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ni vurgular ve devrindeki müctehidler ara-
sýnda sayýldýðýný belirtir. Gerçekten de çok
genç yaþlarda baþladýðý telif hayatýnda öz-
gün eserler ortaya koyarak bu alanlarda bir
gelenek meydana getirmiþtir. Bugün hu-
kuk denilen alana (muâmelât) hasredilen
ve müellifin de belirttiði gibi kadýlar ve
müftüler için el kitabý þeklinde hazýrlanan
el-Fu½ûl fi’l-mu£âmelât Ýslâm hukuk lite-
ratürü içinde özgün bir yere sahiptir. Üs-
rûþenî’nin yenilikçi tarzýnýn göründüðü di-
ðer bir alan ise belki de dünya tarihinde
ilk defa çocuk hukukuna dair Câmi£u a¼-
kâmi’½-½ý³år adýyla bir eser kaleme almýþ
olmasýdýr.

Eserleri. 1. el-Fu½ûl fi’l-mu£âmelât
(Fu½ûlü’l-Üsrûþenî, el-Fu½ûlü’l-Üsrûþeniy-
ye). Müellif yargýlama hukukuna dair bu
eserinde nikâh, talâk, bey‘, icâre ve miras
gibi kadý ve müftülerin sýkça karþýlaþtýðý
muâmelât konularýný ele almýþtýr. Otuz fa-
sýldan meydana gelen eser yazýldýktan ký-
sa bir müddet sonra 651’de (1253) Semer-
kantlý Ebü’l-Feth Zeynüddin Abdürrahîm
b. Ebû Bekir Ýmâdüddin el-Mergýnânî ta-
rafýndan yeniden düzenlenerek kýrk fasla
çýkarýlmýþtýr. Fu½ûlü’l-£Ýmâdî adýyla bili-
nen ikinci eser büyük ölçüde Fu½ûlü’l-Üs-
rûþenî’nin malzemesinden oluþmaktadýr;
Mergýnânî bazý fasýllarý ilâve ederken bir
kýsým bilgileri de çýkarmýþtýr. Osmanlý âlim-
lerinden Bedreddin Simâvî bu iki eseri Câ-
mi£u’l-fu½ûleyn ismiyle kýsaltarak yeni
bir eser meydana getirmiþ, bu eser Os-
manlý muhitinde kadý ve müftülerce çok
tutulan bir el kitabý haline gelmiþtir. Baþ-
ta Türkiye kütüphaneleri olmak üzere el-
liden fazla yazma nüshasý mevcut olan el-
Fu½ûl (meselâ bk. TSMK, III. Ahmed, nr.
821, 822, 823; Beyazýt Ktp., Bayezid, nr.
2543, 2788; Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
1112, Fâtih, nr. 2423-2426, 2433-2435; Nu-
ruosmaniye Ktp., nr. 1772-1773) henüz
neþredilmemiþtir. 2. Câmi£u a¼kâmi’½-
½ý³år (A¼kâmü’½-½ý³år, Câmi£u’½-½ý³år).
Çocuklarla ilgili dinî ve hukukî hükümleri
ihtiva eden eserin çeþitli baskýlarý yapýlmýþ
(I-II, Kahire 1300, Câmi£u’l-fu½ûleyn’in ke-
narýnda; nþr. Abdülhamîd Abdülhâlik el-
Bîzelî, I-IV, Baðdat 1982-1983; nþr. Mustafa
Samîde, Beyrut 1418/1997; nþr. Ebû Mus‘ab
el-Bedrî – Mahmûd Abdurrahman Abdül-
mün‘im, I-II, Kahire 1994; nþr. Osmanhan
Alimof – Müslim Rýzký Atâ, Taþkent 2010)
ve Ýbrahim Canan tarafýndan Türkçe’ye
çevrilmiþtir (Ahkâmu’s-Sýgar: Ýslam Huku-
kunda Çocuklarla Ýlgili Hükümler, Ýstan-
bul 1984). 3. el-Esßile ve’l-ecvibe. Bu
eserde müellif, daha çok Mâverâünnehir

