
bilig � Güz / 2006 � say� 39: 195-218 
© Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba�kanl��� 

Mo�ol ve Türk-�slâm Devletlerinde                                
Suyurgal Uygulamas�  

Dr. Kâz�m PAYDA�� 

Özet: Uygurca'da suyurgamak sözünden al�nan suyurgal kelimesi, hü-
kümdar�n bir kimseye ba��� ya da hibede bulunmas�d�r. Suyurgal�n be-
lirgin olan özelli�i irsen intikal etmesidir. Suyurgal uygulamas� 
Mo�ollar'�n �ran'� ele geçirmelerinden sonra oldukça yayg�nla�m��t�r. 
Suyurgal olarak verilen arâzi mülk olarak �ahsa geçmekte idi. Suyurgal 
sistemi, toprak sahipli�inin geli�mesi sonucu ortaya ç�km��, 
Azerbeycan, �ran ve kom�u ülkelerin feodalle�me sürecinde önemli rol 
oynam��t�r. Suyurgal müessesesi Mo�ollar, Timurlular, Kara-Koyunlu-
lar ve Ak-Koyunlular döneminde yayg�n olarak kullan�lm��t�r. Safevîler 
döneminde ise bu müesseseye s�n�rland�r�lma getirilerek yerini tiyul 
alm��t�r. 
 
Anahtar Kelimeler: Suyurgal, Arâzi, Ba���, Mo�ollar, Timurlular,  
 

Giri�:  
Devlet hizmetinde bulunan yüksek askerlere, büyük ba�ar�lar kar��l��� ve 
mükâfat olarak emlâk ve arazi temliki yap�lm��t�r. Bu gibi araziye, Türkçe 
“kop�” (Mo�olca: khob�) denilmi�tir. Selçuklular'da bu nevi kap�lara Arapça 
olarak "iktâ-i temlik" denilmi�tir. Temlik, iktâ1 ve t�marlar�n verilmesi keyfi-
yeti, �lhanl�lar'da ve di�er Mo�ol uluslar�nda, Uygurca suyurgamak2 sözün-
den al�narak, suyurgal tâbiriyle ifade edilmi�tir (Togan 1981: 287). Suyurgal, 
hükümdar�n bir kimseye ba���ta (�emis 1357: 155) ya da hibede bulunmas� 
bir ba�ka ifade ile arma�an vermesidir (Fragner VI: 504). Ancak suyurgal�n 
en belirgin özelli�i, irsen intikal etmesi idi (Doerfer: 351; Anonymous 1943: 
27). Suyurgal uygulamas�, Mo�ollar'�n �ran'� ele geçirmelerinden sonra ol-
dukça yayg�nla�m��t�r (Deny 1957: 265 n.11). O dönemde suyurgall� arâzi 
mülk halinde idi; yani verilen kimsenin mal� idi (Uzunçar��l� 1988: 236).  

Suyurgal sistemi, toprak sahipli�inin geli�mesi sonucu ortaya ç�km��, Azer-
baycan, �ran ve kom�u ülkelerin feodalle�me sürecinde önemli rol oynam��t�r 
(Efendiyev 1979: 168). Hükümdar�n hizmetindekilere ihsan� olarak ifade 
edilen suyurgal tabiri ile daha çok bir arâzi kastedilmi�tir. Bununla suyurgal 
sahibi bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmu� ve daha önce devlet hazi-
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nesine ödenmekte olan vergileri toplama hakk�n� kazanm��t�r. Bu müessese 
zamanla veraset yolu ile intikal eder hale gelmi�, din adamlar� ve ibadet yer-
leri için de verilmi�tir (Aka 1991: 112). Hükümdar taraf�ndan bir �ahsa 
suyurgal verildi�i zaman, hüküm yaz�lmakta ve ona bir suyurgal belgesi 
(ehkam-� Suyurgal, ne�an-� Suyurgal) verilmekteydi (Busse 1959: 151; 
Ferzeliyev: 76). Ayr�ca suyurgal sahibinin muaf oldu�u vergilerin isimleri tek 
tek bu belgede belirtilmekte idi (Fragner 505; Buse: 159). 

Suyurgal sahipleri kendi topraklar�nda tam ba��ms�zd�lar ve devlet memurla-
r�n�n o topraklardan vergi toplamalar�na izin verilmedi�i gibi, memurlar�n o 
topraklar�n yak�n�na gelmesi bile yasakt� (Busse: 152; Ferzeliyev 1983: 76). 
Suyurgal�n en önemli yap� ta�lar�ndan biri ise mali dokunmazl�k imtiyaz� idi 
(Fragner: 511). Suyurgal�n'�n geçirmi� oldu�u evreleri daha iyi anlayabilmek 
için onun genel yap�s�n� bu �ekilde gördükten sonra, Mo�ollar, Timurlular, 
Kara-Koyunlular, Ak-Koyunlular ve Safevîler dönemindeki uygulama �eklini 
tarihi geli�im süreci içerisinde ele almaya çal��al�m. 

Mo�ollar Döneminde Suyurgal: Suyurgal Mo�ollar zaman�ndan yak�n 
zamana kadar �ran'�n sosyal ya�am�nda ve yönetiminde önemli bir rol oy-
nad� (Busse: 97). A. Alizade'ye göre, suyurgal�n özel toprak �eklinde irsen 
tevcihine ilk kez Re�üdidin'in mektuplar�nda rastlan�lmaktad�r (Efendiyev: 
168). Re�üdidin bu mektubunda Turan emlâk�n�n bir k�sm�n� sultanlara ait 
olan suyurgallerin olu�turdu�unu belirtmektedir (Re�üdidin 1364: 233). An-
cak suyurgal�n askeri veya sivil hizmet kar��l���nda tevcihi daha sonralar�, 
yani XIV. yüzy�l�n ikinci yar�s� ile XV. yüzy�lda Celayirliler, Kara-Koyunlular 
ve Ak-Koyunlu devletlerinde �ekillenip yayg�nla�m��t�r (Efendiyev: 168). 
Bununla birlikte, Cengiz Han 1207 y�l�nda Merkîtler'in Selenge �rma�� havza-
s�ndaki yerlerini zaptetti�inde, bu yerleri geçmi�te gösterdi�i hizmetine mü-
kâfat olmak üzere Sorgan-�ira'ya temlik s�fat�yle vermi�ti ve onun bu otlakla-
r�n vergilerinden muaf tarhan3 olarak defterlere geçirilmesini emretmi�ti 
(Doerfer: 351; Togan: 288; Vladimirtsov 1987: 105).  

Esasen, orijinal olarak hükümdar taraf�ndan verilen “ba���” ya da “bah�et-
mek” deyimi �lhanl�lar'�n çok erken dönemlerinde bu genel anlama sahip 
bulunmaktayd� (Fragner: 504-505). Suyurgallar, �lhanl�lar'da sadece 
�lhanlar'�n kad�nlar� ve dullar� ile onlar�n erkek karde�lerine ve o�ullar�na 
verilmi� olmay�p, ayn� zamanda terhis ve taltiflerinde devlet memurlar�na, 
generallere ve askerlere irsî ücret olarak da verilirdi. Maliye vezirli�inin hususî 
dairesi bu i� ile alâkal� olan meselelerle u�ra��yordu (Spuler 1987: 158).  

�lhanl�lar döneminde, Ebu Said'in 730/1320 tarihli bir ferman�nda, 
Safevîler'in atas� �eyh Safi'nin mür�idi �eyh Zahid'in ailesine böyle bir in'am 
verilmi�tir. Suyurgal �st�lah� bu belgede yoktur ve bu durum Belenitsky'nin, 
suyurgal uygulanmas�n�n Selçuklular zaman�na kadar geriye gitti�ini ve an-
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cak 14. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ismen de göründü�ü fikrini do�rulamaktad�r 
(Minorsky 1954: 516). Çünkü bu belge suyurgal fermanlar�nda oldu�u gibi 
ilk olarak Farsça'da bile kullan�lan Türkçe “sözümüz” hitab� ile ba�lar ve onu 
Ebu Said'in ad� takip eder. Suyurgal fermanlar�ndaki bu hitab �ekli, �ah 
Tahmasb'a kadar �ran'da yürürlükte kald� (Minorsky 1954: 526). Belgede, 
ba��� sahibinin ç�karlar�n� korumalar� istenilen baz� görevlilerin ad� verilmek-
tedir. Bunun yan�nda fermana kar�� gelecek olanlar cezaland�r�lacaklar�na 
dair tehdit edilirler. Bundan ba�ka, belgenin yaz�l�� tarihi olarak 720/1320 
tarihi ve yaz�ld��� yer olarak da Sultaniye'nin ismi belirtilmi�tir. Ayr�ca, fer-
manda onay imzalar� olmamakla birlikte, dört yüksek görevlinin isimleri de 
bulunmaktad�r (Minorsky 1954: 527). 

