bu haraç cizye hük-
münde olup sahiplerinin Müslümanlýðý ka-
bul etmesi halinde düþer. Ýkinci durum-
da arazi müslümanlarýn ortak malý olarak
devletin mülkiyetinde kalýr (beytülmâl ve-
ya vakýf arazisi), bundan alýnacak haraç
ücret (kira) hükmünde olduðundan sahi-
binin ihtidâ etmesi halinde de düþmez.

Savaþ yoluyla elde edilen topraklara ge-
lince hukukçular devlet baþkanýnýn bu ara-
zileri gazilere daðýtacaðý, ancak onlarýn
kendi istekleriyle vazgeçmeleri halinde ka-
muya tahsis edebileceði, devlet baþkaný-
nýn tahsisine gerek kalmadan fetihle bir-
likte doðrudan beytülmâl arazisi haline
geleceði, devlet baþkanýnýn gazilere daðýt-
ma veya kamuya tahsis konusunda ter-
cih hakkýna sahip olduðu, devlet baþkaný-
nýn bu iki þýkka ilâveten yerli gayri müs-
lim halka mülk topraklar olarak tahsis ko-
nusunda tercih hakký bulunduðu þeklinde
farklý görüþler ileri sürmüþlerdir. Gazilere
daðýtýlýp mülk arazi haline getirilen top-
raklar öþriyye, gayri müslim halkýn elinde
býrakýlanlar harâciyye olur. Arazinin çýp-
lak mülkiyetinin devlete býrakýlýp tasarruf
hakkýnýn halka verilmesi durumunda ara-
zi beytülmâl arazisi statüsü kazanýr (ay-
rýca bk. ARAZÝ).

Osmanlý padiþahlarý ilk dönemlerden
beri önemli baþarýlar gösteren askerî ku-
mandanlara, vezirlere, önde gelen ulemâ-
ya, tekke ve zâviye þeyhlerine fethedilen
topraklardan mülk olarak tahsiste bulun-
muþlardýr. Bilhassa ilk devirlerden itibaren
bu yolla yapýlan temlikler zamanla çoðal-
mýþ, Fâtih Sultan Mehmed askerî ihtiyaç-
lar sebebiyle bu tür mülk ve ayrýca vakýf
haline getirilmiþ topraklarýn önemli bir bö-
lümünü timar arazisi haline getirmiþtir.
Bu durum devlet baþkanýna yetki tanýyan
hukukî prosedürün bir sonucudur. Daha

sonra uygulama sosyal tepkiyle karþýlaþýn-
ca II. Bayezid devrinde (1481-1512) arazi-
lerin bir bölümü eski sahiplerine iade edil-
miþtir. Mâlikâne-divanî denilen sistemde
de mâlikâne hisseleri tam bir özel mülki-
yet statüsü içinde olup sahipleri tarafýn-
dan satýlabilir, vakýf haline getirilebilir ve
miras býrakýlabilirdi. Ancak mülkiyet hakký-
nýn mülknâmelerle tesbiti, ayrýca her tah-
rirde yahut padiþah deðiþmelerinde bu bel-
gelerin incelenerek tekrar tasdik edilmesi
gerekirdi (bk. MÂLÝKÂNE-DÝVANÎ).

Osmanlýlar, toprak meselesinde genel-
likle Ýslâm hukukunun prensiplerine göre
hareket etmiþtir. Osmanlý Devleti’nde mülk
arazi olarak kabul edilen yerler þunlardýr:
1. Süknâ ve tetimme-i süknâ, yani köy ve
þehir içlerinde bulunan bütün arsalarla bu
yerleþim bölgelerinin hemen bitiþiðinde
olan ve yarým dönümü geçmeyen bað ve
bahçeler (mîrî arazi içinde yer alan köy-
deki bir eve bitiþik tarlanýn yarým dönü-
mü bu kabil araziden sayýlýr). 2. Aslýnda
mîrî arazi iken temlîk-i sahîh ile þahýslara
devredilen araziler. 3. Fetih sýrasýnda müs-
lüman olan ahaliye veya diðer müslüman-
lara temlik edilen arazi ile gazilere devle-
tin payý alýndýktan sonra ganimet olarak
daðýtýlan araziler. 4. Fetih sýrasýnda gayri
müslim ahaliye býrakýlan topraklar. 5. As-
lýnda ölü (mevât) topraklardan iken devlet
baþkanýnýn izniyle mülkiyeti kazanýlmak
üzere iþlenen yerler.