bölgesinde kendisinden önceki fakih ve
müftülere sorulan sorularý ve onlarýn ver-
dikleri cevaplarý, ayrýca sorularýn soruldu-
ðu kiþileri ve alýntý yapýlan eserleri de ço-
ðu yerde kaydederek bir araya getirmiþtir;
içinde çok sayýda Farsça fetva da yer al-
maktadýr. Taþkent Ýslâm Üniversitesi araþ-
týrmacýlarýndan Müslim Rýzký Atâ el-Esßi-
le ve’l-ecvibe’yi ayný adla neþretmiþtir
(Taþkent 2011). 4. el-Fetâva’l-Üsrûþeniy-
ye (Fetâva’l-Üsrûþenî). Câmi£u a¼kâmi’½-
½ý³år’ýn sonunda, yazmayý düþündüðünü
söylediði büyük hacimli Fetâvâ’nýn günü-
müze ulaþan “Kitâbü’l-Kerâhiye” bölümü-
nün kýrk fasýldan meydana gelmesi kita-
býn aslýnýn çok geniþ hacimli olduðunu gös-
termektedir. Eserin mevcut kýsmý Halit
Ünal tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýs-
lâm’da Helâller ve Haramlar: Kitabü’l-Kerâ-
hiye [Fetâvâ el-Üsruþeni], Kayseri 1995).
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Bazý müslüman devletlerde
sarayýn ve sultan emlâkinin 
idaresinden sorumlu görevli.˜ ™

Kelimenin menþei hakkýnda Farsça is-
tez ve dâr kelimelerinden oluþtuðu (isted-
dâr, siteddâr) ve “alým memuru” anlamý-
na geldiði (Kalkaþendî, V, 457; Ýbn Taðrî-
berdî, VII, 166), Farsça üstâz ile Arapça

eder. Ayrýca amcasý Ahmed b. Hüseyin el-
Üsrûþenî, dayýsý Muhammed b. Ahmed ve
annesinin dedesinin de âlim olduklarý an-
laþýlmaktadýr (Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år, neþ-
redenin giriþi, s. 13).

Mecdüddin el-Üsrûþenî, ilk telifi olan el-
Fu½ûl fi’l-mu£âmelât’ýn ferâð kaydýnda
eseri 625 yýlý Cemâziyelevvel ayýnýn baþýn-
da (8 Nisan 1228) tamamladýðýný ve bu ta-
rihte yaþýnýn 32 yýl 7 ay olduðunu belirtti-
ðine göre Þevval 592’de (Eylül 1196) doðdu-
ðu söylenebilir. 25 Þâban 625’te (30 Tem-
muz 1228) tamamladýðý diðer eseri Câ-
mi£u a¼kâmi’½-½ý³år’ýn sonunda (s. 389)
yaþýnýn otuzu geçtiðini, ihtiyarlýk sebebiyle
zayýf düþen babasýnýn talebi üzerine genç
yaþta fetva ile uðraþmak durumunda kal-
dýðýný ifade etmesi de yukarýdaki bilginin
doðruluðunu teyit etmektedir. Bu sebep-
le el-Esßile ve’l-ecvibe’nin sonunda bu
eseri tamamladýðý 637 (1240) yýlýnda alt-
mýþ yaþýný aþtýðýný ifade ettiðine, dolayý-
sýyla 577 (1181) yýlýnda doðduðuna dair
deðerlendirme (Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år,
neþredenin giriþi, s. 13) yanlýþtýr (anýlan
iddiaya mesnet kabul edilen ve büyük ih-
timalle söz konusu yazma nüshada hata-
lý olan ibare için bk. a.g.e., s. 390). Üsrû-
þenî ilk eðitimini babasýndan aldý. Onun
eserlerinde babasýnýn çalýþmalarýna yaptý-
ðý atýflarýndan örnekler aktaran Mahmûd
b. Süleyman el-Kefevî (Ketâßibü a£lâmi’l-
aÅyâr, vr. 244b-245a), ayrýca babasýnýn ho-
casý Burhâneddin el-Mergýnânî, Muham-
med b. Yûsuf es-Semerkandî ve Zahîrüd-
din Muhammed b. Ahmed el-Buhârî’den
de ders aldýðýný belirtir. Ancak doðum ta-
rihi dikkate alýndýðýnda Üsrûþenî’nin Se-
merkandî (ö. 556/1161) ve Mergýnânî’den
(ö. 593/1197) ders almasýnýn mümkün ol-
madýðý görülür. Öðrencileri arasýnda Hü-
sâmeddin el-Aliyyâbâdî’nin adý anýlmak-
tadýr (a.g.e., vr. 269b; Leknevî, s. 93; krþ.
Keþfü’¾-¾unûn, II, 1381, 1721).

