
OSMANLI TAPU 

DAVALARI 
1800’lü ve 1900’lü yıllara ait Osmanlı tapuları, 1925 yılından 

itibaren kadastro işlemi görmeye başlamıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti Kadastro Kanunlarına göre yapılan kadastro 

çalışmalarında Osmanlı Tapulu taşınmazın kimin adına tespit 

gördüğü önemli bir konudur. Bu durumun tespiti için ilgili 

kurumlarla yazışma ve tapu müdürlüklerinde araştırma 

yapmak gerekir. 

Avukat Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, Osmanlı Tapusu 

alanında çalışmalar yapmakta, somut olayın şartlarına göre 

taşınmazın durumunu değerlendirerek hukuki danışmanlık 

ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

 



 

 

Osmanlı Devletinde Arazi 

Düzenlemeleri 

Osmanlı devletinde nüfus, arazi ve emlakin tespit ve 

kaydedilmesi işlemine tahrir, bu bilgilerin kaydedildiği deftere 

de tapu tahrir defteri denirdi. Bu kayıtlar düzenli olarak 

tutulur ve bir bölgenin fethedilmesi ardından hemen ilk tahrir 

yapılırdı. Vergi gelirlerinde ki artış-azalışlar ya da yeni bir 

padişahın tahta çıkması gibi sebeplerle de kayıtlar ortalama 

15 – 30 yılda bir yenilenirdi.  

Tahrirde şehir, kasaba, köy ve çiftlikler birer birer dolaşılarak 

buralarda oturan vergi mükellefleri yazılır; bunun yanında 

topraklı ve topraksız köylüler ayrı ayrı kaydolunurdu.   



Osmanlıda tahrir çalışması daha çok mali amaçlar güdülerek 

yani vergi toplamak amacıyla yapılmıştır. Tahrirler sonucu, 

2350 cilt defter tutulmuştur. Tahrir defterlerinin tutulduğu 

dönemde henüz Osmanlı tapu uygulaması yoktur, tahrir 

defterleri taşınmazın kim tarafından kullanıldığını gösteren 

çeşitli bilgiler içerir. Tapu uygulamasının başlamasıyla bu 

defterlerdeki taşınmazların kullanıcıları Osmanlı tapusu sahibi 

olmuştur.  



 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde taşınmazların tapu 

defterine kaydı ve maliklerine tapu senedi verilmesine 1263 

(1847) yılında çıkarılan Tapu Nizamnamesi ile başlanmıştır. 

Özel mülkiyete ilişkin tapu sicil düzeni ilk defa bu Nizamname 

ile gündeme gelmiştir. Daha sonra ise belirli tarihlerde aralıklı 

olarak arazi ve emlak yoklamaları yapılmıştır. 



1274 (1858) tarihli Arazi Kanunnamesi ise teknik anlamda ve 
toprak hukuku konusunda düzenlenmiş ilk temel kanundur. 
Arazi Kanunnamesinin 1. maddesine göre arazi beş bölüme 
ayrılmaktadır: 
 
1- Mülk (Memluk) Arazi: Özel mülkiyet kapsamına giren arazi 
türüdür. Gerçek ve tüzel kişiler mülk araziye malik 
olabilirlerdi. 
 
2- Miri (Emriye) Arazi: Mülkiyet hakkı Devlete ait olan 
arazidir. Devlet bu araziden yararlanma hakkını süresiz olarak 
kişilere muaccele denilen ve arazinin değerine göre alınan bir 
miktar para karşılığı devrederdi.  
 
3- Metruk Arazi: Yararlanma hakkı kamuya ya da belli bir köy 
veya kasaba halkına ayrılmış veya tahsis edilmiş yerlerdir. 
Yollar, Meralar, Yaylak ve Kışlak gibi benzeri yerler bu tür 
araziyi oluştururdu. 
 
4- Mevat Arazi: Tarıma elverişli olmayan topraklardır. 
Arazi Kanunnamesi Madde 6 ve Mecelle Madde 127’e göre 
imar ve ihya ile kazanılması mümkün olan arazilerdir. 
 
5- Vakıf Arazi (Arazi-i Mevkufe): Gelirleri cami, medrese, 
hastane, imarethane, han ve hamam gibi topluma hizmet 
veren kuruluşların masrafları için ayrılmış arazilerdir. 
 