Mîrî topraklar üzerinde yeni bir köy ve-
ya kasaba teþkili halinde o arazinin mülk
olup olmayacaðý meselesi tartýþma konu-
sudur. Bir fikre göre devletin mülkiyetin-
de bulunan mîrî arazinin mülk haline gel-
mesi için bu arazinin padiþah tarafýndan
temlik edilmesi gerekir. Ýkinci fikre göre
köy ve kasabanýn kurulmasý o arazinin
mülk haline geçmesi için yeterli bir sebep
sayýlýr. Temlîken iktâ edilen arazi kesime
verilen þahsýn mülkü olmakta ve þahýs ora-
da istediði gibi hukukî tasarruflarda bu-
lunabilmektedir. Ýstiðlâlen iktâda ise ara-
zinin mülkiyeti deðil kullaným hakký veril-
mektedir. Bazý görüþlere göre iktâ yoluy-
la bir arazinin mülkiyetinin elde edilebil-
mesi için sadece iktâ edilmiþ olmasý yet-
mez, kendisine arazi iktâý yapýlan kiþinin
o araziyi ihya etmesi gerekir.

Arazi mülkiyetiyle ilgili tartýþmalý bir hu-
sus da madenlerin topraða tâbi olup ol-
madýðýdýr. Fakihlerin çoðunluðu arazinin
altýnda ve üstündekilerin mâlike ait oldu-
ðu görüþündedir. Mecelle’nin 1194. mad-
desinde bir mala mâlik olanýn onun altý-
na ve üstüne de mâlik olacaðý ifade edilir.

Azýnlýkta kalan bazý âlimlere göre ise ara-
zi sahibi maden üzerinde mülkiyet iddia
edemez. Madenler gerek mülkiyet gerek-
se iþletme hakký bakýmýndan ayrýca açýk-
gizli ve katý -sývý gibi ayýrýmlara da tâbi tu-
tulmuþtur (bk. MADEN).

Ýslâmiyet’in doðup yayýldýðý ve Mescid-i
Harâm ile Mescid-i Nebevî gibi müslü-
manlarýn kutsal kabul ettiði mâbedlerin
bulunduðu Hicaz bölgesinde gayri müs-
limlerin ikamet yasaðýna baðlý olarak mülk
edinmeleri de yasaktýr. Bu þer‘î sýnýrlama
dýþýnda yabancýlarýn Ýslâm ülkelerinde mülk
edinmesine devletin örfen getirdiði sýnýr-
lamalar söz konusudur. Özellikle Osmanlý
Devleti’nde bu hususta genel bir yasaðýn
varlýðý dikkati çekmekte ve yabancýlarýn
mülk arazi tasarruflarý Islahat Fermaný ile
kabul edilmiþ bulunmaktadýr. Yabancý dev-
letlerin fermanda yer alan hükümlerin ha-
yata geçirilmesi için ýsrar etmeleri üzeri-
ne Osmanlý Devleti, yabancýlarýn emlâke
iliþkin bütün hususlarda Osmanlý kanun-
larýnýn uygulanmasýný kabul etmeleri þar-
týyla Hicaz arazisi müstesna olmak üzere
gayri menkul tasarruflarýna 7 Safer 1284
(10 Haziran 1867) tarihli kanunla izin ver-
miþtir. 19 Safer 1285’te (11 Haziran 1868)
Ýstimlâk-i Emlâk Kanunu’na eklenen pro-
tokolle, bu protokolü imzalayan herhangi
bir devlet tebaasýnýn Osmanlý vatandaþ-
larý gibi emlâk tasarruf hakkýný haiz olaca-
ðý karar altýna alýnmýþtýr. Ancak bu imkâ-
nýn verilmiþ olmasý beraberinde miras ve
tereke ihtilâflarýný da getirmiþ, ihtilâfla-
rýn çözüm mercii olarak Osmanlý mahke-
meleri yetkili kabul edilmiþtir.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ yedinci sûresi.˜ ™

