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ı 
DAY'A 

ı 

(~1) 

Emeviler ve Abbasiler döneminde 
hazine arazisinden 

bazı şahıslara tahsis edilen 

L 
çiftlik mahiyetindeki arazi. 

_j 

Day'a "zayi olmak, kaybolmak" mana
sındaki daya' masdanndan türetilen bir 
isim olup "gelir getiren gayri menkul, 
arazi ve bahçe" anlamının yanı sıra kişi

nin sanat ve mesleğini de ifade eder. 
Kelimenin daha ziyade çoğul şekli olan 
dıya' kullanılır. Kiimus Tercümesi'nde 
day'a hakkında özetle şöyle denilmek
tedir: "Galle ve mahsulü olan tarlaya ve 
çiftlik makulesi mülk ve akara denir. Ba
kımı yapılmazsa zayi olur. Ve day'a bir 
adamın hirfet ve sanatına denir ki mü
mareset eylemezse zayi olur" (lll. 342). 

Terim olarak ise Emeviler ve Abbasiler 
devrinde beytülmale ait bulunan haraci 
araziden yahut mevat araziden ikta ve 
benzeri yollarla bazı kimselere tahsis edi
len çiftlik mahiyetindeki arazilere den
mektedir. Bununla birlikte tahsis ve ver
gilendirme yönünden uygulamada gö
rülen farklılıklar sebebiyle day'anın ben
zeri arazi nevileri nden, özellikle katia *
dan farkını belirlemek oldukça güçtür. 
Halifelerin tutumları, mezheplerin gö
rüşleri ve arazinin tabi olduğu statü ba
zı farklı uygulamalara sebep olmuştur. 

Emeviler ve Abbasller devrinde arazi 
iki ana kısma ayrılıyordu. Arazi-i öşriy
ye ve arazi-i haraciyye olmak üzere iki 
bölüme ayrılan ve arazi-i memlüke diye 
ifade edilen birinci kısmın ikta yoluyla 
day·a olarak tahsis edilmesi mümkün de
ğildi. Ancak mülk olan haraci arazinin 

haraç geliri istiğlalen ikta yoluyla muay
yen kimselere day'a olarak verilebilirdi. 
Bu durumda day'a olan arazi haraci ara
zi statüsündedir. İkinci kısım, arazi-i 
gayr-i memlüke yani kimsenin mülkü 
olmayan arazilerdir ki bu da kendi ara
sında şu kısırnlara ayrılmıştır: 1. Arazi-i 
memleket, sultani arazi veya arazi-i bey
tüimaL Bu çeşit araziler haraci arazi sta
tüsündedir ve day'a olarak en çok tah
sise tabi tutulan arazi çeşidi budur. Day·a 
denilen çiftiikierin çoğunluğu bu çeşit 

arazi olmakla beraber tamamı böyle de
ğildir. Mülk olmayan ve fetih sırasında 
tasarruf hakkı beytülmale bırakılan ha
raci araziler de bu gruba girer. Bu tür 
day'alardan haraç vergisi alınır. 2. Arazi-i 
mevat. Bu nevi arazi de ihya şartıyla bel
li kimselere day'a olarak tahsis edilebi
lir. İhya edilen bu day'a arazi-i öşriyye 
sınırları içinde ise öşre tabidir; haraci 
arazi içinde ise haraca tabidir. 3. Hima 
veya arazi-i mürfeka denilen kamu ara
zilerinden ise day'a şeklinde bir tahsis
te bulunmak mümkün değildir (Halis Eş
ref. s. ı 1-24). Day'a timar, zeamet ve has
sm yani dirlik arazinin ilk dönemlerde 
kısmen farklı uygulanmış şeklidir deni
lebilir. 