Osmanlı Arazi Defterleri 
 
Zabıt Defterleri; kadastro öncesi taşınmaz bilgilerinin yer 
aldığı defterdir. Kadastro öncesi tapu bilgileri zabıt defterine 



başvuru sırasına göre işlenmiştir. Defter üzerinde taşınmaz 
mülkün cinsi, miktarı,  sahibi, mutasarrıfı, dayanak tapu 
belgesi, sınırları gibi bilgiler yer alır. Gayrimenkullerin 
yüzölçümleri, zabıt defterleri içerisinde belirtilir fakat bu yüz 
ölçümler taşınmazın kadastrosu yapıldıktan sonra kesinleşir. 
Zabıt defterinden taşınmazın kadastro öncesi hangi 
hareketlilikleri yaşadığı öğrenilir. 

 
 
Zabıt defterinde kadastro öncesi bilgilerin yer alması 
nedeniyle taşınmazın ada parsel numarası bulunmaz. Zabıt 
defterlerinde taşınmaz sınırları garben, şarken, cenuben, 
şimalen ifadeleri ile belirtilir.  
 
Zabıt defterlerinin çoğu Osmanlıca olup ilgili kurumlarda 
bulunan bu defterler dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
 
Derdest defterleri; Osmanlı tımar düzeni hakkında önemli 
veriler içeren defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu 
defterlerde dirlik türleri, dirlik gelirlerini oluşturan yerler ve 



gelirleri, dirlik sahiplerinin adları, meslekleri/nitelikleri, sahip 
oldukları hisse sayısı, berat tarihleri bulunmaktadır. 
 
Temettuat Defterleri; 19. yy Tanzimat dönemi reformlarının 
etkisi altında vergi alanında reform yapılması konusu öncelikli 
olarak ele alınmıştır. Bu amaçla devlet gelirlerinin kontrol 
altına alınması, vergi konusundaki aksaklıkların düzeltilmesi, 
vergi mükelleflerinin tespit edilmesi ve bütçe dengesinin 
oluşturulması amacıyla ülke kapsamında sayımlar yapılmıştır. 
Adına “Emlak, Arazi, Hayvanat ve Temettuat” sayımları 
denilen bu sayımlar sonucu, yirmi bine yaklaşan defter serileri 
oluşmuştur. Temettuat Defterleri olarak adlandırılan bu 
defterler; mal, hayvan, arazi ve yaşayan vatandaşların 
malvarlıklarının hane bazında kaydedildiği resmi defterlerdir.  
 
Mufassal Defterleri; Defterhâne’de muhafaza edilen tahrir 
defterleri içerisinde en önemlisi olup sancak ve bazen de daha 
geniş kapsamlı olarak eyalet düzeyinde tertip edilen 
defterlerdir. Bu defterler her bir sancak ve kazadaki öşür ve 
rüsumu mahalle mahalle, köy köy yazmaktadır. Yani kasaba 
ve köylerdeki vergi ile mükellef reayanın isimleri ile arazinin 
kimin dirliği, mülkü veya vakfı olduğunu, senelik hâsılatının 
miktarını ve neler yetişip, ne kadar vergi ödendiğini gibi her 
türlü teferruatı ihtiva etmektedirler. 
 
Yoklama Defterleri; 1288 (1872)- 1299 (1883) tarihleri 
arasında oluşturulan kayıtlar yoklama usulüyle yapılan 
yazımlar sonucunda oluşturulmuştur. Yoklama çalışmalarında 
tarla, çayır, yoncalık, mer’a, yaylak ve kışlak gibi taşınmaz 
malların nitelikleri belirlenmiş ve bu yerlerin şehir, köy, mevkii 
ve sınırları belirtilmiş ve tahmini yüzölçümleri yazılmıştır. 



Arazi Kanunnamesinin 78. maddesi hükümleri uygulanmak 
suretiyle araziye zilyed olan ve tasarruf etme hakkına sahip 
olanların kimlikleri de yazılmıştır. 
 
Hüccet Defterleri; Bir kimsenin sahip olduğu mülk araziye ait 
şer’i mahkemelerce verilen ve mülk arazinin edinme nedeni 
ile hudutlarını gösteren belgedir. Genellikle her hüccette 
davacı (mukır), davalı (mukarrun leh) ve bu iki taraf arasında 
dava konusu olan mesele olmak üzere üç temel unsur 
bulunur. Kadı huzurunda görülen dava neticesinde duruma 
göre hüccetin aslı taraflara verilir, sûreti de deftere 
kaydedilirdi. 
 
