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derecede kuvvetlenen Tirsiniklioðlu, Nizâm-ý Cedîd askeri oluþturmak üzere Balkanlar’ýn tamamýnda asker toplamayý ön
gören planýnýn uygulamaya sokulmasýndan ötürü devletin iç siyasetine müdahale
etmeye baþladý. 1806 Haziran baþýnda kendisini destekleyen diðer âyanlarla birlikte
büyük bir kuvvetle Edirne’ye doðru ilerledi ve Kadý Abdurrahman Paþa idaresindeki merkez ordusunun karþýsýnda yer aldý. Devlet kuvvetleriyle çatýþmalara giriþildi. Sadrazam Hâfýz Ýsmâil Paþa’nýn Nizâm-ý
Cedîd uygulamalarýnýn aleyhinde olmasý ve
Tirsiniklioðlu ile irtibata geçerek gizli tertipler peþinde koþmasý neticesinde reform
hareketine Edirne Vak‘asý (Temmuz 1806)
diye bilinen hadiseyle aðýr bir darbe vuruldu ve uygulama iptal edildi. Tirsiniklioðlu’nun gücü ve baskýsý bu olaydan sonra daha da arttý (Uzunçarþýlý, Meþhur Rumeli Âyanlarýndan, s. 25-26; Shaw, s. 473475; Erdoðan v.dðr., s. 115-120).
Bu aþamada Tirsiniklioðlu’nun beklenmedik ölümü merkezî idareyi rahatlattý
(12 Aðustos 1806). Kendisinin ortadan kaldýrýlmasýnýn bir tertip neticesinde gerçekleþtirilmiþ olduðu ihtimali aðýrlýk kazanmaktadýr. Bunun son geliþmeler üzerine
bizzat Kadý Abdurrahman Paþa tarafýndan
düzenlendiði ve onun bir adamý tarafýndan iþlendiði ileri sürülmüþtür (Shaw, s.
475). Tirsiniklioðlu’nun da öldürülme endiþesi taþýdýðý ve bunu Rusçuk üzerinden
Ýstanbul’a gitmekte olan Fransýz elçisi Sebastiani’ye aksettirdiði, devlete sadâkatle
hizmet ettiðini söyleyerek elçiden kendisini kayýrmasýný istediði bilinmektedir (Erdoðan v.dðr., s. 120). Hakkýnda düþülen,
“Azamet ve vahþiliðin karýþýmý bir yapýya
sahip olduðundan pek çok kimseyi düþman edinmiþti. Bu düþmanlarý sadece
avam tabakadan deðildi, her an yanýnda
bulunan büyüklerden, her gün baðýþlarýndan yararlananlardan bile düþmanlarý vardý” kaydý (Mirzayan Manuk Bey’in Hayatý, bl. IV), kendisine karþý kullanýlacak kiþilerin temininde büyük zorluklarla karþýlaþýlmadýðýna iþaret edebilir. Resmî yazýþmada, Tirsiniklioðlu’nun köyündeki çiftliðinde eðlenirken kölelerinden biri tarafýndan atýlan bir kurþunun göðsüne isabet
etmesiyle öldürüldüðü bildirilmektedir (Erdoðan v.dðr., s. 120-121). Olayý duyarak Hezargrad’dan hemen yola çýkan ve halefi
sýfatýyla idareyi eline alan Alemdar Mustafa Aða, daha sonralarý sadrazamlýða getirildiðinde Manisa’da gizlenen katili Karaosmanoðlu vasýtasýyla yakalattýrýp idam
ettirmiþtir (Uzunçarþýlý, Meþhur Rumeli

Âyanlarýndan, s. 28). Ýstanbul’a ölüm haberi Eflak Voyvodasý Konstantin Ýpsilanti,
Alemdar’ýn yerine geçtiði haberi ise Tirsiniklioðlu’nun sarrafý ve halefinin de parasal iþlerini idare edecek olan Mirzayan Manuk Bey tarafýndan bildirilmiþtir. Rumeli
âyanlarýnýn son silâhlý direniþlerini infial
ve beddualarla karþýlayan III. Selim’in bu
konudaki hissiyatýnýn gizli kalmadýðý Tirsiniklioðlu’nun öldürülmesi dolayýsýyla düþülen kayýtlardan anlaþýlmaktadýr. Nitekim
“te’sîr-i inkisâr-ý mülûkâneleriyle vücûd-ý
hiyâneti izâle” veya ettiði beddualar sebebiyle “þîþe-i hayatý þikest” olduðuna dair
yapýlan beyanlar padiþahýn üzüntüsünün
boyutlarýný göstermektedir (a.g.e., vesika
nr. 5, 7).

