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Özet: Uygurca'da suyurgamak sözünden alnan suyurgal kelimesi, hükümdarn bir kimseye ba ya da hibede bulunmasdr. Suyurgaln belirgin olan özellii irsen intikal etmesidir. Suyurgal uygulamas
Moollar'n ran' ele geçirmelerinden sonra oldukça yaygnlamtr.
Suyurgal olarak verilen arâzi mülk olarak ahsa geçmekte idi. Suyurgal
sistemi, toprak sahipliinin gelimesi sonucu ortaya çkm,
Azerbeycan, ran ve komu ülkelerin feodalleme sürecinde önemli rol
oynamtr. Suyurgal müessesesi Moollar, Timurlular, Kara-Koyunlular ve Ak-Koyunlular döneminde yaygn olarak kullanlmtr. Safevîler
döneminde ise bu müesseseye snrlandrlma getirilerek yerini tiyul
almtr.
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Giri:
Devlet hizmetinde bulunan yüksek askerlere, büyük baarlar karl ve
mükâfat olarak emlâk ve arazi temliki yaplmtr. Bu gibi araziye, Türkçe
“kop” (Moolca: khob) denilmitir. Selçuklular'da bu nevi kaplara Arapça
olarak "iktâ-i temlik" denilmitir. Temlik, iktâ1 ve tmarlarn verilmesi keyfiyeti, lhanllar'da ve dier Mool uluslarnda, Uygurca suyurgamak2 sözünden alnarak, suyurgal tâbiriyle ifade edilmitir (Togan 1981: 287). Suyurgal,
hükümdarn bir kimseye bata (emis 1357: 155) ya da hibede bulunmas
bir baka ifade ile armaan vermesidir (Fragner VI: 504). Ancak suyurgaln
en belirgin özellii, irsen intikal etmesi idi (Doerfer: 351; Anonymous 1943:
27). Suyurgal uygulamas, Moollar'n ran' ele geçirmelerinden sonra oldukça yaygnlamtr (Deny 1957: 265 n.11). O dönemde suyurgall arâzi
mülk halinde idi; yani verilen kimsenin mal idi (Uzunçarl 1988: 236).
Suyurgal sistemi, toprak sahipliinin gelimesi sonucu ortaya çkm, Azerbaycan, ran ve komu ülkelerin feodalleme sürecinde önemli rol oynamtr
(Efendiyev 1979: 168). Hükümdarn hizmetindekilere ihsan olarak ifade
edilen suyurgal tabiri ile daha çok bir arâzi kastedilmitir. Bununla suyurgal
sahibi bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmu ve daha önce devlet hazi-
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nesine ödenmekte olan vergileri toplama hakkn kazanmtr. Bu müessese
zamanla veraset yolu ile intikal eder hale gelmi, din adamlar ve ibadet yerleri için de verilmitir (Aka 1991: 112). Hükümdar tarafndan bir ahsa
suyurgal verildii zaman, hüküm yazlmakta ve ona bir suyurgal belgesi
(ehkam- Suyurgal, nean- Suyurgal) verilmekteydi (Busse 1959: 151;
Ferzeliyev: 76). Ayrca suyurgal sahibinin muaf olduu vergilerin isimleri tek
tek bu belgede belirtilmekte idi (Fragner 505; Buse: 159).
Suyurgal sahipleri kendi topraklarnda tam bamszdlar ve devlet memurlarnn o topraklardan vergi toplamalarna izin verilmedii gibi, memurlarn o
topraklarn yaknna gelmesi bile yasakt (Busse: 152; Ferzeliyev 1983: 76).
Suyurgaln en önemli yap talarndan biri ise mali dokunmazlk imtiyaz idi
(Fragner: 511). Suyurgaln'n geçirmi olduu evreleri daha iyi anlayabilmek
için onun genel yapsn bu ekilde gördükten sonra, Moollar, Timurlular,
Kara-Koyunlular, Ak-Koyunlular ve Safevîler dönemindeki uygulama eklini
tarihi geliim süreci içerisinde ele almaya çalalm.
Moollar Döneminde Suyurgal: Suyurgal Moollar zamanndan yakn
zamana kadar ran'n sosyal yaamnda ve yönetiminde önemli bir rol oynad (Busse: 97). A. Alizade'ye göre, suyurgaln özel toprak eklinde irsen
tevcihine ilk kez Reüdidin'in mektuplarnda rastlanlmaktadr (Efendiyev:
168). Reüdidin bu mektubunda Turan emlâknn bir ksmn sultanlara ait
olan suyurgallerin oluturduunu belirtmektedir (Reüdidin 1364: 233). Ancak suyurgaln askeri veya sivil hizmet karlnda tevcihi daha sonralar,
yani XIV. yüzyln ikinci yars ile XV. yüzylda Celayirliler, Kara-Koyunlular
ve Ak-Koyunlu devletlerinde ekillenip yaygnlamtr (Efendiyev: 168).
Bununla birlikte, Cengiz Han 1207 ylnda Merkîtler'in Selenge rma havzasndaki yerlerini zaptettiinde, bu yerleri geçmite gösterdii hizmetine mükâfat olmak üzere Sorgan-ira'ya temlik sfatyle vermiti ve onun bu otlaklarn vergilerinden muaf tarhan3 olarak defterlere geçirilmesini emretmiti
(Doerfer: 351; Togan: 288; Vladimirtsov 1987: 105).
Esasen, orijinal olarak hükümdar tarafndan verilen “ba” ya da “bahetmek” deyimi lhanllar'n çok erken dönemlerinde bu genel anlama sahip
bulunmaktayd (Fragner: 504-505). Suyurgallar, lhanllar'da sadece
lhanlar'n kadnlar ve dullar ile onlarn erkek kardelerine ve oullarna
verilmi olmayp, ayn zamanda terhis ve taltiflerinde devlet memurlarna,
generallere ve askerlere irsî ücret olarak da verilirdi. Maliye vezirliinin hususî
dairesi bu i ile alâkal olan meselelerle urayordu (Spuler 1987: 158).
lhanllar döneminde, Ebu Said'in 730/1320 tarihli bir fermannda,
Safevîler'in atas eyh Safi'nin müridi eyh Zahid'in ailesine böyle bir in'am
verilmitir. Suyurgal stlah bu belgede yoktur ve bu durum Belenitsky'nin,
suyurgal uygulanmasnn Selçuklular zamanna kadar geriye gittiini ve an196
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cak 14. yüzyln ikinci yarsnda ismen de göründüü fikrini dorulamaktadr
(Minorsky 1954: 516). Çünkü bu belge suyurgal fermanlarnda olduu gibi
ilk olarak Farsça'da bile kullanlan Türkçe “sözümüz” hitab ile balar ve onu
Ebu Said'in ad takip eder. Suyurgal fermanlarndaki bu hitab ekli, ah
Tahmasb'a kadar ran'da yürürlükte kald (Minorsky 1954: 526). Belgede,
ba sahibinin çkarlarn korumalar istenilen baz görevlilerin ad verilmektedir. Bunun yannda fermana kar gelecek olanlar cezalandrlacaklarna
dair tehdit edilirler. Bundan baka, belgenin yazl tarihi olarak 720/1320
tarihi ve yazld yer olarak da Sultaniye'nin ismi belirtilmitir. Ayrca, fermanda onay imzalar olmamakla birlikte, dört yüksek görevlinin isimleri de
bulunmaktadr (Minorsky 1954: 527).
Bu durum suyurgal uygulamasnn iktâ müessesesi içerisinden çktn göstermektedir. Esasen, iktâ usulü çok eskiden beri bütün devletlerde vard. Bir
memleketi elde eden hükümdar, orann arazisini hizmetlerine karlk olarak
kumandanlarna verir, onlar da bunu maiyetlerindeki askerlere tevzi ederlerdi. Kumandan sadakat ettii müddetçe bu araziye sahip olurdu; aksi takdirde elindeki arazi hükümdara, yani hazineye intikal ederdi (Uzunçarl:
17). Buna benzer olarak Mool hükümdarlar da hizmetlerine girenleri çeitli
ekillerde ödüllendirmekteydiler. Örnein, am ve Haleb ümerasndan olan
Kara Sungur ve Efram ile Mooltay ve Aydod, Olcaytu sultann huzuruna
geldikleri zaman Olcaytu onlarn her birine belirli bir makam vermiti. Bunlarn yannda, Meraga'nn yönetimini Karasungur'a vermi, Aydod'ya ise
Esadabad' suyurgal olarak vermiti. Ancak suyurgal iktâdaki gibi hizmet
karl olarak deil, çou kez bir ba olarak verilmekteydi. Bu yönüyle
iktânn, Moollar döneminde deierek daha sonralar ba eklini alaca
suyurgal uygulamasnn yava yava baladn söyleyebiliriz (Ebrû 1317:
40). Moollarn vermi olduklar suyurgallerin ise haddi hesab yoktu (Zeki
Velidi 1931: 38).