Hazine-i Hassa Defterleri; Osmanlı Devletinde kurulmuş 
bulunan Hazine-i Hassa Nezaretindeki Emlaki Hümayun 
komisyonları hanedan mensuplarına ait taşınmazların akid ve 
tescil işlemlerini yapmak kayıtlarını tutmakla 
görevlendirilmişti. Sonradan bu usulle tutulan kayıt ve 
defterler 1 Kasım 1920 tarihli Kanunla tapu idarelerine 
devredilenlerin tapu kaydı hükmünde sayıldığı açıklanmıştır. 
Bu tür senetlere Hazine-i Hassa senetleri denir. 
 

Osmanlı Tapularında Geçen Hisse 
Oranları 

Nısıf: 1/2, yarısı 

Sülüs: 1/3’ü 

Sülüsan (sülsan) : 2/3’ü 



Rub‘ : 1/4 

Râbi‘ : Dördüncü 

Râbi’an: Dördüncü olarak 

Hums: 1/5 

Südüs: 1/6 

Subu‘ : 1/7 

Sümün: 1/9 

 

Osmanlı Tapularında Bulunan Ölçüler 

Eski yüzölçümü birimleri: 

1 Atik Dönüm :  918,672m2. 

1 Atik Evlek :  229, 668 m2. 

1 Arşın kare : 0,57417 m2. 

1 Cedid Dönüm : 2500 m2. 

1 Cedid Evlek : 100 m2. 

1 Cerip : 2067,012 m2. 

1 Zira : 0,57417 m2. 

 

Eski uzunluk ölçü birimleri: 



1 Fersah : 5685 m. 

1 Berid : 22740 m. 

1 Merhale : 45480 m. 

1 Kara mili : 1895 m. 

1 Kulaç : 1,895 m. 

1 Arşın : 0,75774 m. 

1 Parmak : 0,03157 m. 

1 Urup : 0,085 m. 

1 Endaze : 0,65 m. 

1 Adım : 0,75774 m. 

1 Hatve : 0,75774 m. 

 

Eski Tapu Kayıtlarında Geçen 
Takvimler ve Tarihlerin Bugünkü 
Karşılıkları 
 

Hicri Takvim 
 
Hicrî takvim Hz. Muhammed′in ölümünden sonra, günlerin 
hesaplanması konusunda ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar 
üzerine düzenlendi. Hz. Muhammed’in Mekke′den Medine′ye 
göç yılı yani hicret yılı olan 622 Miladi yılı bu takvimin 



başlangıç yılı kabul edildi. Hicretin gerçekleştiği ayın 
Muharrem ayı olduğu anlaşılınca takvimin başlangıç ayının da 
Muharrem olması kararlaştırıldı. Böylece 1 Muharrem gününe 
denk gelen 16 Temmuz 622 Milâdî tarihi Hicrî takvimin 
başlangıç günü oldu. 

 
Hicrî yılı Milâdî çevirmek için Hicrî yıl 33’e bölünecek, bu 
bölümden arta kalan sayı dikkate alınmadan bölüm olarak 
elde edilen sayı Hicrî yıldan çıkartılıp 622 sayısı eklendiğinde 
Milâdî yıl bulunmuş olacaktır. 
 
Örneğin 1391 yılının Milâdî karşılığını bulalım: Önce Hicrî sayı 
olan 1391′i 33′e böleceğiz. Karşımıza sonuç olarak 42, kalan 
sayı olarak da 5 çıkmaktadır. Bu kalanı hesaba katmadan Hicrî 
rakam olan 1391′den bölüm olarak tespit edilen 42′yi çıkarıp, 
kalana 622′yi ilave edeceğiz. Bu durumda; 
 
1391 : 33 = 42, kalanı 5. 
1391 – 42 = 1349 
2121 
1349 + 622 = 1971 
Sonuç olarak Hicrî 1391′in karşılığı Milâdî 1971′dir. 
 
Tapu Kayıtlarında H.1263 (M.1847) ila H.1287 (M.1871) 
Tarihleri Arasında Hicrî (Arabî) Takvim Kullanılmıştır. 
 