Cenazesi Rusçuk’ta yaptýrdýðý cami ve
çevresindeki külliyenin yanýndaki mezarlýða gömüldü. Ýsmâil Aða’nýn geride kalan
mallarýnýn tesbiti için Cihanzâde Hüseyin
Aða tayin edilmiþtir. 15 Ekim’de Rusçuk’a
varan Hüseyin Aða’nýn yaptýðý teftiþ sonucu esnafa ve ulûfeli sekban askerine
büyük miktarda borcu olduðu ortaya çýkmýþ, bunlarýn mallarýnýn satýþýndan karþýlanamayacaðý görülmüþtür (Erdoðan v.dðr.,
s. 130-131). Borçlarýnýn ödenmesini Alemdar Mustafa Aða üstlenmiþtir. Tirsiniklioðlu’nun ortadan kaldýrýlmasýnýn ise Ýstanbul’a rahat bir nefes aldýrdýðý açýktýr. Bununla beraber bütün bu geliþmelerin III.
Selim’in saltanatýnýn süratle sona ermesini birinci derecede etkilediði muhakkaktýr (Shaw, s. 475-477).
Tirsiniklioðlu Ýsmâil Aða “pek zorlu bir
adam” olarak tarif edilir (Cevdet, VI, 298).
Onun aþaðý tabakadan yükselmiþ, eðitimsiz insanlara has bir karakter taþýdýðý ileri
sürülmektedir. Bazan insanî iþler yapar,
adamlarýnýn haksýzlýk ve zorbalýklarýný þiddetle cezalandýrýr, þahsýna karþý olan hakaretlerde baþka birini öldürüp intikam
alabileceði yerde büyüklük göstererek affeder; bazan da bunun tam aksi davranýrdý. Bu sebeple bazýlarý kendisine iyilik sever bir insan diye saygý gösterir, onu över,
ancak çoðu kendisinden son derece korkar ve nefret ederdi (Mirzayan Manuk
Bey’in Hayatý, bl. I). Hakkýnda bilgi veren
Manuk Bey, Tirsiniklioðlu’nun sarraflýðýnýn dýþýnda siyasette de akýl hocasýydý. Manuk Bey bu durumunu Alemdar’ýn yanýnda da sürdürmüþ ve Rusçuk yâraný içinde yer almýþtýr. Tirsiniklioðlu’nun, yakýn iliþki içinde bulunduðu Eflak voyvodasý gibi
Rusya’ya yakýn bir siyaset tercihi içinde
olmasý þüphesiz her iki tarafta da etkin
olan Manuk Bey tesiriyledir.
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Hayatýnýn ilk yýllarý hakkýnda bilgi yoktur. II. Selim zamanýnda Enderun’da eðitim gördüðü belirtilir. III. Murad’ýn þehzadeliði sýrasýnda Manisa’da onun rikâbdarlýðý görevini yaptý. Ardýndan III. Murad’la
birlikte Ýstanbul’a gitti ve bir süre sarayda
kaldý. Peçuylu Ýbrâhim, III. Murad’ýn geliþi
ve tahta cülûsu ile ilgili olaylarý onun aðzýndan anlatýr (Târih, I, 26-28). Sarayda iken
mîrâhurluk görevinde bulunduðu, daha
sonra taþra görevlerine çýktýðý, Bosna serhaddinde Ýzvornik, Klis sancak beylikleri
yaptýðý, ardýndan Sigetvar’a tayin edildiði
(985/1577) bilinmektedir. Yirmi yýldan fazla Sigetvar sancak beyliði yapan Hasan
Bey burada büyük bir güç ve itibar kazandý. Bir ara Pojega sancaðýna nakledildiyse de kýsa süre sonra Sigetvar’a döndü. Osmanlý-Habsburg savaþlarý esnasýnda Ýstolni Belgrad’ýn muhafazasýyla görevlendirildi (9 Safer 1002 / 4 Kasým 1593).