Bu durum suyurgal uygulamas�n�n iktâ müessesesi içerisinden ç�kt���n� gös-
termektedir. Esasen, iktâ usulü çok eskiden beri bütün devletlerde vard�. Bir 
memleketi elde eden hükümdar, oran�n arazisini hizmetlerine kar��l�k olarak 
kumandanlar�na verir, onlar da bunu maiyetlerindeki askerlere tevzi eder-
lerdi. Kumandan sadakat etti�i müddetçe bu araziye sahip olurdu; aksi tak-
dirde elindeki arazi hükümdara, yani hazineye intikal ederdi (Uzunçar��l�: 
17). Buna benzer olarak Mo�ol hükümdarlar� da hizmetlerine girenleri çe�itli 
�ekillerde ödüllendirmekteydiler. Örne�in, �am ve Haleb ümeras�ndan olan 
Kara Sungur ve Efram ile Mo�oltay ve Aydo�d�, Olcaytu sultan�n huzuruna 
geldikleri zaman Olcaytu onlar�n her birine belirli bir makam vermi�ti. Bunla-
r�n yan�nda, Meraga'n�n yönetimini Karasungur'a vermi�, Aydo�d�'ya ise 
Esadabad'� suyurgal olarak vermi�ti. Ancak suyurgal iktâdaki gibi hizmet 
kar��l��� olarak de�il, ço�u kez bir ba��� olarak verilmekteydi. Bu yönüyle 
iktân�n, Mo�ollar döneminde de�i�erek daha sonralar� ba��� �eklini alaca�� 
suyurgal uygulamas�n�n yava� yava� ba�lad���n� söyleyebiliriz (Ebrû 1317: 
40). Mo�ollar�n vermi� olduklar� suyurgallerin ise haddi hesab� yoktu (Zeki 
Velidi 1931: 38).  

Celayirliler'in yönetimi alt�nda ise, suyurgal iktân�n hem daha geli�mi� bir 
�ekli haline gelmi�, hem de idari bir ba����kl�k durumuna geçmi�ti. Ondör-
düncü yüzy�l�n ortas�ndan sonra ise suyurgal terimi, iktân�n yerini ald� 
(Petrushevsky 1968: 520).  

Timurlular Döneminde Suyurgal: Timurlu Devleti'nin basit özelliklerin-
den biri, ordunun önemli bir kurulu�u olan feodalizm idi. Ba�l�ca varisler 
kabile ba�kanlar� dahil yüksek kumandanl�klar� ellerinde tutanlar ve �ehza-
deler idiler. �ahruh'un yönetiminin ba�lar�nda, eski iktân�n daha bir geli�mi�i 
olan ve suyurgal olarak bilinen müesseseye rastl�yoruz. Etimolojik (kökenbi-
limsel) olarak bizim görmü� oldu�umuz bu durum, hükümdar�n hizmetinde 
bulunan �ah�slar� ödüllendirmesi ya da onlara büyük bir hediye vermesi 
anlam�na gelir. Suyurgaldaki uygulama, iktâdakinden4 farkl� olarak sahibine 
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hem dokunulmazl�k ve mali egemenlik haklar�n� hem de idari ve adli hakla-
r�n� vermi�tir. Timurlu yönetimindeki bütün eyaletler son derece geni� t�mar-
lardan olu�maktayd�. Bu durum, zamanla suyurgala dönü�erek kal�t�msal bir 
hal ald� ve bu sadece askerlerle s�n�rland�r�lmad�; ayr�ca sivillere de verildi 
(Roemer 1993: 131).  

Bu dönemde, Ömer �eyh ve daha sonra onun o�lu olan Pir Muhammed'e 
kadar suyurgal olarak verilen yerlerden özellikle �iraz'�n ba�kenti olan Fars5, 
�ran'�n geni� eyaletleri aras�nda yer almaktayd�. Bunun yan�nda �skender'in 
yönetimi alt�nda Firuzkuh, �ah Süleyman'�n yönetiminde Rey, Emir �duku 
yönetimi alt�nda Hamedan ve Rüstem'in yönetimi alt�nda �sfehan gibi küçük 
valilikler ve orta hacimde olan bir çok suyurgal de vard�. Valiliklerin ço�unlu�u 
Timur'un akrabalar�na ya da torunlar�na ait olmas�na ra�men, bu �ekildeki 
in'amlar ve görevler bunu hakkeden askeri kumandanlara da verilmekteydi. Bu 
�ekildeki atamalar, zamanla kal�t�msal olarak bah�edilmi� olan suyurgal diye 
adland�r�lan bir t�mar�n �eklini alabilmekteydi (Roemer 1993: 94). Suyurgal, bu 
�ekliyle yarg�lama hakk� ve yönetimini de içine alan eski iktân�n daha kapsaml� 
bir �ekline dönü�türüldü (Busse: 98; Roemer VI, 1993: 94). 

Bundan ba�ka suyurgal, sahibine vergi muafiyeti de getirdi. Bu nokta, daima 
suyurgallar�n verilmi� oldu�u fermanlarda detayl� bir �ekilde belirtildi. Böy-
lece, dokümanlar�n yüzeysel bir kontrolü vergilerden muafiyet imtiyaz�n�n 
suyurgalden ayr� bir unsur oldu�u izlenimini verebilir. Fakat, bu do�ru de�il-
dir; her suyurgal ba���� vergilerden ba����n verilme zaman�n� da gösterir ve 
ço�u zaman o vergi gelirinde bir art�� oldu�unda bu durum belirtilir. Örne-
�in, ürün artmas�nda harac�n, ya da suyurgal bölgesinde ya�ayan gayrimüs-
limlerin nüfusu ço�ald��� zaman verginin üretim fazlas�, suyurgal� elinde tu-
tana verilecekti (Fragner: 505).  

Bu dönemde suyurgallar�n verilmesi tamamiyle hükümdarlar�n keyfi davran�-
��na ba�l�yd�. Örne�in, Timur zaman�nda dü�mana kar�� ba�ar� gösterenlere 
mükafat olarak suyurgal verildi�i gibi, kendisine Tarhanl�k berrat� da bazen 
verilmekteydi (�âmî 1987: 129). Timur, Fars eyaletinde kar���kl�klar ç�kmas� 
üzerine, buray� Emirzade Ömer �eyh Bahad�r'a suyurgal olarak ba���lam��, 
bütün �iraz askerlerini de onun hizmetine vermi�ti (�âmî: 165). Bunlardan 
ba�ka, Timur'un Kerkük kalesini Emir Ali Musullu'ya suyurgal olarak vermesi, 
bize kalelerin de suyurgal olarak verildi�ini göstermektedir (Yezdî 1336: 
469). Timur Ahlat'a do�ru giderken, bu s�rada Emir Timur'a bir çok hizmet-
leri geçmi� olan Adilcevaz emiri Emir Hokan, Timur'un huzuruna ç�kt���nda, 
Ahlat vilâyeti suyurgal olarak kendisine verildi (Yezdî: 488). Benzer �ekilde 
�ahruh da Herat'a do�ru ilerlerken (Aka 1994: 76), �aburgan'� Seyyid 
Ahmed'e suyurgal olarak vermi�ti (Semerkandî 1360: 103). Di�er taraftan 
Timur, bazen dü�manlar�n� yendikten sonra onlar�n göstermi� olduklar� mert-
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lik ve kahramanl�ktan dolay� onlara suyurgallar vermi�tir (�âmî: 107). Timur 
muharebelerde cesaret ve fedakarl�kla, hatta yaral� oldu�u halde çarp��may� 
sürdüren emirlerine de ödül olarak suyurgallar vermekteydi (�âmî: 115). 
Timur gibi �ahruh da her f�rsatta taraftarlar�na suyurgallar da��tt�. Örne�in, 
O Süleyman �ah'a Serahs'� suyurgal olarak vermi�tir (Aka 1994: 66). Emir 
Hudaydâd tehlikesi ortadan kalk�nca da �ahruh, Emirek Ahmed'e de 
Özkend'i suyurgal olarak vermi�tir (Semerkandî I: 142; Aka 1994: 87).  

Bunlara benzer olarak, Babur de Horasan'a hâkim olduktan sonra, karde�i 
Alâuddevle'ye Kuhistan'daki6 Tun kasabas�n� suyurgal olarak verdi 
(Hondmir: 31). Yezd'den sonra Eberkûh üzerinden �iraz'a gelen Babur, bu-
rada daha önceki hükümdarlar�n, özellikle de dedesi �ahruh zaman�nda 
verilmi� olan ni�anlar�n imzalanmas�n�, suyurgal ve müsellemlerin geçerli 
say�lmas�n� buyurdu (Aka 2001: 41). Bu durum da bize, mutad olmasa da 
suyurgallar�n yeni hükümdar taraf�ndan tasdik edildi�ini göstermektedir. 
Yine Babur, 2 A�ustos 1452 y�l�nda (Tihranî II: 331; Terc. 199; Aka 2001: 
42) Horasan'a do�ru ilerlerken, yolu üzerindeki Yezd'i Timur'un o�lu Cihan-
gir kolundan gelen Halil Sultan'a suyurgal olarak verdi (Kâtib: 266; Aka 
2001: 42). Horasan'a kaçm�� olan Sencer Mirza, 858/1454 y�l� sonlar�nda 
Murgab suyu k�y�s�nda, Mâverâünnehr seferinden dönmekte olan Babur'ün 
huzuruna ç�km�� ve kendisine Merv, Mahan ve Cam yöresi suyurgal olarak 
verilmi�ti. Bunlardan ba�ka Babur Mirza, Emir Halil'i Sicistan'a gönderdikten 
sonra ona suyurgal bah�etti (�sfizarî II 1339: 181). Benzer �ekilde Emir Ha-
san Timur'a, Curmagan suyurgal olarak verilmi�ti (�sfizarî: 354). Bu davran�-
��yla Babur, vermi� oldu�u bu irili ufakl� suyurgallar sayesinde otoritesini her 
tarafa yaymaya çal��m��t�.  