İslam tarihinde day'a şeklindeki ara
zilerin tahsisine Emeviler devrinden iti
baren başlandığı görülmektedir. Özel
likle bazı Emevi idarecileri, fethedilen 
yerlerde istedikleri şekilde tasarruf et
me yetkisine sahip oldukları inancıyla, 

arazi ikta şartlarına uysun uymasın is
tedikleri yerlerde, istedikleri ölçüde ken
dilerine, yakınlarına ve üst seviyedeki 
devlet görevlilerine bolca day'a tahsis 
etmişler ve ikta edilen kimseler konu
sunda pek adil bir ölçü gözetmemişler

dir. Neticede toplumda idarecilerden ve 
ordu kumandanlarından oluşan belli bir 
zümre, ihya etmek kaydıyla kendilerine 
t ahsis edilen yerlerde day'a statüsünde 
epeyce arazi sahibi olmuşlardır. Abbasi
ler'in iktidara gelmesinden sonra Emevi 
halifelerinin, yakınlarının ve yüksek me
muriyetlerde bulunan bazı kimselerin 
mallarının müsactere edilmesiyle ilgili 
olarak kaynaklarda zikredilen rakamlar, 
Emeviler'de day'a tahsisinin hangi bo
yutlara ulaştığı konusunda bir fikir ver
mektedir. 

Abbasiler devrinde Emeviler'den mü
sadere edilen mallara ilaveten day'a sa
hibi iken ölen veya çeşitli sebeplerle gö
revlerinden ayrılan memurların day'a 
şeklindeki arazileri de yeni idarenin uy
gun gördüğü kimselere yine day'a ola-
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rak tahsis edildi. Abbasller döneminde 
bu tür arazilerin büyük bir kısmını Erne
vi hanedanından ve idarecilerinden Ab
basi hilafetine intikal eden araziler teş
kil etmiş olup bu statüdeki arazilere "el
arazi's-sultaniyye", "dıyau'l-hilafe" ve
ya "ed-dıyau's-sultaniyye" denilmiştir. 

Abbasiler devrinin iktisadi özellikle
rinden biri de Emeviler'de olduğu gibi 
ekseriyetini sultani arazilerin teşkil et
tiği çiftiikierin ( day·a) fazlalaşması dır. Her 
ne kadar bu statüdeki arazilerin bazıla
rı day· a olarak tahsis edilmeden önce 
muattal halde bulunan ölü araziler idiy
se de bu dönemlerde day'a tahsislerinin 
çoğaldığı açık şekilde görülüyordu. Irak 
bataklıkları, Irak ve İran'daki verimli ba
zı topraklar, Mısır ve Suriye'deki bazı de
ğerli yerler buna örnek olarak gösteri
lebilir. Özellikle devletin üst kademele
rinde görev yapanlar, ülkenin çeşitli yer
lerinde çok büyük verimli day'alar edin
ıneyi adet haline getirmişlerdi. Mesle
me b. Abdülmelik, İbn Şirzad ve Vezir 
İbnü'l - Furat gibi birçok kimse bu özel
likleriyle temayüz etmiştir. Hatta bazan 
bu çiftlikler hediye ve taltif aracı olarak 
da kullanılmıştır. Nitekim devrin Irak va
lisi Hasan b. Sehl'in, kızı Boran'ı Halife 
Me'mün ile evlendirirken kendi çiftlikle
rinin isimlerini kağıtlara yazarak bunla
rı atıyye kabilinden kumandanların baş
ları üzerine serptiği ve bu kağıtları elle
rine geçirenterin orada yazılı özel çiftli
ğe (day'a) malik oldukları kaynaklarda 
zikredilmektedir. 

Çoğunluğunu sultanı arazilerin oluş

turduğu bu topraklar tahsis ediliş şekli, 
tahsis edilen kimseler ve arazinin bulun
duğu yere göre muhtelif gruplara ayrı
lıyordu. Bu çeşit day'aların bazıları şun
lardır: ed-Dıyau'l - hassa, ed - dıyau' l-Fu

ratiyye, ed-dıyau' l-mürtece'a, ed-dıyau'l

müstahdese, ed-dıyau'I-Abbasiyye . Day'a
ların bu şekilde adlandırılmasının sebe
biyle ilgili olarak kaynaklarda bazı bilgi
ler mevcuttur. Mesela ed -dıyau'l-hassa 