Mekke döneminde nâzil olmuþtur. Otuz
âyettir. Adýný ilk âyette geçen “mülk” (hü-
kümranlýk) kelimesinden alýr. Tebâreke,
Mücâdele, Mânia, Münciye, Vâkýye ve Men-
nâa olarak da adlandýrýlýr. Fâsýlasý � ، � ، �
harfleridir. “Sözünüzü ister gizli ister âþi-
kâre söyleyin, O kalplerdeki duygu ve dü-
þünceleri hakkýyla bilendir” meâlindeki 13.
âyetinin, müþriklerin Hz. Peygamber’in
aleyhinde konuþmalarý ve birbirlerine, “Mu-
hammed’in tanrýsýnýn duymamasý için giz-
li konuþun” demeleri üzerine nâzil olduðu
bildirilir (Vâhidî, s. 370).

Mülk sûresinin temel konusunun Allah’ýn
varlýðýný, birliðini, kâinatý yaratýp yönetti-
ðini ve âhiretin mevcudiyetini kanýtlamak
olduðunu söylemek mümkündür. Sûrenin
muhtevasý iki bölüm halinde açýklanabilir.
Kâinatýn yaratýlýþ ve yönetiliþ iktidarýnýn Al-
lah’ýn elinde bulunduðunun ifadesiyle baþ-
layan birinci bölümün ilk âyetlerinde için-
de yaþanýlan âlemin bir imtihan dünyasý
olduðu belirtilir, ardýndan ilâhî kudretin ta-
biata verdiði mükemmeliyetten bazý ör-
nekler zikredilir (âyet 1-5). Daha sonra ta-
biatýn mükemmel yapýsý ve iþleyiþini göz-
lemek için duyulara, duyularýn algýsýný de-
ðerlendirip yüce yaratýcýya ulaþmak için
akla sahip kýlýnan insanlardan gerçeðe kar-
þý direnenlerin durumlarýna temas edilir
ve uhrevî âkýbetlerinin acýklý tasvirleri yapý-
lýr. Cehennem ehlinin, dünyada iken ilâhî
tebliðe kulak verip akýllarýný kullanmýþ ol-
salardý alevli ateþe mâruz kalmayacaklarý
yolunda itirafta bulunacaklarý haber veri-
lir. Nihaî âkýbeti henüz görmeden rableri-

ne haþyet derecesinde saygý gösterenle-
rin fevkalâde güzel bir muamele ile karþý-
laþacaklarý ifade edildikten sonra yüce ya-
ratýcýnýn her türlü hareket, davranýþ, dü-
þünce ve duyguya vâkýf olduðu bildirilir
(âyet 6-14).

Ýkinci bölümde, sema örneðiyle evrenin
mükemmelliðine iþaret edilen birinci bö-
lüme karþýlýk arzýn, insan türünün yaþa-
masýna uygun hale getiriliþiyle ilâhî lutuf
ve kudrete temas edilmiþ, kuþ türünün
tabiattaki mükemmel konumuna deðinil-
miþ, insana verilen zâhirî ve bâtýnî yete-
nekler hatýrlatýlmýþ, tabiatta hâkim olan
ilâhî-tabii kanunlarýn aksamasý durumun-
da insanýn elinden hiçbir þey gelmeyeceði
belirtilmiþtir. Bütün bunlara raðmen geç-
miþ peygamberler döneminde olduðu gibi
(âyet 18) dinî gerçekleri yalanlamaya de-
vam edenlerin âkýbetlerinin elem verici
bir hayat olacaðý ifade edilmiþtir. Âyetler-
den, muhataplarýn Allah’ýn varlýðýndan zi-
yade âhiret hayatýnýn mevcudiyetini in-
kâr ettikleri anlaþýlmaktadýr. Çünkü âhiret
hayatý insana sorumluluðunu hatýrlatmak-
ta ve gaflet içinde geçirdiði hayatýn tadý-
ný kaçýrmaktadýr (âyet 15-30). Mülk sûresi
gafletin bürüdüðü kalplere tutulan bir gü-
neþ gibidir. Ýlâhî güneþ bu yüreklere nü-
fuz edebilmek için çeþitli yönlerden ýþýnla-
rýný salmakta, ancak insanlar bu ýþýnlarýn
ziyâsýndan uzak kalmaktadýr. Yûsuf sûre-
sindeki bir âyet de (12/105) ayný hususa
temas etmektedir: “Göklerde ve yerde ni-
ce iþaretler vardýr ki inkârcýlar hiç ilgi gös-
termeden yanlarýndan geçip giderler.”

