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XIX. YÜZYILIN BASLARINDA TOKAT VOYVODALIGI’NA BAGLI
BAZI TÜRKMEN KABILELERININ SORUNLARI
Mehmet Besirli
Öz
Osmanli Devleti’nde asiretler; göçebe, yari göçebe (konar-göçer) ve bir kismi
da yerlesik olarak yasamaktaydilar. Yerlesik asiretlerden bazilari da, Sivas Eyaleti’ne
bagli Ilbeyli Kabilesi’nde oldugu gibi bir kaza statüsünde örgütlenmislerdi. Ilbeyli, Siraç
ve Selahiye kabileleri, idarî teskilatta Sivas Eyâleti’nin Ilbeyli Kazasi’na bagli olmakla
birlikte, malî teskilatta Tokat Voyvodaligi’na bagliydilar. Bazi zamanlar kabilelerin halk
ve yöneticilerine Sivas valileri ya da mütesellimler taraflarindan sebepsiz yere müdahale
edilmekte ve fazlaca vergi talep edilmekteydi. Zora düsen kabile halki durumu Istanbul’a
iletir, sorunlarinin çözüme kavusturulmasini isterdi. Merkezde yapilan arastirmalardan
sonra sorun ile ilgili uygun cevap fermanlarla yetkililere bildirilirdi.
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The Problems of Some Turkman Nomadic Tribes Attached to The Voyvodaship
of Tokat at The Begining of The XIX th Century.
Abstract
The nomadic tribes in the Ottoman Empire lived in nomadic, semi-nomadic and
settled types. Some of the settled nomadic tribes were also organized as a district as in the
tribe of Ilbeyli connected to the Province of Sivas. The tribes of Ilbeyli, Siraç and Selahiye
were attached administratively to the Province of Sivas and fiscally to the Voyvodaship of
Tokat. Sometimes, the tribe-people and their administrators were interfered and wanted
extra tax by the governor-generals or their deputies of Sivas. The tribe-people in
difficulties transmitted the state to Istanbul and hoped that their problems were solved.
After the examinations carried out in the center, the answer to the problem was informed
the administrators with sultanic edicts.
Key Words
The Voyvodaship of Tokat, the district of Ilbeyli, the tribe of Ilbeyli, the district
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Giris
Türkler Anadolu’ya giris yaptiklarinda bir macera pesinde degillerdi.
Yeni yerleri tanimak ve kendi ananevî yapi ve kültürel özelliklerini buralara
tasiyarak, kalici bir yurt olusturmanin pesindeydiler. Büyük Selçuklu Sultani
Alparslan, Anadolu kapilarini Türkler’e açan 1071 Malazgirt Zaferi’yle
gelecekteki fütûhatlarin baslamasina da öncülük etmistir (Turan, 1984:37).
XI-XIII. yüzyillar arasinda Türkistan, Horasan ve Azerbaycan’dan
Anadolu’ya büyük kitleler halinde göç eden Türkler’in büyük bir kismini Oguz
veya Türkmen göçebeler olusturuyordu (Sahin, 1997:254). Anadolu’ya geçen
Türkmenler, kisa süre içinde liderleri etrafinda örgütlenerek kalici vatan
olusturmanin mücadelesine basladilar. Iste Tokat ve yöresi de ilk fetihlerden
itibaren yurt olarak seçilen ve Türklesmeye baslayan beldeler arasindaydi.
(Turan, 1984:32, 51). Daha sonraki süreçte Sivas, Tokat, Niksar, Amasya ve
Kayseri havalisi bir Türk komutani olan Danismend Gazi’nin liderliginde siyasî
bir tesekkül (Danismendliler) olarak
da örgütlenmistir. Bölge Osmanli
hakimiyetinde ise, merkezî bir yönetime kavusmustur (Göde, 1987:17-18).
Osmanli döneminde göçebeler genellikle Türkmen ve Yörük adiyla
anilirlardi. Bu tabirler etnik bir isimlendirmeyi degil de, daha çok yasayis tarzini
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ifade etmekteydi. Ekonomik açidan topraga bagli olmayan, hayvancilikla istigal
eden bu göçebeler, mevsime göre yaylak-kislak (Kiliç, 1999:1-5) mahaller
arasindan gelip gitmeye ve hayatlarini idame ettirmeye çalismaktaydilar (Sahin,
1997:254-255).
Osmanli döneminde büyük göçebe gruplari, idarî bakimdan bir sancak
veya bir kaza statüsünde bulunmaktaydilar. Örnegin, Diyarbakir’in kuzeyinden
Van’a dogru uzanan bölgede Boz-ulus, Halep civarindaki muhtelif bölgelerde
yasayan Halep Türkmenleri, XVI. yüzyilin ikinci yarisinda idarî bakimdan
sancak statüsünde olup, merkezden atanan bir sancakbeyi tarafindan idare
edilmekteydiler. Ayrica bunlarin adlî sorunlarini çözmek için de yine merkezden
bir kadi tayin edilmisti. Sivas’in güneyindeki genis bir bölgede yasayan Yeniil
Türkmenleri ile Ankara yöresindeki Ankara Yörükleri ise, birer kaza idarî
statüsündeydiler (Sahin, 1997).
Osmanli Devlet yönetimi, göçebeleri idarî açidan daha iyi kontrol etmek
için, onlari sancak ve kaza biçiminde örgütleyerek, merkezî otoritesini kurmaya
çalismistir. Ayrica önemli bir vergi geliri saglayan göçebe topluluklar, bu statü
ile malî açidan da kontrol edilmek istenmislerdir. Diger taraftan devlet,
göçebeleri sancak ya da kaza birimlerinde çok daha kolay denetleyip, kendine
yaklastirarak zamanla yerlesik hayata geçisi kolaylastirmak istemistir (Sahin,
1997:255-256).
Konar-göçerler, genellikle hayvancilikla ugrastiklarindan hayvanlarini
beslemek üzere yaz aylarinda yaylaklara çikmakta (Cevdet Darphane, No:350),
kisin ise çadirlarini sehir ve kasabalar yakinindaki eski iskan yerlerinin
bulundugu sahalara (kislak) kurmaktaydilar. (Halaçoglu, 1991:14).
Il veya ulus adi altinda gruplandirilan konar-göçerler Boy (Kabile),
Asiret, Cemaat, Oymak, Mahalle ve Oba (Aile) seklinde bölümlere ayrilmistir.
Göçebelerde en üst birim Boydu. 10 ilâ 30 sayidaki Cemaattan olusmaktaydi.
Her Boyun basinda Boybeyi adi verilen bir yönetici bulunurdu. Boybeyi’nin
seçildigi Cemaat, Boyu teskil eden Cemaatlar arasinda önde gelmekteydi.
Bunlardan Oba, Mahalle ve Oymak gibi gruplar, birbirine çok yakin akraba
aileleri tarafindan olusturulmaktaydilar. Oymak, Obalarin birlesmesinden
meydana gelmekteydi. Ce maat ise, göçebelerde temel birimdi. Akraba olan ve 10
ila 80, 100 ve hatta daha fazla haneden olusmaktaydi. Cemaatin idarecisi,
Kethüda adi verilen ve Cemaat içinde sivrilmis bir ailenin reisi olurdu. Cemaat
büyük olursa iki Kethüda tarafindan yönetilirdi. Kethüdalar, Cemaat ileri
gelenlerinin karariyla tespit edilir ve bölgenin kadisina iletilirdi. Kadi da bir yazi
ile seçimi Istanbul’a bildirir ve onay isterdi. Merkezin uygun görmesi ve seçimi
tasdik etmesiyle Kethüdalar resmi olarak göreve baslarlardi (Sahin, 1997:258264; Halaçoglu, 1991:14-22).