sadece halifeye ait olan day'a (tıpkı Os
manlı dönemindeki havass-ı hümayun gi
bi) . ed - dıyau' I -Abbasiyye Abbasi halife
lerine ve halifenin akrabalarına tahsis 
edilen day'a, ed-dıyau'l-müstahdese ye
ni oluşturulan day'a, ed-dıyau'l - Furatiy

ye Fırat nehri kenarında bulunan day'a 
olduğu için bu isimlerle anılmış olabilir. 
ed - Dıyau'l - mürtece'a ise önceden ikta 
edilerek bir kişiye tahsis edilen, ancak 
sonradan halifenin geçersiz kıldığı ikta
dan oluşan day·a anlamında kullanılmak
tadır. 
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Tahsis ediliş şekilleri ve tahsisten ön
ceki halleri dikkate alındığında day'a ara
zilerinin çok az bir kısmı dışında çoğun
luğunun haraç arazisi olduğu görülür. 
Bunların bir kısmı temlik mahiyetinde 
olduğundan (mevat araziden ihya yoluyla 
day'a haline getirilen arazilerle temliken ik
ta yoluyla tahsis edilenler böyledir) day'a
lar mülk arazi haline gelmektedir. Bun
ların prensip olarak satış vb. yollarla mül
kiyetlerinin nakli mümkündü. Bir kısmı 
ise tı pkı tirnar arazilerinin tefvfzi gibi sa
dece tasarruf hakları istiğlalen ikta yo
luyla tahsis edilmişti. Ancak uygulama
da day'a denilen arazilerin menşeine ve 
tahsisten önceki durumuna bakılmaksı

zın yapılan tahsisierin çoğalması sebe
biyle, yani bu konudaki keyfi tutumlar 
yüzünden day'a arazileri savafi* kabilin
den arazilerin iktiisından ayrı olarak de
ğerlendirilmiştir. 

Day'a statüsündeki arazilerin öşür ve
ya haraç tarzında gelirleri olabileceği gi
bi birlikte tahsis özellikleri sebebiyle ge
lirleri, öşür ve haraç divanlarından müs
takil olarak teşkil edilen day'a divanla
rında toplanmakta ve zaman zaman ha
raç gelir ini de aşan önemli bir meblağ 
tutmaktaydı. Bazı yerlerde bütün day'a 
çeşitlerinin gelirleri için sadece bir di
van (dfvanü dıyai ' l - amme) söz konusu iken 
diğer bazı yerlerde day'a çeşidine göre 
ayrı ayrı divanların teşkil edildiği görül
mektedir : Divanü' d - dıyai'l- hiissa, diva
nü' d- dıyai' ı - müstahdese, divanü' d - dı
yai' ı- Furatiyye gibi. Kaynaklarda, day'a 
divanlarında toplanan mallar için genel 
bir ifade ile day'a gelirleri denilmektey
se de bazı eserlerde bu gelirleri belirt
mek için haraç terimi de kullanılmıştır. 
Zira day'a arazilerinin çok önemli bir 
kısmı haraci arazi statüsünde olduğu için 
adiandırma da buna göre yapılmıştır. 

Day'a statüsündeki arazilerden, sahip
lerinin nüfuzlu kimseler olması sebebiy
le çok defa düzenli ve normal rayiçten 
vergi alınamıyordu . Halifeye veya vergi 
memurlarına bir defaya mahsus olmak 
üzere belli bir meblağ vererek yaşadığı 
sürece o arazinin vergi borcundan muaf 
olmayı sağlayan igar usulü de yine ver
gi kaybına yol açıyordu. öte yandan ba
zı day'a sahipleri ilca suretiyle normal
de ödemesi gereken vergiden belli ölçü
de kurtulabiliyordu. Şöyle ki, ilca usulün
de bazı küçük day'a sahipleri, vezirlerin 
ve büyük devlet görevlilerinin nüfuzun
dan istifade edebilmek için arazilerini 
onların adına kaydettiriyorlardı. Böylece 
vergi memurlarının baskısından kurtul-
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dukları gibi yeni sahiplerin nüfuzundan 
faydalanarak ödemeleri gereken vergile
rini de kısmen düşürüyorlardı. Ancak bir 
müddet sonra bu araziler, adına kayıtlı 
oldukları kişilerin mirasçılarına intikal 
etmekte ve esas day'a sahipleri sadece 
çiftçi durumuna düşmekteydiler. Kay
naklarda ayrıca ilca uygulamasının so
nuçlarıyla ilgili dikkate değer çeşitli olay
lar nakledilmektedir. 