Bu dönemde suyurgallar �airlere de verilmi�tir. Örne�in, böyle bir ba����n 
Selman Savaci'ye7 verildi�ini görmekteyiz (Fragner: 507). Orta ve küçük 
ölçekli suyurgallar ise, genel olarak ulemaya verilmekteydi (Fragner: 510). 
Bunlar�n yan�nda durumlar�n� kuvvetlendirmek isteyen hanedan üyeleri de 
her f�rsatta bu müesseseye ba�vurmu�lard�r. Örne�in, Baysungur'un o�lu 
Sultan Muhammed, dedesi �ahruh'a kar�� 850/1446 y�l�nda ayaklanarak 
harekete geçmi� ve �sfehan'a geldi�inde reâyay� memnun edebilmek için 
vergi defterlerini imha ettirerek, halk�n tahsildarlar�n elinden âzad edildi�ini 
ilân ettirmi�ti (Kâtib 1345: 235: Aka 1994: 165); bu arada �sfehan’�n kad�-
lar�na, âlimlerine, sâdât�na ve di�er ileri gelenlerine suyurgallar ile çe�itli 
hediyeler vermi� ve onlar� bu yolla kendisine itaat etmeye davet etmi�, ver-
di�i bu suyurgallar ile de kendi otoritesini burada kuvvetlendirerek taraftarla-
r�n� ço�altmak istemi�ti (Tihranî II 1993: 287; Terc. 2001: 172-173).  

Görüldü�ü gibi, Timurlular zaman�nda bir çok arazi suyurgal olarak verilmi�-
tir (Fragner: 507). Bunlar�n büyüklü�ü ise de�i�ik oranda olabilmekteydi. 
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Örne�in, köyler ya da köylerin bir bölümü suyurgal olarak verildi�i gibi, küçük 
ya da büyük m�ntakalar ve hatta vilayetler de bir bütün olarak suyurgal �eklin-
de ba���lanmaktayd�. Büyük suyurgallar söz konusu oldu�unda, sahipleri tara-
f�ndan kullan�labilen maddesel güç ve ayr�cal�k haklar� öylesine geni�ti ki, onlar 
sadece ekonomik de�il, ayn� zamanda politik güç de kazanabiliyorlard�. Za-
manla elde edilen bu haklar sayesinde suyurgal kurumu merkezile�tirmeye 
direnen devlet içindeki bütün güçler için temel bir dayanak olu�turdu. Bu se-
beple, imtiyaz haklar�n�n hem mutlak�yeti hem de alan� bak�m�ndan en büyük 
suyurgallara 9/15. yüzy�lda rastl�yor olmam�z �a��rt�c� de�ildir. Ak-Koyunlular ve 
Kara-Koyunlular'da oldu�u gibi Timurlular'da da göze çarpan gev�ek politik 
devlet yap�s�nda, büyük topraklar suyurgal olarak ba���lanm��t�r. Yeni bölgeler 
devletin yönetimi alt�na girdi�i zaman, daha önceki yöneticilerin topraklar� s�k 
s�k onlara suyurgal olarak geri verilirdi (Fragner: 506).  

Ancak suyurgallar�n genel olarak ödül biçiminde verildiklerini ve kal�t�msal 
özelliklerini de koruduklar�n� görmekteyiz. Örne�in, Timur döneminin önemli 
�ahsiyetlerinden biri olan Emir �ah Melik, Timur'un vasiyetinin aksine 
�ahruh'u desteklemi� ve onun hükümdar olmas�nda ba�l�ca amil olmu�tur. 
Kendisi ba�lang�çta Semerkand hâkimi Ulu� Bey'e atabeg olarak tayin edil-
mi�ti; fakat, Ulu� Bey'in �srar� sonucu bu görevden al�nm�� ve kendisine 
suyurgal olarak Harezm verilmi�ti. O, bunun üzerine suyurgal bölgesine git-
mi� ve ölümünden sonra da suyurgal� o�lu Emir �brahim'e devredilmi�ti (Aka 
1994: 146 n. 265). Burada görüldü�ü gibi suyurgallar daimi oldu�u için 
babadan o�ula geçmekteydi. Suyurgal sahibi öldü�ü zaman, bu hak ço�un-
lukla miras olarak çocuklar�na geçmekteydi (Lambton XIV: 48). Örne�in 
�ahruh o�lu Baysungur'un 7 Cemaziyelevvel 837/20 Aral�k 1433 tarihinde 
vefat�n�n ard�ndan, onun kalan mallar�n� taksim ettirdi (Aka 1994: 148). 
Suyurgal� olan vilayetleri de �ahzadenin o�lu Mirza Rükneddin 
Alâüddevlele'ye tefviz etti (Semerkandî II / II: 666).  

Genel olarak suyurgallar verildi�i zaman hükümdar taraf�ndan bir ferman da 
verilmekteydi.Bu fermanlar hükümdar�n ismi belirtildikten sonra her zaman 
“Sözümüz” hitab�yla ba�lard�. Timurlular'da böyle bir belgeye 22 Muharrem 
825/16 Ocak 1422 tarihli �ahruh'un vermi� oldu�u bir suyurgal ferman�nda 
rastlamaktay�z. Bu suyurgal ferman�, daha sonralar� Kara-Koyunlu ve Ak-
Koyunlular'da görülen fermanlara benzemektedir. Bu fermanda ise, vergi 
toplay�c�lar�n�n suyurgal m�ntakas�na gönderilmemesi ve onlardan vergi talep 
edilmemesi istenmektedir. Ayr�ca fermanda, suyurgal�n ba��� oldu�u da 
vurgulanm��t�r (Deny 1957: 255). Bunlara ilaveten, hükümdarlar�n verdikleri 
bu fermanlarda, suyurgal topraklar� üzerinde taleplerde bulunmalar� ya-
saklanm�� olan memurlar�n tümünün bir listesi de verilmi�tir (Fragner: 505; 
Minorsky 1939: 953-954). 
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Verilen bu suyurgal fermanlar�nda suyurgal sahiplerine pek çok avantajlar 
sa�lanm��, kar��l���nda da onlardan askeri hizmet vermeleri, ya da en az�n-
dan iyi techizatland�r�lm�� asker bulundurmalar� istenmi�tir. Ancak, baz� 
suyurgal sahipleri örne�in seyyidler, kad�lar ve ulema bu tür zorunlu hizmet-
lerden de muaf tutulmu�lard�r (Hondmir 1333; Fragner: 506). Di�er taraftan 
iktâ keyfi bir sebepten dolay� her zaman iptal edilebildi�i halde (Köymen II: 
350), suyurgal ancak baz� durumlarda geri al�nabilmekteydi. Örne�in, Irak'�n 
baz� vilayetleri Timurlu Mirzalar'dan Sultan Muhammed'in suyurgal� idi. An-
cak bir müddet sonra, onun adamlar�n�n fazla vergi toplamak için halka zul-
mettikleri haberi Herat'a ula�t���nda (Aka 1994: 161, n. 337), �ahruh Sulta-
niye ile Kazvin'in onun suyurgali olmas�n� buyurmu� ve Mirza'dan geri al�nan 
di�er yerlerin idaresini Hace �emseddin Muhammed’e vermi�ti (Semerkandî 
II/ II: 795). Mirza Muhammed Cuki'nin Serahs yak�nlar�nda vefat etmesi üze-
rine (Aka 1964: 163) de, suyurgal� ve mallar� o�ullar� Mirza Muhammed 
Kas�m ile Mirza Ebubekir aras�nda taksim edilmi�ti (Mirhond VI 1339: 728).  

15. yüzy�l�n büyük suyurgullar� ise güçlü emirlerin, ço�unlukla da Türkmen 
kökenlilerin ellerinde bulunuyordu. Bu durum da onlar�n siyasi gücünün 
temelini olu�turdu. Büyük suyurgallar�n sahipleri, az çok kendi topraklar� 
üzerinde ba��ms�z yönetici durumunda idiler. Ancak bu emirler, kendi hü-
kümdarlar�n�n askeri operasyonlar�nda aktif bir rol almaya mecbur b�rak�ld�-
lar. Yine de büyük suyurgal sahipleri ellerinde bulundurduklar� güç ile önemli 
bir konumda bulunmaktayd�lar. Bu sebeple, büyük suyurgallar�n s�n�rland�-
r�lmas� devleti merkezile�tirmek isteyen bir hükümdar için en önemli ko�ul 
oldu (Fragner: 510). 