Kâtib Çelebi bir yerde Üsrûþenî’nin 632’-
de (1234) (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1266), baþka
bir yerde 630’lu yýllarda (a.g.e., I, 19) ve-
fat ettiðini belirtmektedir. Baðdatlý Ýsmâil
Paþa ise ölüm tarihini 636 olarak kaydeder
(Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 113). Ancak Üsrûþe-
nî’nin yakýn zamanlarda bulunan el-Esßile
ve’l-ecvibe adlý eserinin sonundaki ferâð
kaydý (vr. 70a) onun 6 Zilkade 637 (29 Ma-
yýs 1240) tarihinde henüz hayatta bulun-
duðunu göstermektedir (Câmi£u a¼kâ-
mi’½-½ý³år, neþredenin giriþi, s. 13). Taba-
kat müelliflerinden Kefevî, Üsrûþenî’nin ba-
basý ile ayný tabakada yer aldýðýný, hatta
usul ve fürûdaki bilgisiyle babasýný geçtiði-
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Kaynaklarda, Abbâsîler’de VI. (XII.) yüz-
yýlýn ortalarýndan itibaren üstâdüddârlýðýn
mahiyeti ve üstâdüddârlarýn görevleriyle
ilgili bilgiler bulunmaktadýr. Müsterþid-Bil-
lâh’ýn 529 (1135) yýlýnda kaybettiði bir sa-
vaþýn ardýndan Baðdat’taki üstâdüddârýna
yazdýðý mektupta ondan halka ihtimam
göstermesini, hâs bölgelere ait vergilerin
toplanmasýna ve Kâbe kisvesinin hazýrlan-
masýna nezaret etmesini emrettiði (Ýb-
nü’l-Cevzî, XVII, 295), Müstencid-Billâh’ýn
üstâdüddârý Adudüddin Ýbnü’l-Müslime’-
nin yönetimde etkin bir kiþi olduðu, bazý
emîrlerle anlaþarak halifenin öldürülmesi
ve yeni halifenin tesbiti hadisesinde önem-
li rol oynadýðý (Ýbnü’l-Esîr, X, 28-29) kayde-
dilmektedir. Nâsýr-Lidînillâh zamanýnda
(1180-1225) üstâdüddâr Ebü’l-Fazl Mec-
düddin Ýbnü’s-Sâhib’in devlet yönetimini
bütünüyle eline geçirdiði ifade edilmek-
tedir. Bu bilgiler, Abbâsî üstâdüddârlarý-
nýn idarede etkin bir konumda bulundu-
ðunu göstermektedir.