Celayirliler'in yönetimi altnda ise, suyurgal iktânn hem daha gelimi bir
ekli haline gelmi, hem de idari bir baklk durumuna geçmiti. Ondördüncü yüzyln ortasndan sonra ise suyurgal terimi, iktânn yerini ald
(Petrushevsky 1968: 520).
Timurlular Döneminde Suyurgal: Timurlu Devleti'nin basit özelliklerinden biri, ordunun önemli bir kuruluu olan feodalizm idi. Balca varisler
kabile bakanlar dahil yüksek kumandanlklar ellerinde tutanlar ve ehzadeler idiler. ahruh'un yönetiminin balarnda, eski iktânn daha bir gelimii
olan ve suyurgal olarak bilinen müesseseye rastlyoruz. Etimolojik (kökenbilimsel) olarak bizim görmü olduumuz bu durum, hükümdarn hizmetinde
bulunan ahslar ödüllendirmesi ya da onlara büyük bir hediye vermesi
anlamna gelir. Suyurgaldaki uygulama, iktâdakinden4 farkl olarak sahibine
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hem dokunulmazlk ve mali egemenlik haklarn hem de idari ve adli haklarn vermitir. Timurlu yönetimindeki bütün eyaletler son derece geni tmarlardan olumaktayd. Bu durum, zamanla suyurgala dönüerek kaltmsal bir
hal ald ve bu sadece askerlerle snrlandrlmad; ayrca sivillere de verildi
(Roemer 1993: 131).
Bu dönemde, Ömer eyh ve daha sonra onun olu olan Pir Muhammed'e
kadar suyurgal olarak verilen yerlerden özellikle iraz'n bakenti olan Fars5,
ran'n geni eyaletleri arasnda yer almaktayd. Bunun yannda skender'in
yönetimi altnda Firuzkuh, ah Süleyman'n yönetiminde Rey, Emir duku
yönetimi altnda Hamedan ve Rüstem'in yönetimi altnda sfehan gibi küçük
valilikler ve orta hacimde olan bir çok suyurgal de vard. Valiliklerin çounluu
Timur'un akrabalarna ya da torunlarna ait olmasna ramen, bu ekildeki
in'amlar ve görevler bunu hakkeden askeri kumandanlara da verilmekteydi. Bu
ekildeki atamalar, zamanla kaltmsal olarak bahedilmi olan suyurgal diye
adlandrlan bir tmarn eklini alabilmekteydi (Roemer 1993: 94). Suyurgal, bu
ekliyle yarglama hakk ve yönetimini de içine alan eski iktânn daha kapsaml
bir ekline dönütürüldü (Busse: 98; Roemer VI, 1993: 94).
Bundan baka suyurgal, sahibine vergi muafiyeti de getirdi. Bu nokta, daima
suyurgallarn verilmi olduu fermanlarda detayl bir ekilde belirtildi. Böylece, dokümanlarn yüzeysel bir kontrolü vergilerden muafiyet imtiyaznn
suyurgalden ayr bir unsur olduu izlenimini verebilir. Fakat, bu doru deildir; her suyurgal ba vergilerden ban verilme zamann da gösterir ve
çou zaman o vergi gelirinde bir art olduunda bu durum belirtilir. Örnein, ürün artmasnda haracn, ya da suyurgal bölgesinde yaayan gayrimüslimlerin nüfusu çoald zaman verginin üretim fazlas, suyurgal elinde tutana verilecekti (Fragner: 505).
Bu dönemde suyurgallarn verilmesi tamamiyle hükümdarlarn keyfi davranna balyd. Örnein, Timur zamannda dümana kar baar gösterenlere
mükafat olarak suyurgal verildii gibi, kendisine Tarhanlk berrat da bazen
verilmekteydi (âmî 1987: 129). Timur, Fars eyaletinde karklklar çkmas
üzerine, buray Emirzade Ömer eyh Bahadr'a suyurgal olarak balam,
bütün iraz askerlerini de onun hizmetine vermiti (âmî: 165). Bunlardan
baka, Timur'un Kerkük kalesini Emir Ali Musullu'ya suyurgal olarak vermesi,
bize kalelerin de suyurgal olarak verildiini göstermektedir (Yezdî 1336:
469). Timur Ahlat'a doru giderken, bu srada Emir Timur'a bir çok hizmetleri geçmi olan Adilcevaz emiri Emir Hokan, Timur'un huzuruna çktnda,
Ahlat vilâyeti suyurgal olarak kendisine verildi (Yezdî: 488). Benzer ekilde
ahruh da Herat'a doru ilerlerken (Aka 1994: 76), aburgan' Seyyid
Ahmed'e suyurgal olarak vermiti (Semerkandî 1360: 103). Dier taraftan
Timur, bazen dümanlarn yendikten sonra onlarn göstermi olduklar mert198
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lik ve kahramanlktan dolay onlara suyurgallar vermitir (âmî: 107). Timur
muharebelerde cesaret ve fedakarlkla, hatta yaral olduu halde çarpmay
sürdüren emirlerine de ödül olarak suyurgallar vermekteydi (âmî: 115).
Timur gibi ahruh da her frsatta taraftarlarna suyurgallar datt. Örnein,
O Süleyman ah'a Serahs' suyurgal olarak vermitir (Aka 1994: 66). Emir
Hudaydâd tehlikesi ortadan kalknca da ahruh, Emirek Ahmed'e de
Özkend'i suyurgal olarak vermitir (Semerkandî I: 142; Aka 1994: 87).
Bunlara benzer olarak, Babur de Horasan'a hâkim olduktan sonra, kardei
Alâuddevle'ye Kuhistan'daki6 Tun kasabasn suyurgal olarak verdi
(Hondmir: 31). Yezd'den sonra Eberkûh üzerinden iraz'a gelen Babur, burada daha önceki hükümdarlarn, özellikle de dedesi ahruh zamannda
verilmi olan nianlarn imzalanmasn, suyurgal ve müsellemlerin geçerli
saylmasn buyurdu (Aka 2001: 41). Bu durum da bize, mutad olmasa da
suyurgallarn yeni hükümdar tarafndan tasdik edildiini göstermektedir.
Yine Babur, 2 Austos 1452 ylnda (Tihranî II: 331; Terc. 199; Aka 2001:
42) Horasan'a doru ilerlerken, yolu üzerindeki Yezd'i Timur'un olu Cihangir kolundan gelen Halil Sultan'a suyurgal olarak verdi (Kâtib: 266; Aka
2001: 42). Horasan'a kaçm olan Sencer Mirza, 858/1454 yl sonlarnda
Murgab suyu kysnda, Mâverâünnehr seferinden dönmekte olan Babur'ün
huzuruna çkm ve kendisine Merv, Mahan ve Cam yöresi suyurgal olarak
verilmiti. Bunlardan baka Babur Mirza, Emir Halil'i Sicistan'a gönderdikten
sonra ona suyurgal bahetti (sfizarî II 1339: 181). Benzer ekilde Emir Hasan Timur'a, Curmagan suyurgal olarak verilmiti (sfizarî: 354). Bu davranyla Babur, vermi olduu bu irili ufakl suyurgallar sayesinde otoritesini her
tarafa yaymaya çalmt.
Bu dönemde suyurgallar airlere de verilmitir. Örnein, böyle bir ban
Selman Savaci'ye7 verildiini görmekteyiz (Fragner: 507). Orta ve küçük
ölçekli suyurgallar ise, genel olarak ulemaya verilmekteydi (Fragner: 510).
Bunlarn yannda durumlarn kuvvetlendirmek isteyen hanedan üyeleri de
her frsatta bu müesseseye bavurmulardr. Örnein, Baysungur'un olu
Sultan Muhammed, dedesi ahruh'a kar 850/1446 ylnda ayaklanarak
harekete geçmi ve sfehan'a geldiinde reâyay memnun edebilmek için
vergi defterlerini imha ettirerek, halkn tahsildarlarn elinden âzad edildiini
ilân ettirmiti (Kâtib 1345: 235: Aka 1994: 165); bu arada sfehan’n kadlarna, âlimlerine, sâdâtna ve dier ileri gelenlerine suyurgallar ile çeitli
hediyeler vermi ve onlar bu yolla kendisine itaat etmeye davet etmi, verdii bu suyurgallar ile de kendi otoritesini burada kuvvetlendirerek taraftarlarn çoaltmak istemiti (Tihranî II 1993: 287; Terc. 2001: 172-173).