Hz. Âiþe’den rivayet edilen bir hadiste
Resûlullah’ýn Secde ve Mülk sûrelerini her
gece yatmadan önce okuduðu, yolculuk sý-
rasýnda da bunu ihmal etmediði belirtil-
mektedir (Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 9).
Âlûsî, sûrenin faziletine dair bu tür haber-
lere dayanarak Mülk sûresini her gece

okumanýn mendup olduðu þeklindeki bir
görüþü nakleder (Rû¼u’l-me£ânî, XXIX, 3;
sûrenin faziletiyle ilgili diðer rivayetler
için bk. Þevkânî, V, 257). Übey b. Kâ‘b’dan
rivayet edilen ve bazý tefsir kaynaklarýn-
da yer alan, “Mülk sûresini okuyan kimse
Kadir gecesini ihya etmiþ gibi olur” me-
âlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþerî,
IV, 140) mevzû olduðu belirtilmiþtir (Zer-
keþî, I, 432).

Mülk sûresi hakkýnda yapýlan çalýþma-
lardan bazýlarý þunlardýr: Ya‘kub b. Osman
el-Gaznevî, Tefsîrü’l-Fâti¼a ve sûreti’l-
Mülk (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 404;
Esad Efendi, nr. 88; Fâtih, nr. 299); Abdül-
mecîd b. Nasûh Amâsî, Tefsîr-i Sûretü’l-
Mülk (ÝÜ Ktp., TY, nr. 558); Mustafa b. Mu-
hammed Ankaravî, Sûretü’l-Mülk Tef-
siri (Süleymaniye Ktp., Hafîd Efendi, nr.
479; ÝÜ Ktp., TY, nr. 7); Hatiboðlu, Letâyif-
nâme (Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud
Efendi, nr. 3326; son iki eser Kazasker
Muslihuddin Muhammed’in Arapça ese-
rinin tercümesidir); Kemalpaþazâde, Tef-
sîru sûreti’l-Mülk (Ýstanbul 1316; nþr.
Hasan Ziyâeddin Itr, Beyrut 1407/1986);
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi, Tesyîrü’l-
fülk fî tefsîri Sûreti’l-Mülk (Ýstanbul
1307); Muhammed Ýbrâhim Abdülazîz Sa‘-
dî, Devrü’l-belâ³a fî ta£diyeti’l-a³râ²i’d-
dîniyye ma£a ta¹bîš £alâ sûreti’l-Mülk
(Kahire 1991); Abdürrâzýk Muhammed
Mahmûd Fazl, Ma£a’l-Æurßâni’l-Kerîm fî
sûreti’l-Mülk (Kahire 1990).
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devletinin hâkimiyetine geçiþ biçimiyle ya-
kýndan ilgilidir. Müslüman hukukçular ara-
zinin barýþ veya savaþ yoluyla ele geçiril-
mesine göre bazý ayýrýmlar yapmýþtýr. Aha-
lisi Ýslâmiyet’i benimsemiþ olan toprakla-
rýn mevcut sahiplerinin özel mülkü olarak
kalacaðý konusunda hukukçular görüþ bir-
liði içindedir. Devlet bu topraklardan elde
edilen mahsülden öþür alýr; bu sebeple
öþür topraklarý (arâzî-i öþriyye) adýyla aný-
lýr. Barýþ yoluyla elde edilen topraklarýn sa-
hipleri Ýslâmiyet’i benimsemezse arazinin
statüsü antlaþma þartlarýna göre þekil ka-
zanýr. Bu topraklarýn mülkiyeti ya eski sa-
hiplerinde býrakýlýr veya kuru mülkiyeti dev-
lete alýkonularak tasarruf hakký yerli aha-
liye terkedilir. Ýlk durumda bu topraklar-
dan haraç alýnýr ve arâzî-i harâciyye kapsa-
mýnda deðerlendirilir. Bu haraç cizye hük-
münde olup sahiplerinin Müslümanlýðý ka-
bul etmesi halinde düþer. Ýkinci durum-
da arazi müslümanlarýn ortak malý olarak
devletin mülkiyetinde kalýr (beytülmâl ve-
ya vakýf arazisi), bundan alýnacak haraç
ücret (kira) hükmünde olduðundan sahi-
binin ihtidâ etmesi halinde de düþmez.