Hârizmþahlar, Anadolu Selçuklularý ve
atabegliklerin saray teþkilâtýnda da üstâ-
düddârlarýn önemli bir yer iþgal ettiði an-
laþýlmaktadýr. Hârizmþahlar’da üstâdüddâ-
rýn saraydaki emîrlerin önde gelenlerin-
den biri olduðu, hazine gelirlerini ve ver-
gilerden bir kýsmýný toplayarak sarayýn ba-
zý giderlerine harcamakla yükümlü bulun-
duðu belirtilmektedir (Taneri, s. 116). Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nde kendilerine “ve-
kîl-i hâl” de denilen üstâdüddârlar ise sul-
tanýn gelirlerini tahsil edip gerekli yerlere
sarfetme, saray mutfaðýnýn ve saraydaki
diðer dairelerin ihtiyaçlarýný giderme, bu-
ralardaki görevlilerin idaresini üstlenme,
vakýflara nezaret etme gibi görevleri yü-
rütürlerdi (Uzunçarþýlý, s. 80). Zengîler’de
üstâdüddârlar saygýn ve etkili emîrler ara-
sýndan seçilirdi. Teþkilâtlanmada Zengî-
ler’i esas alan Eyyûbîler’de üstâdüddâr sa-
ray teþkilâtý içindeki en yetkili görevli du-
rumundaydý. Sarayýn güvenliðinden, mut-
fak, þaraphane ve inþaat iþlerinden sorum-
lu olup çaþnigîrlik vazifesini de yürütüyor-
du. Eyyûbîler’de hükümdarýn yaný sýra hâ-
nedan mensuplarý ve büyük emîrlerin de
üstâdüddâr istihdam ettikleri bilinmekte-
dir (Þeþen, s. 211). Eyyûbîler’in son dönem-
lerinde üstâdüddârlarýn önemi daha da
artmýþ, devlet idaresinde söz sahibi bir-
kaç emîr arasýna girmiþlerdi. Diðer taraf-
tan Eyyûbîler’de önceleri üstâdüddârýn uh-
desindeki çaþnigîrlik görevinin sonradan
ayrý bir görev haline getirildiði anlaþýlmak-
tadýr (Yûnînî, I, 54).

Üstâdüddârlýk müessesesi en parlak dö-
nemini Memlükler zamanýnda yaþamýþtýr.

Teþkilâtlanma bakýmýndan Selçuklular’ýn
ve onlarý örnek alan Eyyûbîler’in vârisi sa-
yýlan Memlük Devleti’nde üstâdüddâr mut-
fak, taþthane ve þaraphane gibi sultana
ait dairelerin gelir giderlerini tanzim et-
mek, buralardaki görevlileri, sultanýn câ-
riye ve hizmetçilerini idare etmek, bu da-
irelerde yaþayanlarýn ihtiyaçlarýnýn gideril-
mesini saðlamak ve sultanýn isteði doð-
rultusunda seferlere katýlmakla görevli bir
memurdur. Kurumun baþýndaki üstâdüd-
dârü’l-âliye sultanýn huzurunda görev ya-
pan az sayýdaki yüksek rütbeli emîrlerden
biriydi. “Yüzler” emîri rütbesindeki üstâ-
düddârü’l-âliyenin maiyetinde çalýþmak
üzere tablhâne emîri rütbesinde öncele-
ri iki, Bahrî Memlükleri döneminin sonla-
rýndan itibaren üç üstâdüddâr daha gö-
revlendirilmiþtir. Ayrýca büyük üstâdüddâ-
rýn yardýmcýlarý olarak nitelendirilen, ge-
nellikle “onlar” emîrleri arasýndan seçilen,
nâibü üstâdüddâr, üstâdüddârü’s-sagýr ve
üstâdüddârü’s-sohbe unvanlarýný taþýyan
görevliler bulunuyordu. 782 (1380) yýlýn-
da üstâdüddârü’z-zahîre unvanlý bir görev-
linin tayin edildiði görülmektedir. Bu gö-
revli Burcî Memlükleri devrinde üstâdüd-
dârü’z-zahîre, bazan üstâdüddârü’l-emlâk
ve’z-zahîre, bazan da üstâdüddârü’l-em-
lâk ve’l-evkaf ve’z-zahîre diye adlandýrýl-
mýþtýr.

