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OSMANLI MALİ SİSTEMİNDE BİR GELİR TAHSİLÂTI YÖNTEMİ 
OLARAK MALİKÂNE UYGULAMASI: XVIII. YÜZYILIN İLK 

YILLARINDA ADANA SANCAĞI ÖRNEĞİ1 

Mehtap ERGENOĞLU2 

İhsan Erdem SOFRACI3 

Özet 

XVIII. yüzyılda Osmanlı maliyesinde boyutları gittikçe genişleyen iltizâm sistemi ve bu sistem 
içerisinde yeni bir uygulama alanı olan malikâne yöntemi ile malî sıkıntılarına bir çözüm arayışı 
içinde olan devletin, bu şekilde bütçe gelirlerinde bir artış sağlamayı öngördüğü ve bu bağlamda geniş 
bir malikâne piyasası oluşturmak için öncelikle mîrîden zabt edilerek mukâta’a haline getirdiği ve 
genellikle de düşük gelirli köy ve mezra’aları malikâne verilmek üzere müzâyedeye çıkardığı 
görülmektedir. Nitekim mikro örneğimiz olan Adana sancağında da görüldüğü üzere uygulamanın ilk 
yıllarda malikâne olarak verilen mukâta’aların vergi içeriğinin çoğunluğunu köy ve mezra’alar ve 
dolayısıyla buralardan alınan vergiler oluşturmuştur.  

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren malî uygulamaların yeni şartlara göre düzenlenmesinin bir sonucu 
olarak uygulamaya konulan malikâne yöntemi ile aynı zamanda taşra mali organizasyonunun yapısal 
dinamikleri de değişmeye başlamış, sancak beylerine tahsis edilen hâslar, havâss-ı hümâyûn’a tâbi’ 
yerler ve diğer yüksek görevlilerin dirlikleri içindeki gelir kaynakları hazine tarafından zabt edilerek, 
bir bütün halinde vezîr rütbeli vâlilerin iltizâmına verilmeye başlanmıştır. Çalışmamızda iltizâm 
sistemi içerisindeki yapısal değişimler sorgulanarak, klasik sonrası dönemde yeni koşulların ortaya 
çıkardığı yeni malî uygulamaların kapsadığı alanlar, Adana sancağı örneği üzerinden takip 
edilecektir. 

Anahtar kelimeler: İltizâm, malikâne, mukâta’a, Adana sancağı 
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doktora tezinden çıkarılmıştır. 
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MANOR IMPLEMENTATION AS A REVENUE COLLECTION METHOD 
IN THE OTTOMAN FISCAL SYSTEM: ADANA SANJAK EXAMPLE IN 

THE FIRST YEARS OF THE 18TH CENTURY 

Abstract 

The Ottoman State, which set off on a quest for its fiscal difficulties with the system of the tax farming 
method that was ever expanding in the Ottoman public financial system in the 18th century and with 
manor method as a new scope of application in this system, proposedto provide an increase in the 
budget revenues; in this context, it is observed that in order to create a wide manor market, the state 
would firstly obtain the mîrî (leased property; revenue divided between state and leaser) back and 
turn it into mukâta’a and would put up generally villages and hamlets with low-income for auction 
and incorporate them into manor. Thus, as it was seen in our micro example Adana sanjak, most of the 
tax contents of the mukâta’as, which were given as manor, composed of villages, hamlets, and the tax 
revenues garnered from them. 

Beginning from the later 17th century, as a conclusion of regulation of fiscal applications according to 
new conditions, structural dynamics of rural fiscal organization began to change together with the 
manor system newly put into practice;  leases allocated for the sanjak governors, leases subject to 
havaâss-ı hümâyûn (mukâta’a), and the revenue sources of the other high rank administrators were 
all retrieved by the treasury, and were given under the tax farming method of the governors on 
minister level. In our study, on Adana sanjak example, the structural changes within the tax farming 
method are questioned, and the domains are scrutinized under the scope of new fiscal applications 
aroused from the new conditions of the post-classical era.   

Key Words: Tax Farming Method, Manor, mukâta’a, Adana sanjak 

 

 

GİRİŞ 

1695 tarihinden itibaren iltizâm sistemi içerisinde yeni bir vergi tahsil yöntemi olarak gelişen 
malikâne uygulamasına ilk başlanılan bölgelerden birisi de Adana eyaletidir. Adana sancağında 
malikâne uygulamasının ilk yıllarında, öncelikle köy ve mezra’aların müzâyedeye çıkarıldığı ve 
bu bağlamda hem mu’accele hem de mâlin, tahmis-i kahve ve şem’hâne mukâta’aları dışında % 
95.29’unun köy ve mezra’alardan oluştuğu görülmektedir.4 Ancak uygulamanın iki ya da üçüncü 
yılından itibaren, farklı mukâta’a alanlarının da peyderpey müzâyedeye çıkarılarak, malikâne 
üzere verildikleri belgelerden takip edilebilmektedir.5 

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren dünya sisteminde yaşanan yeni koşullara uyum sağlayabilmek 
için değişim ve dönüşüm süreci geçiren Osmanlı Devleti’nin ve buna bağlı olarak taşra mâlî 
organizasyonunun XVIII. yüzyıla gelindiğinde ne biçimde değiştiği ve dönüştüğünün ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Zirâ bu süreç, büyük bir değişim olup esâsen taşra idâresinin temel 
taşlarından olan timâr sisteminin tasfiyesi anlamına gelmektedir. 

                                                           
4 D.BŞM.MHF 2/14088/A. 
5 MAD 2041:s.10-12. 
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Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin erken dönemlerinden itibaren uygulanan İltizâm sistemindeki 
yapısal değişimler esas alınarak, XVII. yüzyılın sonlarından itibaren etkisi gittikçe geniş bir alana 
yayılan, iltizâm sisteminin malî boyutu Adana Sancağı örneği üzerinden sorgulanacaktır. Osmanlı 
Devleti’nin klasik sonrası döneminde, timâr ve kul sistemi içinde zaten var olan uygulamaların 
taşrada gittikçe yaygınlık kazanmalarının önemine ve dönemsel ağırlığına dikkat çekilerek, 
özellikle maliye tarihi yazını açısından literatüre katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Bu bağlamda; iltizâm sisteminin Osmanlı mali yapısı içindeki yerini anlamak ve çalışmamıza 
zemin oluşturması açısından, kısaca Osmanlı iktisadi hayatının ana unsurlarını gözden geçirmek 
yerinde olacaktır. 

1. Osmanlı Maliyesi’nde İltizâm Sistemine Genel Bir Bakış 

İktisat tarihçisi Mehmet Genç, Osmanlı klasik iktisâadi hayatını provizyonizm, gelenekçilik ve 
fiskalizm olmak üzere üç teorik çerçevede açıklamaktadır. Buna göre; provizyonizm–iaşecilik 
ilkesiyle ülke içinde mümkün olduğu kadar mal ve hizmetlerin bol, ucuz ve kaliteli olması 
amaçlanmıştır. Nitekim ülke içerisinde mal arzının yüksek düzeyde tutulması öngörüldüğünden, 
ihracat faaliyetleri kısıtlanırken ithalat teşvik edilmiştir. İkinci olarak Tradisyonalizm yani 
gelenekçilik ilkesiyle de mevcut durumu korumak ve değişme anında yeni ilkeler yerine eskiye 
dönmek hedeflenmiştir. Hazine gelirlerini sürekli yüksek düzeyde tutmayı amaçlayan üçüncü 
ilke fiskalizm ise gelirleri düşürmeme giderleri kısma yönünde gelişmiştir.6 

Vergilendirme ve vergi toplama konusunda tarım ekonomisinin hakim bulunduğu sanayi öncesi 
ekonomilerde yaşanan problemler ve güçlükler Osmanlı Devleti’nde de mevcuttur. Bu bağlamda 
devletin ülke genelinde etkin olan ziraî ekonomide malî çözüm olarak timâr sistemini uyguladığı 
bilinmektedir. Bu sistem Osmanlı malî metotlarına ait aşamanın ilki ve en önemlisidir. Genç’in 
“Ulaştırma imkanlarının sınırlı, malî-bürokratik organizasyon, metot ve vasıtaların yetersiz 
bulunduğu ve millî hasılanın çok küçük bir bölümünün nakdî mübadeleye katıldığı ziraî bir 
ekonomide, büyük ve kudretli bir devleti ayakta tutabilmenin orijinal ve başarılı bir dayanağı 
olarak” tanımladığı timâr sistemi ile genelde aynî olarak toplanan vergilerin nakli ve paraya 
çevrilmesi, merkezî devlet hazinesinde toplanarak buradan vazifelilere dağıtılması oldukça güç 
olduğundan, bir kısım asker ve memurlara vergi kaynakları bir takım görevler karşılığında 
tahsis edilmiştir. Bununla hem vergi kaynağı dolayısıyla reâyâ korunmuş hem de malî-iktisâdî 
sorunlara çözüm getirilmiştir. Klasik dönemde timâr rejimi dışında, diğer bir mâlî-idârî 
uygulama da iltizâm sistemidir. Merkezî hazineye bağlı havâss-ı hümâyûn gelirlerini mukâta’a 
alanlarından toplama ve gerekirse piyasada nakde çevirdikten sonra merkezî hazineye ulaştırma 
görevi mültezimlere açık artırma yolu ile havale edilmiştir.7 

XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar maliyede çözüm olarak kullanılan bu yöntem, bu dönemden 
itibaren yönetim, askerlik, maliye, ekonomi ve sosyal alanlarda devletin klasik unsurlarının 
değişmeye başlaması, uzun süreli savaşlar ve yenilgiler maliyede önemli problemleri de 
beraberinde getirmiştir. Özellikle savaş teknolojisindeki gelişmeler ve değişmeler merkezî bir 
ordunun önemini iyice artırmıştır. Yapılan araştırmalar bu dönemde Osmanlı malî 
organizasyonunun hem devletin yapısında hem de savaş organizasyonunda meydana gelen 
değişikliklere göre şekillendiğini göstermektedir. Bu çerçevede ilk dönemlerden beri uygulama 
alanı bulan ve hazinenin nakit ihtiyacını sağlayan iltizâm sistemi içerisine dönemin şartlarına 
göre yeni uygulamalar getirildiği görülmektedir. Özellikle savaş teknolojisinde ortaya çıkan 
gelişmeler sürekli maaş alan ve ateşli silahlarla donatılan merkezî bir ordunun önemini iyice 
artırdığından Osmanlı maliyesi yeni bir ek yükle karşılaşmıştır. Nihayetinde bu duruma çözüm 
                                                           
6 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul, 2003, s. 45-51. 
7 Ömer Lütfi Barkan, “Timâr”, İslam Ansiklopedisi, Cilt XII/1, 1979, s.286-333; Genç, a.g.e, s.22-33; Yavuz Cezâr, 
Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimât’a kadar Mali Tarih), İstanbul 1986, s. 19-
23. 
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olarak üretilen devlet gelirlerinin büyük bir bölümünün nakit olarak merkezde toplanması 
zorunluluğu, timâr sisteminin çözülüşüne giden yolu da açmıştır. Devletin vergi gelirlerini timâr 
düzeni çerçevesinde dolaylı olarak kullanmak yerine doğrudan merkezî hazinede toplama 
çabası, klasik sistemin içinde zaten var olan, ancak sınırlı bir şekilde uygulanan usûllere, timâr 
sistemi aleyhine daha geniş bir sahada yayılma olanağı sağlamıştır.8 

Çalışmamızda kullanılan kavramların açıklanması ve anlamlandırılması konunun daha anlaşılır 
kılınması açısından önemlidir. Bu bağlamda temel kavramlardan biri olan Mukâta’a alanları ve 
yönetimine yakından bakmak faydalı olacaktır. 

2.Osmanlı Maliyesinde Mukâta’a Alanları ve İdaresi  

Osmanlı maliyesinde “Mukâta’a” kelimesi tek bir anlamda kullanılmamıştır. Mukâta’a, devlete ait 
bir vergi gelirinin tahsil işi ve işletme hakkı olabildiği gibi, vergi tahsilâtının yapıldığı işletme 
anlamında da tanımlanmıştır.9 Mukâta’a kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ise ya 
“arazinin kesime verilmesi, muayyen bir kira mukâbilinde temliki”, ya da “arâzî-i mezrû’a halinde 
vakf edilib ba’dehu arsaya veya bağ ve bahçeye tahvîl olunan yer için a’şâra mukâbil maktû’an 
verilen îcâre” anlamlarını taşımaktadır.10  

Yavuz Cezar mukâta’a kavramını kısaca, “hâsılâtı merkezî hazineye ait gelir kaynağı” olarak 
tanımlamaktadır. Cezâr, mukâta’a kavramının tek bir vergi çeşidini belli bir bölge veya bölgeler 
itibarıyla ele aldığı gibi, çeşitli vergi türlerini belli bir bölge veya bölgeler itibarıyla da kapsamına 
aldığını ifade etmektedir.11 

Halil İnalcık’ın çalışmalarında mukâta’a kavramı, devletin gelir kaynağını bir özel şahsa belli bir 
bedel karşılığında kiralaması olarak vurgulanmaktadır. Mukâta’a veya kesimi genel anlamda bir 
iltizâm olarak yorumlayan İnalcık, mîrî topraklarda mukâta’a sistemini şu şekilde açıklar.12 

“Tapu sistemi13 denilen özel bir rejim altında bulunan bir köylü tasarrufunda bulunmayan 
araziyi devlet, belli bir kira karşılığında kişilere ihale eder. Burada kişi köylü olmayabilir, 
şehirli, esnaf, hatta asker de olabilir, köylülerde kişi vaya toplu olarak mukâta’a ile araziyi 
tutabilirler. Bu tip topraklarda, tapu rejiminin kuralları uygulanmaz. Çünkü hukuk 
bakımından mukâta’a tam bir kiralamadır. Kira bedeli, toplu bir miktar para olarak devletle 
kişi arasında bir sözleşme, mukavele ile belli olur. Mukâta’a, kesim tabiri de buradan çıkıyor.” 

Mehmet Genç ise genel olarak “belirli bir miktar üzerinde karşılıklı anlaşma” şeklinde tanımladığı 
mukâta’a kavramının, zamana ve sektörlere göre değişen çeşitli kullanım şekillerinin olduğunu 
söylemektedir. Nitekim mukâta’a kavramı, Selçukluların son dönemlerinde ve İlhanlılar 
döneminde yaygın olarak, “vergilerin belirli bir meblağ karşılığında iltizâma verilmesi” anlamında 
kullanılmıştır. Osmanlıların ilk dönemlerinde ise, mukâta’a kavramıyla daha çok devlete ait 
vergilerin iltizâma verilmesi ve sözleşmede kararlaştırılmış olan meblağ kasdedilmiştir. Ancak 
zamanla mukâta’a kelimesinin anlamı, XV. yüzyılın ortalarından itibaren “iltizâmın konusu olan 
vergi birimi” ya da başka bir deyişle “hazineye ait bir kısım vergilerden oluşturulmuş birer mâlî 
birim” muhtevasını kazanmıştır. Mâlî bir birim olarak mukâta’a denildiğinde, ekonominin bütün 

                                                           
8 Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s.11; Özer Ergenç, Osmanlı 
Tarihi Yazıları (Şehir – Toplum – Devlet), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s.255; Şevket Pamuk, Osmanlı 
Ekonomisi ve Kurumları (Seçme Eserler I), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2007, s.146. 
9 Ayrıntı için bk. Özvar, a.g.e, s.5 Özvar çalışmasında mukâta’a kavramını daha çok vergi tahsilât işletmesi anlamında 
kullanmıştır. 
10 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1995, s.1387. 
11 Cezar, a.g.e,  s.22. 
12 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye Seçme Eserler II, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s.249.  
13 Bu sisteme dâhil olan topraklar, köylü aile birliklerine, tapu rejimi denilen özel bir sistem içinde verilen arazilerdir. 
Tapu rejimine göre, tasarruf edilen elde tutulan arazi, satılamayan, hibe ve vakf edilemeyen, fakat babadan oğula bir 
işletme birliği olarak geçen raiyyet çiftlikleridir. Ayrıntı için bk. İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye …, s.248. 
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sektörlerinde üretim ve mübadeleden tahsil edilmekte olan her türlü vergi ve resimleri içine 
alan ve geniş bir sahayı kapsayan çok çeşitli gelir unsurları anlaşılmaktadır.14 

Mukâta’a kelimesinin iltizâmdan daha geniş bir anlamı olduğu kesindir. Mukâta’a, üzerinde 
karşılıklı anlaşılmış bir meblağ karşılığında, dağıtılmak üzere devlete ait gelir kaynaklarının 
parçalara bölünmesi anlamına gelmekteydi. Mukâta’a gelirleri, topraktan ya da diğer vergilerden 
ya da devlet tekellerinden elde edilebilirdi. Gelirin her parçası, ya iltizâmın ya devletin maaşlı bir 
aracısı tarafından emanet adı verilen bir usûlün ya da timâr, zeâmet veya hassın bir parçası da 
olabilirdi. İltizâm bir vergi toplama sözleşmesi iken, mukâta’a kelimesi gelirin bir bölümünü 
ifade ediyordu. Devlet uygun gördüğü her türlü ziraî, ticarî ve sınaî işletmeyi mukâta’a haline 
getirir ve bunlardan payına düşen geliri çoğunlukla özel teşebbüs eliyle tahsil edebilirdi.15  

XVII. yüzyıl sonlarına gelindiğinde devlet çektiği malî sıkıntılara –özellikle nakit sıkıntısı- çare 
olması anlamında mukâta’aların, peşin olarak ödenen ve adına muaccele denen bir bedel 
karşılığında taliplilerine kayd-ı hayat ile satılmasına karar verdi. Ocak 1695 tarihinde yayınlanan 
bir ferman16 iltizâm sistemi içerisinde malikâne adı verilen yeni bir uygulama yürürlüğe 
konuldu. İltizâm sistemi içersinde yer alan mültezimler, verdikleri peşini kurtarabilmek ve kısa 
sürede kâr edebilmek için reâyâ üzerindeki vergi yükünü artırmakta dolayısıyla üretim 
kapasitesini düşürmekteydiler. Nitekim bu sakıncalara çare bulmak amacıyla geliştirilen 
malikâne uygulaması ile, vergi kaynaklarının işletme süresi, anlaşmanın şartlarına uyulduğu 
takdirde geçici bir süre değil, işletmenin ömrüyle kaim idi. Malikâneci öldükten sonra malikânesi 
tekrar hazineye döner, sonra tekrar talep edenlere satılırdı.17 

