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Dr. HALiL İNALCiK (T. T. K. Ügesi ve Ankara Üni
versitesi D. T. C. F. Tarih Doçenti), 1431 tarihli Timar 

· defterine göre Fatih devrinden önce timar sistemi : 

Bilindiği üzere, elimizde, İstanbul'un Devlet merkezi oluşun
dan önceki devre ait vesikalar pek mahduttur. Bunların arasında, 
bize, bilhassa XV. asrın ilk yarısında tim ar s i:; te m i hakkında 
zengin malzeme veren H. 835 tarihli Arvanya (Arvanid} sancağı 
tirnar defteri başta gelir. Bugün Başbakanlık Arşivi'nde bulunan 
bu defter (Tapu defterleri M 1/1), muahhar tarihlere ait pek çok 
nümunelerine rasladığımız bir icmal defteridir, yani, Arnavut
luk'ta Arvanya sancağındaki vergi kaynaklarının tirnarlar ara· 
sında nasıl taksimedilmiş bulunduğunu göstermektedir. Defterin 
ehemmiyetini arttıran bazı hususiyetleri vardır: Evvela, yeni 
fethedilmiş bir bölgeye tealliik etmektedir. Böylece, İmperator
luğun kuruluş devrinde yeni fethedilmiş bir memlekette Osmanlı 
hakimiyet ve idaresinin nasıl ve hangi prensipiere göre yerleştiği
ni göstermektedir. Saniyen, bu defter, Rumeli Beylerbeyi yanında 
bulunan bir s ur et- i d e f ter dir ve Arşiv'deki defter-i mufassal 
ve mücmellerin çoğunda görmediğimiz sonradan yapılmış kayıt
ları ihtiva etmektedir. H. 835 ten 859 tarihine kadar gelen bu 
kenar kayıtları, muhtelif bakımlardan çok ehemmiyetlidir. Ev
vela bunlar bize, bu çeyrek asırlık müddet içerisinde Osmanlı 
tarihi için birinci planda gelen Ar n a v u t 1 u k m e s el e s i n i n 
safhalarını aksettire.n en sağlam bir kaynak teşkil etmektedir. 
Öbür taraftan burada, o devirde yaşamış .belli başlı Osmanlı şah-si
yetlerine ait mühim biyografik malzeme bulunmaktadır. Yıldı
rım Bayezici'in Rumeli be}lerbeyi Hoca Firiiz paşaya, Ev
renos oğullarına, Lala Şahin, Zag~noz, Kasım, İshak, Hamza 
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paşalara burada muhtelif tarihlerde sık sık raslıyoruz. Mesela 
meşhur Zaganoz paşanın 1440 nis~ao ayında Saray'dan Hazinedar
başılıktaıi Arnavut-ili Sancak-beyliğine gönderildiğini görüyo
ruz. Keza defterde, Rumeli Beylerbeyinin hangi tarihte nerede 
oturduğunu bu kayıtlardan her ay için adım adım takip edebili
yoruz. Nihayet 25 senelik müddet içerisinde bu· has ve timar
larda yapılan değişiklikleri gösteren bu kayıtlar, bize tirnar sis
teminin bu devirde cart kanunlarını ve bütün hususiyetlerini 
meydana çıkarmak imkanını vermektedir. 

Beri taraftan defterin tahriri sırasında tirnarların eski 
durumu ile ilgili kayıtlar da alınmıştır ki, bunlar bizi, Çelebi 
Mehmed devrine, hatta Yıldırım Bayezid zamanına kadar götü
rüyor ve böylece defterin vesikalandırdığı devir Fatih'ten 
önce yarım asırlık bir zamanı içine almış oluyor. 

Defterin, Kanuni Süleyman devrindeki bir kısım icenal 
defterlerinden tertip itibariyle hemen hiç bir fark gösterme
ınesi de dikkate şayandır. Böylece anlıyoruz ki, Osmanlı diva
nında tahrir usulleri daha Fatih'ten önce mükemmeliyet dere
cesinde bulunuyordu ve sonradan bunlarda esaslı değişik

likler yapmak ihtiyacı hasıl olmamıştır. 
İmparatorluğun kuruluşundan önceki devri n, bilhassa te ş

k i 1 at bak ı m ı n da n e n mü h i m kaynağı bulunduğuna 
şüphe olmıyan bu defter, yakında Tarih Kurumu tarafından 

yayınlanmış olacaktır. Burada, sayın meslekdaşlarıma, defterdeki 
malzerneye dayanarak XV. asrın ilk yarısında Arnavutluk'ta tirnar 
sisteminin hususiyetleri üzerinde yaptığım araştırmanın neticele
rini kısaca arzedeceğim. 