Savaþ yoluyla elde edilen topraklara ge-
lince hukukçular devlet baþkanýnýn bu ara-
zileri gazilere daðýtacaðý, ancak onlarýn
kendi istekleriyle vazgeçmeleri halinde ka-
muya tahsis edebileceði, devlet baþkaný-
nýn tahsisine gerek kalmadan fetihle bir-
likte doðrudan beytülmâl arazisi haline
geleceði, devlet baþkanýnýn gazilere daðýt-
ma veya kamuya tahsis konusunda ter-
cih hakkýna sahip olduðu, devlet baþkaný-
nýn bu iki þýkka ilâveten yerli gayri müs-
lim halka mülk topraklar olarak tahsis ko-
nusunda tercih hakký bulunduðu þeklinde
farklý görüþler ileri sürmüþlerdir. Gazilere
daðýtýlýp mülk arazi haline getirilen top-
raklar öþriyye, gayri müslim halkýn elinde
býrakýlanlar harâciyye olur. Arazinin çýp-
lak mülkiyetinin devlete býrakýlýp tasarruf
hakkýnýn halka verilmesi durumunda ara-
zi beytülmâl arazisi statüsü kazanýr (ay-
rýca bk. ARAZÝ).

Osmanlý padiþahlarý ilk dönemlerden
beri önemli baþarýlar gösteren askerî ku-
mandanlara, vezirlere, önde gelen ulemâ-
ya, tekke ve zâviye þeyhlerine fethedilen
topraklardan mülk olarak tahsiste bulun-
muþlardýr. Bilhassa ilk devirlerden itibaren
bu yolla yapýlan temlikler zamanla çoðal-
mýþ, Fâtih Sultan Mehmed askerî ihtiyaç-
lar sebebiyle bu tür mülk ve ayrýca vakýf
haline getirilmiþ topraklarýn önemli bir bö-
lümünü timar arazisi haline getirmiþtir.
Bu durum devlet baþkanýna yetki tanýyan
hukukî prosedürün bir sonucudur. Daha

sonra uygulama sosyal tepkiyle karþýlaþýn-
ca II. Bayezid devrinde (1481-1512) arazi-
lerin bir bölümü eski sahiplerine iade edil-
miþtir. Mâlikâne-divanî denilen sistemde
de mâlikâne hisseleri tam bir özel mülki-
yet statüsü içinde olup sahipleri tarafýn-
dan satýlabilir, vakýf haline getirilebilir ve
miras býrakýlabilirdi. Ancak mülkiyet hakký-
nýn mülknâmelerle tesbiti, ayrýca her tah-
rirde yahut padiþah deðiþmelerinde bu bel-
gelerin incelenerek tekrar tasdik edilmesi
gerekirdi (bk. MÂLÝKÂNE-DÝVANÎ).

Osmanlýlar, toprak meselesinde genel-
likle Ýslâm hukukunun prensiplerine göre
hareket etmiþtir. Osmanlý Devleti’nde mülk
arazi olarak kabul edilen yerler þunlardýr:
1. Süknâ ve tetimme-i süknâ, yani köy ve
þehir içlerinde bulunan bütün arsalarla bu
yerleþim bölgelerinin hemen bitiþiðinde
olan ve yarým dönümü geçmeyen bað ve
bahçeler (mîrî arazi içinde yer alan köy-
deki bir eve bitiþik tarlanýn yarým dönü-
mü bu kabil araziden sayýlýr). 2. Aslýnda
mîrî arazi iken temlîk-i sahîh ile þahýslara
devredilen araziler. 3. Fetih sýrasýnda müs-
lüman olan ahaliye veya diðer müslüman-
lara temlik edilen arazi ile gazilere devle-
tin payý alýndýktan sonra ganimet olarak
daðýtýlan araziler. 4. Fetih sýrasýnda gayri
müslim ahaliye býrakýlan topraklar. 5. As-
lýnda ölü (mevât) topraklardan iken devlet
baþkanýnýn izniyle mülkiyeti kazanýlmak
üzere iþlenen yerler.