Görüldüü gibi, Timurlular zamannda bir çok arazi suyurgal olarak verilmitir (Fragner: 507). Bunlarn büyüklüü ise deiik oranda olabilmekteydi.
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Örnein, köyler ya da köylerin bir bölümü suyurgal olarak verildii gibi, küçük
ya da büyük mntakalar ve hatta vilayetler de bir bütün olarak suyurgal eklinde balanmaktayd. Büyük suyurgallar söz konusu olduunda, sahipleri tarafndan kullanlabilen maddesel güç ve ayrcalk haklar öylesine geniti ki, onlar
sadece ekonomik deil, ayn zamanda politik güç de kazanabiliyorlard. Zamanla elde edilen bu haklar sayesinde suyurgal kurumu merkeziletirmeye
direnen devlet içindeki bütün güçler için temel bir dayanak oluturdu. Bu sebeple, imtiyaz haklarnn hem mutlakyeti hem de alan bakmndan en büyük
suyurgallara 9/15. yüzylda rastlyor olmamz artc deildir. Ak-Koyunlular ve
Kara-Koyunlular'da olduu gibi Timurlular'da da göze çarpan gevek politik
devlet yapsnda, büyük topraklar suyurgal olarak balanmtr. Yeni bölgeler
devletin yönetimi altna girdii zaman, daha önceki yöneticilerin topraklar sk
sk onlara suyurgal olarak geri verilirdi (Fragner: 506).
Ancak suyurgallarn genel olarak ödül biçiminde verildiklerini ve kaltmsal
özelliklerini de koruduklarn görmekteyiz. Örnein, Timur döneminin önemli
ahsiyetlerinden biri olan Emir ah Melik, Timur'un vasiyetinin aksine
ahruh'u desteklemi ve onun hükümdar olmasnda balca amil olmutur.
Kendisi balangçta Semerkand hâkimi Ulu Bey'e atabeg olarak tayin edilmiti; fakat, Ulu Bey'in srar sonucu bu görevden alnm ve kendisine
suyurgal olarak Harezm verilmiti. O, bunun üzerine suyurgal bölgesine gitmi ve ölümünden sonra da suyurgal olu Emir brahim'e devredilmiti (Aka
1994: 146 n. 265). Burada görüldüü gibi suyurgallar daimi olduu için
babadan oula geçmekteydi. Suyurgal sahibi öldüü zaman, bu hak çounlukla miras olarak çocuklarna geçmekteydi (Lambton XIV: 48). Örnein
ahruh olu Baysungur'un 7 Cemaziyelevvel 837/20 Aralk 1433 tarihinde
vefatnn ardndan, onun kalan mallarn taksim ettirdi (Aka 1994: 148).
Suyurgal olan vilayetleri de ahzadenin olu Mirza Rükneddin
Alâüddevlele'ye tefviz etti (Semerkandî II / II: 666).
Genel olarak suyurgallar verildii zaman hükümdar tarafndan bir ferman da
verilmekteydi.Bu fermanlar hükümdarn ismi belirtildikten sonra her zaman
“Sözümüz” hitabyla balard. Timurlular'da böyle bir belgeye 22 Muharrem
825/16 Ocak 1422 tarihli ahruh'un vermi olduu bir suyurgal fermannda
rastlamaktayz. Bu suyurgal ferman, daha sonralar Kara-Koyunlu ve AkKoyunlular'da görülen fermanlara benzemektedir. Bu fermanda ise, vergi
toplayclarnn suyurgal mntakasna gönderilmemesi ve onlardan vergi talep
edilmemesi istenmektedir. Ayrca fermanda, suyurgaln ba olduu da
vurgulanmtr (Deny 1957: 255). Bunlara ilaveten, hükümdarlarn verdikleri
bu fermanlarda, suyurgal topraklar üzerinde taleplerde bulunmalar yasaklanm olan memurlarn tümünün bir listesi de verilmitir (Fragner: 505;
Minorsky 1939: 953-954).
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Verilen bu suyurgal fermanlarnda suyurgal sahiplerine pek çok avantajlar
salanm, karlnda da onlardan askeri hizmet vermeleri, ya da en azndan iyi techizatlandrlm asker bulundurmalar istenmitir. Ancak, baz
suyurgal sahipleri örnein seyyidler, kadlar ve ulema bu tür zorunlu hizmetlerden de muaf tutulmulardr (Hondmir 1333; Fragner: 506). Dier taraftan
iktâ keyfi bir sebepten dolay her zaman iptal edilebildii halde (Köymen II:
350), suyurgal ancak baz durumlarda geri alnabilmekteydi. Örnein, Irak'n
baz vilayetleri Timurlu Mirzalar'dan Sultan Muhammed'in suyurgal idi. Ancak bir müddet sonra, onun adamlarnn fazla vergi toplamak için halka zulmettikleri haberi Herat'a ulatnda (Aka 1994: 161, n. 337), ahruh Sultaniye ile Kazvin'in onun suyurgali olmasn buyurmu ve Mirza'dan geri alnan
dier yerlerin idaresini Hace emseddin Muhammed’e vermiti (Semerkandî
II/ II: 795). Mirza Muhammed Cuki'nin Serahs yaknlarnda vefat etmesi üzerine (Aka 1964: 163) de, suyurgal ve mallar oullar Mirza Muhammed
Kasm ile Mirza Ebubekir arasnda taksim edilmiti (Mirhond VI 1339: 728).
15. yüzyln büyük suyurgullar ise güçlü emirlerin, çounlukla da Türkmen
kökenlilerin ellerinde bulunuyordu. Bu durum da onlarn siyasi gücünün
temelini oluturdu. Büyük suyurgallarn sahipleri, az çok kendi topraklar
üzerinde bamsz yönetici durumunda idiler. Ancak bu emirler, kendi hükümdarlarnn askeri operasyonlarnda aktif bir rol almaya mecbur brakldlar. Yine de büyük suyurgal sahipleri ellerinde bulundurduklar güç ile önemli
bir konumda bulunmaktaydlar. Bu sebeple, büyük suyurgallarn snrlandrlmas devleti merkeziletirmek isteyen bir hükümdar için en önemli koul
oldu (Fragner: 510).
Kara-Koyunlular Döneminde Suyurgal: XV. yüzyln birinci yarsnda,
Kara-Koyunlular'n egemenlii döneminde tüm vilayet ve bölgeler suyurgal
olarak tevcih ediliyordu. öyle ki, Kara Yusuf'un 30 Austos 1410 tarihinde
son Celayirli sultan Ahmed üzerindeki zaferinden ve Tebriz'i ele geçirmesinden
sonraki ilk faaliyetlerinden biri, göçebe askeri soylulara büyük çapta suyurgal,
para ve hediye datmak oldu. irvanah brahim ile Gürcü kral II.
Konstantin'in birleik kuvvetlerine kar savaa hazrlanan Kara Yusuf, bu siyasetle Güney Azerbaycan'n yerli feodallerinin desteini salamay hedeflemekteydi. Bu sebeple o, en yaknlarndan balayarak bir çok kiiye
suyurgallar datmaya balad; örnein yeeni Emirü'l-Ümera Bistam Bey'e,
Erdebil ve Halhal bölgelerini suyurgal olarak verdi. Esasen, Bistam ve onun
selefleri önceleri de Erdebil ve civarn yönetiyorlard. Kara Yusuf, bu tevcihiyle
bunu fiilen tasdik etti (Sümer 1984: 84; Efendiyev: 168). erefhan'n, belirttiine göre 1417 ylnda Kara Yusuf'un suyurgal olarak verdii bir ferman ile, Emir
emseddin'e Bitlis, Ahlat ve Mu suyurgal olarak tevcih edilmitir. Genel olarak, Kara Yusuf herhangi bir bölgeye hakim olduu zaman, bu yerleri önceki
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sahiplerine suyurgal olarak geri vermitir. Bununla birlikte biz, onlarn bu bölgeleri önceleri hangi haklar ile yönettiklerini ve daha sonralar buralarn nasl
suyurgallara dönütürüldüünü kesin olarak bilemiyoruz (Efendiyev: 169).
Ancak Kara Yusuf’un 1417 tarihli, Bitlis Emiri emseddin’e hitap eden fermannda, suyurgaldan yararlanan ahsn vergileri hakknda bilgi verilmemitir.
Bununla birlikte Kara Yusuf bu fermanda, sevgili çocuu olarak nitelendirdii
emseddin’i över, mntakasn dîvâna ait vergilerden muaf tutar ve kendi emir
ve valilerinin emseddin’i düünmelerini, ferman aldktan sonra ona uymalarn emreder (Minorsky IX 1939: 952).