1. Ilbeyli Türkmenleri Hakkinda Genel Bilgiler Ve Iskanlari
Oguzlar’in Bayat boyuna bagli oldugu tahmin edilen Ilbeyliler’in XII.
yüzyilda Horasan’dan ayrilan Türkmenlerle birlikte Anadolu’ya gelmis olmalari
muhtemeldir. Anadolu’ya geldikten sonra Sivas ve Maras civarinda yaylak
hayati yasarken, kislaklari ise daha sicak Halep, Antakya ve Adana yöresi idi.
Selçuklular döneminde de, Sivas yöresinde Ilbeyliler’in etkili bir asiret olarak
vardiklarini sürdürdükle ri görülmektedir. Osmanli döneminde Kuzey Suriye’de
ve Anadolu’nun güney bölgeleri ile birlikte Sivas’ta da yasadiklari
görülmektedir. Bir kismi daha sonraki süreçte Osmanli yönetimi tarafindan
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iskana tâbi tutularak, yerlesik hayata geçmislerdir. Osmanli Dönemi’nde idarî
teskilatta Sivas Eyaleti’ne malî yapi da ise, Tokat Voyvodaligi mukataasina bagli
bir kaza statüsündeydi. 1867’de Tonus Kazasi’na bagli bir nahiye seklinde
örgütlenmis, Cumhuriyet döneminde Bedirli ve Kayadibi olmak üzere iki
nahiyeye ayrilarak, Sivas merkez kazasina baglanmistir (Pürlü, 2002:23, 26,29).
Ilbeyli Asireti’nin Halep-Sivas arasinda konup-göçtügü ve 2000 çadira
sahip oldugu hususunda bilgiler mevcuttur. (Niebur, 1778’den naklen Halaçoglu,
1991:82-119). Osmanli Devleti, asiretlerin zararlarini önlemek ve topraga
baglanmalarini saglamak için, devamli surette yerlesmelerine çalismistir.
Yukarida da ifade edildigi gibi Ilbeyli Asireti de, Osmanli’da muhtelif dönemler
iskana tâbi tutulan asiretlerden birisi olmustur. 1693 yilinda Halep Eyaleti’nde
Münbic (Menbic) Nahiyesi’ne yerlestirilen Ilbeyli Türkmenlerine bagli
Karatasli, Tarîkli ve Ilbeyli Cemaatlarindan 32 hane yerlerini terk ederek Maras,
Antakya, Adana, Lazkiye ve Trablussam’a yerlesmislerdir. XVIII. yüzyilin
baslarindan itibaren Ilbeyli Asireti ile Afsar Cemaati oymagi, Çeçelü, Dokuz ve
Silsüpür vb. Rakka’nin muhtelif sahalarina iskan edildiler. Ancak Ilbeyliler ve
diger muhtelif gruplar, buradaki yerlesimden kaçarak, Maras, Kilis, Adana ve
Halep civarlarina yerlesip; köy, kasabalara baskinlarda bulunmuslar ve birçok
kisiyi öldürmüslerdir. Bu yüzden bölgedeki ahali dagilmaya baslayinca, 1703’de
Rakka valisi Haci Mehmed Pasa’ya, bunlarin buralardan kaldirilarak eski
yerlerine nakil ve yerlestirilmeleri emredilmistir. 1704’de Ilbeyli (Hamidlü)
Cemaati; Maras bölgesini eskiyalardan korumak, harap köyleri sen ve âbâdân
etmek sartiyla yerlestirilmislerdir. 1727’de de Ilbeyli Türkmenleri, iskan
yerlerini yine terk ederek, Antep Kazasi timar, has ve vakif arazisine zorla
tecavüz ederek ziraat yapmislar ve halka zulmetmislerdir. Bu sorunu önlemek
için 1734 yilinda Maras Beylerbeyisi Süleyman Pasa ve Antep naibine ferman
yazilmistir. Yine 14 Mart 1729 tarihli bir fermana istinaden Rakka civarina iskan
olunan Ilbeyli Türkmenlerine bagli etraf kaza ve vilayetlere dagilmis
Cemaatlerden yedi hanesi Adana’ya yerlestirilmislerdir. 1737 yilinda da Ilbeyli
Cemaatinin Harran’a iskanlari için ferman yazilmistir (Halaçoglu, 1991:82, 109,
117, 123-124, 135, 140-141).
Ilbeyli Asireti, Osmanli döneminde Maras, Ayintab, Adana, Birecik,
Halep, Sivas, Rakka Merzifon Kazasi (Amasya Sancagi), Kilis, Rumkal‘a
(Bîretü’l-firat Sancagi), Tokat, Zile (Tokat), Yüzdepare (Sivas), Sis Sancagi
(Adana), Menbic Kazasi (Rakka Sancagi), Trablussam Eyaleti, Antakya ve Payas
kazalari (Halep Sancagi), Bozok Sancagi, Hama Sancagi ve Izmit Sancagi
bölgelerinde bulunmaktaydilar (Türkay, 1979:93).
Sivas Eyaleti’nde Tokat Voyvodaligi’na bagli Ilbeyli Kabilesi ve
Cemaati da tamamen göçebelerden degildi. Yaylak ve kislak yöreler arasinda
gidip gelirlerdi. Osmanli Devleti’nin iskan politikasi çerçevesinde yerlestirilerek,
bir kaza statüsünde örgütlenmislerdi. Hayvancilik yaninda tarimla da mesgul
olmaktaydilar. Cevdet Türkay’in tespitlerine göre, Sivas’ta sakin olan Ilbeyli
Kabilesi, 39 adet mamur kislak ve 14 adet bos kislakta oturmaktaydilar (Türkay,
1979:93).
Sivas’taki Ilbeyli Kabilesi’nin XVIII. yüzyilin baslarindan itibaren
yerlesik hayata geçisleri hizlanmistir. Cengiz Orhonlu’ya göre, 1840’larda asiret,
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muhtelif köyler teskil edecek bir biçimde çoktan yerlesmisti1 (Orhonlu,
1987:113).
2. Ilbeyli Kazasi’nin Idarî Yapisi Ve Yönetimi
XV. yüzyilin son çeyreginde Ilbeyliler, Ulu Yörük topluluguna bagli bir
bölük olarak örgütlenmislerdi. 1485’de Tokat Kazasi Tozanli Nahiyesi’ne bagli
Hisarcik köyünün “Emirza veled-i Mürüvvet Kethüdâ-yi Yörük-i Büzür-i
Ilbeglü” adi altinda timar olarak verildigi görülmektedir. Bu dönemde
Sivas’taki bazi nahiye, köy ve mezraalarda timar tasarruf eden Ilbeyliler vardi.
XVII. yüzyilda daha çok yerlestirilme ve asayis olaylariyla ilgili olarak
Ilbeyliler’in adi geçmektedir. Bu dönemde Sivas’tan güneye dogru hareketle bazi
bölgelere iskan ettirilmeye baslanmislardir (Pürlü, 2002:30-50).