Evvela saha yı tayin etmek gerekiyor: Ar va n ya adı Ar
navutların ve Bizanslıların Orta Arnavutluğa verdikleri Ar b a 
n i a kelimesinden gelmektedir. Bununla beraber defterde Arvan
ya sancağı kelimesi ile beraber Ar na v u t - i I i veya Ar va n it 
i 1 i sa nca ğı tabiri de sık sık geçmektedir. Malumdur ki, 
aynı Arbania'dan gelme rumca ~ r va n it e s kelimesi, Türkçe 
Ar va n it ve Ar na v u d kelimesine vücut vermiştir. 

Bu sancak sonradan Avianya sancağı adını alacaktır. Arvan
ya sancağı, defterin yazıldığı tarihte Argirikasrı (Argyrokastro
Ergiri) merkez olarak Sopot, Klisura, Kanİna, Belgrad, Tomar
ince, İskarapar, Pavlo Kurtik, Çartolos ve Akçahisar nahiyelerini 
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sı nırları içine almakta idi. Bu, bugünkü Güney ve Batı Arnavutluk 
demektir ve Berat, Elbasan.~ veTiran şehirlerini ihtiva etmektedir. 

Osmanlılar, Arnavutlug-a ne zaman girdiler ve tirnar siste
mi ne zaman yerleşti? Arnavut! uğu n ilk feth: teşebbüsler i hak
kında kaynaklardaki malumat ciddi bir tenkitten geçirilmemiştir. 

Umumiyetle 1385'de, Arnavut senyörları içinde en kuvvetiisi 
olan Il. Balşa'nın, Elbasan civarında Savra'da ezilmesi Arnavut
lukta Osmanlı hakimiyetine başlangıç sayılmaktadır. Bu darbeyi 
müteakip belli başlı Arnavut senyörları, Osmanlı hakimiyetini 
tanıdılar. Rumeli'de başlıca "uç, (serhad) merkezi sayılan Serez'e 
bundan önce Saruhan'dan sürülüp yerleştirilen Türkmenler şimdi 

. Makedonya'da zaptedilen yeni merkeziere geldiler. Üsküp, Sa
ruhanlıların reisi olan Paşa-Yiğit beyin Arnavutluğa ve Herseğe 
yaptığı akınlar için başlıca uç merkezi halini aldı {bak. Aşık 
paşa- zade, 61). Kosova savaşı ve Bayezici'in cülusundan sonra 
Anadolu beylikleriyle mücadele, Arnavutluk'ta harekatı 1394 e 
kadar geeiktirecek tir. Fakat 1394 - 1396 arasında padişahın gön
derdiği bir Osmanlı ordusu bu memleketi baştan başa dolaşarak 
Adriyatik kıyılarına indi. Galiba ilk yerleşmeler bu istil~dan 
sonra oldu. Ç ünkü Arnavutluk'taki hadiseler hakkında iyi bilgi 
edinmiş olan muasır müverrih Ha 1 k o k o n d y l as, Bayezici'in 
kuvvetleri tarafından Güney Arnavutluk senyörlannın yerlerin
den atılarak topraklannın zaptedildiğini söylüyor. Bizim Arvan
ya defterinde de, Bayezici'in Rumeli beylerbeg-i olan Hoca 
Ftruz ve Yakut paşaların Akça-hisar'da hırıstiyan ahaliye vergi 
muafiyeti için "temessük, verdikleri hakkında bir kayıt bulunuyor. 
Defterde Bayezid devrine ait yegane kayıt budur. Fakat Hal
kokondylas ile birlikte bu dahi, Osmanlı idaresinin, daha bu ta
rihte memleketin hiç olmazsa bazı yerlerinde yerleşmiş olduğunu 
gösterir. Balkaniara ait bu devrio Yesikalarını neşretmiş olan 
N. jorga, bu tarihteki durumu realiteye yakın olarak hü lasa 
ediyor ve diyor ki: "Bu küçük Arnavut senyörlerinden hiç 
biri Paşa· Yiğit'in süvarilerine karşı duramıyordu. Fakat hiç 
biri Vent.dik'e de teslim olmttk istemiyordu. Daha ziyade, hemen 
her tarafta sığ ınaklara malik bulunan Türklerle anlaşmıya ve 
böylelikle hiç olmazsa topraklannın ve itibarlarının kü<·ük bir 
kısmını kurtarmıya temayül ediyorlardı, (GOR, I, 270). 