Bu ödüllendirmeler bazen yenilgiye uratlamayan dümanlarn dost olarak
kazanlmas için de verilmekteydi. Örnein, 801/1406 ylnda Sultan Ahmed
Celayrl Tebriz’de otururken, Timurlu Mirza Ömer'in emriyle Elince kalesinin
ele geçirilmesi hareketine katlm olan Nahçivanl Gazi madeddin'i bu kalenin
onarmna göndermiti. Hasan Bey Rumlu'nun bilgilerine göre, Gazi
madeddin üzerine düen görevi yerine getirmi, Sultan Ahmed'in Tebriz'i
terkedip Badad'a gittiini örenince de vakit kaybetmeksizin kalede kendi
hakimiyetini ilan etmiti. Bu srada Tebriz'i ele geçiren Kara Yusuf, Elince kalesini Gazi'nin elinden almak istedi. Ancak kalenin alnmasnn mümkün olamayacan anlaynca, kale ve civarnn onun olmasn resmen onaylamak zorunda kald. Hasan Rumlu, Elince kalesinin hangi adla Gazi'ye verildiini belirtmemektedir ancak; suyurgal sahiplerine verilen yetkilerin hepsine Gazi'nin
de sahip olmas, burann da suyurgal olarak verildiini gösterir. Böylece Kara
Yusuf, kendine yeni bir düman deil yeni bir dost kazanmak istedii için Gazi'ye buray suyurgal olarak verme yoluna gitmiti (Ferzeliyev 1983: 77).
Kara-Koyunlular döneminde suyurgaln ismen de belirtilmi olduu bir ba
belgesi, Kara-Koyunlu hükümdar Cihanah'n 13 Ramazan 857/18 Eylül
1453 tarihli suyurgal fermandr. Bu fermana “Ebu'l muzaffer Cihanah Sözümüz” hitab ile balanmakta ve Culah adl yerin eyh Darai'ye suyurgal
olarak tevcih edildii belirtilmitir. Bu fermann metnine göre, eyh, techizatl
nökerleri hazr bulundurma mükellefiyeti ile görevlendirilmiti (Busse 1959:
149). Esasen, baz suyurgallar askeri hizmet mukabilinde veriliyordu. Bu
yönüyle de bu müessese daha önce verilmi olan iktâ ile paralellik arz etmektedir. Ancak suyurgal fermanlarnda bu mükellefiyetten az bahsedilmektedir. Kara-Koyunlular'a ait olan bir dier fermanda ise, ran'n Bavenat ile
Herat ve Marvast vilayetlerinin suyurgal haklaryla (Aubin 1965: 161) Emir
Celaleddin Tarhan'a tevcihinden söz ediliyor. Bu iki fermann metninde
suyurgal sahibinin vergi ve yönetim konusunda elde ettii imtiyaz hakk açkça görüldüü gibi, memurlarn suyurgal bölgesinden kalem ve admlarn
çekmeleri de emredilmektedir. Bu fermanlardan da anlalaca üzere,
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suyurgal sahipleri bir çok alanda elde ettikleri haklar ile ülke içinde yar bamsz bir hale gelmilerdi (Efendiyev: 169; Aubin 1965: 161).
Suyurgaller Timurlular'dakine benzer olarak Kara-Koyunlu hükümdarlar
tarafndan da bir çok vesile ile keyfi olarak verilmekteydi. Ayrca bu dönemde ortak suyurgallerin verildiini de görmekteyiz. Hasan Rumlu'nun
belirttiine göre; Cihanah, Hemedan ehrini Emir Satlm ve Emir
ahsuver Bey'e suyurgal olarak vermiti. Uzun Hasan Bey, Cihanah ile Ebu
Said'i yendikten sonra, bu iki emire iyi davranm ve onlar yeniden ortak
suyurgal sahibi olarak Hemedan'a göndermiti (Rumlu XI: 488; Ferzeliyev:
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(Kazvinî 1315: 221). Yine Uzun Hasan Bey, 24 Nisan 1471 tarihli bir fermannda, bir suyurgal ödül olarak vermitir. Bu fermanda suyurgaln daimi
olduu8 belirtildikten sonra, suyurgal sahibinin mal ve ihrâcât ile avarz ve
dier tekalif-i dîvânilerden muaf edildii belirtilmitir. Fermann devamnda,
suyurgaln daimi olmasndan dolay yeni fermanlarn istenilmemesi (Busse:
151-152) ve fermann yüce mühürle mühürlenerek geçerli klnd vurgulanmtr (Busse: 153).
Ak-Koyunlu Devleti’nde suyurgallarn verilmesine detayl bir örnek tekil
eden ve Minorsky tarafndan da yaymlanan Kasm b. Cihangir’e9 ait ferman,
29 Mart 1497 tarihinde yazlmtr. Fermanda, suyurgal ile topran daimi
olarak baland ve alnan vergilerin sözü edilen suyurgal (Eil) bölgesinden kaldrld belirtilmektedir (Togan 1981: 288; Minorsky, IX 1939: 932933). Fermanda, vergi memurlarna suyurgallardan admlarn ve kalemlerini
çekmeleri de emredilmitir (Minorsky IX 1939: 934). ki sütundan oluan
ferman dîvânî yaz ile yazlmtr. Fermann sol tarafnda suyurgaln bahedildiinin ispat olarak, Sultan'n ismi ile damgas yer almaktadr. Fermana
“Sözümüz” hitabyla balanlmakta, daha sonra inançl kullarna olan efkatinden dolay, Tanr’ya ve Hz. Muhammed’e övgüler sunulmaktadr. Ayrca,
Sultan'n sfendiyar Bey’e kar olan iyi niyetinden ve sfendiyar Bey’in vergiden serbest bir Tarhan olduu ifadesinden bahsedilir (Minorsky IX 1939:
943). Görüldüü üzere, bu suyurgallara zaman zaman Tarhanlk da ilave
edilmekte idi. Ak-Koyunlular'da Tarhanlk, suyurgal ile beraber, devlete hizmeti dokunan büyüklere, baz ulemâ ve meâyihe de verilmekteydi (Togan:
293). Meselâ, Yakub Bey zamannn meâyihinden olan brahim Gülenî’ye
verilen Tarhanlk hükmünde, her nereye giderse, her ne i ilerse ve her kime
“emr-i bil mar’ûf ve nehiy ani’l-münker”10 eylerse, kendisine kimsenin mani
olmamas üzerine hüküm verilmiti (Gülenî 1982: 77). Ayrca Cihangir b.
Kasm’n ferman, sfendiyar Bey’in muaf edildii vergilerin otuz çeidinin
listesi ile vergi memurlarnn bu emre uymalar konusundaki tehditkâr nitelikteki tavsiyeleri içerir. Bu onay belgesinin, sadrn bilgisi dahilinde pervâneci
tarafndan saltanat mührü ile mühürlendii belirtilmitir (Minorsky IX 1939:
943). Bu arada Ak-Koyunlular döneminde suyurgallarn verildii zümrelerin
artm olduunu da görmekteyiz. Meselâ, Yakub Bey'in veziri olan Kad sa
Savac’nn tavsiyesi üzerine, ulemâ ve hürmete layk olan bilginlere de
suyurgallar verilmeye balanlmtr. Ancak baz ahsiyetlerin bu tür imtiyazlar kabul etmedikleri de görülmektedir. Örnein Sultan Yakub, Kad sa’nn
biraderi olan Ali Efendi'nin tavsiyesi üzerine dönemin meâyihinden olan
Gülenî'ye, Berde’a havâlîsinde bulunan arklardan her ne kadar kabul ederse, kendisine suyurgal olarak verilmesini emreder. Ancak, tüm srarlara ramen Gülenî, verilmek istenen suyurgallar kabul etmemitir (Gülenî: 239240).
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Suyurgallarn verilmesi konusunda, Yakub Bey'in de babas Uzun Hasan
Bey'in yolunu takip ettiini ve hükümdarlnn güçlenmesi için seyyidlere,
kadlara ve ulemâya suyurgallar dattn görmekteyiz. Kukusuz XV. yüzyln tüm hükümdarlar, göçebe-askerî soylulara daha çok suyurgallar datmlard (Petrushevsky 1942: 29). Ancak suyurgallarn bu ekilde datlmas
daha sonralar devletin çeitli sorunlarla karlamasna sebep olmaktayd. Bu
sebeple, suyurgallarn kaldrlma giriimlerinin Ak-Koyunlular döneminde
baladn görmekteyiz. Bunun için ilk adm atan Uzun Hasan Bey olmasna karn, bu giriim ancak Yakup Bey döneminde sistemli bir hal almaya
balamtr.