Ilbeyli Kabilesi, yukarida da belirtildigi üzere XVII. yüzyilin sonlarina
dogru Eyalet-i Rum (Sivas) dahilinde Tokat Voyvodaligi’na bagli “Ilbeyli
Kazasi” adiyla kaza statüsünde örgütlenmisti. XVII. yüzyilin sonlarinda Tokat
Voyvodaligi’na bagli Ilbeyli Cemaatlari; Akkuzulu, Hanlu, Güneyli, Kizilöz,
Kartalca, Karacaviran, Çanakçi, Agcainis, Kayadibi, Gözmenli, Mensurlu,
Kizilcakisla, Bedirli, Tamili, Karali, Yaramisli, Haydarli, Durdulu, Kethüdali,
Yapali, Koyuncu, Ayli, Sorkuncuk, Herekli, Kizilcakislak, Kayirbey, Kabasakal,
Tatlicik, Bogazkesen, Karamehmed, Yanalak, Gazibey, Çalli, Yüzlü, Sarikaya,
Gülfadimeler, Kavlak, Bostancik, Karaulasli, Karalar, Hasbey, Incesu, Ömerli,
Karaavsahalu, Saban, Acipinar, Nimetkizilcas, Sögütcik, Eskiköy, Agcaköy,
Keçili, Ulukisla, Elakilise, Saraçli, Boyacili, Kayacik?, Bagavir? ve Han
kislaklarinda meskundular. 1644’de vergiye tâbi 840 hane, 1687’de 834, 16931694’de de 610 hanesi vardi. Bu kislaklar, bugün Sivas Ilçesi’ne bagli Bedirli
(Kayadibi) Bucagi dahilinde ayni isimli köyler olarak varligini devam
ettirmektedirler. 1682’de Ilbeyli Kabilesi’nin 46 kislaklari vardi ve 27’si
mücerred olmak üzere toplam 834 haneden olusmaktaydi. Bu verilere istinaden
yapilan bir hesaplamaya göre, bu dönemde Ilbeyli Kabilesi’nin nüfusu 4.000’den
fazlaydi. Yine 1682’de 15.600 küçük bas hayvanlari vardi. Bu kabilelerden her
100 koyun basina 5 kurus aded-i agnam yani 6 akçe vergi alinmaktaydi.
Ilbeyliler, 1682’de 940 kurus aded-i agnam vergisi ödemekteydiler. Yine
1682’de 845 kurus, kislak mahsulü ösrü olarak vergi ödemislerdir (Özvar,
1998:98-104).
XIX. yüzyilin ilk yarisina gelindiginde Ilbeyli Kabilesi’nin yine malî
teskilatta “Tokat Voyvodaligi ve tevâbi‘ mukata‘asi”na bagli kaza seklindeki
örgütlenmesi devam etmekteydi (TSS, 11:89; TSS, 29:33/2). 30 Mayis 1817
tarihli bir fermanda “Sivas Eyâleti’nde vâki‘ Tokad Voyvodaligi aklâmindan
Ilbeyli Kazâsi” tabiri bunu teyit etmektedir (TSS, 22:24/1). Bu açidan kazanin
malî birimi olan Tokat Voyvodaligi üzerine bazi bilgiler vererek, konunun daha
iyi aydinlatilmasina yardimci olmak mümkündür.
XVII. yüzyilin ortalarina kadar malî bir birim olan Rum Eyaleti
hazinesine bagli gelirler, bir bütün olarak 1659 yilindan itibaren “ber-vech-i
voyvodalik” olarak Tokat Voyvodaligi ve tevâbi mukataasina dönüstürülmüstür
(Özvar, 1998:38, 43).
1

Güneydogu Anadolu’daki Ilbeyli obasinin 1930 -1940’daki sosyal, ailevî durumlari ve
gelenekleriyle ilgili bir çalisma için bk. Ali Riza Yalman (Yalgin), Cenupta Türk
Oymaklari I, (Hazirlayan Sebahat Emir), 3. Baski, Ankara 2000, s. 3-48.
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XIX. yüzyilin baslarinda Tokat Vo yvodaligi ve tevâbi mukataasi,
Darbhane-i Âmire tarafindan yönetilmekteydi. Ayrica birimde Sultan III.
Selim’in kiz kardesi Beyhan Sultan’in “ber-vech-i mâlikâne” tasarruf ettigi rub‘
(¼) hissesi bulunmakta ve “mefrûzü’l-kalem ve maktû‘ü’l-kidem min külli’lvücûh vechile serbestiyet üzere” yönetilmekteydi (TSS, 11:89). Yani devlet,
malikâneye konu olan vergi matrahi ile ilgili sahada her türlü malî haklarla
birlikte bir kisim idarî ve inzibatî haklari da malikâne sahibine vermis oluyordu
(Genç, 2002:107). Bu sebepten Tokat Voyvodaligi mukataasi reayalarinin
“meclîs -i ser‘e ihzâri ve hukuk-i ser‘iyye tahsîli ve lede’l-iktizâ ahz u habs ve
lâzim gelen te’dîblerinin icrâsi voyvodalari ma‘rifetiyle rü’yet” olunmaktaydi
(TSS, 11:89). Ayrica serbest üzere yönetilen mukataaya, voyvodalar disinda ehli örf mensuplari ve baska taraflardan müdahaleler söz konusu degildi. Mukataaya
her hangi bir taraftan müdahale oldugunda Darbhane-i Âmire naziri veya Beyhan
Sultan’in kethüdasi, baskilarin önlenmesi için, ilgili tarafa ferman yazilmasini
talep etmekteydiler. Örnegin, 1808 tarihli bir fermana göre, bir süreden beri bazi
kimseler Tokat Voyvodaligi’nin “umûrina müdâhale kaydinda olduklarindan”
mukataa malinin eksilmesine ve zarar görmesine sebep olmuslardir. Bu durum
üzerine Sultan Beyhan’in kethüdasi Ahmed Azmi Efendi, bir takrîr yazarak
yapilan müdahalenin önlenmesi için ferman yazilmasini talep etmistir.
Istanbul’da Hazine-i Âmire’deki Basmuhasebe defterlerindeki kayitlar
incelenerek, mukataanin nasil yönetildigi ve sorunun nereden kaynaklandigi
konularinda bir dizi arastirma yapilmistir. Inceleme sonucunda Tokat
Voyvodaligi mukataasinin “ma‘lûmü’l-mikdâr mâl ve mu‘accele ile Sultân-i
müsârün-ileyhânin istirâk [ve] ber-vech-i mâlikâne uhdesinde oldigi” bu
sebepten “bu makule mâlikâne virilen mukata‘ât ve kurâ ve müzârî‘ vüzerâ ve
mîr-i mîrân ve mütesellimler ve sâ’ir ehl-i örf tâ’ifesi taraflarindan” müdahale
edilmemesi gerektigi anlasilmis, bu bilgiler çerçevesinde emirlere aykiri islemler
yapilmamasi, eden olursa önlenmesi emredilmistir (TSS, 11:89).
Ilbeyli Kazasi halki vergilerini bu birimi yöneten voyvodalara
ödemekteydiler. Hazine-i Âmire’deki Basmuhasebe kayitlarinda Ilbeyliler’in ne
kadar vergi ödeyecekleri belliydi. Kayitlarda yillik 4.407 kurus “mâl ile
mukayyed Rüsûm-i Kabîle-i Ilbeyli”, 1.650 kurus “mâl ile mukayyed Yaylâk-i
Cemâ‘at-i Ilbeyli” ve 1.300 kurus “mâl ile mukayyed Hasilât-i Kislâkhâ-i Ilbeyli
maktû‘lari”nin “Tokad Voyvodaligi mukata‘asi tarafindan zabt olinmakda
oldigi” yaziliydi (TSS, 22:24/1). Öte yandan 1823 yilinda yazilan bir fermanda
“Tokad Voyvodaligi aklâmindan Ilbeyli Kabîlesi defter-i hâkânîde mestûr ve
mukayyed olan Rüsûm-i Kabîle -i Ilbeyli an Havâss-i Hoca mukata‘asi
onüçbinikiyüz gurus mâl-i mîrî ve bedel-i ösr zamm-i cedîd ve ma‘âs” ile ifadesi
kabilenin ödedigi meblagi belirtmektedir (SSS:12’den naklen Pürlü, 1, 2002:58).