Anadolu Selçuklularý’nda vakýflara neza-
ret, Eyyûbîler’de ise sultanlara ait imar
faaliyetleri üstâdüddârýn görev alanýna gi-
riyordu. Ancak Memlükler’de bu görevler
üstâdüddârýn yetki alanýnýn dýþýna çýkarýl-
mýþ, birincisine devâtdâr, ikincisine þâd-
dü’l-amâiri’s-sultâniyye unvanýný taþýyan
memurlar tayin edilmiþtir. Çaþnigîrlik gö-
revi de üstâdüddârýn maiyetinde çalýþan
çaþnigîre verilmiþtir. el-Melikü’n-Nâsýr Mu-
hammed b. Kalavun’un üçüncü saltanatý-
na kadar devlet teþkilâtý içerisinde önemli
bir yer tutan üstâdüddârlýk bundan sonra
yaklaþýk yetmiþ beþ yýllýk bir dönemde ge-
rilemiþ, hatta bir ara laðvedilmiþti. Daha
sonra yeniden faaliyete geçirilmiþse de es-
ki mevkiine ulaþamayan üstâdüddârlýk Ber-
kuk’un el-memâlîkü’s-sultâniyyenin mas-
raflarýný karþýlamak ve sultan emlâkinin
idaresini yürütmek üzere Dîvânü’l-müf-
red’i kurup baþýna üstâdüddârý getirme-
siyle yeniden önem kazanmýþ, hatta vezir
ve nâzýrü’l-hâssýn da kendisine baðlanma-
sý dolayýsýyla üstâdüddâr Abbâsîler’deki
vezirin konumuna yükselmiþtir (EI 2 [Ýng.,
X, 925). Ancak Burcî Memlükleri dönemin-
de hiyerarþik yapýnýn zaman zaman altüst
oluþu üstâdüddârlarý da etkilemiþ, bu dö-

dâr kelimelerinden meydana geldiði (üs-
tâzü’d-dâr, üstâdü’d-dâr) ve “evin sorum-
lusu” mânasýný taþýdýðý (Hasan el-Bâþâ, I,
39; DMBÝ, VIII, 139) yahut Farsça “baþ us-
ta” anlamýndaki ustaserâ kelimesinin Arap-
ça’ya üstâz þeklinde geçtiði ve zamanla üs-
tâdâr biçimine dönüþtüðü (Makrîzî, I/3, s.
794, nâþir dipnotu, nr. 3) görüþleri ileri sü-
rülmüþtür. Son çalýþmalarda birinci görü-
þün doðru olduðu kanaati aðýrlýk kazan-
mýþtýr.

Abbâsîler’de ve onlara ait topraklarda
kurulan müslüman hânedanlarda IV. (X.)
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren üstâdüddâr
unvaný taþýyan bir görevlinin bulunduðu
görülmektedir. Nitekim 311 (923) yýlýnda
vezirliðe tayin edilen Ýbnü’l-Furât el-Âku-
lî’nin maiyetinde “üstâzü dârihi” diye ad-
landýrýlan bir görevliden bahsedilir. Yine,
323’te (935) öldürülen Merdâvîc b. Ziyâr’ýn
ve Büveyhî Hükümdarý Adudüddevle’nin
üstâdüddârlarýnýn bulunduðu zikredilmek-
tedir. Bunun yanýnda sarayýn idaresinden
sorumlu “kahramâne” unvaný taþýyan ka-
dýn görevliden ve onun yerine üstâdüddâ-
rýn tayin edilmesinden söz edilmektedir.
Nitekim Selçuklu Sultaný Melikþah’ýn ha-
nýmý Terken Hatun, kýzýyla evlenecek olan
Halife Muktedî-Biemrillâh’a evliliðin ger-
çekleþmesi için sarayýndaki kahramâneyi
görevden almasýný þart koþmuþtu (Ýbnü’l-
Cevzî, XVI, 222-223). Müstazhir-Billâh dev-
rinde ise (1094-1118) kahramânenin yeri-
ne üstâdüddâr unvanýný taþýyan erkek gö-
revli getirilmiþtir (Yýlmaz, sy. 21 [2009], s.
15-21).