Ankara savaş; ve ondan sonraki fetret devrinde uc- beyi 
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Paşa- Yiğit, kendi başına Arnavutluğa akınları devam ettirdi. 
Ancak Çelebi Mehmed'le devletin sistematik fütuhatı başladı. 
Osmanlı fethi her şeyden önce tim ar s i st e m i n i n yer 1 e ş
nı e s i demektir. Çünkü bir memlekette toprakların il yazzczları 
tarafından tahrir olunarak timariara taksimi, fetbin son ve kat'f 
safhasını teşkil etmektedir. Defterde her timarın başında tarih
çesi yazılırken, çoğunda en erken tarih olarak Çelebi Mehmed 
devrinden bahsolunmaktadır. Yalnız "kadfmi, kaydı ile gösteri
lenler daha eski devre ait olabilir ki, bunlar da çok azdır. 
Tirnar sisteminin bu memlekette asıl yerleşmesi, kayıtlara göre 
Çelebi Mehmed devrinde olmuştur. Garp vesikaları da bunu 
teyit etmektedir. Bu vesikalara göre Avlonya 1417'de, Kanina 
1420, Akçahisar (Kruya) 1415'de, Argyrokastro keza bu tarih
lerde Türk hakimiyeti altına geçmişlerdir (bak. A. Gegaj, l'Aiba
nie et l'invasion turque au XV e siecle, Paris 1937, s. 29). 

Arnavutluğun coğrafi hususiyetleri ve İtalyan devletlerinin 
müdahaleleri dolayısiyle Osmanlı idaresi ve binnetice tirnar sis
temi, burada mühim kargaşalık devreleri geçirmiştir. Bu müda· 
haleler ve yerli senyörların isyanları sebebiyle memleketin içine 
düştüğü hercümerçleri, defterdeki kayıtlar aksettirmekte, "Bu il 
yağı olduğu zaman, tabiri sık sık geçmektedir. Işte bu durum 
da Osmanlıları yerli senyörlere karşı telifçi bir siyaset gütrneğe 
zorlamıştır. 

1431 'de, yani defterin tahriri tarihinde, Arvanya sanca
ğında 335 kadar has ve tirnar vardı. Argirikasrı'da oturan san
cak-beğinin ve "vilayet, adını taşıyan kazalardaki subaşıların 
tirnarları has adını taşımaktadır. Sancak beyinin hassı takriben 
330.000 akçadır. 32 cebeh1, 2 kecim, 2 çadır, 1 günlük, bir 
mutbak getirrnek mecburiyetindedir. Subaşı hasları 20 bin ile 
81.000 arasında değişmektedir. Bu tarihte Padişaha ait has yoktur. 
Zeamet tabirinin hiçbir yerde kullanılmamış olması dikkati çek
mektedir. Halbuki XV. asrın ikinci yarısında Il. Bayezici devrine 
ait bir Avlonya defterinde subaşı ti~arları daima zeamet adını taşı· 
maktadır. Subaşıların altında seraskerler, yahut öbür adı ile çeri
başılar VaJdır. Kale nöbetçilerinin komutanı olan dizdarlarla bu 
çeribaşılar alelade sİpahiler gibi tirnar tasarruf etmektedirler ve 
subaşılar gibi "bey, unvanı taşımaktadırlar. 

Sancakta ortalama tirnar miktarı 1000 ile 3000 akça ara-

• 



• 
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sındadır. 3000'den yukarı timarlar, bütün tirnarların % 30 'unu, 
·ıooo - 3000 arasmdakiler % 60 'ını teşkil etmektedir. Bu devir-

; 

de akçanın yüksek değeri dolayısiyle (34 akça bir filori idi) 
ortalama miktar oldukça aşağı görünmektedir. 