Ilbeyli bir kaza birimi oldugundan, adlî isleriyle mesgul olan bir naibi
bulunmaktaydi. 14 Recep 1232/30 Mayis 1817 tarihli bir fermanda “Tokad ve
Ilbeyli nâ’ibleri”ne hitap edilmekteydi ki, bu da kazanin adlî-kazaî isleriyle
ilgilenen bir naibinin oldugunu göstermektedir (TSS, 22:24/1).
Ilbeyli Kabilesi, bir Boybeyi tarafindan yönetilmekteydi. Boybeyi,
genellikle Ilbeyliler’in en önde gelen Cemaatindan seçilmekte ve Tokat
voyvodasinin tezkeresi ve kadi ilâmi ile onay için Istanbul’a bildirilmekteydi.
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Istanbul’dan hükm-i sultaninin gelmesinden sonra, atama islemi
tamamlanmaktaydi (TSS, 22:26/1).
Ilbeyli Boyunun alt birimlerinden birisi de Cemaat idi. Cemaatlar da
kethüdalar vasitasiyla yönetilmekteydi. Ilbeyliler, naip ve kethüdalarindan
memnun olmazlarsa, Istanbul’a iyi yönetim göstermediklerini delilleri ile birlikte
yazabilir ve degistirilmelerini isterlerdi. Ilbeyli Kethüda ve naiplerinin
azledilmeleri genellikle halka baski ve kötü muamele yapmalarindan dolayi
olurdu. Örnegin, 1817 tarihli bir hükm-i sultaniye göre, Ilbeyli Kazasi’ndan
Mehmed Efendi “bilâ-sened” naiplik iddiasinda bulunmus, kethüdalar Emin ve
adamlari Çunkârli Yusuf ve diger Emin de görevlerinden azledilmelerine
ragmen, kanunlara aykiri olarak yine görevlerine devam ederek halka baski
yapmayi sürdürmüslerdir. Ilbeyli ileri gelenleri, durumu arzuhal ve naip ilami ile
Istanbul’a bildirerek, baskilarin önlenmesini istemislerdir. Istanbul’da yapilan bir
arastirmadan sonra, sorunun çözümüne yönelik Tokat naibi ve voyvodasina bir
hükm-i sultani yazilarak Bâbçukadâri Mehmed Serif ile gönderilmistir. Hükm-i
sultaniye göre, yukarida bahsedilen sahislar görevlerinden azledilmis
olduklarindan, kaza ile alakalarinin kesilerek, aralarindaki alacak-verecek
sorununun da halli istenmistir Ayrica adi geçen kaza naibi, kethüdasi ve
yandaslarinin kanunsuz yollardan halktan aldigi ne kadar meblag varsa mübasir
ve mahkemece ellerinden alinarak hak sahiplerine iade edilmesi,
muhasebelerinin görülmesi ve yapilan islemler konusunda bir imzali defter
düzenlenerek Istanbul’a gönderilmesi emredilmistir (TSS, 22:26/2).
3. Ilbeyli Kazasi’nda Iç Yönetim Sorunu
3.1. Ilbeyli Kazasi Boybeyi ve Kethüdasi Sekeroglu Adülkadir Aga
Sekerogullari, Ilbeyliler arasinda eskiden beridir etkili olan bir aileydi.
Sekerogullarinin Sivas’taki durumlari ile ilgili olarak Kadir Pürlü, Mensürlü’den
1943 dogumlu Hamit Seker’e istinaden su bilgileri vermektedir:
Sekeroglu Ahmed Aga, Ilbeyliler arasinda bir yöneticidir. Hakkinda
sikayette bulunup, Tokat’ta asilmistir. Oglu Kadir Aga da, babasinin intikamini
almak için girisimde bulunmus, haksiz yere idam eden kisi hakkinda idam
fermani çikartmis, ancak daha sonra onu affetmistir. Affedilen kisi, yaptigi
haksizligin farkina varip çocuklarina:“Eger Sivas’a bir görev üzerine giderseniz,
orada Sekeroglu Sülâlesine sahip çikin. Babalarini bir iftira üzerine astirmisim,
çok üzülüyorum” diyor. Bu adamin ogullarindan biri yillar sonra Sivas’a vali
olarak gidiyor. Ilbeyli’den Sekeroglu sülâlesinden Osman Aga’yi Ilbeyli’ye
müdür tayin ediyor. Sekerogullarindan Sakir Aga, çok hanedan bir insanmis.
Sekerogullarindan Haci Mehmed Aga ve Etem Aga devlet adina ösür toplayip
devlete teslim ederlermis. Yine Güney’den Abdullah Güraltinkeser’in anlattigi
bir hikayeye göre, IV. Murad, Bagdat seferine giderken, onu Ilbeyli’de
karsilayanlardan birisi de Mensürlü köyünden Sekeroglu Osman Aga imis ve onu
Ilbeyli’ye aga seçmis. Bu aga daha sonra iftiralarla idam edilmis (Pürlü,
2002:73-76).
XIX. yüzyilin baslarinda Sekerogullari sülâlesinin Sivas’taki Ilbeyli
kabilesi üzerindeki nüfuzlari devam etmekteydi. 1817 yilinda Istanbul’dan gelen
bir hükm-i sultani ile Ilbeyli Kazasi’ndan Sekeroglu Abdulkadir Aga, kazaya
Boybeyi atanmistir. Atamanin yapilmasindan sonra, Tokat voyvodasina, Sivas
valileri tarafindan Ilbeyliler’e müdahale edilmemesi ve ayrica Tokat Voyvodaligi
gelirlerine de halel gelmemesi hususunda emir verilmistir. Atama yazisi olan
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hükm-i sultaninin bir kopyasi da Boybeyi Abdulkadir’e ulastirilmistir (TSS,
22:26/1). Abdulkadir, eskiden beri “eba an cedd kazâ-i mezkûrenin Boybeyi ve
muhtâri” idi (TSS, 28:115/2). Bu ifadeden Boybeyiligin irsî bir özellik gösterdigi
görülmektedir ki, Abdulkadir’e de bu yönetimin atalarindan intikal ettigi
anlasilmaktadir. Yukaridaki belgede görüldügü gibi, Abdulkadir’e seçilmis
yetkili anlaminda muhtar da denilmekteydi.
Sekeroglu Abdulkadir Aga, 09 Sevval 1238/19 Haziran 1823 tarihli
Tokat voyvodasina yazilan bir mektuba göre, ayni zamanda “Ilbeyli kethüdâsi”
olarak da nitelendirilmektedir (TSS, 28:52). Boyun, Ilbeyli’nin en üst, Cemaatin
da onun bir alt idarî birimi oldugu düsünülürse, Abdulkadir ayni zamanda boyun
içindeki Ilbeyli Cemaatinin da kethüdasiydi.
Boybeyiler de kethüdalar ve naipler gibi, eger fukarâya “cevr ü ezâ” ve
“mugâyir-i emr ü rizâ hareket”lerde bulunurlarsa, kaza ahalisi ve eyalet
yöneticileri durumu Istanbul’a bildirirlerdi. Devlet de, bir dizi arastirmalar
yaptirdiktan sonra, Boybeyi’ne gerekli uyarilarda bulunur, ancak yola gelmezse
görevinden azlederek, uygun bir cezaya çarptirirdi. Bu cezalar, daha çok
bulundugu mahalden baska bir yere fermanla sürgüne göndermek seklinde
olurdu (TSS, 28:52). Örnegin, Evahir-i Saban 1238/Mayis baslari 1823 tarihli
bir fermana göre, Ilbeyli Kazasi Boybeyi ve Muhtari Sekeroglu Abdulkadir,
azledilerek Canik Sancagi’nin Çarsamba Nahiyesi’ne sürgün edilmistir.