Hicrî / Arabî Takvim Ayları: 
 
Muharrem    محرمم  I. Ay 
Safer   صفرص   II. Ay 
Rebi‘ü’l-evvel   را عیرب االول    III. ay 



Rebi‘ü’l-âhir   ر عیرب االخر    IV. ay 
Cemâziye’l-evvel   جایجماذ االول    V. ay 
Cemâziye’l-âhir  جیجماذ االخر    VI. ay 
Receb  رجبب   VII. ay 
Şaban  شعبانش  VIII. ay 
Ramazan   رمضانن  IX. ay 
Şevval  شوالل  X. ay 
Zilka‘de   Z.Kade  ذا یذ ەالقعد   XI. ay 
Zilhicce  Z.Hicce  ذیذ ەالحج   XII. Ay 
 

Rûmî Takvim 
 
Rûmî sene M.Ö. 46′da Roma İmparatoru Jül Sezar adına 
düzenlen takvim esasına dayanır. Yılbaşı Mart kabul edilir. 
Rûmî sene ile Hicrî sene arasında süre farkı vardır. Hicrî 
ayların 29 veya 30 gün sürmesi, bu aylarla, Milâdî aylar 
arasında yılda 10 günlük farkın oluşmasına neden oldu. 
Aradaki bu fark, her 33 yılda bir Hicrî yılın Milâdî ya da Rûmî 
yıldan düşürülmesine neden olmuştur. Buna sıvış senesi 
denir.  
 
Rumi takvim 1925 yılına kadar mali işlemlerde kullanıldı. 
 
Rûmî seneyi bulmak için Miladi seneden 584 çıkartılır.  
 
Örneğin 1985 tarihini Miladi seneye çevirmek için 1985 – 584 
= 1401 şeklinde Rûmî seneyi buluruz. Rûmî seneyi Miladi 
seneye çevirmek için 1331 senesini ele alalım. Miladi seneye 
çevirmek için 1331 senesine 584 ekleriz. Bu durumda 1331 + 
584 = 1915 şeklinde Miladi sene bulunur. 
 



Tapu Kayıtlarında R.1287 (M.1871) ila R.1334 (M.1918) 
Tarihleri Arasında Rûmî Takvim Kullanılmıştır. 
 
Tapu kayıtları tutulmaya başladığı Hicri 1263 / Miladi 1847 
tarihinden itibaren miri araziye ait kayıtlarda Hicri takvim esas 
alınmış, H.1287/M. 1871 senesine kadar kullanılmıştır. Bu 
seneden sonra kayıtlarda Rûmî takvim esas alınmış, kimi 
kayıtlarda Hicri ve Rumi yan yana verilmiştir. 
 

Rûmî Takvim Ayları:  

 
Mart  مارت  Mart 
Nisan  نسان  Nisan 
Mayıs  سیما   Mayıs 
Haziran   رانیخز   Haziran 
Temmuz  تموز   Temmuz 
Ağustos  اغستوس   Ağustos 
Eylül   لولی   Eylül 
Teşrin-i Evvel   نیتش   اول   Ekim 
Teşrin-i Sânî     نیتش   ثان   Kasım 
Kânûn-ı Evvel  كانون اول    Aralık 
Kânûn-ı Sânî     كانون ثان   Ocak 
Şubat   شباط   Şubat 
 

Miladi Takvim 
Tapu Kayıtlarında 1926 (R.1342) tarihinden sonra Miladi 
Takvim kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 



Türkiye Kadastrosu 

 

Türkiye'de kadastro faaliyetlerine ilk kez 5 Şubat 1912 tarihli 

"Emvali Gayrimenkulenin Tehdit ve Tahriri Hakkındaki 

Muvakkat Kanun" ile Konya ilinin Çumra ilçesinde başlanıldı 

ancak 1. Dünya Savaşı nedeniyle kadastro çalışmalarına ara 

verildi. 

1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü adı altında teşkilat 

kuruldu ve 1925 tarihli 658 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe 

konuldu. 658 sayılı Kadastro Yasası’nın yürürlüğe girmesinin 

ardından 1925 yılı Mayıs ayından itibaren Ankara, İstanbul, 

İzmir, Bursa ve Konya’da modern anlamda ilk kadastro 

çalışmalarına başlanmıştır.  
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