Defterde beylerin has, diğerlerinin tirnar tasarruf ettikle
rini söyledik. Diğer vazife sahiplerinin aldıklan tirnarlar ara· 
sında bir tefrik yapılmamıştır. Fakat biz vazife esasına göre bir 
tasnif yapmakta fayda görüyoruz. 

Yukarıda askeri ve idari şeflerden, yani sancak beyi, su
başı, çeribaşı ve dizdarlardan bahsettik. Kalan tirnar sahiplerini 
a s k er İ hizmette bulunanlada d i n i - k aza t vazifelerde bul u· 

, nanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Fiilt askeri hizmet görenler de, 
e ş k i n c i 1 er ve h i sar- er l er i olarak ikiye ayrılabilir. Her 
tirnar erinin hisar-eri mi, yoksa eşkinci mi olduğu bir kısım timar
larda açıkça belirtilmi~tir. Arnavutluğun bu karışık devrinde ti
marlardan büyük bir kısmının hisar-erlerine tahsis olunduğunu 
görüyoruz(% 25'i). Hisar-erleri arasındahisar okcuları, 
gece nöbetçileri ve topçular vardır. Sancakta mevcut iki 
topcudan biri hıristiyandır. Dini-kazat vazifede bulunan tirnar 
sahipleri de şunlardır: Kadılar, naipler, İmamlar, hocalar ve 
hatipler, fakihlar, peskoposlar, metropolidier ve katipler. 

Kadılar oldukça büyük tirnarlar tasarruf etmektedirler. 
Mesela Argirikasrı kadısının timarı 5614, Kanina kadısınınki 
5372 akçadır. Peskoposlarla metropolitlerin tirnarları 2000 ak
çayı aşmıyar. Hırıstiyan din adamianna verilen bu tirnarların 
diğer timariardan hiç bir farkı yoktur. Mesela bu timariardan 
birini aynen okuyalım: ."Timar-ı metropolid, merhum Sultan za· 
manında bey-kulu İbrahim yermiş, Sultanımız zamanında mez
kiire vermişler, elinde berat yoktur,. Burada görüleceği üzere 
bir tirnar bir müslüman timar-erinden alınıp hıristiyan rabibe 
verilmektedir. 

Arvanya'da yalnız hırıstiyan din adamlarının değil, bir 
çok hırıstiyan askerlerinin de tirnar tasarruf ettiğini görüyoruz. 
Bu bakımdan tirnar sahiplerinin menşelerine göre tasnifi bizi 
daha mü him tarihi meselele re götürecektir: 335 timardan % 30'u 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinden sürgün edilmiş müslüman 
Türkler elindedir. Bu sürgü n ler i n yarıdan fazlası Saruhan' dan 
sürülmüştür. Tirnarların % 20 sini bey kulları, yani beylerbeyi 
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sancakbeyi ve subaşıların müslüman olmuş köleleri tasarruf et
mektedirler. Bu devirde k ö 1 e s i st e m i n i n tirnar sisteminde ne 
kadar mühim bir yer tuttuğunu bu nisbet açıkça göstermekte
dir. Timariarın % 20'si, din adamlariyle beylerin akrabaları 
veya iç oğlanı, yeniçeri gibi padişah kulları elindedir. Nihayet 
% 18 'i hıristiyan tirnar- erlerine aittir. Kalan % 12 sinin menşe'i 
ise tayin edilememektedir. 

Burada, yalnız, önümüze mühim problemler koyan Hıris
tiyan timar-erleri üzerinde duracağız. Bunlar, bütün tirnarların 
% 18'i gibi kabarık bir nisbette olduktan başka herbirinin tima
rı da umumiyetle yüksektir, yani 3000 den fazladır. Hıristiyan 