                                                           
14 Genç, “Mukâta’a”, TDV, C.31, Ankara 2006, s.129; Mukâta’aların -hazineye gelir sağlayan vergi kaynağının adı- “mîrî”, 
bir kısmının ise “vakıf” mukâta’ası biçiminde nitelendiği dikkat çekmektedir. “Mirî mukâta’a” lar gelir ve idaresi 
doğrudan doğruya merkezî devlet hazinesine ait ve bağlı mukâta’alardır.“Vakıf Mukâta’aları”nın hâsılatı ise temelde 
vakıflara aittir. Ayrıntı için bk. Cezar, a.g.e, s.22 
15 Osmanlı maliyesinde merkez hazine gelirleri, dönemin kendine özgü koşullarına göre farklı biçimlerde toplandığı 
bilinmektedir. Bu yöntemlerden biri de emanet usûlü idi. Başlangıçta daha yaygın olan Emânet usûlünde, hazineye ait 
vergi gelirleri, emîn adı verilen, devletin maaşlı bir memuru tarafından toplanmaktaydı. Emîn devletten aldığı maaşla 
veya bir dirlik karşılığında görevini yerine getirirdi. Eminlerin genellikle mültezimler tarafından tercih edilmeyen 
veya askerî açıdan önemli vergi kaynaklarının tahsiline tayin edildikleri görülmektedir. Ayrıca savaş ve diğer 
nedenlerden dolayı mahlûl kalan vergi kaynaklarının da tahsil işlemleri emâneten yürütülürdü. Eminlerin işi yalnızca 
vergi toplamaktan ibaretti. Hazine gelirlerinin artırılmasından veya azalmasından sorumlu değillerdi. Ancak eminlerin 
mukâta’ayı iltizâmen de yönettikleri de görülmektedir. Bu durumda emîn ber-vech-i iltizâm olarak adlandırılan bu 
kişiler, emânet yönetiminde olduğu gibi kâr ve zarar devlete değil, kendilerine aitti. Klasik dönemde timâr rejimi 
dışında diğer bir mâlî uygulama da iltizâm sistemiydi ki, bu uygulama ile tîmâr uygulaması içine yerleştirilemeyen 
yani dirlik sahibine havale edilemeyen mukâta’a adı verilen vergi alanlarından toplanan gelirler, doğrudan merkezî 
hazineye aktarılmaktaydı. Ayrıca iltizâm uygulaması, timâr sistemi içinde hem doğrudan doğruya padişaha tahsis 
edilen gelirleri hem de büyük dirlik sahiplerinin gelirlerini tahsil etmek için de kullanılan bir yöntemdi. İltizâm usulü, 
vergi kaynağının yıllık bir bedel karşılığında özel kişiler tarafından işletilmesiydi. Bu sistem içinde yer alan görevliler, 
işletme halini almış vergi kaynağını veya gelirlerini müzâyedede belirlenen yıllık bir bedel karşılığında kâr ve zararı 
kendisine ait olmak üzere tahvil adı verilen ve genellikle üç ya da bir yıl süre arasında değişen kullanma hakkı 
kazanırlardı. Gelir kaynaklarının mâl adı verilen bir yıllık tahmini geliri devlet tarafından belirlenerek, müzâyede yolu 
ile mültezime devredilirdi. İltizâm sisteminin emânet uygulaması karşısındaki başarısı ise, Genç’in de belirttiği gibi 
iltizâmın emanetle karşılaştırılmayacak kadar daha az masrafla ve küçük bir bürokratik kadro ile azamî bir 
vergilendirme imkanı sağlamasıydı. Zirâ vergilendirmenin maliyeti emânete oranla daha düşüktü ve aynı zamanda 
ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyen bir geliri öngörüyordu. Riski yüklenen yani kâr ve zararı kendisine ait olan 
mültezim, minimum harcama ile yüksek gelir elde etmek düşüncesindeydi. Ayrıntı için bk. Çakır, a.g.e.s.150-151; Halil 
Sahillioğlu, “Bir Mültezimin Zimem Defterine Göre XV. Yüzyıl Sonunda Osmanlı Darphane Mukâta’aları”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 23, S. 1-4 (1963), s.147; bk. Darling, a.g.e.., s.127-128; Özvar, a.g.e., s. 2-3; 
Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1985, s.,128; Ergenç, 16. 
Yüzyılın Sonlarında…, s.157; Murat Çizakça, “Osmanlı İmparatorluğunda İç Borçlanmanın Evrimi (XV. Yüzyıldan, XIX. 
Yüzyıla)”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.3, s.223-225; Genç, “İltizâm”, TDV, C.22, İstanbul 2000, s.156-157. 
16 “Mîrî mukâta’atın ekser kurası ricâl-i devlet ve a’yân-ı vilâyetden ba’zı kimesnelerin ‘uhdesinde olup beher sene mâl-ı 
maktû’ların ve mu’tâd üzere kalemiyyelerin verdikten sonra ber-vech-i te’bîd hayatda oldukça mâlikâne mutasarrıf 
olmak “ 
17 Özvar, a.g.e, s.3; Cezar, a.g.e, s.43-44. 
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1695 yılında çıkarılan ferman ile kuralları yeniden belirlenen sistemin hedefi, mümkün 
olduğunca geniş bir malikâne piyasası oluşturmak ve böylelikle çok sayıda alıcıyı bu piyasaya 
çekmekti. Bunun içinde öncelikle küçük mukâta’alar satışa sunulmuş, büyük mukâta’aların 
hisselere bölünmesine izin verilmiş ve alıcılar arasında askerî ve reâyâ ayrımı yapılmamıştır.18 

XVIII. yüzyıl başlarında malikâne uygulamasıyla her tür gelirin mukâta’a’ya çevrilerek 
müzâyedeye çıkarıldığı ve bu sayede devlet gelirlerinde bir artış sağlandığı dikkat 
çekmektedir.19 Malikâne sözleşmelerinden alınan peşinlerden elde edilen yıllık gelir, o dönemde 
merkezî hükümet gelirlerinin yüzde 10’unu oluşturduğu görülmektedir. Genellikle İstanbul’da 
yaşayan, bin ya da iki bin kişilik, ayrıcalıklı bir zümre bunlara talip olmuştur. 1734’te 
malikânecilerin yüzde 65’i İstanbul’da yaşarken, 1789’da bu oran yüzde 87’ye yükselmiştir.20 

Malikâne sistemi sağladığı yararlar yanında bazı önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Nihâyetinde mukâta’aların malikâne uygulamasının içine alınması hem reâyânın hem de vergi 
kaynağının korunması açısından önemli bir girişimdi. Ancak malikânecilerin mukâta’alarıyla 
doğrudan ilgilenmeyip, mültezimler aracılığı ile yönetmeleri, malikâne sisteminden beklenen 
sonuçları vermedi. Zirâ iltizâm sistemindeki tasarruf süresinin belirsizliğinden yıpranan vergi 
kaynağı, malikâne uygulamasının ömür boyu güvencesiyle korunmak istenmişti.21 Diğer taraftan 
malikânecilerin her yıl hazineye ödemekle yükümlü oldukları “mâl”lere de satışlara engel teşkil 
etmemesi ve aynı zamanda muaccele gelirleri de düşmesin diye uzun süre zam yapılamıyordu. 
Örneğin Adana eyaletindeki mukâta’a-i tahmis-i kahvenin yıllık gelirinin 1724-1747 tarihleri 
arasında sabit kaldığı belgelerden takip edilebilmektedir.22 Ayrıca satılan mukâta’aların yeniden 
satış olanaklarının ender olduğu hallerde malikâne sistemi, devletin aleyhine işleyecek bir 
özelliğe sahipti. Devletin nakde gereksinim duyduğu anlarda, mukâta’aların  “mahlûl” olma 
zamanları birbirlerine denk düşmeyebilirdi. Dolayısıyla, sistemi ayakta tutmanın yolu devamlı 
olarak yeni mukâta’aların sisteme dahil edilmesinden geçmekteydi.23 