Çarsamba naibi ve Sivas mütesellimine yazilan sürgün fermanina göre, Sivas
valisi Ismail Hakki Pasa, müteselliminin kendisine ulastirdigi bilgiler
dogrultusunda Ilbeyli Boybeyi Abdulkadir Aga’nin kendi halinde olmadigi, kaza
vergilerinin tahsili için Sivas tarafindan gönderilen mübasirleri bir hile ile geri
döndürdügü, Sark ordusunun ihtiyaçlarina halel getirdigi ve “basina yarar eshâs
dahi toplayup hilâf-i rizâ harekete ibtidâr itmekde oldigi”ni Istanbul’a yazmistir.
Bu bilgilerin dogruluguna inanilmis olmalidir ki, Abdulkadir’in cezalandirilarak
Çarsamba Nahiyesi’ne sürgün edilmesi için ferman yazilmis ve Dîvân-i
Hümâyun çavuslarindan Misirî Mehmed Çavus ile Sivas’a gönderilmistir. Ancak
Boybeyilikten azledildigi ve sürgüne gönderildigi haberini alan Abdulkadir Aga
firar etmis, durum kadi ilami ile Istanbul’a bildirilmistir. Istanbul’dan da “her ne
vakt memlekete gelür ise derhâl ahz” edilerek sürgün yerine gönderilmesi
hususunda Sivas’a ferman yazilmistir. Ayrica Sivas mütesellimine, “merku min
memleketi cânibine geldigini haber aldigin gibi beher hal ahz ve yanina âdem
terfikiyle ... nahiye-i mezbûre irsâli hususina müsâra‘at” etmesi, Çarsamba
naibine de “bi-lâ -fermân itlakindan mücânebet” etmesi emredilmistir (TSS,
28:53/2).
Abdulkadir’in sürgün fermani kendisine ulasan Sivas mütesellimi,
yaklasik bir buçuk ay sonra Boybeyi Abdulkadir’in görevinden azledilerek
Çarsamba Nahiyesi’ne sürgün edildigi haberini bir mektupla Tokat voyvodasina
bildirmistir. 09 Sevval 1238/19 Haziran 1823 tarihli mektubunda, mütesellim,
Abdulkadir’in kanunlara aykiri hareketle ahaliye baski yaptigini, bu sebepten
fermana istinaden Çarsamba’ya sürgün edildigini, ancak haber aldiktan sonra
“adem-i itâ‘atla firâr” ettigini, yakalandiginda Sivas’a bildirilmesi gerektigini
belirtmektedir (TSS, 28:52).
Abdulkadir’in firarindan sonra, adamlarindan Osman Kethüda, iki
yandasi ile Tokat voyvodasina müracaat edip, “fukarâ bizleri taleb idüyor”

295

XIX.Yüzyilin Baslarinda Tokat Voyvodaligi’na Bagli Bazi Türkmen…
diyerek “iltimâs hil‘at” ile kendisini Boybeyi seçtirmistir. Ancak Sivas Eyaleti
mütesellimi bu seçimden pek memnun olmayarak, “fukarânin bir müntahabî
kazâ-i mezbûre kethüdâ nasb olinmak vâcibât-i mâliyeden” iken, Abdulkadir’in
adaminin seçilmesinin sebebini voyvodaya sormaktadir. Ayrica Osman
Kethüda’nin Boybeyi seçilmesi ile “ahâli-i fukarâ ve sekene-i kazâ iki firka”
oldugunu belirten mütesellim, halkin ”bu Sekeroglu’nun tarafdâridur. Bu
kethüdâ bu sene Sekeroglu gitmemis gibidür” diye itiraz ettiklerini belirtmistir.
Diger taraftan yeni seçilen Boybeyi ve adamlarinin kazaya gelmeleriyle,
Abdulkadir ve ayrica kendileri için akçe talebinde bulunduklari, bu durumun da
halkin daha fazla dagilmasina sebep oldugunu da belirten mütesellim, Ilbeyli’den
20 kadar boza ve ihtiyarin kendisine basvurdugunu ve “kazânin müntahab ve
mücerreb ihtiyârlarindan Salihoglu Ibrahim Aga’nin kazâ-i mezbûre Boybeyi
olmasini niyâz ve istid‘â” ettiklerini, Boybeyi tayini için validen kendisine izin
verildigini, bu eskiyalarin hiçbir surette yönetici kabul edilmeyecegini, ahalinin
istedigi Ibrahim Aga’nin buyruldu ile atanmasinin gerektigini belirtmekte ve
voyvodaya asagida belirten istek ve tehditlerini sürdürmektedir:“Cenâbinizun
nüfûzuna dahi kesr-i âriz olmamak ve size virecekleri bes bin gurusi dahi yine
virmek ve tahsildârinizla mu‘âvenet içün tekâlif-i sâhâne tahsîline nakîre olinan
mübâsirlerimüz dahi ittifâkân hareketle su ma‘lûm din ü devletin teshîline ve
fukarânin rahat ve sükûnuni tekmîline ittihâd kilup eyle gayret idelüm ve ol
suretle merkûmin Boybeyligin içün tarafinuzdan bir dîvân tezkeresi tarafimuza
irsâl ve biz dahi bu tarafta hil‘âtini ilbâs ve buyruldisuni i‘tâ iderek kazâ-i
mezbûre îsâl eyleyelüm. Arâlikdan su kil u kal zâ’il olsun ve bu maslahat
cümleye nâfi‘ ber-mu‘tâddir. Ancak cenâbinuz asfâ-i âsîm ve nefred iderek ve
tezkere göndermeyerek mübâyenet ider isenüz dahi bilâ-tevakkuf merkûm irsâl
olunacakdir. Bu bâbda kazâ-i mezbûra zuhûr idecek münâkasa ve münâfesenin
ucu cenâbinuza dokunacagi güzelce fikr buyrilarak ittihâz hatiriyla su maddenin
zikr olindigi usûlde karâr-gîr-i nizâmi esbâbina dikkat ve ol vechile ibrâz-i asâr-i
muvâfakat ...” (TSS, 28:52).
Yani Sivas mütesellimi, Tokat voyvodasina yazdigi bu mektubunda,
Ilbeyli Kazasi Boybeyi Abdulkadir’in sürgün fermanindan sonra, yerine voyvoda
tarafindan uygun görülen Osman’in, Abdulkadir’in adami oldugu ve
Boybeyliginin asla kabul edilmeyecegi, buna mukabil kaza ihtiyarlarinin istegi
dogrultusunda Ibrahim Aga’nin atanacagini siddetle vurgulayarak, tehditkar bir
yola da basvurmaktadir (TSS, 28:115).
Yukaridaki mektuptan anlasilan husus, Ilbeyli Kazasi Boybeyi ve
Kethüdasi olan Sekeroglu Abdulkadir’in suçlu oldugu, ahaliye gereksiz baskilar
yaptigi, Sivas’a zorunlu vergileri ödemedigi, bu yüzden sürgün edildigidir. Bir
müddet sonra gerçegin böyle olmadigi, Abdulkadir’in Sivas yönetiminin
(Mütesellimin) tertibi ile suçlandigi ve cezalandirildigi ortaya çikmistir. Nitekim
Evasit-i Safer 1239/Ekim sonlari 1823 tarihli bir fermana göre, “Sivas
Sancagi’nda vâki‘ Tokad hassi mülhâkatindan Ilbeyli Kazâsi muhtâri Sekeroglu
Abdulkadir”in “hilâf-i rizâ harekete ibtidâr ve ahâli vü fukarâyi tecrîm ve icrâra
ictisâr eyledigi”, bu sebepten kazaya “ayak basdirulmamak üzere” bölgeden
ilam, mahzar ve arzuhallere istinaden Çarsamba Nahiyesi’ne sürgün edildigi,
ancak Abdulkadir Aga’nin daha sonra suçsuz oldugunun anlasildigi belirtilmistir
(TSS, 28:115).