Kad sa’nn suyurgallar kaldrma giriimi: Sultan Yakub’un vezirlerinin, Timur zamanndan beri verilen suyurgallarn hazineye büyük oranda
zarar verdiini sultana arz etmeleri üzerine, Sultan Yakub suyurgallarn iptali
için fermanlar yazlmasn emretmitir. Ancak bu karara pek çok kimse tarafndan itirazlar gelmitir. Örnein, Kad sa ve Ak-Koyunlu meâyihinden
Gülenî arasnda yaplan müzâkerede Gülenî, Kad sa’ya Sultan Hasan
zamannda da böyle vakalarn olduunu belirtmi ve Sultan Yakub’a bir
mektub göndererek, daha önceki sultanlarn seyyidlere ve ulemâ'ya vermi
olduu suyurgallarn iptal edilmesinin doru olmadn belirtmitir. Bunun
üzerine Sultan Yakub, yazlan fermanlarn iptal edilmesini emrederek, bu
zümrelerin suyurgallarnn kendilerine iade edilmesini emretmitir (Gülenî:
111-112).
Ancak suyurgallarn dier zümrelerin ellerinden alnmas giriimi devam etmitir. Bu giriime de, Sultan Yakub üzerinde bir etkiye sahip olan saray
tarihçisi Fazlullah b. Ruzbihan iddetle kar çkmtr. Bununla birlikte, Kad
sa'nn suyurgallarla ilgili reformu hakknda en çok bilgiyi de o vermitir.
Fazlullah’a göre Kad sa, aslnda insanî faziletleri olan deerli bir insand.
Din ilerinin slâm hukukuna göre uygulanmas için çok çaba sarf etmi,
onun gayreti ve tavsiyesi ile âlimlere ve fazllara, sultann da uygun görmesiyle 1.000 tümenlik suyurgallar verilmiti. Kadnn ona yapm olduu iyilikleri de asla unutmayacan, ancak kendisinin yazdklarnn sadece gerçeklerden ibaret olduunu belirtmi ve Kad sa’nn bata bu kadar faziletli ve
iyi biriyken, sonradan birçok yanl ie ve kötülüklere bulatn açklam ve
bu ekilde Kad sa’y tenkid etmitir (sfahani 1992: 356-357; Minorsky
1957: 92; Minorsky XIV 1955: 99).
Fazlullah b. Ruzbihan, her ne kadar suyurgallarn kaldrlmamas için çaba
sarfetmise de, suyurgallarn devlete getirmi olduu ar mâlî kayplar gören
ve bu konuda reform yapmay düünen Kad sa, onun bu konudaki çabalarna aldr etmemitir. Kad sa, düüncesinde olan reformlar gerçekletirmek için faaliyete geçerek, ilk bata dîvân veziri ve mürifi ah erefuddin
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Mahmud-i Deylemî’yi görevlendirmitir. Ayrca, kardei mamüd-din eyh
Ali’yi de kendisine vekil olarak ah erefuddin Mahmud’la birlikte görevlendirmitir (sfahani: 358-357; Minorsky 1957: 93; Minorsky XIV 1955: 452).
Kad sa, Fars ve Irak ileri ile ilgili büyük yetkilerle görevlendirdii eyh Ali
için bir saltanat nian yazp, vezir erefuddin Mahmud için de Sultandan
yetkisini belirten bir ferman alr. 4 Rebiülevvel 894/5 ubat 1489’da, ah
Deylemî ve eyh Ali, klaktan ayrlarak ilk duraklar olan Ordubazar yöresine varp Irak ve Fars bölgelerine bukavullar göndererek, buralardaki bütün
suyurgallarn dondurulduunu (sfahani: 364; Minorsky, 1957: 94; Minorsky
XIV 1955: 453) ve Dîvân’dan gelecek emînlerin bölgedeki her kar topra
ölçene kadar kimsenin herhangi bir ödeme yapmamasn ilan ederler
((sfahani: 364-365-366; Minorsky 1953: 453; Kanat LXII 1999: 868).
Fazlullah, suyurgallar dondurmakla görevlendirilen bukavullarn aldklar
emir gereince, Fars ve Irak’a ulaarak her bölgede zalimce ölçüm yaptklarn ve Sultan'n adamlar gelmeden önce ölçüm iinin bitirilmesine çaltklarn belirtmektedir (sfahani: 367; Minorsky 1957: 96; Minorsky 1953: 453).
Fakat, bu srada Sultan Yakub’un ölmesi üzerine (Azzavi III 1939: 276),
suyurgallarn kaldrlma giriimi son bulmutur. Ayrca bu i için görevlendirilmi olan Hoca eyh Ali, iraz Hâkimi’nin elinden birçok ikencelere maruz
kalm; zincirlere vurularak mal mülkü yamalanm sonunda da Tebriz’de
çeitli ikencelerle öldürülmütür (sfahani: 373; Minorsky 1957: 98). Benzer
biçimde Kad sa da Sûfî Halil tarafndan öldürülmütür (Azzâvî: 280).
Fazlullah b. Ruzbihan, ömrü vefa etmesi durumunda bu olaylarn ayrntlarn yazacan beyan etmitir. Ancak, Yakub Bey’in ölümünden sonra, AkKoyunlu Devleti’nin dütüü durumdan dolay bunlar yazamamtr.
Yakub Bey’in ölümünden sonra suyurgallarn durumu: Yakub Bey’in
ölümünden sonra Ak-Koyunlu tahtna Baysungur geçti. Fakat daha sonra
onu yenen Rüstem Bey saltanat ele geçirdi (Gaffarî 1343 255; Kazvinî:
225). Rüstem Bey döneminde suyurgallar büyük oranda datlmaya baland. Öyle ki, onun vermi olduu suyurgallar11 Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu hükümdarlarnn hiç biri vermemiti (Rumlu XII 1357: 27).
Bu dönemde Rüstem Bey’in verdii suyurgallar içerik olarak önceki
suyurgallardan farkl deildir. Verilen bu suyurgallarn birinde, daha önce
verilmi olan suyurgallara benzer olarak vergi memurlarndan, buradan kalem ve admlarn çekmeleri ve her yl yeni bir ferman talep etmemeleri istenmitir (Tabâtabâî 1352: 111). Rüstem Bey’in, Ahmed b. Uurlu Mehmed
b. Hasan Bey tarafndan yenilgiye uratlarak öldürülmesinden (Kazvinî:
227) sonra, suyurgallarn kaldrlmas giriimi tekrar balad. Esasen
suyurgallarn yaygnlamas ile devlet hâkimiyeti zayflam, devlet vergilerden yoksun kalarak, mahkeme ve askerî iler tamamen güçlü toprak sahiple206
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rinin eline geçmiti. Baka bir deyile suyurgallar devletin birlii için tehdit
oluturmaya balamt. Ayrca suyurgallarn mevcudiyeti devletin merkeziyetçiliine aykrlk oluturarak, gittikçe tehlikeli bir hal almaya balamt.
Daha önce de belirtmi olduumuz gibi, Uzun Hasan Bey'den itibaren, devletin merkezîletirilmesi, devletin ayr ayr ksmlarnn birletirilmesi ve
suyurgal toprak sahipliinin snrlandrlmas urunda mücadele verilmiti.
Uzun Hasan, askerî göçebe soylulara kar mücadelede ruhanîlere dayanm
ve bu teb'ann ünlü temsilcilerine suyurgallar datmt (Efendiyev: 169170). Bu durumu iyi kavrayan Ahmed Bey, ruhanîler ve sivil bürokrasi ile
birleerek, Azerbeycan’da yaayan teb'ann desteini kazanarak, göçebe
soylularn gücünü krmay kendisine hedef seçti (Petrushevsky 1942: 32). Bu
sebeple de Ahmed Bey, kendisinden önceki hükümdarlarn sempati kazanmak için insanlara tevcih ettikleri suyurgallar geri ald. O, bu çabalar ile
göçebe Türkmen soylularnn merkezî yönetimden syrlma çabalar sonucu
zayflayan merkezî devlet hâkimiyetini güçlendirmek istiyordu. Devlet hâkimiyetinin bu ekilde merkezîletirilmesi, o dönemde Osmanllar’da önemli
baarlar salamt. Ak-Koyunlu Ahmed Bey’in buna benzer siyaseti12 ona
elbette Türkmen emîrlerinin dümanln kazandryordu. Emîrler, Ahmed
Bey’i Osmanl hanedannn kanunlarna göre hareket etmesiyle suçluyorlard. Ancak Ahmed Bey bu suçlamalara aldr etmeyerek bu güçlü emirlere
boyun emedi. Buna karlk olarak Ahmed Bey, vergi reformunun ve samimî üreticilerin özellikle de köylülerin durumunun hafifletirilmesinin, göçebe soylular ile savata kendisine sarslmaz dayanak kazandracan iyi
bildiinden, bu zümreler ile ibirlii içerisine girdi (Petrushevsky 1942: 3334). Böylece Sultan Yakub zamannda suyurgallarn kaldrlma giriiminden
sekiz yl sonra, Ak-Koyunlu Ahmed zamannda bu çaba daha radikal bir hal
ald (Kazvinî 228; O. A. Efendiyev: 171) .