Bu sýrada Segedin sancak beyi idi. Ardýndan kendisine beylerbeyilik verildi ve tekrar Sigetvar’a gönderildi. Sinanpaþazâde
Mehmed Paþa’nýn serdarlýðý döneminde
meydana gelen Estergon bozgununda (1
Zilhicce 1003 / 7 Aðustos 1595) Hasan Paþa da Sigetvar beylerbeyi olarak orduda
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yer aldý. Serdarýn ricat halinde Belgrad’a
yöneldiði ve Lala Mehmed Paþa’nýn mecburen kale içerisine kapandýðý sýrada ordugâhýn kontrol altýna alýnmasý görevini
üstlendi. Daha sonra Satýrcý Mehmed Paþa’nýn serdar olarak bölgeye gelmesi üzerine orduya katýlan Tiryâkî Hasan Paþa (23
Ekim 1597) serdar tarafýndan Bosna beylerbeyiliðine tayin edildi. Edirneli Mehmed’e
göre bu sýrada merkezden Hüdâverdi Paþa
ayný göreve getirilmiþ, Tiryâkî Hasan Paþa
ile aralarýnda Banaluka yakýnlarýnda bir
kavga çýkmýþ, Hüdâverdi Paþa yirmi adamý ile birlikte öldürülmüþtür. Ancak Hasan Paþa, Satýrcý Mehmed Paþa’nýn desteðiyle bu olaydan dolayý suçlanmadý. Pespirim (Wesaprim), Polata, Papa ve Tata kalelerinin elden çýktýðý ve Budin’in varoþlarýnýn kuþatýldýðý muharebelerde (Eylül 1598)
Bosna beylerbeyi olarak görev yaptý. Bir
ara asker takviyesiyle Budin muhafazasýyla görevlendirildi (Kasým 1597: Naîmâ,
I, 130).
Üçüncü defa sadrazam olan ve serdâr-ý
ekrem olarak bölgeye gelen Damad Ýbrâhim Paþa döneminde (1599-1601) Tiryâkî
Hasan Paþa siyasî geliþmelerde daha etkin biçimde yer aldý. Bu sýrada Budin beylerbeyiliðinden mâzul olarak Peçuy’da oturan Hasan Paþa, Drava suyunu geçerek
Ösek’te (Ezsek) orduya katýldý. Burada toplanan savaþ meclisinde (11 Safer 1009 /
22 Aðustos 1600) Estergon’dan önce Budin’in emniyeti için Kanije’deki düþman
birliklerinin faaliyetini durdurmak üzere
Bobofça Kalesi’nin ele geçirilmesi gerektiðini ileri sürdü. Kalenin zorlanmadan vire
ile teslim alýnmasýnýn (5 Eylül) ardýndan
Bobofça’da yapýlan istiþarede Kanije’nin
fethinin gerekli olduðunu savundu. Ayný
gün bütün beylerin ittifakýyla Budin’i muhafaza için buraya sevkedildi, oradaki Lala Mehmed Paþa da orduya davet edildi.
Kanije Kalesi kýrk günlük bir muhasaradan
sonra vire ile teslim olunca (13 Rebîülâhir 1009 / 22 Ekim 1600) Sigetvar, Peçuy,
Sikloþ ve Ösek’in baðlanmasýyla bir beylerbeyilik haline getirildi ve idaresi önce Alaca-illi / Alacaetli Arnavut Hasan Paþa’ya verildi. Ancak Bosna beylerbeyi sýfatýyla Budin muhafazasýnda bulunan Tiryâkî Hasan
Paþa kýþ sonunda Belgrad’da Sadrazam
Ýbrâhim Paþa’nýn yanýna gidip kendini Kanije beylerbeyiliðine tayin ettirdi.
Yeni görevi için Kanije’ye geldiði sýrada
sadrazamýn Belgrad’da vefatý haberini aldý (10 Temmuz 1601). Kethüdâsý Ýskender
Bey’i Belgrad’a göndererek yeni serdar
olacak kiþinin Kanije’yi ihmal etmemesini
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ve askerle güçlendirmesini saðlamasýný istedi. Nitekim 9 Eylül’de Avusturya birlikleri Kanije önlerine geldi. Hasan Paþa 9000
kiþilik kuvvetiyle kalabalýk Habsburg ordusuna karþý büyük bir direniþ gösterdi. Yapýlan umumi hücumlara baþarýyla karþý koydu. Ancak bir destek alamamasý savunmayý giderek daha da zor hale getiriyordu. Hava þartlarýnýn kötüleþmesi Habsburg
ordusunu güç durumda býraktý. Bunu gören Hasan Paþa bir huruç harekâtý yaptýrýp
Habsburg birliklerini iyice sarstý. Habsburg
karargâhýnda bozgun havasý hâkim oldu;
ordularýnýn aðýr kayýplara uðramasýnýn etkisiyle kuþatmayý kaldýrýp geri çekildiler (22
Cemâziyelevvel 1010 / 18 Kasým 1601). Yetmiþ gün süren bu kuþatma ve Tiryâkî Hasan Paþa’nýn direniþi Osmanlý tarihlerinde
türlü rivayetlerle ve hamâsî bir üslûpla
nakledilir (Peçuylu Ýbrâhim, II, 241). Tiryâkî Hasan Paþa bunun ardýndan Serdar Yemiþçi Hasan Paþa ile buluþmak üzere Sikloþ’a gitti ve büyük bir coþkuyla karþýlandý.