Day'a türü arazilerin önemli bir bölü
mü, üst düzey devlet görevlileri ve ordu 
kumandanianna bu görevleri sebebiyle 
tahsis edildiğinden idari kademelerdeki 
değişiklikler sonunda çok defa day'a sa
hiplerinin bu malları müsadere edilmiş 
veya hazinede baş gösteren birtakım 

krizler yüzünden birçok day'a satılmıştır. 

Kaynaklarda, day'a sahiplerinden mal
ları müsadere edilen bazı devlet adam
larının mal varlıklarına dair ilgi çekici ra
kamlar kaydedilmektedir. 

Bu araziler, hazine ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere yapılan satışlar, müsade
reler ve sahiplerinin mülkiyetlerini baş
kalarına devretmesi sebebiyle Abbasi
ler' in son zamanlarına doğru azalmış, 

BüveyhTier döneminde ise bu uygulama
ya son verilmiştir. 
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~ BEŞİR GözüBENLİ 

ı 
DAYANIŞMA 

L 
(bk. TESANÜD). 

_ı 

ı 
DAVE 

ı 

L 
(bk. NECMEDDİN-i DAVE). 

_ı 

ı ı 
DAYI 

L _ı 

Arapça'sı haldir. İslam hukukunda da
yı ile yeğen arasındaki bağdan şahıs, aile 
ve miras hukuku gibi alanlarda birtakım 
karşılıklı hak ve vazifeler doğmaktadır. 
Hukukçuların çoğunluğu, şahsın huku
ku bakımından dayının küçük üzerinde 
velayet hakkının olmadığı görüşündedir. 
Ebü Hanife'ye göre ise baba tarafından 
erkek akrabadan (asabe) kimsenin bu
lunmaması halinde küçük üzerindeki ve
layet hak ve görevi belli bir sıra dahilin
de diğer akrabaya, bu arada dayının da 
içinde bulunduğu zevi' ı- erhiima intikal 
eder. Zevi'l-erham, asabe ve mirasta be
lirli pay sahibi (ashab- ı feraiz) veya asabe 
olmayan kadın ve erkek akrabanın teş

kil ettiği grubun genel adıdır. 

Aile hukukunda dayı muharremat, hi
dane ve nafaka konularında söz konusu 
edilir. Kur'an'da evlenilmesi yasak ka
dınlar (muharremat) arasında kızkardeş 
kızları da sayılmış (en-Nisa 4/ 23). dayı 
kızlarının ise helal olduğu bildirilmiştir 
(e!-Ahzab 33 / 50) . Buna göre dayı ile ye
ğen ve yeğenin fürüu arasında devamlı 
bir evlenme engeli vardır. Bu hususta 
nesepten dayı ile süt dayı arasında bir 
fark yoktur. Yakınlar arası görgü kural
larının düzenlenmesini konu alan bir baş
ka ayette de (en-Nür 24 / 61) dayı yakın 
akraba arasında sayılır. Kadınların ör
tünmesiyle ilgili ayette (en-Nür 24 / 31), 
kadının kimler yanında daha serbest gi
yinip dolaşabileceğine temas edilirken 
bunlar arasında dayı ve amca zikredil
mez. Bununla birlikte islam alimleri ev
lenme yasağını (bk. en-Nisa 4/ 23) ölçü 
aldıklarından dayı ve amcanın diğer yön
lerden de kadının mahremi olduğunda 
hemen hemen görüş birliği içinde olmuş
lardır. Ancak evlenme yasağı ve mahre
miyet yönünden kişinin baba ve anne 
tarafından akrabası arasında denge bu
lunmakla birlikte sosyal ve ekonomik 
hak ve görevlerde batıa tarafından ak
raba önceliğe sahiptir. Küçüğün bakımı 

ve yetiştirilmesi (hidane) hak ve görevi 
anne, diğer yakın kadın akraba ve asa-