Ahmed Bey reformlarna girierek, hiçbir vezir ya da dîvân üyesinin bir dinar
için herhangi birine bir vergi koyamayacan, ya da çiftçiler için slâm hukukunda izin verilmi olandan daha fazla bir men13 (buday) yükü toplamayacan, bütün teb'ann tekâlif-i dîvâniyye vergilerinden muaf tutulacan
bildiren bir ferman yaymlad. Bundan baka ellerinde suyurgal olanlarn
suyurgalarn iptal etti ve din adamlarnn ellerinde bulunan muafiyetlerin
geçerliliini de ortadan kaldrd (Hondmir: 443). Daha sonrada, göçebe
Türkmen askerî soylulara kesin darbeyi vurmak için hazrlklara balad. Esasen, Ahmed Bey’in bu siyaseti, bütün büyük toprak sahiplerine kar deil,
sadece göçebe askerî soylulara kar çevrilmiti (Petrushevsky 1942: 35).
Ahmed Bey’in bu tutumuna kar Hüseyin Bey Ali Hanî ve Muzaffer Pürnek
direnmeye baladlar; bu direni Ahmed Bey’in onlar öldürmesine kadar
sürdü (erefhan, II 1971: 133). Bunun neticesinde, iraz valisi Kasm Pürnek
ve Aybe Sultan, Ahmed Bey’e isyan ettiler ve ona kar sava açtlar; taraflar
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arasnda yaplan sava Ahmed Bey kaybetti ve bu savata öldürüldü
(Hondmir: 443; Kazvinî: 228). Böylece Ak-Koyunlu Ahmed Bey’in yedi ay
süren hâkimiyeti son bulmu oldu. Dolaysyla onun yapm olduu bu reform daha fazla sürdürülemedi ve eski kurallar tekrar uygulamaya konuldu
(Petrushevsky 1942: 36).
Safevîler döneminde suyurgal: XVI. yüzyln balarnda Safevîler, AkKoyunlular'n hakim olduklar topraklara sahip oldular. I. ah smail ve onun
halefleri büyük toprak fonu oluturdular. Devlet toprak fonunun genilemesi,
Safevîler'in merkeziletirme siyasetinin temel amacyd. Yeni hükümdarlar bu
topraklarn vasal ahslarn eline geçmemesi için çabaladlar. Çünkü,
suyurgal sahipleri merkezi hakimiyete zarar verecek49.i.00temel ynlulcekd:hr bu943ial9r bu9lEccekki
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dan beri de suyurgal için herhangi bir deiiklik yaplmad belirtilmitir.
Bundan baka, suyurgallarn seyyidlere verildiinin ve bunun daimi
olduunun memurlara açklanlmas istenmi ve mustevfilerin emre itaatsizlikten saknmalar emredilmitir. Bunun yannda, darugalarn ve meliklerin
onlardan vergi talebinde bulunmamalar ve suyurgallardan ücret almamalar;
ayrca, suyurgal sahiplerinin etrafnda dolap durmamalar ve her seferinde
belge yenileme gibi isteklerde de bulunmamalar istenmitir (Minorsky IX
1950: 956-957-958).
Ancak, iktâda olduu gibi suyurgal uygulamasnda da engin toprak alanlar
ile ödüllendirilen emirler cezalandrldklar zaman onlarn kullanmna verilen
bu yerler ellerinden alnarak baka bir emire intikal ettiriliyordu. Örnein,
905 (1509/1510) ylnda Emir Abdal Bey Dede'nin yönetimindeki üç ehir, I.
ah smail'in emriyle kendisinden alnm ve Zeynel Bey amlu'ya verilmiti
(Ferzeliyev: 60). Verilen bilgilerden de anlalaca üzere, Timurlular ve
Türkmenler dönemindeki suyurgal uygulamas Safevîler döneminde de devam etmitir. Ancak baz deiiklikler yapldnda görmekteyiz. Onlarn
zamannda artk suyurgallar büyük arazilerden olumamaktayd. Köyler ve
ehirler ii din adamlarnn elinde bulunmaktayd. Nitekim bu, önceki toprak
sahipliinin tasdikiydi. Buna, Safevi ahlarnn suyurgallarla ilgili fermanlar,
ah smail'in 1509'da Kemaleddin Hüseyin Erdebili'ye, I. Tahmasb'n
1552'de Dervi Muhammed'e Muhammed Hudabende'nin 1584'de Mir erif
Hadimbaya ve I. ah Abbas'n 1607'de Kemaleddin Hüseyin Erdebili'nin
torunlarna verdii suyurgallar elik ediyordu. Bunlar askeri soylulara deil,
dini ve sivil ahslara aitti (Efendiyev: 173). Buradan da anlalaca üzere,
Safevîler'in bu alandaki politikalar kendi atalarnnkinden farklyd. Safevîler
döneminde Timurlular ve Kara-Koyunlular'n aksine küçük ve orta ölçekli
suyurgallar vard ve bunlardan yararlananlar genelde dinsel mevkie sahip
olan insanlard. Suyurgallarn sadece kiilere deil ayn zamanda dini kurumlara baland durumlar da mevcuttu (Fragner: 508). Bahis konusu olan
kurumun mütevellisi o zaman böyle bir suyurgaln faidesine sahip olurdu ve
bütün mesele muhtemelen imtiyaz haklarnn tek bir kiinin elinde
toplanmasn snrlandrma amaçl resmi bir hile idi (Busse: 99; Fragner:
509).
Safevîler döneminde önceki dönemlerden farkl olarak, çeitli vergi yükümlülükleri de suyurgal sahiplerine konuldu; örnein, 17 yüzyl sonlar ve 18.
Yüzyl balarnda Sadr- Azam suyurgallarn tümünden yüzde 20'lik bir pay
almaya balad (Anonymous: 86). Parann ilerleyen deer kayb da
suyurgallar, özellikle de özel bir para toplam olarak tannan balangçtan
elde edilen suyurgallar zayflatmada rol oynad (Fragner: 509). Chardin,
suyurgal olarak bilinen kaltmsal in'amlarn dindar zümreler arasnda seçkin
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aileler için vakf topraklarn çkarttndan bahsetmektedir. Bu in'amlar adet
hükmüne geçmi bir hak ile nesilden nesile geçmitir. Fakat suyurgallar, vakf
topraklarn ya da dini zümrelerin üyeleri için onlarn alclarn snrlamad
(Lambton 1953: 115).
Safevî müverrihlerinden olan Hasan Rumlunun suyurgallar'n verilmesi ile
ilgili olarak vermi olduu bilgiye göre, toprakla verilen suyurgallarn yannda
baz suyurgallar para olarak bahedilmekteydi. Örnein I. ah Tahmasb bir
süre onun mülk ve din ilerini yönetmi olan Tebriz yaknlarndaki Eskuye
köyünün seyyidlerine büyük ölçüde suyurgal armaan etmiti. Gazi Cihan'a
ise, 960 (1552-53) ylnda belirli bir deerdeki paray suyurgal olarak
vermiti (Ferzeliyev: 78).
Bu dönemde Safevî ahlarnn tevcih ettikleri suyurgallar, Azerbaycan, Yezd,
Sebzaver, Astrabad, Mazandaran ve Mehed bölgelerindeki ruhanilerin
olaanüstü kullanmnda bulunmaktaydlar. Bunun yannda sivil memurlar
da suyurgallar alyorlard. Örnein, I. ah Abbas'n "timad ed-Devle" lakapl
veziri Hatem Bey Ordubadi, iraz'da 100 tümen deerinde vezerat
suyurgalna sahipti. Ancak suyurgallar merkezi hakimiyete zarar verecek
kadar büyük haklara sahip olduklar için (Efendiyev: 173), I. ah Abbas
zamannda Azerbaycan'daki suyurgallar ksmen donduruldu ve kademeli
olarak bu uygulamann yerini miras yolu olmayan tiyul almaya balad
(Fragner: 509).