Ayrýca Kanije müdafaasý Ýstanbul’da da
yanký uyandýrdý. Hasan Paþa’ya vezâret
haslarý tahsis edildi; üç kýymetli hil‘at, kýlýç ve üç at gönderildi. Ayrýca, “Sen ki Kanije beylerbeyi ihtiyar kulum ve müdebbir vezirim Hasan Paþa’sýn” hitabýyla baþlayan
hatt-ý hümâyunla gerek paþa gerekse bütün gaziler kutlandý. Tiryâkî Hasan Paþa ve
adamlarýnýn gösterdiði cesaret ve inanca
dayalý savunma baþarýsý bölgede her zaman canlý tutulmuþ, serhad askeri için en
önemli moral kaynaðý olmuþtur.
Tiryâkî Hasan Paþa hemen Kanije Kalesi’nin tamirine giriþti. Top güllelerinden
tamamýyla yýkýlan kale duvarlarý öncekinden daha kalýn yapýldý, yeni bir minare ve
mescidle beylerbeyi sarayý ve cephane binasý inþa edildi. Ardýndan Ýstolni Belgrad’ý
istirdadý üzerine (17 Safer 1011 / 6 Aðustos
1602) karargâha giderek Serdar Yemiþçi
Hasan Paþa’yý tebrik etti; Kanije’de alýnan
toplarýn burada tutulmayýp Belgrad’a,
mümkünse Ýstanbul’a götürülmesi gerektiðini, bunlarýn Boðaz’da tören ve þenliklerde kullanýlacak evsafta toplar olduðunu
söyledi (Topçular Kâtibi, s. 334-335). Serdarýn Erdel seferine niyetlendiðinde durumu görüþmek için 22 Eylül 1602 tarihinde topladýðý savaþ meclisine katýldý. Burada Erdel seferinin zamanlamasýnýn uygun görülmediðini, düþmanýn Komaran,
Yanýk ve Estergon’da bulunduðunu, böyle
bir hareketi haber almasýyla Budin ve Peþte’yi zorlayabileceðini söyledi (a.g.e., s. 337338). Ancak Erdel seferinde kararlý olan
Yemiþçi Hasan Paþa onu Budin beylerbeyi

yaptý ve Kanije’ye Ali Paþa’yý tayin etti. Kýsa bir süre sonra beliren askerî tehlike dolayýsýyla Kanije’deki askerlerin ortak mahzarlarý ile bu iki paþa arasýnda görev deðiþikliði yapýldý ve Hasan Paþa yine Kanije
beylerbeyiliðine getirildi. Yemiþçi Hasan
Paþa’nýn Ýstanbul’a gitmesi üzerine serdar
olan Lala Mehmed Paþa güvenlik tedbirlerini arttýrdý; çeþitli beylerbeyilik ve sancaklarýn mevcutlarýný gözden geçirirken
Kanije’de Hasan Paþa’nýn hizmetine 2000
yeniçeriyle sipahi ve kuloðullarýndan 700
asker verdi (a.g.e., s. 369). Ardýndan onun
sadrazamlýðý esnasýnda Tiryâkî Hasan Paþa, Rumeli beylerbeyi ve dördüncü vezir
oldu (17 Aralýk 1604). Hasan Paþa, Uyvar
Kalesi’nin alýnmasý harekâtýna katýldý (Ekim
1605), ayrýca Pespirim ve Polata kalelerinin zaptýyla görevlendirildi. Lala Mehmed
Paþa geliþen Ýran olaylarý yüzünden Ýstanbul’a çaðrýlýnca serdar kaymakamý oldu (16
Mart 1606).