Mîrî topraklar üzerinde yeni bir köy ve-
ya kasaba teþkili halinde o arazinin mülk
olup olmayacaðý meselesi tartýþma konu-
sudur. Bir fikre göre devletin mülkiyetin-
de bulunan mîrî arazinin mülk haline gel-
mesi için bu arazinin padiþah tarafýndan
temlik edilmesi gerekir. Ýkinci fikre göre
köy ve kasabanýn kurulmasý o arazinin
mülk haline geçmesi için yeterli bir sebep
sayýlýr. Temlîken iktâ edilen arazi kesime
verilen þahsýn mülkü olmakta ve þahýs ora-
da istediði gibi hukukî tasarruflarda bu-
lunabilmektedir. Ýstiðlâlen iktâda ise ara-
zinin mülkiyeti deðil kullaným hakký veril-
mektedir. Bazý görüþlere göre iktâ yoluy-
la bir arazinin mülkiyetinin elde edilebil-
mesi için sadece iktâ edilmiþ olmasý yet-
mez, kendisine arazi iktâý yapýlan kiþinin
o araziyi ihya etmesi gerekir.

Arazi mülkiyetiyle ilgili tartýþmalý bir hu-
sus da madenlerin topraða tâbi olup ol-
madýðýdýr. Fakihlerin çoðunluðu arazinin
altýnda ve üstündekilerin mâlike ait oldu-
ðu görüþündedir. Mecelle’nin 1194. mad-
desinde bir mala mâlik olanýn onun altý-
na ve üstüne de mâlik olacaðý ifade edilir.

Azýnlýkta kalan bazý âlimlere göre ise ara-
zi sahibi maden üzerinde mülkiyet iddia
edemez. Madenler gerek mülkiyet gerek-
se iþletme hakký bakýmýndan ayrýca açýk-
gizli ve katý -sývý gibi ayýrýmlara da tâbi tu-
tulmuþtur (bk. MADEN).

Ýslâmiyet’in doðup yayýldýðý ve Mescid-i
Harâm ile Mescid-i Nebevî gibi müslü-
manlarýn kutsal kabul ettiði mâbedlerin
bulunduðu Hicaz bölgesinde gayri müs-
limlerin ikamet yasaðýna baðlý olarak mülk
edinmeleri de yasaktýr. Bu þer‘î sýnýrlama
dýþýnda yabancýlarýn Ýslâm ülkelerinde mülk
edinmesine devletin örfen getirdiði sýnýr-
lamalar söz konusudur. Özellikle Osmanlý
Devleti’nde bu hususta genel bir yasaðýn
varlýðý dikkati çekmekte ve yabancýlarýn
mülk arazi tasarruflarý Islahat Fermaný ile
kabul edilmiþ bulunmaktadýr. Yabancý dev-
letlerin fermanda yer alan hükümlerin ha-
yata geçirilmesi için ýsrar etmeleri üzeri-
ne Osmanlý Devleti, yabancýlarýn emlâke
iliþkin bütün hususlarda Osmanlý kanun-
larýnýn uygulanmasýný kabul etmeleri þar-
týyla Hicaz arazisi müstesna olmak üzere
gayri menkul tasarruflarýna 7 Safer 1284
(10 Haziran 1867) tarihli kanunla izin ver-
miþtir. 19 Safer 1285’te (11 Haziran 1868)
Ýstimlâk-i Emlâk Kanunu’na eklenen pro-
tokolle, bu protokolü imzalayan herhangi
bir devlet tebaasýnýn Osmanlý vatandaþ-
larý gibi emlâk tasarruf hakkýný haiz olaca-
ðý karar altýna alýnmýþtýr. Ancak bu imkâ-
nýn verilmiþ olmasý beraberinde miras ve
tereke ihtilâflarýný da getirmiþ, ihtilâfla-
rýn çözüm mercii olarak Osmanlý mahke-
meleri yetkili kabul edilmiþtir.
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