Kara-Koyunlular Döneminde Suyurgal: XV. yüzy�l�n birinci yar�s�nda, 
Kara-Koyunlular'�n egemenli�i döneminde tüm vilayet ve bölgeler suyurgal 
olarak tevcih ediliyordu. �öyle ki, Kara Yusuf'un 30 A�ustos 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 da��tmak oldu. �irvan�ah� �brahim ile Gürcü kral� II. 
Konstantin'in birle�ik kuvvetlerine kar�� sava�a haz�rlanan Kara Yusuf, bu siya-
setle Güney Azerbaycan'�n yerli feodallerinin deste�ini sa�lamay� hedef-
lemekteydi. Bu sebeple o, en yak�nlar�ndan ba�layarak bir çok ki�iye 
suyurgallar da��tmaya ba�lad�; örne�in ye�eni Emirü'l-Ümera Bistam Bey'e, 
Erdebil ve Halhal bölgelerini suyurgal olarak verdi. Esasen, Bistam ve onun 
selefleri önceleri de Erdebil ve civar�n� yönetiyorlard�. Kara Yusuf, bu tevcihiyle 
bunu fiilen tasdik etti (Sümer 1984: 84; Efendiyev: 168). �erefhan'�n, belirtti�i-
ne göre 1417 y�l�nda Kara Yusuf'un suyurgal olarak verdi�i bir ferman ile, Emir 
�emseddin'e Bitlis, Ahlat ve Mu� suyurgal olarak tevcih edilmi�tir. Genel ola-
rak, Kara Yusuf herhangi bir bölgeye hakim oldu�u zaman, bu yerleri önceki 
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sahiplerine suyurgal olarak geri vermi�tir. Bununla birlikte biz, onlar�n bu böl-
geleri önceleri hangi haklar ile yönettiklerini ve daha sonralar� buralar�n nas�l 
suyurgallara dönü�türüldü�ünü kesin olarak bilemiyoruz (Efendiyev: 169). 
Ancak Kara Yusuf’un 1417 tarihli, Bitlis Emiri �emseddin’e hitap eden ferma-
n�nda, suyurgaldan yararlanan �ahs�n vergileri hakk�nda bilgi verilmemi�tir. 
Bununla birlikte Kara Yusuf bu fermanda, sevgili çocu�u olarak nitelendirdi�i 
�emseddin’i över, m�ntakas�n� dîvâna ait vergilerden muaf tutar ve kendi emir 
ve valilerinin �emseddin’i dü�ünmelerini, ferman� ald�ktan sonra ona uymala-
r�n� emreder (Minorsky IX 1939: 952).  

Bu ödüllendirmeler bazen yenilgiye u�rat�lamayan dü�manlar�n dost olarak 
kazan�lmas� için de verilmekteydi. Örne�in, 801/1406 y�l�nda Sultan Ahmed 
Celay�rl� Tebriz’de otururken, Timurlu Mirza Ömer'in emriyle Elince kalesinin 
ele geçirilmesi hareketine kat�lm�� olan Nahçivanl� Gazi �madeddin'i bu kalenin 
onar�m�na göndermi�ti. Hasan Bey Rumlu'nun bilgilerine göre, Gazi 
�madeddin üzerine dü�en görevi yerine getirmi�, Sultan Ahmed'in Tebriz'i 
terkedip Ba�dad'a gitti�ini ö�renince de vakit kaybetmeksizin kalede kendi 
hakimiyetini ilan etmi�ti. Bu s�rada Tebriz'i ele geçiren Kara Yusuf, Elince kale-
sini Gazi'nin elinden almak istedi. Ancak kalenin al�nmas�n�n mümkün olama-
yaca��n� anlay�nca, kale ve civar�n�n onun olmas�n� resmen onaylamak zo-
runda kald�. Hasan Rumlu, Elince kalesinin hangi adla Gazi'ye verildi�ini be-
lirtmemektedir ancak; suyurgal sahiplerine verilen yetkilerin hepsine Gazi'nin 
de sahip olmas�, buran�n da suyurgal olarak verildi�ini gösterir. Böylece Kara 
Yusuf, kendine yeni bir dü�man de�il yeni bir dost kazanmak istedi�i için Ga-
zi'ye buray� suyurgal olarak verme yoluna gitmi�ti (Ferzeliyev 1983: 77). 

Kara-Koyunlular döneminde suyurgal�n ismen de belirtilmi� oldu�u bir ba��� 
belgesi, Kara-Koyunlu hükümdar� Cihan�ah'�n 13 Ramazan 857/18 Eylül 
1453 tarihli suyurgal ferman�d�r. Bu fermana “Ebu'l muzaffer Cihan�ah Sö-
zümüz” hitab� ile ba�lanmakta ve Culah adl� yerin �eyh Darai'ye suyurgal 
olarak tevcih edildi�i belirtilmi�tir. Bu ferman�n metnine göre, �eyh, techizatl� 
nökerleri haz�r bulundurma mükellefiyeti ile görevlendirilmi�ti (Busse 1959: 
149). Esasen, baz� suyurgallar askeri hizmet mukabilinde veriliyordu. Bu 
yönüyle de bu müessese daha önce verilmi� olan iktâ ile paralellik arz et-
mektedir. Ancak suyurgal fermanlar�nda bu mükellefiyetten az bahsedilmek-
tedir. Kara-Koyunlular'a ait olan bir di�er fermanda ise, �ran'�n Bavenat ile 
Herat ve Marvast vilayetlerinin suyurgal haklar�yla (Aubin 1965: 161) Emir 
Celaleddin Tarhan'a tevcihinden söz ediliyor. Bu iki ferman�n metninde 
suyurgal sahibinin vergi ve yönetim konusunda elde etti�i imtiyaz hakk� aç�k-
ça görüldü�ü gibi, memurlar�n suyurgal bölgesinden kalem ve ad�mlar�n� 
çekmeleri de emredilmektedir. Bu fermanlardan da anla��laca�� üzere, 
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suyurgal sahipleri bir çok alanda elde ettikleri haklar ile ülke içinde yar� ba-
��ms�z bir hale gelmi�lerdi (Efendiyev: 169; Aubin 1965: 161). 

Suyurgaller Timurlular'dakine benzer olarak Kara-Koyunlu hükümdarlar� 
taraf�ndan da bir çok vesile ile keyfi olarak verilmekteydi. Ayr�ca bu dö-
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(Kazvinî 1315: 221). Yine Uzun Hasan Bey, 24 Nisan 1471 tarihli bir fer-
man�nda, bir suyurgal� ödül olarak vermi�tir. Bu fermanda suyurgal�n daimi 
oldu�u8 belirtildikten sonra, suyurgal sahibinin mal ve ihrâcât ile avar�z ve 
di�er tekalif-i dîvânilerden muaf edildi�i belirtilmi�tir. Ferman�n devam�nda, 
suyurgal�n daimi olmas�ndan dolay� yeni fermanlar�n istenilmemesi (Busse: 
151-152) ve ferman�n yüce mühürle mühürlenerek geçerli k�l�nd��� vurgu-
lanm��t�r (Busse: 153).  

Ak-Koyunlu Devleti’nde suyurgallar�n verilmesine detayl� bir örnek te�kil 
eden ve Minorsky taraf�ndan da yay�mlanan Kas�m b. Cihangir’e9 ait ferman, 
29 Mart 1497 tarihinde yaz�lm��t�r. Fermanda, suyurgal ile topra��n daimi 
olarak ba���land��� ve al�nan vergilerin sözü edilen suyurgal (E�il) bölgesin-
den kald�r�ld��� belirtilmektedir (Togan 1981: 288; Minorsky, IX 1939: 932-
933). Fermanda, vergi memurlar�na suyurgallardan ad�mlar�n� ve kalemlerini 
çekmeleri de emredilmi�tir (Minorsky IX 1939: 934). �ki sütundan olu�an 
ferman dîvânî yaz� ile yaz�lm��t�r. Ferman�n sol taraf�nda suyurgal�n bah�edil-
di�inin ispat� olarak, Sultan'�n ismi ile damgas� yer almaktad�r. Fermana 
“Sözümüz” hitab�yla ba�lan�lmakta, daha sonra inançl� kullar�na olan �efka-
tinden dolay�, Tanr�’ya ve Hz. Muhammed’e övgüler sunulmaktad�r. Ayr�ca, 
Sultan'�n �sfendiyar Bey’e kar�� olan iyi niyetinden ve �sfendiyar Bey’in ver-
giden serbest bir Tarhan oldu�u ifadesinden bahsedilir (Minorsky IX 1939: 
943). Görüldü�ü üzere, bu suyurgallara zaman zaman Tarhanl�k da ilave 
edilmekte idi. Ak-Koyunlular'da Tarhanl�k, suyurgal ile beraber, devlete hiz-
meti dokunan büyüklere, baz� ulemâ ve me�âyihe de verilmekteydi (Togan: 
293). Meselâ, Yakub Bey zaman�n�n me�âyihinden olan �brahim Gül�enî’ye 
verilen Tarhanl�k hükmünde, her nereye giderse, her ne i� i�lerse ve her kime 
“emr-i bil mar’ûf ve nehiy ani’l-münker”10 eylerse, kendisine kimsenin mani 
olmamas� üzerine hüküm verilmi�ti (Gül�enî 1982: 77). Ayr�ca Cihangir b. 
Kas�m’�n ferman�, �sfendiyar Bey’in muaf edildi�i vergilerin otuz çe�idinin 
listesi ile vergi memurlar�n�n bu emre uymalar� konusundaki tehditkâr nitelik-
teki tavsiyeleri içerir. Bu onay belgesinin, sadr�n bilgisi dahilinde pervâneci 
taraf�ndan saltanat mührü ile mühürlendi�i belirtilmi�tir (Minorsky IX 1939: 
943). Bu arada Ak-Koyunlular döneminde suyurgallar�n verildi�i zümrelerin 
artm�� oldu�unu da görmekteyiz. Meselâ, Yakub Bey'in veziri olan Kad� �sa 
Savac�’n�n tavsiyesi üzerine, ulemâ ve hürmete lay�k olan bilginlere de 
suyurgallar verilmeye ba�lan�lm��t�r. Ancak baz� �ahsiyetlerin bu tür imtiyazla-
r� kabul etmedikleri de görülmektedir. Örne�in Sultan Yakub, Kad� �sa’n�n 
biraderi olan Ali Efendi'nin tavsiyesi üzerine dönemin me�âyihinden olan 
Gül�enî'ye, Berde’a havâlîsinde bulunan arklardan her ne kadar kabul eder-
se, kendisine suyurgal olarak verilmesini emreder. Ancak, tüm �srarlara ra�-
men Gül�enî, verilmek istenen suyurgallar� kabul etmemi�tir (Gül�enî: 239-
240).  
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Suyurgallar�n verilmesi konusunda, Yakub Bey'in de babas� Uzun Hasan 
Bey'in yolunu takip etti�ini ve hükümdarl���n�n güçlenmesi için seyyidlere, 
kad�lara ve ulemâya suyurgallar da��tt���n� görmekteyiz. Ku�kusuz XV. yüzy�-
l�n tüm hükümdarlar�, göçebe-askerî soylulara daha çok suyurgallar da��tm��-
lard� (Petrushevsky 1942: 29). Ancak suyurgallar�n bu �ekilde da��t�lmas� 
daha sonralar� devletin çe�itli sorunlarla kar��la�mas�na sebep olmaktayd�. Bu 
sebeple, suyurgallar�n kald�r�lma giri�imlerinin Ak-Koyunlular döneminde 
ba�lad���n� görmekteyiz. Bunun için ilk ad�m� atan Uzun Hasan Bey olmas�-
na kar��n, bu giri�im ancak Yakup Bey döneminde sistemli bir hal almaya 
ba�lam��t�r. 