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Olay özetle söyle gelismistir:Ilbeyli Kazasi ileri gelenleri, Istanbul’a
Abdulkadir Aga’nin suçsuz oldugunu ve “kendüsünden hosnûd oldiklarini”
bildiren ilam ve mahzar yazmislar ve sürgün kararindan dönülmesini
saglamislardir. Aga’nin suçsuzlugu birtakim arastirma ve sorusturmalardan sonra
açiga çikmistir. Olayi arastirma ve gerekli bilgileri toplama görevi Darbhane-i
Âmire naziri Hüseyin Hüsnü Bey’e verilmistir. Nazir “ahâliden ma‘ruzât-i
mezkûreyi takdîm iden kimesneleri celb ile merkûm Sekeroglu Abdulkadir’in
muvâcehesinde istintâk eyledükde”, bunlarin daha önce Istanbul’a gönderilen
ilam ve mahzardan haberleri olmadiklari, “Sivas tarafundan kendülere virilmis
ve anlar dahi götürüp takdîm eylemis oldiklari” bilgisine ulasmistir. Nazir,
haberlerin “Sivas vücûhunun sâyi‘asi” oldugu sonucuna vardigini, bundan sonra
“Tokad Kazâsi voyvodaligi derûnina Sivas vücûhi tarafindan tasallud u ta‘addî
vukû‘a gelmemek ve eger ba‘d-ez-în dahi o misillü ihtilâl-i memleketi mûcib
harekete hasâret olunur ise te’dîb olinacaklari muhakkak bilinmek üzere Sivas
nâ’ibine hitâben baska ve merkûmdan iddi‘â -yi hukuk idenler nefs-i Tokad’da
ber-vech-i hakkâniyyet terâfu‘-i ser‘ ve fasl olinmak üzere baska” ferman
yazilmasini ilam etmistir. Yani Abdulkadir Aga’nin halkina baski yaptigi ve
usulsüz hareketler içinde oldugu haberlerinin düzmece oldugu, bu tarz bilgilerin
Sivas mütesellimi ve ona taraftar olan Ilbeyliler tarafindan çikarildigi anlasilarak,
mütesellimin kazaya müdahale etmemesi hususunda Sivas naibine emir
verilmistir. Ayrica ortaya çikan haksizliklarin giderilmesi, Abdulkadir ve kaza ile
ilgili sorunun Tokat Mahkemesi’nce çözülmesi, hasimlariyla hakkaniyet üzere
mahkeme edilerek hakli olanin tespit edilmesi ve “ihka k-i hakka ihtimâm ve
dikkat ve ibtâl-i hakki ve hilâf-i seri‘at-i garrâ tarafina gadri mûcib vaz‘ u
hareket vukû‘ina” gidilmemesini içeren bir ferman yazilmistir (TSS, 28:115).
Gerçegin bu fermanla ögrenilmesinden sonra, yine ayni yila mahsus
olmak üzere Beyhan Sultan tarafindan, Tokat kadisi ve voyvodasina Sekeroglu
Abdulkadir’in Boybeyligi’nin devami hususunda bir hükm-i sultani yazilmistir.
Beyhan Sultan, malikânesi olan Tokat’a bagli Ilbeyli Kazasi Boybeyi Sekeroglu
Abdulkadir’in eskiden beri “eba an cedd kazâ-i mezkûrenin Boybeyi ve Muhtâri”
oldugu, halki korumaya devam ederken, Sivas müteselliminin ve Ilbeyliden
Ebuoglu Haci Mehmed, Abali Emin ve Salih’in oglu Ibrahim adli kisilerin
gadrine ugradigini, karisikliklardan memleketin fukara ve acezelerinin de zarar
gördüklerini belirterek, bundan sonra “Sivas tarafundan ve Sivas’a meyl idenler
tarafundan umûr-i kazâ ve mesâlih -i mukata‘a ve husûsât-i sâ’iresine dâ’ir ve
re‘âyâya mütedâ‘ir vechen mine’l-vücûh müdâhale ve karismamak üzere
oldigina mebnî kazâ-i mezkûrenin Boybeyligi ve Muhtarligi merâhim-i re‘âyâperverîye ... ibkâ ve ihâle vü tefvîz” olundugunu bildirmistir (TSS, 28:115/2).
Yukaridaki belgelerden anlasilan asil husus sudur:Ilbeyli Kazasi idarî
bakimdan Sivas Eyaleti’ne, malî bakimdan da Tokat Voyvodaligi’na bagli
oldugundan çogu zaman Sivas ile Tokat arasinda nüfuza müstenit niza konusu
olmaktadir. Tokat voyvodasi disindaki ehl-i örf mensuplarinin Ilbeyli Ka zasi’na
müdahaleleri yasak olmasina ragmen, çogu zaman çesitli kesimlerden baskilar
eksik olmamaktaydi. Kazadan bazi kimseler, Sivas tarafini tutarak yönetimi ele
geçirmek istemekte, mütesellim de buna göz yummakta ve hatta aracilik
yapmaktadir. Çünkü çogu zaman Sivas mütesellimlerinin, haklari olmadigi halde
çesitli bahaneler ileri sürerek kaza ve nahiyelerden fazla akçe, esya vb. talep
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ettikleri olmaktaydi. Halbuki, Sivas valileri ya da mütesellimlerinin kendi nam
ve hesaplarina kaza ve nahiyelerden hazariyye ve seferler oldugunda da
seferiyyeden baska seyler talep etmeleri yasakti. Bunlarin miktari da senede iki
taksit olarak kanunla tespit edilmisti (Cezar, 1986:54-55.).
3.2. Ilbeyli Kazasi Yaylak ve Kislaklari Ile Ilgili Sorunlar
Ilbeyli Kazasi, Tokat Voyvodaligi’na bagli oldugundan, voyvoda
disindaki ehl-i örf mensuplarinin kaza halkina müdahalelerinin söz konusu
olmadigini yukarida belirtmistik. Ancak buna ragmen zaman zaman ehl-i örf
mensuplari voyvodaliga bagli kaza, nahiye, kislak ve yaylak ahalile rine
müdahalelerden geri kalmazlardi. Örnegin, 1917 yilinda Ilbeyli Kazasi halki
Dîvân-i Hümâyun’a arzuhal yazarak, bagli bulunduklari Tokat mukataasinin
serbest üzere voyvodalar tarafindan yönetildigi, bu bakimdan zulüm ve baski
olmamasi gerekliyken kendilerine “ehl-i örf tâ’ifesi taraflarundan zulm ve
ta‘addî olinmakda oldigindan perîsâniyetlerini mûcib olacagini” beyan ederek,
bu baskilarin önlemesine matuf ferman istemislerdir. Hazine-i Âmire’deki
Basmuhasebe defterlerinde yapilan inceleme sonucunda Ilbeyli cemaatinin kislak
ve yaylak vergilerinin Tokat Voyvodaligi mukataasi tarafindan alindigi,
vergilerini voyvodalara ödedikleri ve baskilardan uzak, rahat ve emniyet içinde
olmalari gerektigi, kanunlara aykiri olarak halkin “meccânen yem ve yiyecek ve
sâ’ir bahâne ile akçe tâlebiyle rencîde vü remîde olinmamalari surût-i
mâlikâneden oldigi” anlasilmistir. Yine defterlerdeki kayitlara göre, Ilbeyli
Kabilesinin eskiden beri mîrî mallarini eksiksiz ve zamaninda ilgili memurlara
ödedikleri, “hilâf-i kadîm” bir bahane ile halkin fazla vergi talebiyle rencide
edilmemesi hususunda Evail-i Sevval 1231/Agustos sonlari 1816’da da bir
fermanin yazildigi kayitlardan anlasilmistir. Bu kayitlar çerçevesinde Ilbeyli
halkina yapilan baskilarin önlenmesini içeren 14 Receb 1232/30 Mayis 1817
tarihinde yeni bir ferman yazilmistir (TSS, 22:24/1).