Diðer taraftan Memlükler dönemi tarih-
çilerinden Ýbn Taðrîberdî (en-Nücûmü’z-
zâhire, V, 267) ve Ýbn Ýyâs (Bedâßi£u’z-zühûr,
I/1, s. 310) üstâdüddârlýk kurumunun Ab-
bâsîler’de VI. (XII.) yüzyýlýn ortalarýna doð-
ru ortaya çýktýðýný ve bu görevin ilk defa,
Muktefî-Liemrillâh’ýn Benî Cehîr ailesinden
Ebû Nasr Nizâmeddin Muhammed (Mu-
zaffer) b. Ali’yi 535’te (1140-41) üstâdüd-
dârlýktan vezirliðe getirmesiyle duyulduðu-
nu söylemektedir. Bazý araþtýrmacýlar bu
bilgiyi üstâdüddârýn görev alanýnýn geniþ-
letilmesi, yetkilerinin arttýrýlmasý, dolayý-
sýyla üstâdüddârlýðýn kurumsal þeklini al-
masý olarak deðerlendirmiþ ve üstâdüddâr
unvanýnýn bu tarihe kadar kahramâne, üs-
tâdü’l-gulâm ve hâcib gibi sarayýn idare-
sinden sorumlu görevliler için kullanýlan
genel bir lakap olduðunu ileri sürmüþtür
(Yýlmaz, sy. 21 [2009], s. 10-11). Bu mües-
sesenin Selçuklular’dan Abbâsîler’e intikal
ettiði hususu da neredeyse kesinlik kazan-
mýþtýr (a.g.e., sy. 21 [2009], s. 21-23; Ku-
cur, sy. 14 [2006], s. 1-5).
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Ýran’da idarî bölgelere verilen isim.
˜ ™

Pehlevîce “yer, mekân” anlamýndaki evis-
tâm (evistân) kelimesinden gelmektedir.
“-istân” eki Farsça’da “zemistân” (kýþ), “tâ-
bistân” (yaz) ve “gülistân” (gül bahçesi) ör-
neklerinde olduðu gibi sonuna getirildiði
isimlerden mekân ve zaman gösteren ke-
limelerin türetilmesi için kullanýlýr. Sâsânî-
ler döneminde üstân ile kastedilen bölge-
lerin sýnýr ve kapsamlarý kesin þekilde bi-
linmemektedir. Ayrýca kelimenin ne za-
man kullanýlmaya baþlandýðý konusunda da
bilgi yoktur. Ancak eski Farsça’dan ödünç
alýndýðý sanýlan Ermenice’deki üstânýn kö-
keninin Helenistik döneme kadar uzandýðý
anlaþýlmaktadýr. Sâsânîler devrinde üstân
ve “þehristân” kelimelerinin kullanýmýnda
farklýlýk göze çarpmaktadýr. Meselâ Pehle-
vîce Þehristânhâ-yi Îrân adlý risâlede Nîm-
rûz bölgesindeki Ýstahr’a þehristân deni-
lirken Yâkut el-Hamevî Mu£cemü’l-bül-
dân’ýn da bu yeri üstân olarak göstermek-
tedir.

Sâsânî Hükümdarý I. Hüsrev zamanýn-
da ülke dört idarî bölgeye (kûset / kusteg)
ayrýlmýþtý: Horasan (doðu), Hûrîrân (batý),
Nîmrûz (güney) ve Âderpâdegân (kuzey,
Azerbaycan). Her kustegin baþýnda bir si-
pehbed veya merzübân bulunuyordu. Bu
taksimat Muhammed b. Mûsâ el-Hâriz-
mî’nin coðrafya kitabýnda da küçük farklý-
lýklarla yer almaktadýr. Bu dönemde Ýran’-
da nahiyeler üstânlara ayrýlmýþtý ve her bi-
rinin baþýnda bir “üstândâr” bulunuyordu.
Hükümdarýn hazinesine ait mülklerden so-
rumlu olan üstândârlar merzübânlar gibi
geniþ yetkilere sahipti. Üstân, üstândârýn
baþkanlýðýnda Dîvân-ý Üstândârî adlý bir
kurul tarafýndan yönetilirdi. Üstân ve üs-
tândâr Süryânîce ve Keldânîce’ye de geç-
miþtir.