Zitvatorok Antlaþmasý’nýn imzalanmasýndan sonra Tiryâkî Hasan Paþa âcil bir
durum alan Celâlî meselesi ve özellikle Halep’te isyan halindeki Ma‘noðlu Fahreddin
ile birlikte hareket eden Canbolatoðlu Ali
Paþa konusuyla ilgilenmek üzere Anadolu’ya geçti. 11 Aralýk itibariyle sadrazam
olan Kuyucu Murad Paþa Üsküdar’dan hareket ederken (2 Temmuz 1607) yanýnda
kuvvetleriyle o da bulunuyordu. Canbolatoðlu birlikleriyle Oruç ovasýnda cereyan
eden savaþta önemli rol oynadý ve ordunun sað kolunun kumandasýný üstlendi.
Canbolatoðlu Ali Paþa’nýn yaptýðý saldýrýyý
ustaca bir taktikle püskürttü. Meydandaki toplarý ovayý kapatan boðazýn iki yakasýndaki yamaçlara gizledi. Piyade ve süvarileri yavaþça boðaza ve top menziline
çekecek þekilde bir savaþ taktiði uyguladý. Top menziline girildiðinde Osmanlý askerleri saða ve sola doðru yelpaze þeklinde açýlýnca bunlarý takip eden Celâlî birlikleri ortada kaldý. Ayný anda ateþlenen
toplardan çýkan duman yüzünden Celâlîler birbirleriyle irtibatý bütünüyle kaybedip bozguna uðradý.
Halep’in kontrol altýna alýnmasýndan sonra Hasan Paþa “tekaüt ile vezir olup” Ýstanbul’a gitti ve Rumeli beylerbeyiliði Maryol
Hüseyin Paþa’ya verildi. Bu sýrada Hasan
Paþa’ya yeni haslar tahsis edildiyse de
bunlarýn yetersiz kaldýðý anlaþýlmaktadýr.
Peçuylu, beylerbeyi ve vezir olmasýna raðmen bu dönemdeki gelirinin Sigetvar sancak beyliði sýrasýndakinin ancak üçte biri
kadar olduðundan yakýndýðýný ifade eder.
Emeklilik yýllarý uzun sürmedi, tecrübesi dolayýsýyla Budin beylerbeyiliðine tayin
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edildi. Ancak birkaç günlük hastalýktan
sonra orada vefat etti ve Budin’de defnedildi. Tiryâkî Hasan Paþa, çaðdaþý Edirneli
Mehmed tarafýndan olumsuz sýfatlarla
nitelendirilirse de dönemin diðer müellifleri kahramanlýðý, cesareti, adamlarýnýn
çokluðu ve bunlar nezdindeki saygýnlýðý,
sabrý, dikkat ve titizliðiyle onu överler. Gazâlarý için müstakil eserler yazýlmýþ, Kanije müdafaasý romanlaþtýrýlmýþ, ayrýca muhtelif çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir (DÝA,
XXIV, 308). Hasan Paþa’nýn torunlarýndan
Eðribozlu Bekir Efendi’nin oðlu Moralý Melek Ahmed devlet memurluklarý ve mutasarrýflýklarda bulunmuþ, tarihe dair bazý
eserler kaleme almýþ ve Selânik’te vefat
etmiþtir (1871; Babinger, s. 393).
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Ýran’da IX. (XV.) yüzyýldan itibaren
genellikle askerî dirlikler için
kullanýlan bir terim.
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Kelimenin Çaðatay Türkçesi’nde “ülke,
arazi, toprak” anlamýna gelen yatuldan
geldiði tahmin edilmektedir (Doerfer, II,
667-668). Ýran coðrafyasýnda IX. (XV.) yüzyýldan itibaren giderek iktâ kelimesinin
yerini almýþtýr. Kaynaklarda XV. yüzyýldan
önce kullanýldýðýna dair bir bilgiye rastlanamamýþtýr. Ýlk defa Karakoyunlular zamanýndaki metinlerde geçtiði görülmektedir. Kelimenin yer aldýðý en eski metinlerden biri olan Kitâb-ý Diyârbekriyye’de Karakoyunlu Hükümdarý Cihan Þah’ýn
871 (1466-67) yýlýnda Baðdat’a düzenleyeceði askerî sefer için emîrleri ve tiyûl sahiplerini (tiyûldârân) ordusuna çaðýrdýðý
kaydedilmektedir (Ebû Bekr-i Tihrânî, II,
371; a.e., s. 224). Eserde tiyûlâtýn askerî
dirlikler, tiyûldârýn dirlik sahipleri için kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. V. Minorsky, “vergileri belli bir süre için toplama yetkisi”
olarak tanýmladýðý tiyûlü irsî özellik taþýyan soyurgaldan ayýrmaktadýr.