Ancak Safevîler her ne kadar suyurgallara snrlama getirerek onlar
kaldrmaya çalmlarsa da, bu tür in'amlarn verilmesine devam edildiini
görmekteyiz (Lambton XIV: 44). Bununla birlikte, bu dönemde suyurgal
uygulamasndaki kaltmsal miras da devam etmitir. Bu durum, bazen
mirasçlar arasnda anlamazlklara sebep oldu. Örnein, 1115/1704 tarihli
bir fermanda, suyurgal alm olan ahsn mirasçlar arasndaki anlamazlk
ele alnmtr. Bu suyurgallar miras yolu ile parçalanmas neticesinde zamanla bir çok karmak problemlere de neden olmaktayd (Lambton XIV: 44). Bu
sebeple, Sadri Hassa denilen bir kurum suyurgallarla ilgili tartmalarn
sonuçlandrlmasna karar vermekteydi (Lambton XIV: 45).
Safevîler döneminde suyurgallar mustevfinin kütük defterine kaydedildi (Lambton XIV: 44). Fakat yine de Safevîler döneminde suyurgal uygulamasnda
temel kaidelerde fazla bir deiiklik yaplmad. Örnein, 1656 tarihli bir fermanda, bahedilen suyurgaln suyurgal sahibinin çocuklarna miras olarak
kald ve bu suyurgaln daimi olduu belirtilmitir. Bunun yannda, vergi
toplayclarnn suyurgal gelirlerine karmamalar istenmi ve bu suyurgal
fermannn bir kopyasnn büyük müstevfinin kütüünde saklanarak
deitirilmeden muhafaza edilmesi emredilmitir. Bu balamda her yl yeni bir
düzenlemenin talep edilmesinin yasakland ve suyurgal belgesinin resmi mü210
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hürle mühürlendii için suyurgal sahiplerinin bundan eref duymalar
istenmitir. Ayrca, bu belgenin 1067 Sefer/ Kasm-Aralk 1656'da yazld
belirtilmitir (Minorsky IX 1950: 958).
Safavîler dönemi ile ilgili olarak, bu belgeden baka ilk defa N. Khanikov
tarafndan bulunan ve tanmlanan dier bir belge ise, daha çok sonraki döneme tarihlenir. Belge, Safevî ah Sultan Hüseyin tarafndan, Karacada
Valisi Emir Bayndr Sultan’a 1702’de yazlmtr ve içerii daha dardr. Fakat, belge bir suyurgaln veraset yönü bakmndan önemlidir. Belge besmele
ile balayp, Allah’n sfatlar, Hz. Muhammed, Hz. Ali ve on iki imam zikr ile
devam eder. Belgede, sultann sfatlar, "Abdulmuzaffer ah Hüseyin elHüseyni el-Müsavi el-Safevî Bahadr Han ve Bende-i ah- Vilâyet" olarak
zikredilir (Minorsky IX 1950: 958). Belgede daha sonra Karacada Valisi
Emir Nizameddin Bayndr’a hitap takip eder. Suyurgal fermannda, lyas
Halife’ye hizmetine karlk Dizmar15 mntakasnn yllk gelirinden 6 tümen
3096 dinar16 baland, gelirin ölümünden sonra onun olu emseddin
Halife’ye brakld ve onun, buna karlk olarak sava esnasnda tam teçhizatl yedi adam ah için hazrlamas gerektii belirtilir. emseddin mirasçsz
öldüü için, suyurgaln emseddin’in olu olduu söylenilen lyas Halife’ye
verildii, ondan da alnarak emseddin’in akrabas olan Mahmud Sultan’a
verildii kaytldr. Fakat daha sonra suyurgaln II. lyas Halife’nin olu
Burhaneddin Halife’ye geçtii, Burhaneddin’in mirasçsz ölmesinden sonrada, Bayndr Siraccaddin Kasm Bey'in suyurgaln kendi oluna verilmesi için
bavurduu, bu yüzden ilk olarak suyurgaln Mahmud Sultan’a ait olduu
için, ayn artlar altnda Kasm Bey’e verildii belirtilir. Bir baka deyile,
ahn istemesi halinde tam teçhizatl yedi adam onun için hazr tutmas istenmitir. Ayrca, Kethuda ve Dizmar köylülerinin her yl mal- cihat göndermeleri ve önceden olduu gibi memurlarn avarz ya da herhangi bir vergiyi
suyurgal sahibinden almamas gerektii belirtildikten sonra, belge saltanat
mührü ile onaylanmtr (Minorsky IX 1950: 959).
Timurlu, Kara-Koyunlu, Ak-Koyunlu ve Safevîler döneminde yazlm olan
suyurgal fermanlarnda görüldüü gibi, geleneksel yönetimin devam çok dikkat çekicidir. Bu belgelerin karlatrlarak çallmas suyurgal ile ilgili baz güç
detaylarn aydnlatlmasn mümkün klmaktadr. Detaylardaki baz farkllklara
ramen, bu belgeler özellikle youn olarak XIV. ve XV. yüzyllarda Ortadou’da uygulanm olan suyurgaln anlalmasna büyük oranda katkda bulunmaktadr. Suyurgaln rsî karakteri ile kendi yarar için suyurgal sahibine verilmi olan devlet vergilerini toplama hakk, bu belgelerde açkça görülmektedir.
Bundan da, daha önceki dönemlerde uygulanm olan suyurgal müessesesinin,
baz deiiklikler ile Safevî döneminde de devam ettii anlalmaktadr. Bu
durumda, Ak-Koyunlu devlet sisteminin, mirasçs olan Safevîler tarafndan
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devam ettirilmi olduu açkça anlalmaktadr. Ak-Koyunlular’n ise suyurgal
uygulamasn lhanllar, Kara-Koyunlular ve Timurlular’dan alm olduklar
görülmektedir. Çünkü, Ak-Koyunlu Devleti’nin hâkim olduu bölgelerde daha
önce lhanllar, Timurlular ve Kara-Koyunlular bunu uygulamlard. Ayrca
hem Kara-Koyunlular’n hemde Timurlular’n bu konudaki belgelerinde bulunan ibarelerin benzerlerini kullandklar görülmektedir (Aubin 1965: 162;
Spuler 1987: 358; Minorsky 1939: 960).
Denilebilir ki suyurgal, 8/14. yüzyln ortalarna kadar birkaç büyüyen feodal
kurumlarn birletirilmesini ve ihtimamn içerdi. Küçük suyurgallarda, özellikle de Safevîler'deki türlerinde biz kolaylkla onlar birbirleriyle mukayese edebilecek özellikleri fark edebiliyoruz. Selçuklu iktâsnn çeitli türlerinin baz
özellikleri suyurgaln bütün biçimleri için de varln sürdürdü. Ancak u
durum da açktr ki, büyük suyurgallar Mool askeri iktâsnn dorudan geliiminin bir ürünü idi (Fragner: 510). Ve bu durum, merkezi yönetim için son
derece tehlikeli bir durum arz etmekteydi. Ak-Koyunlular döneminde bu
olumsuz durumun ortadan kaldrlmas için baz hükümdarlar büyük bir çaba
gösterdiler ancak baarl olamadlar. Fakat, Ak-Koyunlu Devleti'nin yerine
kurulan Safevî Devleti, bu çabay sistemli bir ekilde sürdürdü ve bütün bu
çabalarn sonucunda Safevîler'in toprak sahipliini snrlamakla gerçekletirdikleri merkeziletirme siyaseti sonunda sonuç verdi. öyle ki, Tezkiretü'lMülük'ün bilgilerine göre, XVIII. yüzyl balarnda yönetilen suyurgallardan
elde edilen yllk kazanç, tiyullardan elde edilen genel kazancn onda biri
kadard (Efendiyev: 173). Böylece suyurgallarn askeri güçlerden ruhaniler
ve sivil memurlarn eline geçme süreci, XV. yüzyln ikinci yarsnda AkKoyunlular döneminde balad ve Safevîler döneminde XVI-XVIII. yüzyl
balarnda sona erdi (Efendiyev: 172).
Sonuç olarak, suyurgallarn hükümdarlar tarafndan bir ihsan olarak verilmesi ve bunlarn sahiplerine bir çok ayrcalklar sunmas sebebiyle, bu avantajlar kullanan büyük suyurgal sahipleri önemli birer güç haline gelmilerdir.
Bunun bir sonucu olarak da bu suyurgallar ellerinde bulunduran emirler,
merkezi devlet yapsn tehdit eder bir duruma gelmilerdir. Bu nedenle, AkKoyunlular döneminde bu suyurgallarn kaldrlmas ya da snrlandrlmas
için ciddi çalmalar yaplm, ancak suyurgallar sayesinde önemli bir gücü
kaybetmek istemeyen emirler buna izin vermemilerdir. Safevîler döneminde
ise, emirlerin elindeki bu güç alnmaya balanm, bununla birlikte, bu balarn verildii zümreler ile uygulama sisteminde baz deiiklikler yaplarak,
suyurgallarn verilmesine devam edilmitir. Ancak, Safevîler döneminde
suyurgal oranlarnn küçültülmesi ve kontrol altna alnmas sonucu, bu uygulama devletin merkeziyetçi yapsna kar bir tehlike olmaktan çkarlmtr.