Üstân kelimesi bazý Ýslâm coðrafyacýla-
rý tarafýndan eski metinlerde olduðu gibi
yer ve yerleþim yeri karþýlýðýnda kullanýl-
mýþtýr. Bununla birlikte kaynaklarda ke-
sin bir tanýmýna rastlanmamaktadýr. Ke-
lime Arapça’da ilk defa Irak’ýn Ýslâm or-
dularý tarafýndan fethinin ardýndan eski
Sâsânî topraklarý için Savâfîü’l-üstân þek-
linde kullanýlmýþtýr. Araplar üstâna Sâsâ-
nîler zamanýndaki anlamýndan daha ge-
niþ bir anlam yüklemiþtir. Eyalet olarak üs-
tân, þehirleri içine alan geniþ bir idarî böl-
geyi kapsamaktaydý. Kelimenin Irak’taki
karþýlýðý “kûre” idi. Hamza el-Ýsfahânî, Ýran-
lýlar’ýn kûreyi üstânýn bir bölümü için kul-
landýklarýný kaydederse de iki kelimenin ay-
ný anlama geldiði anlaþýlmaktadýr. Yine Ýs-
fahânî’ye göre Fars bölgesi beþ üstâna (is-
tân) ve her üstân “rustâklar”a ayrýlmak-
taydý. X. yüzyýlda kaleme alýnan Arapça
tarih kitaplarýnda ilk defa “rûyân üstân-
dâr” unvanýnýn yer aldýðý görülmektedir.
Paralar üzerinde de rastlanan bu unvanýn
Hazar bölgesindeki bazý mahallî hânedan-
lar tarafýndan kullanýldýðý belirtilmektedir.
Üstân kelimesi Abbâsîler döneminde ver-
gilendirmeyle ilgili özel bir anlam kazan-
mýþ ve çiftçilerden alýnan bir tür vergiyi
karþýlamýþtýr. Kelime bugün Ýran’da “eya-
let” anlamýna gelmektedir.
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Ebü’l-Alâ’ Ýmâdülislâm el-Kådî Sâid
b. Muhammed b. Ahmed

b. Ubeydillâh el-Üstüvâî en-Nîsâbûrî
(ö. 432/1041)

Hanefî fakihi, kadý.˜ ™

343 (954) yýlýnda Nîþâbur civarýnda Hoc-
cân’a baðlý Üstüvâ kasabasýnda doðdu. Ýlk
eðitimini babasýndan aldý. Daha sonra aile-
si Nîþâbur’a göç etti. Nîþâbur’da baþta an-

nemin sonlarýna doðru üstâdüddârlýk güç-
lü bir emîrin uhdesindeki birçok görev ara-
sýnda genelde bir nâibe tevdi edilen önem-
siz bir vazife haline gelmiþtir.

Üstâdüddârlar, Memlük Devleti’nde ön-
celeri sadece askerî bürokrasi (ümerâ) ara-
sýndan seçilirken Burcî Memlükleri dev-
rinde sivil bürokrasiden bazý kiþilerin de
askerî pâye verilerek bu göreve tayin edil-
diði görülmektedir (Ýbn Taðrîberdî, XIV,
237). Sarayda ve sultanýn çok yakýnýnda
görev yapmalarý sebebiyle üstâdüddârla-
rýn güvenilir olmasýna çok özen gösterilir-
di. Sultanýn ikamet ettiði Kal‘atülcebel’de
görev yapan üstâdüddârlarýn gelirlerini
kendilerine tahsis edilen iktâlarýn yaný sý-
ra günlük yiyecek vb. istihkaklarý oluþtu-
rurdu (Ayaz, s. 175). Dýmaþk ve Halep gi-
bi taþra eyaletlerindeki nâiblerin maiyeti
içinde de üstâdüddârlar bulunurdu. Ayrý-
ca Eyyûbîler’de olduðu gibi yüksek rütbeli
emîrler ve önemli devlet görevlileri üs-
tâdüddâr istihdam ederdi. Üstâdüddârla-
rýn görevlerini Gazneliler ve Delhi Sultan-
lýðý’nda vekîl-i der (DÝA, IX, 131), Osmanlý
Devleti’nde Bâbüssaâde aðasý ve Dârüs-
saâde aðasý (a.g.e., XXXIII, 503) yürüttü-
ðünden bunlar vazifeleri bakýmýndan üs-
tâdüddârýn muadili kabul edilebilir.
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