İltizâm sisteminin hazine ile halkın her ikisine de zarar verme potansiyellerinin 
iyileştirilemediği görülünce, sisteme yeniden müdahale edilerek XVIII. yüzyıl sonlarında büyük 
ve kârı yüksek mukâta’alar, malikâne uygulamasının dışına çıkarıldı ve yeni kurulan İrâd-ı cedîd 
hazinesinin kontrolünde, kısa vadeli iltizâmlarla idare edilmeye başlandı. Esas amaç, birer aracı 
durumuna gelmiş bulunan malikânecilerin, almakta olduğu geliri hazineye aktarabilmekti. Bu 
gelirin bir ucunda çoğu İstanbul’da oturan orta-üst tabaka askerî zümre mensubu olan 
malikâneciler, öbür ucunda da mukâta’aların bulunduğu bölgede yerleşmiş güçlü ayân ve 
eşrâfdan oluşan ikinci elden mültezimler vardı. Devlet bu iki uca ait gelirleri kontrol etmek 
üzere, önce malikâne uygulamasını yavaş yavaş daraltmaya ve böylece mukâta’aları ikinci elden 
iltizâma verme işini üzerine almaya başladı. Nitekim mahallî ayân ve eşrâfın iltizâmlardaki 
etkinliğini azaltmak ve merkezî otoriteyi güçlendirmek için malikâne uygulamasından çıkardığı 
mukâta’aları, devlet görevlilerine iltizâma vermeye yöneldi. Nihâyetinde kontrolü hazineye 
geçen mukâta’alar, 1811’den itibaren bulundukları bölgenin vali veya sancak beyine ilzâm 
edilmeye başlandı. 1811-1839 döneminde, bütün mukâta’alar merkezden tayin edilen vali, 

                                                           
18 Erin, XVIII. Yüzyılda Erzurum Tuzları: Osmanlı Tüketim Malları Tarihine Bir Katkı. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 21, 2003, s.221. 
191696-97 bütçesinde devlet gelirleri 938.672.901 akçe iken bu rakamın 1710 tarihine gelindiğinde 1.295.082.370,5 
akçeye yükseldiği görülmektedir. Ayrıntı için bk. Genç,Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet…, s.104; Ahmet Tabakoğlu, 
“XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Bütçeleri”, Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan, İFM. 41/1-4, İstanbul 1985 
s.397-398. 
20Bruce McGowen, “Ayanlar Çağı”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, Editör. Halil 
İnalcık ve Donald Quataert, C.2, Eren Yayıncılık, İstanbul 2006, s.837.  
21Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet…, s.99-118; Çizakça İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortakları Tarihi, Çev. 
Şehnaz Layıkel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s.146-147; Pamuk, Osmanlı Ekonomisi…., s.14. 
22BOA.MAD 10167:338; MAD 10178:323; MAD 3477:1.  
23Cezar, a.g.e, s.72. 
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mütesellim ve voyvodalara iltizâma verilerek idare ettirildi. Bu dönemde emanet yöntemi de 
zaman zaman denenmekle birlikte esas olarak iltizâm usulü hakim vergilendirme formu olarak 
kaldı ve bu form merkezileştirmenin bir aleti olarak kullanıldı.24 

Malikâne olarak verilen mukâta’a alanlarını daha yakında incelemek adına, çalışmamızın bundan 
sonraki bölümü Adana sancağı örneğine ayrılmıştır.    

3. Adana Sancağı’nda XVIII. Yüzyılın ilk yıllarında Malikâne Olarak Verilen Mukâta’a 
Alanları  

Çalışmamızın örneğini oluşturan Adana sancağı; 1516 tarihinde Osmanlı idâresine girdikten 
sonra “yurtluk-ocaklık”25 statüsü ile26 Ramazanoğullarının idâresine bırakılmış ve bu konumunu 
1608 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren ise, klasik bir Osmanlı sancağına 
dönüştürülen Adana, Anadolu’da birçok sancak gibi ber-vech-i arpalık27 üzere yüksek 
derecedeki görevlilere tevcih edilmiştir.28 

Adana sancağı coğrafî alan olarak, Adana eyâleti içerisinde geniş bir alana yayılmıştır. Aynı 
zamanda eyâletin paşa yani merkez sancağı olan Adana’nın sınırları şu şekildedir; doğusunda 
Üzeyr sancağı, kuzeyinde Sis sancağı ve Karaman vilâyetine bağlı Niğde sancağı, batısında ise 
aşağı yukarı bugünkü Tarsus sınırı ile aynı olan Tarsus sancağı ve Kozan olup, Kadirli’nin 
batısından Hamus çayını izleyerek güneyde Akdeniz’e doğru uzanmıştır. Sancağın XVI. yüzyıl 
başlarında Adana ve Kınık olmak üzere iki kazâ merkezi bulunmaktadır. 1691 tarihli kayıtlarda 
ise sancakta Adana, Ayas (Ayas=Yumurtalık), Berendi, Payas, Misis ve Kınık nâhiyelerinin 
bulunduğu ve zaman zaman kazâ ve nâhiye olarak idârî sistem içinde yer aldıkları 
görülmektedir.29 

Sancağın XVI. yüzyılda oluşan idârî yapısı, çok fazla değişikliğe uğramadan Tanzimât dönemine 
kadar devam etmiştir. Bu bağlamda sancak; Adana, Kara’isalu, Saruçam, Yüregir kazâları, 
Cânibü’ş-şehr, Dündarlu, Hacılu/Baraklı, Karakışla, Misis, Yüregir, Ayas/Berendi nâhiyeleri ile 
Çamardı kasabası ve buralara bağlı köy ve mezra’aları kapsamaktadır.30  

 

                                                           
24Ayrıntı için bk. Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet...., s.99-118. 
25 Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, hem farklı coğrafî özelliklere hem de farklı geleneklere sahip olan nüfusunu, 
uzlaşmacı tutumu sayesinde bir arada tutmayı başarabilmiştir. Fatih döneminden itibaren merkezî/mutlak yönetim 
yapısı kuran Osmanlılar, ülkenin her yerinde padişahın otoritesinin hissedilmesini öngörmüştür. Devletin bu esnek 
uygulamalarından birisi de yurtluk-ocaklık sistemidir. Yurtluk-ocaklık uygulamasına ilk defa Yavuz Sultan Selim’in 
Doğu ve Güney-doğu  Adadolu’nun fethinden sonra başlanıldığı görülmektedir. Bilhâssa kendi istekleriyle Osmanlı 
egemenliğini kabul eden aşiret beylerine, kendi toprakları yurtluk-ocaklık olarak bağışlanmıştır. Bu bağlamda 
Ramazanoğulları beyliği de barış yoluyla Osmanlı Devleti’ne tabi olunca, yönetim ayrıcalığı Ramazanoğulları 
sülalesine verilerek, Adana’nın kendilerine yurtluk-ocaklık olarak bırakıldığı görülmektedir.  
26Kurt, Çukurova Tarihinin kaynakları III 1572 tarihli Adana Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 2005, s.XXV-XXXVI). 
2717. ve 18. yüzyıllarda iltizâm sisteminin timâr sistemi aleyhine gelişmesi, taşrada yöneticilerin kimliğinde de 
birtakım değişikliklere yol açmıştı. Bu dönemlerde merkezden atanan vali statüsündeki vezir rütbelilerin sayısındaki 
artıştan dolayı, ataması yapılamayan kişilere birkaç sancağın geliri birleştirilerek arpalık üzere tahsis edilmekteydi. 
28Alkan, Adana’nın İdârî Yapısı, EKEV Akademi Dergisi, 9 (24), 2005, s.259-263.  
29 Kurt, Çukurova Tarihinin kaynakları III.....,.s.XLV; Yörük, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Adana Şehri, Türk Tarih Kurumu, 
Ankara 2015, s.41-43. 
30  Mustafa Alkan, a.g.m, s.260. 
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Harita 1.  XVIII. Yüzyılda Adana Sancağının Kazâ ve Nâhiyeleri 

 Kaynak: Memâlik-i ‘Osmâniyyenin Taksîmâtı ve Mülkiyesi ve Yollarını Gösterir Harita DH. 
Nezâreti Umûr-ı mahaliyye-i vilâyât Müdüriyeti, Hilal matbaası, İstanbul, 123/147, 13 Eylül 
1331/26 Eylül 1915. (Harita üzerinde oynanmıştır.) 

1695 tarihinde mukâta’aların malikâne olarak verilmesine karar verildikten sonra uygulamanın 
ilk başladığı yerlerden birisi de Adana eyaletidir.31 Sancakta bulunan mukâta’a alanlarına 
                                                           
31Osmanlı maliyesinde “malikâne uygulaması” üzerine yapılan diğer bir çalışma da imparatorluk genelinde 1106-
1109/1695-1697 yılları arasındaki malikâne satışlarının bölgelere göre analizidir. Erol Özvar’ın kaleme aldığı bu 
eserde, mâlikânenin uygulandığı bölgeler, malikâne olarak verilen maktû’/mukâta’alar ve mâlikâneci profili tahlil 
edilmiştir. Yazar çalışmasında Adana eyaletine bağlı sancak ve kazâlardaki maktû’/mukâta’aların da mâlikâne olarak 
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bakıldığında, önceden beri mukâta’a alanı olan yerler yine mukâta’a olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu mâlî birimler incelendiğinde sancakta birbirinden farklı gelir türlerinin olduğu 
görülür. Şöyle ki; aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere aşiretlerden alınan vergi türlerinin 
oluşturduğu mukâta’a alanları olduğu gibi ticarî üretim, yönetim ve güvenlikle ilgili vergi 
birimleri kapsayan mukâta’a alanları da bulunmaktadır. Niyâbet ve ihzâriye gibi mukâta’alar 
yönetim ile ilgili iken, ihtisâb, gümrük, damga, mîzân-ı harîr gibi mukâta’alar da doğrudan 
üretim ve ticâretle ilgili olan mukâta’alardır.32 