Kad� �sa’n�n suyurgallar� kald�rma giri�imi: Sultan Yakub’un vezirleri-
nin, Timur zaman�ndan beri verilen suyurgallar�n hazineye büyük oranda 
zarar verdi�ini sultana arz etmeleri üzerine, Sultan Yakub suyurgallar�n iptali 
için fermanlar yaz�lmas�n� emretmi�tir. Ancak bu karara pek çok kimse tara-
f�ndan itirazlar gelmi�tir. Örne�in, Kad� �sa ve Ak-Koyunlu me�âyihinden 
Gül�enî aras�nda yap�lan müzâkerede Gül�enî, Kad� �sa’ya Sultan Hasan 
zaman�nda da böyle vakalar�n oldu�unu belirtmi� ve Sultan Yakub’a bir 
mektub göndererek, daha önceki sultanlar�n seyyidlere ve ulemâ'ya vermi� 
oldu�u suyurgallar�n iptal edilmesinin do�ru olmad���n� belirtmi�tir. Bunun 
üzerine Sultan Yakub, yaz�lan fermanlar�n iptal edilmesini emrederek, bu 
zümrelerin suyurgallar�n�n kendilerine iade edilmesini emretmi�tir (Gül�enî: 

111-112).  

Ancak suyurgallar�n di�er zümrelerin ellerinden al�nmas� giri�imi devam et-
mi�tir. Bu giri�ime de, Sultan Yakub üzerinde bir etkiye sahip olan saray 
tarihçisi Fazlullah b. Ruzbihan �iddetle kar�� ç�km��t�r. Bununla birlikte, Kad� 
�sa'n�n suyurgallarla ilgili reformu hakk�nda en çok bilgiyi de o vermi�tir. 
Fazlullah’a göre Kad� �sa, asl�nda insanî faziletleri olan de�erli bir insand�. 
Din i�lerinin �slâm hukukuna göre uygulanmas� için çok çaba sarf etmi�, 
onun gayreti ve tavsiyesi ile âlimlere ve faz�llara, sultan�n da uygun görme-
siyle 1.000 tümenlik suyurgallar verilmi�ti. Kad�n�n ona yapm�� oldu�u iyi-
likleri de asla unutmayaca��n�, ancak kendisinin yazd�klar�n�n sadece ger-
çeklerden ibaret oldu�unu belirtmi� ve Kad� �sa’n�n ba�ta bu kadar faziletli ve 
iyi biriyken, sonradan birçok yanl�� i�e ve kötülüklere bula�t���n� aç�klam�� ve 
bu �ekilde Kad� �sa’y� tenkid etmi�tir (�sfahani 1992: 356-357; Minorsky 
1957: 92; Minorsky XIV 1955: 99).  

Fazlullah b. Ruzbihan, her ne kadar suyurgallar�n kald�r�lmamas� için çaba 
sarfetmi�se de, suyurgallar�n devlete getirmi� oldu�u a��r mâlî kay�plar� gören 
ve bu konuda reform yapmay� dü�ünen Kad� �sa, onun bu konudaki çabala-
r�na ald�r�� etmemi�tir. Kad� �sa, dü�üncesinde olan reformlar� gerçekle�tir-
mek için faaliyete geçerek, ilk ba�ta dîvân veziri ve mü�rifi �ah �erefuddin 
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Mahmud-i Deylemî’yi görevlendirmi�tir. Ayr�ca, karde�i �mamüd-din �eyh 
Ali’yi de kendisine vekil olarak �ah �erefuddin Mahmud’la birlikte görevlen-
dirmi�tir (�sfahani: 358-357; Minorsky 1957: 93; Minorsky XIV 1955: 452). 
Kad� �sa, Fars ve Irak i�leri ile ilgili büyük yetkilerle görevlendirdi�i �eyh Ali 
için bir saltanat ni�an� yaz�p, vezir �erefuddin Mahmud için de Sultandan 
yetkisini belirten bir ferman al�r. 4 Rebiülevvel 894/5 �ubat 1489’da, �ah 
Deylemî ve �eyh Ali, k��laktan ayr�larak ilk duraklar� olan Ordubazar yöre-
sine var�p Irak ve Fars bölgelerine bukavullar göndererek, buralardaki bütün 
suyurgallar�n donduruldu�unu (�sfahani: 364; Minorsky, 1957: 94; Minorsky 
XIV 1955: 453) ve Dîvân’dan gelecek emînlerin bölgedeki her kar�� topra�� 
ölçene kadar kimsenin herhangi bir ödeme yapmamas�n� ilan ederler 
((�sfahani: 364-365-366; Minorsky 1953: 453; Kanat LXII 1999: 868). 
Fazlullah, suyurgallar� dondurmakla görevlendirilen bukavullar�n ald�klar� 
emir gere�ince, Fars ve Irak’a ula�arak her bölgede zalimce ölçüm yapt�kla-
r�n� ve Sultan'�n adamlar� gelmeden önce ölçüm i�inin bitirilmesine çal��t�kla-
r�n� belirtmektedir (�sfahani: 367; Minorsky 1957: 96; Minorsky 1953: 453). 
Fakat, bu s�rada Sultan Yakub’un ölmesi üzerine (Azzavi III 1939: 276), 
suyurgallar�n kald�r�lma giri�imi son bulmu�tur. Ayr�ca bu i� için görevlendi-
rilmi� olan Hoca �eyh Ali, �iraz Hâkimi’nin elinden birçok i�kencelere maruz 
kalm��; zincirlere vurularak mal� mülkü ya�malanm�� sonunda da Tebriz’de 
çe�itli i�kencelerle öldürülmü�tür (�sfahani: 373; Minorsky 1957: 98). Benzer 
biçimde Kad� �sa da Sûfî Halil taraf�ndan öldürülmü�tür (Azzâvî: 280). 
Fazlullah b. Ruzbihan, ömrü vefa etmesi durumunda bu olaylar�n ayr�nt�la-
r�n� yazaca��n� beyan etmi�tir. Ancak, Yakub Bey’in ölümünden sonra, Ak-
Koyunlu Devleti’nin dü�tü�ü durumdan dolay� bunlar� yazamam��t�r.  

Yakub Bey’in ölümünden sonra suyurgallar�n durumu: Yakub Bey’in 
ölümünden sonra Ak-Koyunlu taht�na Baysungur geçti. Fakat daha sonra 
onu yenen Rüstem Bey saltanat� ele geçirdi (Gaffarî 1343 255; Kazvinî: 
225). Rüstem Bey döneminde suyurgallar büyük oranda da��t�lmaya ba�-
land�. Öyle ki, onun vermi� oldu�u suyurgallar�11 Ak-Koyunlu ve Kara-Ko-
yunlu hükümdarlar�n�n hiç biri vermemi�ti (Rumlu XII 1357: 27).  