Öte yandan sadece vali, mütesellim gibi ehl-i örf mensuplari degil de,
civar mahallerden de Ilbeyli kislaklarina çesitli bahanelerle müdahaleler
olmaktaydi. Örnegin, yine 1817 yili Mayis’inda Ilbeyli Kazasi’na bagli Beyalan,
Kirilca ve Kizilca kislaklari arasatlarina civarda olan bazi kimselerin “mugâyir-i
defter-i hâkânî ... dahl u ta‘arruz eyledükleri” arzuhallerle Istanbul’a
bildirilmistir. Halbuki bu üç kislak Ilbeyli Kazasi’na tahsis olunan kislaklardandi
ve Tokat voyvodasi tarafindan idare olunmaktaydi. Müdahalenin önlenmesi için
daha önce Evail-i Rebiyülevvel 1232/Ocak sonlari 1817’de bu kislaklarin
arsalarina “bilâ -sened mugâyir-i kuyûd ecânibden müdâhale olundigi vâki‘ ise
mahallinde ser‘le görülüp men‘ u def‘ olinmak üzre”’ bir ferman yazilmistir.
Buna ragmen sorunlarin devam etmesi üzerine bölge halkindan Istanbul’a tekrar
sikayet dilekçeleri yazilmistir. Diger taraftan Beyhan Sultan’in 2 kethüdasi
Ahmed Azmi Efendi de, Ilbeyli kislaklarina herhangi bir sebeple müdahale
edilmemesini Darbhane-i Âmire’ye bildirmistir. Hem Ocak ayinda gönderilen
ferman hem de kethüdanin ilamina istinaden Tokat ve Ilbeyli naipleri ile Tokat
voyvodasi basta olmak üzere bilumum görevlilere, yeniden 14 Recep 1232/30
Mayis 1817 tarihli bir ferman yazilmis ve baskilarin önlenmesi tekrar tekrar
emredilmistir (TSS, 22:24/1).
2

Beyhan Sultan, III. Selim’in kiz kardesi Sultan III. Mustafa’nin kizidir. Bk. M. Çagatay
Uluçay; Padisahlarin Kadinlari ve Kizlari, 2. Baski, Ankara 1985, s. 102-103.
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Yine 14 Recep 1232/30 Mayis 1817 tarihli Sivas ve Erzurum valileri ve
kadilari ile Tokat kadisina hitaben yazilan bir fermana göre, Ilbeyli Kazasi halki
tasarruf ettikleri yaylaklara Erzurum taraflarindan müdahale edildigini ileri
sürerek Dîvân-i Hümâyun’a bir baska arzuhal yazmislardir. Arzuhale göre,
Erzurum Sancagi’nda Kuruçay’a bagli Habil nam mahaller eskiden Ilbeyli
yaylaklari id i ve her sene 3.000 kurus mîrî malini noksansiz Tokat voyvodasina
ödemekteydiler. Ancak yaylaklarina sinir olan bazi kaza voyvodalari “bizim
topragimizdur deyü zabt ve sen ü âbâdân eyledüklerinden” kendilerine “gadri
mûcib oldugini” beyan ederek, “hallerine merhâmeten vâki‘ olan müdahâlelerin
men‘ ü def‘î bâbinda” ferman verilmesini talep etmislerdir.
Ilbeyliler’in taleplerine cevap verebilmek için sorun, Defterhane-i
Âmire emini Haci Yusuf Riza’ya havale edilmis ve bilgi istenmistir. Emin,
Istanbul’daki ilgili Basmuhasebe, Malikâne ve Defter-i Hâkâni defterlerinde bir
dizi inceleme yaptirarak, Ilbeyliler’in Kuruçay Nahiyesi’ne bagli köylerden
“Karye-i Hân”3 ve “Karye-i Çiftlik Virâni” 4 nda olan yaylaklara senelerden beri
çiktiklarini, mezraalarini zaptettiklerini, ancak yakinlarda olan köyler halkina
zarar vermeye baslamalarindan ötürü, dönemin Erzurum valisine sikayet
edildiklerini ve bu sebepten yaylaklarin tasarrufunun Ilbeyliler’den alindigini
belirtmistir.
Olay söyle gelismistir:Ilbeyliler, tasarruflarinda olan yaylaklar
yakinlarindaki köylere zarar vermeye baslayinca, dogal olarak ilgili âmir
Erzurum valisine sikayet edilmislerdir. Vali de, yukarida adi geçen mahallerin
“kat‘-i tarîk ve sâ’ir eskiyadan hifz eylemek üzre ber-vech-i mâlikâne” bölgenin
ileri gelenlerinden Sehsuvaroglu Seyyid Osman’a verilmesini Istanbul’a
yazmistir. Vali’nin verdigi bilgileri inceleyen Basdefterdâr da, her sene hazineye
“ösr edâ ve kalemiyyesün virüp hesâbin görüp”, sefer oldugunda müsellem
adamlar ile “sefere gitmek sartiyla” adi geçen alanlarin Sehsuvaroglu’na
verilmesini ilami ile bildirmistir. Bu bilgiler sonucunda 1807’de verilen bir
fermanla adi geçen kislaklarin tasarrufu Sehsuvaroglu’na geçmistir. O halde
Ilbeyliler’in dilekçelerine cevap olmak üzere toparlanan bu bilgilere istinaden adi
geçen yaylaklarin tasarrufunun Ilbeyliler’de olmadigi, malikâne olarak
Sehsuvaroglu’na verildigini içeren Istanbul’dan bir ferman yazilmis ve mahalle
gönderilmistir (TSS, 22:24/2). Yani 1817’deki fermanla, Ilbeyli ahalilerinin ileri
sürdükleri müdahale hususunun geçersiz oldugu, yaylaklardaki asayissizlik
sebebiyle buralarin güvenligini saglamak, vergilerini vermek ve diger bazi
görevleri yerine getirmek sartiyla 1807 yilinda Sehsuvaroglu Osman’a verildigi
tekrarlanmistir.
Daha sonraki yillarda da, Ilbeyli halki ortaya çikan sorunlarini dilekçe
ve mahzarlarla Istanbul’a iletmeye devam etmislerdir. Örnegin, 11 Rebiyülâhir
1239/15 Aralik 1823 tarihli bir belgeye göre, Sark ordusu ser-askeri Hakki
3

1516’da issiz ve viran bir halde bulunan bu köyde 2 zaviyedâr vardi. Bugday ve arpa
gibi mahsülleri olup, vergi hasili tahmini olarak 1516'da 1000, 1591'de 1600 akça idi.
Ismet Miroglu, Kemah ve Erzincan Kazasi (1520-1566), Ankara 1990, s. 81.
4
1568'de 15 hâne, 6 mücerred, 1591'de 20 hâne, 9 mücerred nüfusu vardi. Bugday, arpa,
dari, bal ve bostan üretilen mahsüllerdi. 1530'da 1000, 1591'de 1250 akça vergi geliri
vardi. Bugün Çiftlikköy adi ile varligini Kuruçay'a bagli olarak sürdürmektedir. Miroglu
(1990), ayni eser, s. 80.