timar-erlerinin menşei, fetihten önceki hırıstiyan senyörler ve 
sipahilerdir. Osmanlılar, haraç-güzar olan yerli hıristiyan senyör
leri asıl fetihten, yani tirnar sisteminin memlekette yerleşmesinden 
sonra tirnar kadroları içine aldılar. Böylece, bir çok senyör ailelerini 
defterde tirnar sahibi olarak görüyoruz. Kastriota'lardan meşhlir 
İ s k e n d er b ey, babasının adına izafetle "Yuvan-ili,. denilen 
bölgeyi tim ar olarak almıştı . Defterde onun timarından bir 
kayıtta bahsolunmaktadır. Neşri'nin bir rivayeti bu suretle tarna
miyle teeyyüt ediyor. Neşrf'nin kaydı şudur: "İskender derlerdi, 
Arnavud'un beği oğlu idi, asılda hünkarın iç oğlanı idi, hünkar 
ol vilayeti ana tirnar vermişti,. Buna dair daha bir çok misal
ler getirebiliriz. Muasır müşahid Halkokondylas'in ve B. de La 
Rroquiere'in işaret ettikleri gibi, bu devirde Arnavut senyörleri, 
kendilerine ait işler için padişahın kapısından eksik olmıyorlardı. 
Senyörların endişeleri ve isyanların hakiki sebepleri de daima tirnar 
işleriyle münasebettardır. Arvanya''da Pa v lo K urt i k oğul
l ar ı ve Kar 1 i oğullar ı, topraklarını tirnar olarak ellerinde 
saklıyan bu yerli senyör ailelerinin en mühimlerindendir. Pavlo 
Kuı·tik, daha Çelebi Mehmed devrinde kendi adına izafe olunan 
Pavlo Kurtik vilayetini tirnar olarak tasarruf etmekte idi {107 köy). 
Onun oğlu İsa babasına halef oldu. Başka bir oğlu Mustafa da ay
rıca büyük bir tirnar tasarruf etme~te idi. Keza Karli'den sonra 
oğlu Ali kendisine büyük timarında halef oldu. Karli'nin öteki 
oğlu Mujak, başka bir yerde tirnar tasarruf etmekte idi. Dikkat 
edilirse timar kadrosuna girmiş olan hıristiyan senyör aileleri, bir 
iki batın sonra müslüman oluyorlar ve her itibarla yeni devlete 
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temessüi ediyorlardı. G u 1 am s i st e m i de Saray'da böyle bir 
· çok Arnavut mühtedileri y;tiştiriyordu. Il. Murad ve Fatih de

virlerinde bu' mühtedi Arnavutların çoğu devlet idaresinde 
büyük vazifeler alacaklardır. 

Bazı senyör ailelerinin, timariarını muhafaza etmekle 
beraber üç batın hiristiyan kaldığı da görülüyor ve timara 
geçmek için hıristiyan aimaiarı hiç bir suretle bir mani teşkil 
etmiyordu. Böylece, Arnavutluk'ta islamiyetİn yayılmasını uc
lardaki gazile-rin islamiaştırma faaliyetine yoran P. Wittek'in 
faraziyesi çürümüş oluyor (bak. Ankara bozgunundan İstanbul'
un zaptma, Belleten, S?yı 27, :>. 561 ). Daha önce C. Truhelka, 

• Bosna'da islamiyetİn yayılmasında hiç bir cebir hadisesi olma
dığını ·ve yerli senyörlerin, topraklarını ellerinde saklıyabilmek 
için müslüman olmalarının şart koşulduğu nazariyesinin asılsız
lığını muasır Raguza vesikalarına göre isbat etmişti (bak. 
THi:M, sayı 1, s. 57 ). Arvanya derterindeki malzeme, aynı şeyi 
Arnavutluk'ta göstermektedir. Bu memlekette islamlaşma, ev
veHi Osmanlı devlet kadrolarına sokulan eski aristokrasİ 

arasında kendiliğinden sosyal bir hadise olarak gerçekleşti 

ve dinlerin yayılmasında çoğu :ıaman görüldüğü gibi, İslami
yet, halk arasında yukarı tabakayı taklit suretiyle yavaş 

yavaş yayıldı. 77 yıl sonra II. Bayezid de~rinde yazılmış 
bir tahrir defterinin letkiki de bize gösteriyor ki, daha 
bu zamanda bile islamiyet Arnavutluk'ta henüz pek az 
yayılmış bulunuyordu (Tapu d., Nr. 34). 