Bu dönemde Rüstem Bey’in verdi�i suyurgallar içerik olarak önceki 
suyurgallardan farkl� de�ildir. Verilen bu suyurgallar�n birinde, daha önce 
verilmi� olan suyurgallara benzer olarak vergi memurlar�ndan, buradan ka-
lem ve ad�mlar�n� çekmeleri ve her y�l yeni bir ferman talep etmemeleri is-
tenmi�tir (Tabâtabâî 1352: 111). Rüstem Bey’in, Ahmed b. U�urlu Mehmed 
b. Hasan Bey taraf�ndan yenilgiye u�rat�larak öldürülmesinden (Kazvinî: 
227) sonra, suyurgallar�n kald�r�lmas� giri�imi tekrar ba�lad�. Esasen 
suyurgallar�n yayg�nla�mas� ile devlet hâkimiyeti zay�flam��, devlet vergiler-
den yoksun kalarak, mahkeme ve askerî i�ler tamamen güçlü toprak sahiple-
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rinin eline geçmi�ti. Ba�ka bir deyi�le suyurgallar devletin birli�i için tehdit 
olu�turmaya ba�lam��t�. Ayr�ca suyurgallar�n mevcudiyeti devletin merkezi-
yetçili�ine ayk�r�l�k olu�turarak, gittikçe tehlikeli bir hal almaya ba�lam��t�. 
Daha önce de belirtmi� oldu�umuz gibi, Uzun Hasan Bey'den itibaren, dev-
letin merkezîle�tirilmesi, devletin ayr� ayr� k�s�mlar�n�n birle�tirilmesi ve 
suyurgal toprak sahipli�inin s�n�rland�r�lmas� u�runda mücadele verilmi�ti. 
Uzun Hasan, askerî göçebe soylulara kar�� mücadelede ruhanîlere dayanm�� 
ve bu teb'an�n ünlü temsilcilerine suyurgallar da��tm��t� (Efendiyev: 169-
170). Bu durumu iyi kavrayan Ahmed Bey, ruhanîler ve sivil bürokrasi ile 
birle�erek, Azerbeycan’da ya�ayan teb'an�n deste�ini kazanarak, göçebe 
soylular�n gücünü k�rmay� kendisine hedef seçti (Petrushevsky 1942: 32). Bu 
sebeple de Ahmed Bey, kendisinden önceki hükümdarlar�n sempati ka-
zanmak için insanlara tevcih ettikleri suyurgallar� geri ald�. O, bu çabalar� ile 
göçebe Türkmen soylular�n�n merkezî yönetimden s�yr�lma çabalar� sonucu 
zay�flayan merkezî devlet hâkimiyetini güçlendirmek istiyordu. Devlet hâki-
miyetinin bu �ekilde merkezîle�tirilmesi, o dönemde Osmanl�lar’da önemli 
ba�ar�lar sa�lam��t�. Ak-Koyunlu Ahmed Bey’in buna benzer siyaseti12 ona 
elbette Türkmen emîrlerinin dü�manl���n� kazand�r�yordu. Emîrler, Ahmed 
Bey’i Osmanl� hanedan�n�n kanunlar�na göre hareket etmesiyle suçluyor-
lard�. Ancak Ahmed Bey bu suçlamalara ald�r�� etmeyerek bu güçlü emirlere 
boyun e�medi. Buna kar��l�k olarak Ahmed Bey, vergi reformunun ve sa-
mimî üreticilerin özellikle de köylülerin durumunun hafifle�tirilmesinin, gö-
çebe soylular ile sava�ta kendisine sars�lmaz dayanak kazand�raca��n� iyi 
bildi�inden, bu zümreler ile i�birli�i içerisine girdi (Petrushevsky 1942: 33-
34). Böylece Sultan Yakub zaman�nda suyurgallar�n kald�r�lma giri�iminden 
sekiz y�l sonra, Ak-Koyunlu Ahmed zaman�nda bu çaba daha radikal bir hal 
ald� (Kazvinî 228; O. A. Efendiyev: 171) .  

Ahmed Bey reformlar�na giri�erek, hiçbir vezir ya da dîvân üyesinin bir dinar 
için herhangi birine bir vergi koyamayaca��n�, ya da çiftçiler için �slâm huku-
kunda izin verilmi� olandan daha fazla bir men13 (bu�day) yükü toplamaya-
ca��n�, bütün teb'an�n tekâlif-i dîvâniyye vergilerinden muaf tutulaca��n� 
bildiren bir ferman yay�mlad�. Bundan ba�ka ellerinde suyurgal olanlar�n 
suyurgalar�n� iptal etti ve din adamlar�n�n ellerinde bulunan muafiyetlerin 
geçerlili�ini de ortadan kald�rd� (Hondmir: 443). Daha sonrada, göçebe 
Türkmen askerî soylulara kesin darbeyi vurmak için haz�rl�klara ba�lad�. Esa-
sen, Ahmed Bey’in bu siyaseti, bütün büyük toprak sahiplerine kar�� de�il, 
sadece göçebe askerî soylulara kar�� çevrilmi�ti (Petrushevsky 1942: 35). 
Ahmed Bey’in bu tutumuna kar�� Hüseyin Bey Ali Hanî ve Muzaffer Pürnek 
direnmeye ba�lad�lar; bu direni� Ahmed Bey’in onlar� öldürmesine kadar 
sürdü (�erefhan, II 1971: 133). Bunun neticesinde, �iraz valisi Kas�m Pürnek 
ve Aybe Sultan, Ahmed Bey’e isyan ettiler ve ona kar�� sava� açt�lar; taraflar 
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aras�nda yap�lan sava�� Ahmed Bey kaybetti ve bu sava�ta öldürüldü 
(Hondmir: 443; Kazvinî: 228). Böylece Ak-Koyunlu Ahmed Bey’in yedi ay 
süren hâkimiyeti son bulmu� oldu. Dolay�s�yla onun yapm�� oldu�u bu re-
form daha fazla sürdürülemedi ve eski kurallar tekrar uygulamaya konuldu 
(Petrushevsky 1942: 36).  
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dan beri de suyurgal için herhangi bir de�i�iklik yap�lmad��� belirtilmi�tir. 
Bundan ba�ka, suyurgallar�n seyyidlere verildi�inin ve bunun daimi 
oldu�unun memurlara aç�klan�lmas� istenmi� ve mustevfilerin emre itaatsiz-
likten sak�nmalar� emredilmi�tir. Bunun yan�nda, darugalar�n ve meliklerin 
onlardan vergi talebinde bulunmamalar� ve suyurgallardan ücret almamalar�; 
ayr�ca, suyurgal sahiplerinin etraf�nda dola��p durmamalar� ve her seferinde 
belge yenileme gibi isteklerde de bulunmamalar� istenmi�tir (Minorsky IX 
1950: 956-957-958).  

Ancak, iktâda oldu�u gibi suyurgal uygulamas�nda da engin toprak alanlar� 
ile ödüllendirilen emirler cezaland�r�ld�klar� zaman onlar�n kullan�m�na verilen 
bu yerler ellerinden al�narak ba�ka bir emire intikal ettiriliyordu. Örne�in, 
905 (1509/1510) y�l�nda Emir Abdal Bey Dede'nin yönetimindeki üç �ehir, I. 
�ah �smail'in emriyle kendisinden al�nm�� ve Zeynel Bey �amlu'ya verilmi�ti 
(Ferzeliyev: 60). Verilen bilgilerden de anla��laca�� üzere, Timurlular ve 
Türkmenler dönemindeki suyurgal uygulamas� Safevîler döneminde de de-
vam etmi�tir. Ancak baz� de�i�iklikler yap�ld���n�da görmekteyiz. Onlar�n 
zaman�nda art�k suyurgallar büyük arazilerden olu�mamaktayd�. Köyler ve 
�ehirler �ii din adamlar�n�n elinde bulunmaktayd�. Nitekim bu, önceki toprak 
sahipli�inin tasdikiydi. Buna, Safevi �ahlar�n�n 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 
Hadimba��ya ve I. �ah Abbas'�n 1607'de Kemaleddin Hüseyin Erdebili'nin 
torunlar�na verdi�i suyurgallar e�lik ediyordu. Bunlar askeri soylulara de�il, 
dini ve sivil �ah�slara aitti (Efendiyev: 173). Buradan da anla��laca�� üzere, 
Safevîler'in bu alandaki politikalar� kendi atalar�n�nkinden farkl�yd�. Safevîler 
döneminde Timurlular ve Kara-Koyunlular'�n aksine küçük ve orta ölçekli 
suyurgallar vard� ve bunlardan yararlananlar genelde dinsel mevkie sahip 
olan insanlard�. Suyurgallar�n sadece ki�ilere de�il ayn� zamanda dini kurum-
lara ba���land��� durumlar da mevcuttu (Fragner: 508). Bahis konusu olan 
kurumun mütevellisi o zaman böyle bir suyurgal�n faidesine sahip olurdu ve 
bütün mesele muhtemelen imtiyaz haklar�n�n tek bir ki�inin elinde 
toplanmas�n� s�n�rland�rma amaçl� resmi bir hile idi (Busse: 99; Fragner: 
509).  

Safevîler döneminde önceki dönemlerden farkl� olarak, çe�itli vergi yükümlü-
lükleri de suyurgal sahiplerine konuldu; örne�in, 17 yüzy�l sonlar� ve 18. 
Yüzy�l ba�lar�nda Sadr-� Azam suyurgallar�n tümünden yüzde 20'lik bir pay 
almaya ba�lad� (Anonymous: 86). Paran�n ilerleyen de�er kayb� da 
suyurgallar�, özellikle de özel bir para toplam� olarak tan�nan ba�lang�çtan 
elde edilen suyurgallar� zay�flatmada rol oynad� (Fragner: 509). Chardin, 
suyurgal olarak bilinen kal�t�msal in'amlar�n dindar zümreler aras�nda seçkin 
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aileler için vak�f topraklar�n� ç�kartt���ndan bahsetmektedir. Bu in'amlar adet 
hükmüne geçmi� bir hak ile nesilden nesile geçmi�tir. Fakat suyurgallar, vak�f 
topraklar�n� ya da dini zümrelerin üyeleri için onlar�n al�c�lar�n� s�n�rlamad� 
(Lambton 1953: 115).  

Safevî müverrihlerinden olan Hasan Rumlunun suyurgallar'�n verilmesi ile 
ilgili olarak vermi� oldu�u bilgiye göre, toprakla verilen suyurgallar�n yan�nda 
baz� suyurgallar para olarak bah�edilmekteydi. Örne�in I. �ah Tahmasb bir 
süre onun mülk ve din i�lerini yönetmi� olan Tebriz yak�nlar�ndaki Eskuye 
köyünün seyyidlerine büyük ölçüde suyurgal arma�an etmi�ti. Gazi Cihan'a 
ise, 960 (1552-53) y�l�nda belirli bir de�erdeki paray� suyurgal olarak 
vermi�ti (Ferzeliyev: 78).  