Tablo 1. Adana Sancağında Bulunan Mukâta’a Alanları 

Mukâta’a-i tahmis-i kahve 
Mukâta’a-i şem’hâne 
Mukâta’a-i boyahâne 
Maktû’a-i avârız ve nüzul der-eyâlet-i Adana 
Mukâta’a-i resm-i dönüm ve gümrük-i duhân-ı Adana 
Mukâta’a-i resm-i İspençe 
Maktû’a-i mahsûl-i mabeyn-i zu’amâ ve erbâb-ı tımârhâ-i Livâ-i Tarsus 
Mukâta’a-i hâss-ı mîrmîrân-ı Niğde 
Mukâta’a-i bâc-ı ubûr-ı cisr 
Maktû’-ı bahçehâ-i Adana 
Mukâta’a-i resm-i kışlak-ı Adana ve mabeyn-i nehreyn 
Mukâta’a-i resm-i kassarân ve basmaciyân 
Mukâta’a-i öşr-i kovan-ı Adana 
Mukâta’a-i ihtisâb-ı Adana 
Mukâta’a-i Dündarlu ve Koyunculu 
Mukâta’a-i nâhiye-i Kara’isalu 
Mukâta’a-i mahsûl-i nâhiye-i Yüregir 
Maktû’a-i kürehâ-yı âhen 
Mukâta’a-i İfrâz-ı Zû’l-kadriyye 
Mukâta’a-i hashâ-i rüsûm-ı Türkmenân 
Mukâta’a-i hâshâ-i mîrmîrân-ı Haleb ve tevâbi’hâ 
Mukâta’a-i hâss-ı Kıbrıs ve Birecik 
Mukâta’a-i memlehâ-i Akçadeniz ve Gülmelik ve tevâbi’hâ 
Mukâta’a-i Yörügân 
Mukâta’a-i a’şâr-ı şer’iyye rüsûmât-ı tâ’ife-i Fellâhân der-livâ-i Adana ve Sis ve Tarsus sâkin ve 

                                                                                                                                                                                     
verilmesine yer vererek, mâlikâne uygulamasının boyutlarını mikro düzeyde bir örnekle açıklamıştır. Ayrıntı için bk. 
Özvar, a.g.e, s. 147-148; Belgelerde merkezin, Adana sancağını neden tercih ettiğine dair herhangi bir açıklamaya 
rastlanamamasına rağmen, XVII. yüzyılda uzun süren savaşlar ve getirdiği mâlî yükün, taşrada devlet otoritesinin iyice 
zayıflamasına yol açtığı ve bununla birlikte timâr rejimi aleyhine genişleyen iltizâm sistemindeki özellikle a’yândan 
mütegallibe mültezimlerin zulümleri sonucu, köylünün toprağını terkederek konar-göçer hayata döndükleri 
bilinmektedir. Nitekim bunların bölgede eşkiyalık hareketlerine ve isyana neden oldukları gözönüne alınarak, ekilen 
toprakların ve dolayısıyla üretimin azalmasının ve özellikle de bölgede eşkiyalık hareketleri yüzünden birçok yerleşim 
yerinin harap olması gibi nedenlerin, Adana eyâletinde mâlikâne uygulamasına geçilmesinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca Adana’nın sosyo-ekonomik ve idârî tarihi üzerine yapılan çalışmalarda, Adana’da XVIII. 
yüzyıl başlarına hem buğday, arpa, pamuk ve çeltik gibi tarım ürünlerinin hem de büyük ve küçük baş hayvan 
yetişştiriciliğinin önemli miktarlara ulaştığı belirtilmektedir. Bu nedenle de devletin, bu bölgede, mâlikâne 
uygulamasıyla hem yıpranmış vergi kaynağını korumayı hem de merkezî hazinenin gelirlerini artırmayı amaçladığı 
gözönünde bulundurulabilir. Ayrıntı için bk. Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda A’yânlık, s.61; Kurt, “1572 tarihli 
Adana Mufassal Tahrir Defterine Göre Adana’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, Belleten, LIV 
(209), Ankara 1990, s. 194-208; Özvar, a.g.e, s. 9-19. 
32 Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s.47-48; Ergenç, 16. Yüzyılın 
Sonlarında Bursa, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2016, s.221. 
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mütemekkin-i mezbûr 
Mukâta’a-i ‘adet-i ağnam nâhiye-i Dündarlu ve tevâbi’hâ  
Mukâta’a-i mîzân-ı harîr 
Maktû’a-i keştîhâ 
Mukâta’a-i câh-ı Misis 
Mukâta’a-i enhâr-ı hisse-i çeltik ve bedel-i güherçile 
Kara'isalu ve tevâbi'i mukâta'ası 
Mukâta’a-i ekrâd-ı Lekvanik 
Pisikoposluk mukâta'ası 
Mukâta'a-i Harameyn-i şerîfeyn 
Mukâta’a-i sipâhîzâdegân (bazan da cemâ’at-i sipâhîzâdegân-ı Hacılu olarak geçiyor) 

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren taşra yönetiminde iltizâm sisteminin boyutlarının timâr 
sistemi aleyhine genişlemesi sonucu ortaya çıkan yeni sınıfa, çevreyi de denetleme yetkisinin 
verilmesi, taşradaki örf mensuplarının kimliklerinde ve görevlendirme biçimlerinde birtakım 
değişikliklere yol açmıştır. Nitekim bu değişimlerin sonuçlarından birisi de eyâletlere yeni tip 
valiler gönderilmesi ve eyâlet yönetiminin bunlara iltizâmen tevcih edilmesidir. Artık XVIII. 
yüzyıl taşrasında eyâleti vezir rütbeli33 bir vâli ya da beylerbeyi tasarruf etmektedir.34 Bu süreçte 
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Adana eyâletindeki sancak beylerine tahsis edilen hâslar, 
havâss-ı hümâyûn’a tâbi’ yerler ve diğer yüksek görevlilerin dirlikleri içindeki gelir kaynakları 
hazine tarafından zabt edilerek, bir bütün halinde35 vezîr rütbeli vâlilerin iltizâmına verilmiştir. 
Nitekim aşağıdaki tabloda XVII. yüzyılın sonlarında 13904,5 esedî/guruş mali olan Adana eyâleti 
mukâta’a alanlarına bazı mezra’aların da eklenmesiyle Adana Valisi Kürd Bayramoğlu’na tevcih 
edildiği görülmektedir.36 

Tablo 2. Mukataa Alanlarının Yıllık Vergi Gelirleri 

Tarih Mukâta’a Mâl Birim 
1698 Mâl-i avârız ve bedel-i nüzul 5577,5 Esedî/guruş 
1698 Mâl-i resm-i dönüm-i duhân 1500 “ 
1698 Mâl-i mahsûl-i keştî 40 “ 
1698 Mâl-i bâc-ı ubûr-ı Dülek 4000 “ 
1698 Mâl-i ihtisâb-ı Adana 36430 “ 
1698 Mâl-i bahçehâ 600 “ 
1698 Mâl-i öşr-i kovan 300 “ 
1698 Mâl-i resm-i kışlak 4500 “ 
1698 Resm-i İspence 2500 “ 
1698 Mukâta’a-i Boyahâne 300 “ 
1698 Dündarlu mukâta’ası 4500 “ 
1699 Mezra’a-i  Pireçorlu 200 “ 
1699 Mezra’a-i  Hereketlü 155 “ 

                                                           
33 XVIII. yüzyılda diğer eyaletler gibi kendisine Adana eyaleti tevcih edilen valiler de vezîr rütbesi taşımaktadır. Bu 
nedenle belgelerde Adana vâlisi vezîrim tabirine sıkça rastlamak mümkündür. bk. MAD 9893:24-25. 
34 Adana eyâleti vâlileri için genellikle vâli tabiri kullanılırken bazan da mutasarrıf, mîrmîrân ve beylerbeyi 
tabirlerinin de kullanıldığı görülmektedir. bk. MAD 9912:260 “Adana vâlisine ve kâdısına hüküm ki”; MAD 10155:256 
”... Adana mutasarrıfı Seyyid Ahmed Paşa'ya i'lâm ve vech-i meşrûh üzere telhîs olundukda....”; MAD 10155:261 
“....hâlâ Adana Beğlerbeğisi Seyyid Ahmed Paşa 'arz ve vech-i meşrûh üzere...”; MAD 3956:314 “Mukâta'ât ve maktû'ât-
ı mezkûrîn der-eyâlet-i Adana dâhil-i iltizâm-ı mîrmîrân-ı Adana...”. 
35 Özvar’ında belirttiği üzere eyâletin kendisi mâlikâne uygulamasına konu olmamıştı. Eyâletin bir bütün halinde 
mâlikâne olarak verilmesi tabiri ile, eyaletteki havâss-ı hümâyûn’a ait vergi kaynaklarının mâlikâneye konu olduğu 
kastedilmektedir. Ayrıntı için bk. Özvar, a.g.e, s.31. 
36 MAD 2041:s.5. 
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1699 Mezra’a-i Karagöl 152 “ 
1699 Mukâta’a-i tahmis-i kahve-i Adana 107/1 sülus “ 
1699 Mezra’a-i Küçükkend 77 “ 
1699 Mukâta’a-i şem’hâne-i Adana 0412,5 “ 
1699 Mezra’a-i Devlet Gelü 105 “ 
1699 Mezra’a-i Sakız Konağı 75 “ 
1699 Mukâta’a-i câh-ı Misis 800 “ 