Sözümüzü bitirmeden şunu belirtmeliyiz ki, Arnavutluk'ta 
Osmanlı idaresinin ve islamiyetİn yerleşmesini sağlıyan e sa s 
m a n iv e 1 a, t i m ar s i s te m i d i r ; ve bu sistem yerieşirken 
dinf ve ırki bir inhisarcılık hiç bir zaman devletin hareketle
rinde amil olmamıştır. Devlet, kendi hakimiyetini tanıyan ve 
hizmet gören unsurları, din ve ırkı ne olursa olsun kendi kad
rolan içine tam bir müsavatla kabul etmekte idi. Bu, yalnız 

Arnavutluğa münhasır bir vakıa değildir. Biz, büyük hıristiyan 
askeri guruplarına, Bosna'da, Sırbistar.'da, Bulgaristan'da hatta 
Anadolu'da rastlıyoruz; tahrir defterlerinin tetkiki bunun bütün 
teferruatiyle tesbitini mümkün kılmaktadır. Bunlar bizi, Impa
ratorluğun kuruluşundaki prensipler ve devlet bünyesi hak
kında daha doğru bir hükme götürecek mahiyettedir: Osmanlı 
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devieti ilk devirde, dini ve ..ırki karakteri üzerinde öne 
sürülen bütün iddialara rağmen, esasında merkeziyetçi bir 
otoriteyi temsil eden ve hakimiyet prensipini herşeyin üstünde 
tutan bir ha n e da n d evlet i d ir. Onun adı, O s ma n lı d ev· 
I et i ta biri, bunu ifade eder. Fatih'e kadar devlet idaresinin 
münhasıran Tü r k 1 er d e n m ür e k k ep b i r ar i st o k ra s i
ye dayandığını, müslümaniaştırma faaliyetinin devletin başlıca 
bir siyaseti olduğunu öne sürmek realite ile taban tabana zıd iddia
lardır. Elimizdeki defterde bulunan bol malzeme, bunların mahdut 
vakıalara dayanılarak verilmiş bir taraflı hükümler olduğunu gös
termektedir. Başlangıçta mahalli şartlada uzlaşmayı esas tutan te· 
lifçi siyasetle beraber, Osmanlı devleti o zamana göre mer· 
keziyetçi bir idare tesis ediyordu. Osmanlılarla, Anadolu'daki 
Tavaif-i müiUke karşı olduğu gibi, Balkanlarda da XIV üncü asrın 
anarşisi yerine, kanun ve nizama dayanan ve bu nizarnı 

kuvvetle temsil eden bir devlet kurulmuş oluyordu. Bir 
taraftan kadıların temsil ettiği İ s l a m ı n y ü k s e k d ev 1 e t 
v e i d a r e a n 'a n e s i, öbür taraftan g u 1 a m s i s te
m i y 1 e t i m a r s i s t e m i sayesinde bir merkeze, bir 
hanedana tabi· geniş bir idari · askeri sistem yaratılmış bulunu
luyordu. İşte Osmanlı İmparatorluğu ,kuruluşunu ve uzun haya· 
tım her şeyden evvel bu temel müesseselere borçludur. Bu 
eserde, tirnar sistemine bilhassa mühim bir pay ayırmak la
zımdır. Timur'un vurduğu müthiş darbeden sonra merkezi dev· 
!etin tekrar doğabilmiş olması muammasını da, bize tirnar siste
minden başka bir şey çözemez: Osmanlı timar sistemi, kolları
nı sıkı bir şebeke halinde ülkenin en küçük köylerine kadar 
uzatmış köklü bir siyasi-içtimar nizarn teşkil ediyordu; bütün bu 
nizamı, merkezde defterlerinde tutan, bunlara meşru ve mer'i 
mahiyetini kazandıran merkezi otorite idi. Onun için halk kit
leleri kadar timarlılar da bu otoritenin yeniden kurulmasında 
hayati bir menfaat gördüler. XVII. asır başlarında İmpara
torluğun çöküşünü haber veren .Osmanlı siyasetnüvislerinin, 
bilhassa tirnar sistemi üzerinde durmaları da sebebsiz değildir. 
Menşe'den itibaren tirnar sisteminin tarihi tekamülü gösteril
mekle, Osmanlı İmparatorluğunun asıl çat ısı ve tarihinin esas 
arnillerinden biri meydana çıkarılmış olacaktır. 