Bu dönemde Safevî �ahlar�n�n tevcih ettikleri suyurgallar, Azerbaycan, Yezd, 
Sebzaver, Astrabad, Mazandaran ve Me�hed bölgelerindeki ruhanilerin 
ola�anüstü kullan�m�nda bulunmaktayd�lar. Bunun yan�nda sivil memurlar 
da suyurgallar al�yorlard�. Örne�in, I. �ah Abbas'�n "�timad ed-Devle" lakapl� 
veziri Hatem Bey Ordubadi, �iraz'da 100 tümen de�erinde vezerat 
suyurgal�na sahipti. Ancak suyurgallar merkezi hakimiyete zarar verecek 
kadar büyük haklara sahip olduklar� için (Efendiyev: 173), I. �ah Abbas 
zaman�nda Azerbaycan'daki suyurgallar k�smen donduruldu ve kademeli 
olarak bu uygulaman�n yerini miras yolu olmayan tiyul almaya ba�lad� 
(Fragner: 509). 

Ancak Safevîler her ne kadar suyurgallara s�n�rlama getirerek onlar� 
kald�rmaya çal��m��larsa da, bu tür in'amlar�n verilmesine devam edildi�ini 
görmekteyiz (Lambton XIV: 44). Bununla birlikte, bu dönemde suyurgal 
uygulamas�ndaki kal�t�msal miras da devam etmi�tir. Bu durum, bazen 
mirasç�lar aras�nda anla�mazl�klara sebep oldu. Örne�in, 1115/1704 tarihli 
bir fermanda, suyurgal� alm�� olan �ahs�n mirasç�lar� aras�ndaki anla�mazl�k 
ele al�nm��t�r. Bu suyurgallar miras yolu ile parçalanmas� neticesinde zaman-
la bir çok karma��k problemlere de neden olmaktayd� (Lambton XIV: 44). Bu 
sebeple, Sadri Hassa denilen bir kurum suyurgallarla ilgili tart��malar�n 
sonuçland�r�lmas�na karar vermekteydi (Lambton XIV: 45).  

Safevîler döneminde suyurgallar mustevfinin kütük defterine kaydedildi (Lamb-
ton XIV: 44). Fakat yine de Safevîler döneminde suyurgal uygulamas�nda 
temel kaidelerde fazla bir de�i�iklik yap�lmad�. Örne�in, 1656 tarihli bir fer-
manda, bah�edilen suyurgal�n suyurgal sahibinin çocuklar�na miras olarak 
kald��� ve bu suyurgal�n daimi oldu�u belirtilmi�tir. Bunun yan�nda, vergi 
toplay�c�lar�n�n suyurgal gelirlerine kar��mamalar� istenmi� ve bu suyurgal 
ferman�n�n bir kopyas�n�n büyük müstevfinin kütü�ünde saklanarak 
de�i�tirilmeden muhafaza edilmesi emredilmi�tir. Bu ba�lamda her y�l yeni bir 
düzenlemenin talep edilmesinin yasakland��� ve suyurgal belgesinin resmi mü-
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hürle mühürlendi�i için suyurgal sahiplerinin bundan �eref duymalar� 
istenmi�tir. Ayr�ca, bu belgenin 1067 Sefer/ Kas�m-Aral�k 1656'da yaz�ld��� 
belirtilmi�tir (Minorsky IX 1950: 958). 

Safavîler dönemi ile ilgili olarak, bu belgeden ba�ka ilk defa N. Khanikov 
taraf�ndan bulunan ve tan�mlanan di�er bir belge ise, daha çok sonraki dö-
neme tarihlenir. Belge, Safevî �ah Sultan Hüseyin taraf�ndan, Karacada� 
Valisi Emir Bay�nd�r Sultan’a 1702’de yaz�lm��t�r ve içeri�i daha dard�r. Fa-
kat, belge bir suyurgal�n veraset yönü bak�m�ndan önemlidir. Belge besmele 
ile ba�lay�p, Allah’�n s�fatlar�, Hz. Muhammed, Hz. Ali ve on iki imam� zikr ile 
devam eder. Belgede, sultan�n s�fatlar�, "Abdulmuzaffer �ah Hüseyin el-
Hüseyni el-Müsavi el-Safevî Bahad�r Han ve Bende-i �ah-� Vilâyet" olarak 
zikredilir (Minorsky IX 1950: 958). Belgede daha sonra Karacada� Valisi 
Emir Nizameddin Bay�nd�r’a hitap takip eder. Suyurgal ferman�nda, �lyas 
Halife’ye hizmetine kar��l�k Dizmar15 m�ntakas�n�n y�ll�k gelirinden 6 tümen 
3096 dinar16 ba���land���, gelirin ölümünden sonra onun o�lu �emseddin 
Halife’ye b�rak�ld��� ve onun, buna kar��l�k olarak sava� esnas�nda tam teçhi-
zatl� yedi adam� �ah için haz�rlamas� gerekti�i belirtilir. �emseddin mirasç�s�z 
öldü�ü için, suyurgal�n �emseddin’in o�lu oldu�u söylenilen �lyas Halife’ye 
verildi�i, ondan da al�narak �emseddin’in akrabas� olan Mahmud Sultan’a 
verildi�i kay�tl�d�r. Fakat daha sonra suyurgal�n II. �lyas Halife’nin o�lu 
Burhaneddin Halife’ye geçti�i, Burhaneddin’in mirasç�s�z ölmesinden sonra-
da, Bay�nd�r Siraccaddin Kas�m Bey'in suyurgal�n kendi o�luna verilmesi için 
ba�vurdu�u, bu yüzden ilk olarak suyurgal�n Mahmud Sultan’a ait oldu�u 
için, ayn� �artlar alt�nda Kas�m Bey’e verildi�i belirtilir. Bir ba�ka deyi�le, 
�ah�n istemesi halinde tam teçhizatl� yedi adam� onun için haz�r tutmas� is-
tenmi�tir. Ayr�ca, Kethuda ve Dizmar köylülerinin her y�l mal-� cihat gönder-
meleri ve önceden oldu�u gibi memurlar�n avar�z ya da herhangi bir vergiyi 
suyurgal sahibinden almamas� gerekti�i belirtildikten sonra, belge saltanat 
mührü ile onaylanm��t�r (Minorsky IX 1950: 959). 

Timurlu, Kara-Koyunlu, Ak-Koyunlu ve Safevîler döneminde yaz�lm�� olan 
suyurgal fermanlar�nda görüldü�ü gibi, geleneksel yönetimin devam� çok dik-
kat çekicidir. Bu belgelerin kar��la�t�r�larak çal���lmas� suyurgal ile ilgili baz� güç 
detaylar�n ayd�nlat�lmas�n� mümkün k�lmaktad�r. Detaylardaki baz� farkl�l�klara 
ra�men, bu belgeler özellikle yo�un olarak XIV. ve XV. yüzy�llarda Ortado-
�u’da uygulanm�� olan suyurgal�n anla��lmas�na büyük oranda katk�da bulun-
maktad�r. Suyurgal�n �rsî karakteri ile kendi yarar� için suyurgal sahibine veril-
mi� olan devlet vergilerini toplama hakk�, bu belgelerde aç�kça görülmektedir. 
Bundan da, daha önceki dönemlerde uygulanm�� olan suyurgal müessesesinin, 
baz� de�i�iklikler ile Safevî döneminde de devam etti�i anla��lmaktad�r. Bu 
durumda, Ak-Koyunlu devlet sisteminin, mirasç�s� olan Safevîler taraf�ndan 
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devam ettirilmi� oldu�u aç�kça anla��lmaktad�r. Ak-Koyunlular’�n ise suyurgal 
uygulamas�n� �lhanl�lar, Kara-Koyunlular ve Timurlular’dan alm�� olduklar� 
görülmektedir. Çünkü, Ak-Koyunlu Devleti’nin hâkim oldu�u bölgelerde daha 
önce �lhanl�lar, Timurlular ve Kara-Koyunlular bunu uygulam��lard�. Ayr�ca 
hem Kara-Koyunlular’�n hemde Timurlular’�n bu konudaki belgelerinde bulu-
nan ibarelerin benzerlerini kulland�klar� görülmektedir (Aubin 1965: 162; 
Spuler 1987: 358; Minorsky 1939: 960).  

Denilebilir ki suyurgal, 8/14. yüzy�l�n ortalar�na kadar birkaç büyüyen feodal 
kurumlar�n birle�tirilmesini ve ihtimam�n� içerdi. Küçük suyurgallarda, özellik-
le de Safevîler'deki türlerinde biz kolayl�kla onlar� birbirleriyle mukayese ede-
bilecek özellikleri fark edebiliyoruz. Selçuklu iktâs�n�n çe�itli türlerinin baz� 
özellikleri suyurgal�n bütün biçimleri için de varl���n� sürdürdü. Ancak �u 
durum da aç�kt�r ki, büyük suyurgallar Mo�ol askeri iktâs�n�n do�rudan geli-
�iminin 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 kald�r�lmas� için baz� hükümdarlar büyük bir çaba 
gösterdiler ancak ba�ar�l� olamad�lar. Fakat, Ak-Koyunlu Devleti'nin yerine 
kurulan Safevî Devleti, bu çabay� sistemli bir �ekilde sürdürdü ve bütün bu 
çabalar�n sonucunda Safevîler'in toprak sahipli�ini s�n�rlamakla gerçekle�tir-
dikleri merkezile�tirme siyaseti sonunda sonuç verdi. �öyle ki, Tezkiretü'l-
Mülük'ün bilgilerine göre, XVIII. yüzy�l ba�lar�nda yönetilen suyurgallardan 
elde edilen y�ll�k kazanç, tiyullardan elde edilen genel kazanc�n onda biri 
kadard� (Efendiyev: 173). Böylece suyurgallar�n askeri güçlerden ruhaniler 
ve sivil memurlar�n eline geçme süreci, XV. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda Ak-
Koyunlular döneminde ba�lad� ve Safevîler döneminde XVI-XVIII. yüzy�l 
ba�lar�nda sona erdi (Efendiyev: 172). 