Merkezî otoritenin mukâta’aları bir bütün olarak valinin, beylerbeyinin, voyvodanın ya da bir 
eminin iltizâmına vermesi, aslında merkezden ilzâm edilen mukâta’aların senelik vergi 
bedellerinin tahsilatında çekilen güçlükten kaynaklanmaktadır. Bu şekilde devlet, hem vergi 
tahsilindeki zorlukları ortadan kaldırmak hem de riski mültezimin üzerine yüklemek amacıyla, 
mukâta’aları merkezden ilzâm etmek yerine, bir bütün halinde tek bir kişiye der-uhde etmiştir.37 

Görüldüğü üzere, Adana sancağında başta bir eyâlet vâlisi veya beylerbeyi olmak üzere üst 
yönetici olan biri vardı. Onunla birlikte timâr ve ze’âmet sahipleri ile, havâss-ı hümâyûn’a 
aktarılmış yeni alanların -eski hâsların- malikânecileri ya da mültezimleri bulunmaktaydı. 
Vâlilere bir bütün olarak ilzâm edilen ve bir üst mukâta’a alanı oluşturan Adana ve tevâbi’i 
mukâta’ası, iltizâm ve malikâne üzere verilen alt mukâta’a alanlarını kapsamaktaydı. Başka bir 
deyişle, sancağın mukâta’aya başlanan gelirlerini Ergenç’in Anadolu eyâleti sancakları örneğinde 
de belirttiği üzere, klasik dönemde sancakbeylerine tahsis edilen hâslar, havâss-ı hümâyûn’a 
tâbi’ olan yerler ve diğer yüksek mevkideki görevlilerin dirlikleri içinde yer alan vergi alanları 
oluşturmaktaydı.38  

Dirliklerde hâss statüsünün kaldırılmasında, değişim ve dönüşüm sürecindeki problemlerin en 
aza indirilebilme düşüncesi etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim padişah hâsları daha önce 
de serbestiyet üzere tasarruf edildiğinden, şimdi de aynı şekilde malikâne üzere verilerek, 
yalnızca tevcih şekli değiştirilmiştir. Zirâ sancakta timâr tasarruf eden hak sahipleri varken, 
malikâne uygulamasını bütün sancağa uygulamak sorun yaratabilirdi. Bu nedenle devletin 
malikâne uygulamasının başında temkinli davrandığı düşünülmektedir.39 Bu bağlamda Adana 
sancağında bulunan Niğde sancak beyinin hâssı olan bazı köy ve mezra’alar, 1698 tarihinde 
Niğde sancak beyinin üzerinden ref’ edilerek Adana mukâta’asına dahil edilmiştir.40 Bunların 
1110/1699 tarihinde mîrî mukâta’a haline getirilip, malikâne üzere Mehmed, Ömer ve İbrahim 
adlı şahıslara verildiği belgelerden anlaşılmaktadır.41 Yine 1698 tarihinde Kıbrıs ve Birecik 

                                                           
37 Özvar, a.g.e, s.35-37. 
38 MAD 10160:4, 16 Zî’l-ka’de 1129 (22 Ekim 1717), “ Memâlik-i mahrûsemde Şam ve Haleb ve Diyarbekir ve Mardin 
ve Adana ve Malatya ve 'Ayıntab ve Tokad câniblerinde vesâ'ir ba'zı mahallerde vâli ve muhassıl ve voyvodaların taht-
tasarrufuna dâhil mîrî mukâta'ât Mısır Kahire kâ'idesi üzere i'mâr-ı memleket ve refâh-ı ra'iyyet içün fâ'izlerinin 
tahammülüne göre bir mikdâr akçe mu'accele ile ibtidâ müzâyede olunub mâlikâne fürûht olunmak üzere 1106 
senesinde hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şeref sudûr bulub ve ba'dehu 1108 senesinde dahi bi'l-cümle Rumili ve 
Anadolu eyâletlerinde vâki' havâss-ı hümâyûn ve mîrmîrân ve mîr-livâ dahi mâlikâne vermek üzere başka hatt-ı 
hümâyûn sâdır olduğu Başmuhâsebede mukayyed bulunmuşdur.....” 
39 Ayrıntı için bk. BOA.A.DFE. d.:148; (Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, C.I, İstanbul 1314) Mukâta’a alanları gittikçe geniş 
bir alana yayılırken, bir taraftan da timâr tevcihlerine devam etmekteydi. Zirâ timâr sistemini tamamen kaldırmak, 
problemi çözmekten çok, yeni problemler yaratabilirdi. Bu bağlamda XVII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde timâr 
sistemi klasik dönemdeki temel işlevlerini yerine getiremese de timâr tevcihlerinin yapıldığı görülmektedir. 
40 MAD 2041:5. 
41 bk. MAD 9893:24-25, 26 Şa’bân 1116 (24 Aralık 1704), “…Sâbıkan Adana Beğlerbeğisi Hüseyin dâme ikbâlehu D. H. 
'arz gönderüb mukaddemen eyâlet-i Adana'nın hîn-i tahrîrinde Niğde beğlerine hâss kayd olunan mezâri' mürûr-ı 
eyyâm ile Trablus Beylerbeğisi hâssı deyu zabt olunub mezâri'-i mezbûreden mâlikâne zuhûrunda  'Ali zîde kadrihuya 
berât-ı 'âlişân ile mâlikâne der-'uhde olunan Narlıca mezra'ası hâric-i ez-defter olmağla bâc-ı bazar ve hakk-ı bast ve 
resm-i kassâbân 6000 akçe yazu ile zamm ve ilhâk olunub lakin elsine-i nâsda yol basdı deyu meşhûr olub 
mukaddemen Adana vâlileri tarafından bir kaç müddet zabt olunub rüsûmât-ı merkûm ber-mûceb-i defter cerid 
mukâta'ası emîni tarafından dahl olunmak îcâb eylediği hüccet-i şer'iyye olmağla hâlâ emîn-i mezbûr tarafından 
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beylerbeyine ait toplamda 1150 akçe mâli olan mukâta’a alanlarının da havâss-ı hümâyûn’a 
aktarılıp, Adana mukâta’asına eklendiği ve 1699 tarihinde de malikâne üzere verildiği 
görülmektedir.42 1698 tarihinde 63885 akçe mâl ile Adana mukâta’asına dahil edilen hâslardan 
birisi de mîrmîrân-ı hâshâ-i Haleb mukâta’asıdır. XVIII. yüzyılın başlarından itibaren adı geçen 
mukâta’aya ait olan alanlar Adana mukâta’asından ayrılarak, malikâne üzere verilmiştir. Örneğin 
1700 tarihli bir belgeden Haleb hâssı mukâta’asına ait yıllık 300 guruş mali olan mabeyn-i 
nehreyn resm-i kışlağı her yıl mâlini Adana beylerbeyine vermek üzere Mehmed’e malikâne 
üzere ilzâm edilmiştir.43 Yine İfrâz-ı Zû’l-kadriyye mukâta’asının 1703 yılında hâss statüsü 
kaldırılıp Adana eyaleti mukâta’asına bağlanmıştır.44 

Malikâne uygulamasının ilk yıllarında sancağın kazâ/nâhiyelerinde mukâta’a-i tahmis-i kahve ve 
şem’hâneyle birlikte yaklaşık 74 adet köy ve mezra’a malikâne verilmek üzere müzâyedeye 
çıkarılmış, toplamda 14581,5 guruş mu’accele gelirinin 14020,5 guruşunu köy ve mezra’alar, 
561 guruşunu da tahmis-i kahve ve şem’hâne mukâta’asının gelirleri oluşturmuştur. Buna göre; 
ilk yıllarda mu’accele gelirinin % 96.15’i köy ve mezra’alardaki vergi alanlarından sağlandığı 
söylenebilir. Yine toplamda 8713,5 guruş mâl adı verilen yıllık verginin de %95.29’u köy ve 
mezra’alardan tahsil edilmiştir.45 (bk. Ek:1)  

Bölgede eyalet mukâta’âtı dahilinde olup mâllerini Adana valilerine ödeyen malikâneler olduğu 
gibi, aynı zamanda Adana mukâta’atından ifrâz edilerek (bk. Ek:2) malikâne verilen ve mâllerini 
hazîne-i âmireye gönderen ve yalnızca merkeze karşı sorumlu mukâta’alar da vardı ve sayıları 
da gittikçe artmaktaydı. Valinin ilzâmında olan mukâta’aların, Adana mukâta’âtından ifrâz 
edilmesinin en önemli nedenleri arasında, vergi konusunda hem reâyâya yapılan zulm 
gelmekteydi. 1719 tarihli bir belgeden valilerin zulmü nedeniyle re'âyânın perâkende ve perişan 
olması üzerine malikâne sahibinin merkeze arz gönderdiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine “111 
avârız ve bedel-i nüzul hânesinin 1200 guruş mâli olan Dündarlu ve tevâbi'i mukâta'ası ma'a 
avârız ve bedel-i nüzul” Adana iltizâmından ayrılarak Dündarlı mukâta'asına bağlanmış ve 