Tiyûlün (Tuyûl) Safevîler devrinden itibaren tarihî metinlerde yaygýn biçimde yer
aldýðý görülmektedir. Kelime Þah Tahmasb
döneminin (1524-1576) baþlarýnda genellikle “ülke” kelimesiyle yan yana zikredilir
(Hasan-ý Rûmlû, II, 655; Kadî Ahmed Kummî, I, 195, 394). Söz konusu kullanýmlarda ülkenin belirli bir vilâyeti, nahiyeyi veya topraðý, tiyûlün ise bu topraðýn vergi
toplama hakkýnýn herhangi bir kimseye
tevcihini ifade ettiði anlaþýlmaktadýr. Yine Safevî devrine ait metinler, tiyûlün muayyen bir bölgede (ülke) vergi toplama
hakkýnýn tevcihini ya da söz konusu bölge
içindeki muafiyetleri ifade ettiðini göstermektedir. Bu durumda kelimenin Safevîler döneminde “askerî dirlik” (iktâ) anlamýnda kullanýldýðý ve tiyûllerin iktâ sisteminin
yerini aldýðý belirtilmektedir (Kadî Ahmed
Kummî, I, 218; Ýskender Bey Münþî, I, 322,
352; II, 914, 1060).
Terim olarak tiyûl yeni olsa da sistem
olarak Yakýndoðu coðrafyasýnda yüzyýllardan beri uygulanan bir geleneðe dayanmaktaydý. Bu gelenek, temelde askerî masraflarýn karþýlanmasýnda çekilen nakit para sýkýntýsýnýn çözümünü hedeflemekteydi. Tiyûller genelde mîrî topraklar, hânedana ait araziler ve özel mülkler, nâdiren
de vakýf arazileri arasýndan tevcih edilmek-

te, tiyûllerle ilgili her türlü düzenleme Dîvân-i A‘lâ tarafýndan yürütülmekteydi (Ýskender Bey Münþî, I, 255). Tiyûl sahipleri
emîrler, boy beyleri ve ordu komutanlarýydý. Kendisine tiyûl tevcih edilen kimseden ihtiyaç halinde askerî kuvvet saðlamasý istenmekteydi. “Tiyûl-nâmçe” adý verilen belgede tiyûl sahibinin hazýrlamak
zorunda olduðu asker miktarý belirtilirdi.
Resmî görevlilerin tiyûl arazisine müdahalelerini engelleyici hükümler de bu belgede yer alýrdý. Tiyûl sahibi böylece kendisine tevcih edilen topraklar üzerinde divana ait her türlü tasarrufu elinde bulundurmaktaydý. Sonuçta tiyûl uygulamada
yavaþ yavaþ bir tür toprak tevcihi kabul
edilmiþtir. Tiyûl sahibinin ölümü durumunda eðer vârisi belgeyi yeniletmemiþse tiyûl geçersiz kabul edilirdi. Ancak iktâda
olduðu gibi tiyûlde de zamanla miras býrakma ve þahsî mülk telakki etme eðilimlerinin ortaya çýktýðý görülmektedir.
Ýran coðrafyasýnda tiyûl arazilerin miktarýný tesbit etmek oldukça güçtür; çünkü bu arazilerin miktarý vilâyetlere ve zamana göre deðiþmekteydi. Ýran’da Safevîler’den sonra hükümranlýðý ele geçiren
Nâdir Þah tiyûl ve soyurgalleri denetim altýna almaya teþebbüs etmiþ, bu amaçla
1151 (1738) yýlýnda Fars’ta bulunan tiyûllerle vakýf arazilerini devletleþtirmek için
bir ferman yayýmlamýþtýr. Kaçarlar devrinde, hem vergi toplamak hem de resmî
görevlilerin maaþ ve ücretlerini ödeyebilmek için ülke arazisinden geniþ topraklarýn tiyûl olarak tevcih edilmiþ ve bu araziler merkezî hükümetin elinden çýkmýþtýr.
XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar bütün Ýran
gelirlerinin yaklaþýk beþte birinin tiyûl þeklinde hükümetin tasarrufundan çýktýðý kaydedilir. Ýran’da meþrutiyetin ilânýndan sonra 1907 yýlýnda Meclis-i Þûrâ’nýn ilk icraatlarýndan biri tiyûl arazilerinin üzerindeki
tasarruflarýn feshedilmesi olmuþtur.
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