Sonuç olarak, suyurgallar�n hükümdarlar taraf�ndan bir ihsan olarak verilme-
si ve bunlar�n sahiplerine bir çok ayr�cal�klar sunmas� sebebiyle, bu avantajla-
r� kullanan büyük suyurgal sahipleri önemli birer güç haline gelmi�lerdir. 
Bunun bir sonucu olarak da bu suyurgallar� ellerinde bulunduran emirler, 
merkezi devlet yap�s�n� tehdit eder bir duruma gelmi�lerdir. Bu nedenle, Ak-
Koyunlular döneminde bu suyurgallar�n kald�r�lmas� ya da s�n�rland�r�lmas� 
için ciddi çal��malar yap�lm��, ancak suyurgallar sayesinde önemli bir gücü 
kaybetmek istemeyen emirler buna izin vermemi�lerdir. Safevîler döneminde 
ise, emirlerin elindeki bu güç al�nmaya ba�lanm��, bununla birlikte, bu ba���-
lar�n verildi�i zümreler ile uygulama sisteminde baz� de�i�iklikler yap�larak, 
suyurgallar�n verilmesine devam edilmi�tir. Ancak, Safevîler döneminde 
suyurgal oranlar�n�n küçültülmesi ve kontrol alt�na al�nmas� sonucu, bu uygu-
lama devletin merkeziyetçi yap�s�na kar�� bir tehlike olmaktan ç�kar�lm��t�r.  
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Aç�klamalar  
1 �slâmiyette iktâ, arazii emîriyyenin yani devlete ait olan arazinin yaln�z senevî vergi 

veya has�lat� ö�riyesinin bir hizmet mukabilinde her hangi bir �ahsa fera�� demek-
tir; iktâ memuriyetle ve hizmetle kaim oldu�u için îcab�nda bu arazinin ö�ür ve 
resmi hazinece de idare edilir veya ba�ka birine de verilebilirdi. Bkz. �. Hakk� 
Uzunçar��l�, Osmanl� Devleti Te�kilât�na Medhal, Ankara 1988, s.17. 

2 Kelimenin yap�s� hakk�nda bkz. Gerhard Doerfer, Türkische Und Mongolische 
Elemente im Neupersichen, I, Wiesbaden 1965, s. 351. 

3 Eski Türkler'de büyük i�ler gören adamlara "Tarhanl�k" rütbesi verilirdi. Tarhan'a 
yurtluk, ocakl�k olmak üzere bir mâlikâne verildikten ba�ka, 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�. Hükümdâr�n 
saray�na, izinsiz girip ç�kabilirdi. Bu imtiyâzlar�, dokuzuncu göbe�e kadar 
o�ullar�na intikal ederdi. Bkz. Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Haz�rlayanlar: 
�smail Aka-Kâz�m Ya�ar Kopraman, �stanbul 1976, s. 276; �smail Aka, Timur ve 
Devleti, Ankara 1991. s. 112; 

4 Nizamü'l-Mülk, eserinin 6. fas�l�nda iktâ sahiplerinin reâyâya kar�� nas�l 
davranacaklar�n�, kendilerine tefviz etmi� olduklar� vergi havalesini nas�l 
alacaklar�n� bilmeleri gerekti�ini ve bu davran�� ile al���n iyi yolda iyilikle olursa 
kabule �ayan olaca��n� belirtmektedir. Ayr�ca reâyâ'n�n �ahs�n�, mal�n� o�lunu, 
emlak ve e�yas�n� emniyet alt�nda tutacak kadar vergi almalar� kötü olursa, iktâ 
sahiplerine bunun için müsaade edilmeyece�ini, ifade etmektedir. Bu oldu�u za-
man reâyâ padi�ah�n dergâh�na gitmek ve kendi halini aç�klamak isterse, onlar� 
bundan al� koymamalar�n� ve e�er iktâ sahipleri bunun aksini yaparsa, iktâs�n�n 
onlar�n ellerinden al�nmas�n� söylemektedir. Bu durum da bize iktâ sahiplerinin 
suyurgal sahipleri kadar geni� yetkilere sahip olmad�klar�n� hatta her an iktâlar�n�n 
ellerinden al�nma riskinin bulundu�unu göstermektedir. Bkz. Nizâmü'l-Mülk, Siyâ-
set-Nâme, Haz�rlayan: M. Altay Köymen, s. 41. 

5 �imdiki �ran'�n güneyinde, kuzeyden Irak-� Acem, güneyden Basra körfezi ve 
do�udan Kirman ile çevrili bir eyâlet olup, merkezi �iraz'd�r. Ortaça�'da be� idare 
bölgesine ayr�l�yordu: �stahr, Arda�ir-Hurre, Darabeird, Sâbur, Fannâ-Husirrav. 
Geni� bilgi için bkz. C. L. Huart, ''Fars'', �A, c. IV, �stanbul 1945, s. 470; Hamdal-
lah 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. 

6 Sicistan gibi, Kuhistan eyaleti de Arab co�rafyac�lar� taraf�ndan Horasan'a ba�l� 
olarak ele al�nm��t�r. Kuhistan da�l�k yer anlam�ndad�r. Bkz.. G. Le Strange, a. g. 
e., s. 352. 

7 Sâve'de me�hur olmu�tu; sultanlar onun ailesine çok hürmet ederlerdi. Lâkab� 
"Cemalüddin" dir. Babas� Hâce Alâü'd-din Muhammed Sâvecî, kalem sahiplerin-
dendi. Daha geni� bilgi için bkz. Devlet�ah, Tezkiretü'�-�uarâ, çev. Necati Lugal, 
c. II, �stanbul 1977, s. 31. 

8 Suyurgal'�n daimi olarak verilmesine kar��l�k, iktâ gayri muayyen bir müddet için 
tevcih edilirdi. Nizamü'l-Mülk memurlar�n ve iktâ sahiplerinin her iki üç y�lda de-
�i�tirilmesini talep ederse de, bundan de�i�tirme muamelesinin mutad oldu�u ne-
ticesi ç�kar�lamaz. Bkz. M. Altay Köymen, "Selçuklu Devri Türk Tarihi Ara�t�rmala-
r�", Tarih Ara�t�rmalar� Dergisi, c. II, Say� 2-3, Ankara 1964, s. 350. 
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9 Cihangir Mirza, Ak-Koyunlu hükümdar� idi. Ancak Uzun Hasan Bey a�abeyine 
kar�� saltanat mücadelesine giri�erek Diyarbak�r’� Cihangir Mirza'dan ald�. Bunun 
üzerine Cihangir Mirza, Mardin’e çekilerek buras� ile yetinmek zorunda kalm��t�. 
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. 

10 �yili�i hâkim k�lmak ve kötülü�ü ortadan kald�rmak. 
11 Timurlular, Kara-Koyunlular ve Ak-Koyunlular'da, daha çok siyasî gücün gev�ekli-

�inde geni� topraklar suyurgal olarak verildi. Bkz. Bert Fragner, "Social and Inter-
nal Economic Affairs", CHI, Vol. VI, edited by Peter Jackson, s. 507. 

12 Ahmed Bey'in bu konudaki faaliyeti hakk�nda bkz. Kâz�m Payda�, "Ak-Koyunlu 
Ahmed Bey ve Onun Osmanl� �darî Sistemini Ak-Koyunlu Devletinde Uygulama 
Çabas�", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi Tarih Ara�t�rmalar� 
Dergisi, c. XXIII, Say� 36, Ankara 2004. 

13 Antik devrin minesi olan men, �er'îdir ve herbiri 130 dirhem olan 2 ritl'a e�ittir. 
Bkz. Walther Hinz, ''�slâm'da Ölçü Sistemleri'', Türklük Ara�t�rmalar� Dergisi, Say� 
5, �stanbul 1990, s. 19. 

14 Suyurgaldeki bu durum her zaman geçerli olmamakla birlikte bu yönü ile de 
iktâdan ayr�lmaktad�r. Çünkü iktâ sahipleri bu tür haks�zl�kta bulunduklar� zaman 
iktâlar�n�n ellerinden al�naca�� kendilerine belirtilmi�ti. Bkz. Osman Turan, "�ktâ", 
�A, c. V/II, Eski�ehir 1997, s. 954-955. 

15 Tebriz'in kuzeyinde bulunan bir vilayettir. Bkz. Hamdullah-� Müstevfî, a. g. e., s. 88. 
16 Alt�n paralara Arablar taraf�ndan verilen add�r. F�k�h istilâh� olarak on dirhem-i 

�er'i hâlis gümü� k�ymetindeki alt�n� ifade eder. �slâmlar'da ilk alt�n sikke 
Emeviler'den Abdülmelik zaman�nda bast�r�lm��t�r. Bkz. M. Zeki Pakal�n, Osmanl� 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü�ü, c. I, �stanbul 1993, s. 451. 
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The Application of the Suyurgal System among the 
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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 Qara-
Qoyunlu and the Aq-Qoyunlu. As for the reign of the Safawids, they 
set a limit to that system and the "tiyul" took its place. 
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