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AçÕklamalar
1

2
3

4

5

6

7

8

slâmiyette iktâ, arazii emîriyyenin yani devlete ait olan arazinin yalnz senevî vergi
veya haslat öriyesinin bir hizmet mukabilinde her hangi bir ahsa fera demektir; iktâ memuriyetle ve hizmetle kaim olduu için îcabnda bu arazinin öür ve
resmi hazinece de idare edilir veya baka birine de verilebilirdi. Bkz. . Hakk
Uzunçarl, Osmanl Devleti Tekilâtna Medhal, Ankara 1988, s.17.
Kelimenin yaps hakknda bkz. Gerhard Doerfer, Türkische Und Mongolische
Elemente im Neupersichen, I, Wiesbaden 1965, s. 351.
Eski Türkler'de büyük iler gören adamlara "Tarhanlk" rütbesi verilirdi. Tarhan'a
yurtluk, ocaklk olmak üzere bir mâlikâne verildikten baka, Tarhan'n mâlikânesi
içinde oturanlar da vergi, askerlik gibi resimlerden muâf idiler. Bu resimlerin ahzi,
Tarhan'a ait idi. Tarhan, dokuz cürüme kadar cezâdan muâft. Hükümdârn
sarayna, izinsiz girip çkabilirdi. Bu imtiyâzlar, dokuzuncu göbee kadar
oullarna intikal ederdi. Bkz. Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Hazrlayanlar:
smail Aka-Kâzm Yaar Kopraman, stanbul 1976, s. 276; smail Aka, Timur ve
Devleti, Ankara 1991. s. 112;
Nizamü'l-Mülk, eserinin 6. faslnda iktâ sahiplerinin reâyâya kar nasl
davranacaklarn, kendilerine tefviz etmi olduklar vergi havalesini nasl
alacaklarn bilmeleri gerektiini ve bu davran ile aln iyi yolda iyilikle olursa
kabule ayan olacan belirtmektedir. Ayrca reâyâ'nn ahsn, maln olunu,
emlak ve eyasn emniyet altnda tutacak kadar vergi almalar kötü olursa, iktâ
sahiplerine bunun için müsaade edilmeyeceini, ifade etmektedir. Bu olduu zaman reâyâ padiahn dergâhna gitmek ve kendi halini açklamak isterse, onlar
bundan al koymamalarn ve eer iktâ sahipleri bunun aksini yaparsa, iktâsnn
onlarn ellerinden alnmasn söylemektedir. Bu durum da bize iktâ sahiplerinin
suyurgal sahipleri kadar geni yetkilere sahip olmadklarn hatta her an iktâlarnn
ellerinden alnma riskinin bulunduunu göstermektedir. Bkz. Nizâmü'l-Mülk, Siyâset-Nâme, Hazrlayan: M. Altay Köymen, s. 41.
imdiki ran'n güneyinde, kuzeyden Irak- Acem, güneyden Basra körfezi ve
doudan Kirman ile çevrili bir eyâlet olup, merkezi iraz'dr. Ortaça'da be idare
bölgesine ayrlyordu: stahr, Ardair-Hurre, Darabeird, Sâbur, Fannâ-Husirrav.
Geni bilgi için bkz. C. L. Huart, ''Fars'', A, c. IV, stanbul 1945, s. 470; Hamdallah Mustawfi, Nuzhat-al-qulub, edited by G. Le Strange, London 1915, s.113 vd.;
G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, s. 248 vd.
Sicistan gibi, Kuhistan eyaleti de Arab corafyaclar tarafndan Horasan'a bal
olarak ele alnmtr. Kuhistan dalk yer anlamndadr. Bkz.. G. Le Strange, a. g.
e., s. 352.
Sâve'de mehur olmutu; sultanlar onun ailesine çok hürmet ederlerdi. Lâkab
"Cemalüddin" dir. Babas Hâce Alâü'd-din Muhammed Sâvecî, kalem sahiplerindendi. Daha geni bilgi için bkz. Devletah, Tezkiretü'-uarâ, çev. Necati Lugal,
c. II, stanbul 1977, s. 31.
Suyurgal'n daimi olarak verilmesine karlk, iktâ gayri muayyen bir müddet için
tevcih edilirdi. Nizamü'l-Mülk memurlarn ve iktâ sahiplerinin her iki üç ylda deitirilmesini talep ederse de, bundan deitirme muamelesinin mutad olduu neticesi çkarlamaz. Bkz. M. Altay Köymen, "Selçuklu Devri Türk Tarihi Aratrmalar", Tarih Aratrmalar Dergisi, c. II, Say 2-3, Ankara 1964, s. 350.
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9

10
11

12

13

14

15
16

Cihangir Mirza, Ak-Koyunlu hükümdar idi. Ancak Uzun Hasan Bey aabeyine
kar saltanat mücadelesine girierek Diyarbakr’ Cihangir Mirza'dan ald. Bunun
üzerine Cihangir Mirza, Mardin’e çekilerek buras ile yetinmek zorunda kalmt.
Bkz. Ebû Bekr-i Tihranî, Kitâb- Diyarbekriyye, Yay. Necati Lugal-Faruk Sümer,
Ankara 1993, s. 231; Türkçe çev. Mürsel Öztürk, Ebu Bekr-i Tihranî Kitab
Diyarbekriyye, Ankara 2001, s. 142.
yilii hâkim klmak ve kötülüü ortadan kaldrmak.
Timurlular, Kara-Koyunlular ve Ak-Koyunlular'da, daha çok siyasî gücün gevekliinde geni topraklar suyurgal olarak verildi. Bkz. Bert Fragner, "Social and Internal Economic Affairs", CHI, Vol. VI, edited by Peter Jackson, s. 507.
Ahmed Bey'in bu konudaki faaliyeti hakknda bkz. Kâzm Payda, "Ak-Koyunlu
Ahmed Bey ve Onun Osmanl darî Sistemini Ak-Koyunlu Devletinde Uygulama
Çabas", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi Tarih Aratrmalar
Dergisi, c. XXIII, Say 36, Ankara 2004.
Antik devrin minesi olan men, er'îdir ve herbiri 130 dirhem olan 2 ritl'a eittir.
Bkz. Walther Hinz, ''slâm'da Ölçü Sistemleri'', Türklük Aratrmalar Dergisi, Say
5, stanbul 1990, s. 19.
Suyurgaldeki bu durum her zaman geçerli olmamakla birlikte bu yönü ile de
iktâdan ayrlmaktadr. Çünkü iktâ sahipleri bu tür hakszlkta bulunduklar zaman
iktâlarnn ellerinden alnaca kendilerine belirtilmiti. Bkz. Osman Turan, "ktâ",
A, c. V/II, Eskiehir 1997, s. 954-955.
Tebriz'in kuzeyinde bulunan bir vilayettir. Bkz. Hamdullah- Müstevfî, a. g. e., s. 88.
Altn paralara Arablar tarafndan verilen addr. Fkh istilâh olarak on dirhem-i
er'i hâlis gümü kymetindeki altn ifade eder. slâmlar'da ilk altn sikke
Emeviler'den Abdülmelik zamannda bastrlmtr. Bkz. M. Zeki Pakaln, Osmanl
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü, c. I, stanbul 1993, s. 451.
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The Application of the Suyurgal System among the
Mongols and the Turkish-Islamic States
Dr. KâzÕm PAYDAù
Abstract: The word ‘suyurgal’, derived from the word "suyurgamak"
in Uighur, denotes a grant or a gift that best wowed by a sovereign.
The most evident characteristic of ‘suyurgal’ was the transfer of it by
inheritance. Application of ‘suyurgal’ became widespread after the
Mongols conquered Iran. The land granted as ‘suyurgal’ was passing
to its new holder as a real estate. The ‘suyurgal’ system resulted from
the development of the land ownership; that system played an
important role in the process of making Azerbaijan, Iran and other
neighbouring countries feudal. The ‘suyurgal’ institution became
widespread during the period of the Mongols, the Timurids, the QaraQoyunlu and the Aq-Qoyunlu. As for the reign of the Safawids, they
set a limit to that system and the "tiyul" took its place.
Key Words: Suyurgal, the land, the grant, the Mongols, the Timurids
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