                                                                                                                                                                                     
müdâhale olunub yedinde olan defter ve hüccet minvâl-i muharrer üzere olduğu mîrmirân-ı mûmâ-ileyh 'arz ve i'lâm 
etmeğin hâzîne-i 'âmiremde mahfûz olan defter-i hâkâniyyenin icmâl ve mufassalına mürâca'at olundukda Sarıçam 
nâhiyesine tâbi' bâc-ı bazar ve hakk-ı bast ve resm-i kassâbândır 2425 cem'ân ma'a gayrihi Niğde sancâğı 
mülhakâtından 1110 târîhinde mîrî mukâta'âta ilhâk olunub ve yine nâhiye-i merkûma tâbi' senede 22000 akçe yazu 
ile mahsûl-ı kürehâ-yı âhen ma'a âhen-giren Adana sancâğı beği hâssı mülhakâtından iken 1108 târîhinde havâss-ı 
hümâyûnuma ilhâk ve ber-vech-i malikâne Mehmed ve 'Ömer ve İbrahim'e verilmek üzere Nişâncı kalemiyle tashîh 
olunmağın…..” 
42 MAD 2041:5. 
43 bk. AŞS 101:211 “Adana sancâğı'nda vâki' Haleb Beğlerbeğisi hâssı olan köylerin 1500 guruş mâli ve 300 guruş 
resm-i kışlak ve Mabeyn-i nehreyn mukâta'asının toplamı 1800 guruş mâli olub bundan âkdem beylerbeyi 
hassılığından ref' ve 1110 senesinde havâss-ı hümâyûnuma ilhâk ve 1800 guruş mâli ile Adana eyâleti mukâta'âtına 
ilhâk olunub zikr olunan köyler ve resm-i kışlâk-ı mabeyn-i nehreyn maktû'unun her sene mâli olan 1800 guruş 
Adana beğlerbeğine teslîm eylemek üzere ber-vech-i malikâne Mehmed'in 'uhdesinde olub….” 
44Bk. AŞS 3:99; Adı geçen mukâta’anın birkaç defa Adana eyâleti mukâta’asından ayrıldığı görülmektedir. Ayrıntı için 
bk. Tatar, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında…, s. 192; Ancak kısa bir dönem sonra Adana mukâta’asından ayrılan İfrâz-ı Zû’l-
kadriyye mukâta’ası, tekrar 1706 tarihinde Adana beylerbeyinin ilzâmında olan Adana mukâta’atına dahil edilmiştir. 
Bk. AŞS 104:49; MAD 2041:6-7 “Emîrü'l-ümerâ'il-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zû'l-kadri ve'l-ihtirâm sâhib-i 'izzi 
ve'l-ihtişâm el-muhtassu bî-mezîd-i 'inâyeti'l-meliki'l-'alâ sâbıkân cebeci başı olan Mustafa dâme ikbâlehu tevkî'-i 
refî'-i hümâyûn vâsıl olucak ma'lûm ola ki sen yarar ve emekdâr ve her vechile 'inâyet ve sezâvâr-ı 'âtıfet olduğun 
ecîlden hâlâ hakkında mezîd-i 'inâyet-i 'aliyye-i şâhâne ve mezîd-i pâdişâhânem zuhûra getürilüb işbu sene-i semân 
'aşereti ve mi'e ve elf Saferinin 14. gününden Adana beğlerbeğiliğine ifrâz-ı Zû'l-kadriyye mukâta'âtı inzimâmıyla sana 
tevcîh ve 'inâyet edüb i'lâm içün ta'yîn olunmuşdur…….”; “İfrâz-ı Zû’l-kadriyye hâssı mukâta’ası Adana sancağında 
geniş bir alana yayılmıştı ve geliri yüksek mukâta’a alanları arasında idi. 1704 tarihli bir defterden 1500 guruş mâli 
olan adı geçen mukâta’anın, Adana mukâta’asından ayrılarak malikâne üzere verildiği anlaşılmaktadır. 1704 tarihinde 
Adana mukâta’asından ayrılıp malikâne verilen 41273 guruş mukâta’a gelirleri arasında %3.63 guruşluk bir orana 
sahip olduğu görülmektedir.” 
45 D.BŞM.MHF 2/14088/A. 
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mukâta'a mâli ile beraber tahsîl edilerek hazineye teslim edilmesine karar verilmiştir.46 

20 Şa’bân 1108/ 14 Mart 1697 tarihli başka bir örnekte de Adana beylerbeyi hâssından olan 
Sarıçam nâhiyesinde bulunan “defter-i icmâl ve mufassalda 22000 akçe yazısı olan mahsûl-i 
kürehâ-yı âhen der-cebel-i giren ma'a âhen-giren” madenlerinin epey süredir işlenmediğinden 
Adana mukâta'âtından ifrâz edilerek “her sene mâlini Asitâne-i sa'âdet hazînesine teslîm olunmak 
şartıyla” yapılan müzâyedede 1696 Martından itibaren Mehmed ve Ömer ve İbrahim'e malikâne 
olarak verildiği görülmektedir.47 

XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğine gelindiğinde köy ve mezra’alardan tahsil edilen mâl ve mu’accele 
oranları, malikâne uygulamasının ilk yıllarına göre diğer mukâta’a alanları karşısında azalmıştır. 
Zira, 81076 guruş mâlin %50.27’sini tek başına “Hashâ-i ifrâz-ı Zû’l-kadriyye ve tevâbi’hâ” 
mukâta’ası oluşturmuştur. Bunu % 8.58 ile Adet-i ağnam nâhiye-i Dündarlu ve tevâbi’i 
mukâta’ası, % 8 ile İhtisâb-ı Adana ve tevâbi’i mukâta’ası, %5,5 ile Resm-i İspence mukâta’ası, % 
5,1 ile Hashâ-i mîrmirân-ı Haleb ve tevâbi’i mukâta’ası, %3,56 ile de mahsûl-i gürehâ-yı âhen 
mukâta’ası takip etmektedir. Köy ve mezra’alardan tahsil edilen mâlin oranı ise toplamda 
%10.11’e düşmüştür. Yaklaşık %8.4’lük bir oran ise diğer mukâta’a alanlarından tahsil 
edilmiştir.48 

Görüldüğü üzere Adana sancağında mâlikâne uygulamasının ilk yıllarında, öncelikle köy ve 
mezra’alar müzâyedeye çıkarılmıştır. Bu bağlamda hem mu’accele hem de mâlin, tahmis-i kahve 
ve şem’hâne mukâta’aları dışında % 95.29’unun köy ve mezra’alardan olduğu söylemek yanıltıcı 
olmaz.49  

SONUÇ 

Osmanlı maliyesi ve uygulamaları, sadece maliye tarihi açısından değil, tüm iktisat yazını 
açısından değerli bilgiler içermektedir. Bu araştırmamızda üzerine ışık tutmaya çalıştığımız 
iltizâm sisteminin; Osmanlı maliyesi için önemli bir vergi tahsil yöntemi olduğu ve dönem 
dönem, idarenin ihtiyaçlarına göre bünyesinde değişikliklere uğradığı görülmektedir. 

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren dünya sisteminde yaşanan yeni koşullara uyum sağlayabilmek 
için değişim ve dönüşüm geçiren devletin her zamankinden -özellikle savaşlarda- daha fazla 
nakit paraya ihtiyacı olduğundan, XVII. yüzyılın sonlarından itibaren mîrî mukâta’alaşma 
sürecini hızlandırarak, iltizâm sistemi içerisinde malikâne adı verilen yeni bir uygulamayla 
gelirlerini artırma yoluna gittiği görülür. Yani devlet iltizâm sistemi içerisindeki açmazların 

                                                           
46AŞS 18:66 “....hazîne-i 'âmiremde mahfûz olan Baş muhâsebe defterlerine nazar olundukda Tarsus sancağı ve 
Karaisalı ve Hacılı ve Sarıçam nâhiyesinden mâ'adâ Adana eyâletinin 3687 guruş 'avârız ve bedel-i nüzul-ı mâl olub 
mâlleri mukâta'alarına dâhil ve eyâlet-i mezbûre mukâta'âtı mülhakâtından olduğu ve Dündarlı nâhiyesinin 111 
'avârız ve bedel-i nüzul hânesi olub 1200 guruş mâli olduğu mevkûfâtdan der- kenâr ve vech-i meşrûh üzere 1132 
senesinde Adana iltizâmından ifrâz ve Dündarlı mukâta'asına zamm ve ilhâk ve mukâta'a mâli ile ma'an tahsîl ve 
teslîm-i hazîne olmak üzere mahalle kayd ve ve emr-i şerîfim verilmek bâbında iftihârü'l-ümerâ ve'l-ekâbir bi'l-fi'il 
Baş defterdârım olan İbrahim dâme 'uluvvuhu telhîs etmeğin imdi telhîs mûcibince mahalline kayd olunmak bâbında 
fermân-ı 'âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 'amel 
edüb zikr olunan Dündarlı nâhiyesinin 'avârız ve bedel-i nüzulu 1132 senesinde zabt ve senevî 1200 guruş mâli beher 
sene malikâne üzerine olan Dündarlı mukâta'asıyla ma'an hazîne-i 'âmireme edâ ve kalemiyyesin verüb hesâbı görüb 
mîrî ile ibrâ-yı zimmet etdirdesin.....”  
47 D.BŞM.ADM 8:118, 20 $a’bân 1108 (14 Mart 1697) “Mîr-livâ-i Adana havâssından Adana sancâğında Sarıçam 
nâhiyesinde defter-i icmâl ve mufassalda 22000 akçe yazısı olan mahsûl-i kürehâ-yı âhen der- cebel-i giren ma'a âhen-
giren mâlî 2500 guruşa olmak üzere Adana mukâta'âtından ifrâz ve beher sene Asitâne-i sa'âdet hazînesine teslîm 
olunmak şartıyla beyne'n-nâs müzâyede ve rağbât-ı münkatı' olundukda 5200 guruş mu'accele ile karâr-dâde olmağla 
1108 Martından mâlin beher sene Asitâne-i sa'âdet hazînesine edâ ve kalemiyyesin verüb hesâbın görmek üzere 
Mehmed ve 'Ömer ve "İbrahim zîde mecdihuma sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûmum mûcebince şürûtuyla 
te'bîden malikâne mutasarrıf olmak.....” 
48D.BŞM.d./1361.  
49 D.BŞM.MHF  2/14088/A. 
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aksine, malikâne uygulamasıyla vergi kaynağı üzerinde bir koruma kalkanı yaratarak devlet 
maliyesine olumlu bir katkı sağlamayı öngörmüştü. Nitekim dönemin bütçe kayıtlarında da 
görüldüğü üzere, malikâne uygulamasının ilk yıllarında sağlanan gelirler sayesinde bütçe 
açıklarını kapatabildiği aşikârdır. 

Araştırmamız uzun soluklu bir çalışmayı gerektirdiğinden birinci aşamasında, idârî ve malî 
sorunlara bir çözüm olarak uygulamaya konulan malikâne yöntemi çervesinde dönemin mâlî 
tarihi aydınlatılmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada ise devletin malî uygulamalarındaki 
farklılıkların, yeni yönetim sorunlarına yol açıp açmadığı analiz edilerek, devlet ve toplum 
ilişkilerinde yarattığı değişimler kapsamında yöneticilerin hem birbirleriyle hem de toplumla 
olan ilişkileri ve bu ilişkilerin ardında yatan uzlaşma yöntemleri ortaya konulacaktır. 
Nihâyetinde dönemin malî tarihine katkıda bulunan çalışmamızı, XVIII. yüzyıla özgü, taşra yönetim 

mekanizmasının yeni öznelerinin ortaya konulması takip edecektir. 

Son söz olarak, bu tür mikro örnekler üzerinden yapılan çalışmaların artmasıyla, iltizâm sistemi 
ve bu sistemin bünyesinde yer alan farklı uygulamalar hakkında daha kapsamlı sonuçlara 
ulaşılacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 

Ek 1. Malikâne Uygulamasının İlk Yıllarında Adana Sancağında Malikâne Olarak Verilen 
Vergi Alanları 

Tarih Mukâta’a/maktû Mâl Mu’accele Birim 

1695-1705 Mezra’a-i Çoğun 350 1160 Esedî/gurus 
“ Mezra’a-i Yassıviranı 275 760 “ 
“ Mezra’a-i Pireçorlu 300 850 “ 
“ Mezra’a-i Hereketlü 170 325 “ 
“ Mezra’a-i Küçükkend 150 150 “ 
“ Mezra’a-i Gökishaklu 130 350 “ 
“ Mezra’a-i Hurmacık 6,5 68 “ 
“ Mukâta’a-i Tahmis-i Kahve 350 401 “ 
“ Mezra’a-i Turunçlu 382 150 “ 
“ Mezra’a-i Hacılu 300 350 “ 
“ Mezra’a-i Aktaş 30 60 “ 
“ Mezra’a-i Derziviranı 25  “ 
“ Mezra’a-i Şehrikâr 80 85 “ 
“ Mezra’a-i Turda 80 400 “ 
“ Mezra’a-i Karabük ve Yenice Kilise 200 112 “ 
“ Mezra’a-i Kamberî 75 45 “ 
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“ Mezra’a-i Kenzürge ve Kamışlu 80 30 “ 
“ Mezra’a-i diğer Küçükkend 70 50 “ 
“ Mezra’a-i Kenzürge ve Kamışlu 315 350 “ 
“ Mezra’a-i  Çöl 318 360 “ 
“ Mezra’a-i Gökmil 50 170 “ 
“ Şem’hâne-i Adana 60 160 “ 
“ Mezra’a-i Büyükurd viranı 80 136 “ 
“ Mezra’a-i Kilise 120 160 “ 
“ Mezra’a-i Halıca (Derduz) 100 160 “ 
“ Mezra’a-i Kâfirkıran 100 71 “ 
“ Mezra’a-i Devletgelü 150 300 “” 
“ Mezra’a-i Tokmak 55 85 “ 
“ Mezra’a-i İki Kilise Bucağı 10 150 “ 
“ Mezra’a-i Sandıklu 75 27 “ 
“ Mezra’a-i Avretgelü 68 53 “ 
“ Mezra’a-i Adatepe 60 66 “ 
“ Mezra’a-i Narlıca 110 260 “ 
“ Mezra’a-i Hazırlu 160 135 “ 
“ Mezra’a-i Meşhed Alanı 68 91 “ 
“ Mezra’a-i Külehâ-yı Küçük 120 230 “ 
“ Mezra’a-i Kervansaray 225 350 “ 
“ Mezra’a-i Selimköy 30 36 “ 
“ Mezra’a-i Dikenlücetaş 55 61 “ 
“ Mezra’a-i Ağcakilise 35 70 “ 
“ Mezra’a-i Yıldırım 130 938 “ 
“ Mezra’a-i Kumluköy 75 160 “ 
“ Mezra’a-i Kızılcaali 85 101 “ 
“ Mezra’a-i Bakırhan 70 60 “ 
“ Mezra’a-i Kösnüc 40 94 “ 
“ Mezra’a-i Çobanbükü 23 100 “ 
“ Mezra’a-i Hacılu 85 156 “ 
“ Mezra’a-i Pınar Mavtizli 415 320 “ 
“ Mezra’a-i Küpe 120 165 “ 
“ Mezra’a-i Eğerli 12 19 “ 
“ Mezra’a-i Hocakendi 260 155 “ 
“ Mezra’a-i Külahlı 300 240 “ 
“ Mezra’a-i Karakuyu 90 150 “ 
“ Mezra’a-i Karakuyu 60 35 “ 
“ Mezra’a-i Karakol 70 200 “ 
“ Mezra’a-i Böğri 90 125 “ 
“ Mezra’a-i Runguş 60 52 “ 
“ Mezra’a-i Narlıca 5 8 “ 
“ Mezra’a-i Şeker 37 100 “ 
“ Mezra’a-i Yadigar Işıklı 102 260 “ 
“ Mezra’a-i Dibazi 60 150 “ 
“ Mezra’a-i Sagîrviran 132 130 “ 
“ Mezra’a-i Turluca 98 100 “ 
“ Mezra’a-i Ilıcak 32 100 “ 
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“ Mezra’a-i Kamışlu 100 120 “ 
“ Mezra’a-i Avcı 55 55 “ 
“ Mezra’a-i Tuldarık 60 60 “ 
“ Mezra’a-i Gemerek Yınaloğlu 18 50 “ 
“ Mezra’a-i Değdik 50 50  

Ek 2. Adana Mukâta’âtından İfrâz Edilerek Mâllerini Hazîne-i Âmireye Veren Mukâtalar 
ve Mâlleri50 

Tarih Mukâta’a/Maktû’ Mâl/Akçe 
1699 'Avârız ve bedel-i nüzul-ı eyâlet-i Adana ber-vech-i maktû' 5577,5 

“ Resm-i dönüm-i duhân-ı Adana 1500 
“ Gümrük-i duhân-ı Adana 1500 
“ Mahsûl-ı keştî-i Adana 30 
“ Bâc-ı 'ubûr-ı Dülek 4000 
“ Mukâta'ât-ı Anavarza 1750 
“ İhtisâb ve bâc-ı bazar ve 'ubûr-ı cisr 36430 
“ Maktû'-ı bağçehâ-i Adana 600 
“ Mukâta’a-i öşr-i kovan 300 
“ Mukâta’a-i resm-i kşlak 4500 
“ Mukâta’a-i resm-i ispençe 2500 
 Mukâta’a-i resm-i sipâhizâdegân-ı Karakışla - 
“ Resm-i camus-ı Adana - 
“ Boyâhâne-i Adana 300 

 

 

                                                           
50 AŞS 101:146/234-35. 