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Pasa’nin kethüdasi, Sark ordusunda görevli “asker bedeliyyesi ve sâ’ir nâmiyla
bilâ-emr-i âlî fuzûlî” Ilbeyli Kazasi’ndan 35.000 kurus tahsil etmistir. Haksiz
yere kendilerinden alinan bu meblagin iade edilmesi hususunda kaza ileri
gelenleri ilam ve mahzar ile durumu Istanbul’a bildirmislerdir. Ayrica Tokat
voyvodasi da, alinan meblaglar ve kimlerden ne kadar tahsil edildigi konusunda
merkeze bir belge sunmustur. Istanbul’a ulastirilan tüm bilgi ve yazilar
muvacehesinde, “Ilbeyli Kazasi Sivas Sancagi dâhilinde olup mâlikânesi
Tokad’a merbût oldigina nazâran matlûbât-i Devlet-i Aliyye içün Sivas
tarafindan bâ-pusula-i ser‘iyye hisse tarh olunup tahsîl olundigi suretde Tokad
tarafindan tekrâr ol madde zimninda baska hisse tarh olunmasi fukarânin
mübtelâ-yi hasar ve telef olmalarini mûcib” olacagi anlasilmistir. Sadrazam
tarafindan bu defa Sivas valisi Mehmed Pasa’ya mektup yazilarak, durum
hakkinda etrafli bilgi istenmistir. Sivas valisi de, Tokat hakimine gerçegin ortaya
çikmasina yönelik bir buyruldu yazmis, Hakki Pasa kethüdasinin “aldigi mebâlig
ne makule akçedür ve Sivas tarafundan sene-i merkûma mahsûben ordu-yi
mezbûr içün Ilbeyli’den birsey alinmis midur sicil-i mahfûzdan ve erbâb-i
vukûfdan ber-vech-i dikkat etrâfiyla tahkîk” olunmasini ve durumun ayrintili bir
sekilde incelenmesini istemistir (TSS, 29:33/2).
Bu olayin nasil sonuçlandigina dair Tokat ser‘iye sicillerinde kayitli
herhangi bir belge elde edemedik. Bu bakimdan Ilbeyli’den ek olarak alinan
meblagin daha sonra geri ödenip ödenmedigini bilemiyoruz.
4. Sarkîpâre Kazasi’na Bagli Yerler
4.1. Siraçli Kabilesi’ne Bagli Yerlerdeki Sorunlar
Siraçli (Sarac, Saraçli, Saraclu) asireti; Tokat, Kütahya ve Manavgat
Kazasi (Alâiye Sancagi) bölgelerinde yasamaktaydilar. Sivas Eyaleti içinde ise,
Siraçli kabilesi Sarkîpâre Kazasi’na bagliydi.
Siraçli Kabilesi de, Ilbeyliler gibi XVII. yüzyilin sonlarinda Hoca
kalemi içinde olmak üzere Tokat Voyvodaligi’na bagliydilar. Nefs-i Siraçli,
Kümeç, Dedehasanli, Keçilü ve Çökelik adli 5 kislakta meskun olarak
yasamaktaydilar. 1644’de 30.000 bas koyunu, 1682’de 8.100 ve 1793-94’de de
7.500 bas koyunu vardi. Tokat Voyvodaligi’na hane resmi ve aded-i agnam
ödemekteydiler. 1682’de 194 haneden 970 kurus hane resmi, 405 kurus da aded-i
agnam vergisi vermislerdir (Özvar:1998, s.109-110).
XIX. yüzyilin baslarinda da Siraçli kabilesi yine Tokat Voyvodaligi’na
bagli olup, vergilerini de ayni birime ödemekteydiler. Bunlarin kislak ve yaylak
olarak verdikleri vergiler, diger kabilelerde oldugu voyvodalik birimi ile diger
kazalar arasinda sorun olmustur.
04 Rebiyülâhir 1233/11 Subat 1818 tarihli bir fermana göre, Sarkîpâre
Kazasi’na bagli Unkûr, Zekûn, Kurûn ve Olukmân ahalileri de Siraçlilardandi ve
Tokat Voyvodaligi kalemine bagliydilar. Bunlar mahallinde mahkemeye gelip,
aslen Sarkîpâre ve Siraç Cemaati olarak 48 adet kisla olduklarini ve her sene
Tokat Voyvodaligi mukataasina mîrî mallarini ödediklerini, bu sebepten serbest
olmalari gerektigini belirtmislerdir. Ancak kendi ifadelerine göre, 50-60 seneden
beri bir ferman ile Sivas Eyaleti tekâlifine baglandiklarindan, halklari peyderpey
dagilmislar ve 8 adet kisla kalmislardir. Adi geçen 8 kisla da Zile Nahiyesi’ne
bagli oldugundan, nahiye ahalileri salyane talebiyle kisla halkini devamli surette
sikistirmaktaydilar. Zile Nahiyesi’nin salyane ve baska talepleri dolayisiyla
perisan olduklarini ve bu durumun mîrî malin da eksilmesine sebep olacagini
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ileri süren kisla halki, salyane talebi ve baska adlarla kendilerine yapilan
baskilarin ortadan kaldirilmasi için yeni bir ferman yazilmasini istemislerdir. Bu
istek, dönemin Tokat Kazasi naibi Ibrahim Serif Efendi tarafindan ilamla
Istanbul’a yazilmistir (TSS, 22:89/3).
Siraçlilar’in bu istekleri dogrultusunda Basmuhasebe defterlerinde bir
inceleme baslatilmis ve su bilgilere ulasilmistir:“Tokat Voyvodaligi’na tâbi‘
Sarkîpâre Ka zâsi’nda Rüsûm-i Kabîle -i Siraçli Havâss-i Hocâ maktû‘ senevî
ma‘lûmü’l-mikdâr mâl ile bi’l-fi‘il” Defterdar Mustafa Mazhar Efendi’nin
“istirâken ber-vech-i mâlikâne uhdesinde” olan malikâneden idi. Öte yandan
kayitlarda “ber-mantûk-i i‘lâm Sarkîpâre Kazasi’na tâbi‘ Unkûr kislasinin tahrîri
mahalli bulunmadigi” anlasilinca, durum Defterhane-i Âmire’ye havale
edilmistir. Buradan gelen bilgilerde Zile Kazasi’nin 89,5 adet ve nüzül hanesi
oldugu ve “bir kazâya tâbi‘ kasaba ve mahallât ve kurâsi ahâlileri üzerlerinde
mukayyed avâriz mâllarini beher sene vakt u zamâniyle kabzina me’mûra edâ”
ettikleri, ayrica emlak ve arazilerine düsen vergi hisselerini de düzenlenen tevzî‘
defterleri geregi hal ve tahammüllerine göre ödedikleri, bunlarin disinda
kanunlara aykiri “tekâlif-i sakka tarh ve tahmîl” olunmamasi hususunda bir
fermanin oldugu anlasilmistir. Dolayisiyla genel bir vergilendirme söz konusu
oldugundan kayitlarda Unkûr ismiyle “karye-i kislak” kaydi bulunmadigi,
“Cemâ‘at-i mezbûr ahâlilerinin tekâlif hususunda hisselerine ne vechile i‘tibâr
olunagelmis ise” ödemeleri, eski kanun ve uygulamalara aykiri baski
yapilmamasini Defterdar Efendi telhisi ile bildirmistir. Bu telhise istinaden adi
geçen kisla ahalilerine ödedikleri disinda fazlaca vergi talebi ile baski
yapilmamasini bildiren bir ferman yazilmistir (TSS, 22:89/3).
4.2. Selâhiye Kabilesi’ne Bagli Yerlerdeki Sorunlar:Kavâlu Kislak
“Tokad Voyvodaligi kaleminden Sarkîpâre Kazâsi tevâbi‘nden Kavâlu
kislâk ahâlisi” 48 adet kislak idi. Ödemeleri gereken mîrî mal ve vergi gibi
konular ve diger hususlarinda bunlar da Tokat voyvodalari tarafindan idare
edilmekteydiler. Bu sebepten de baska mahallerden ve kisilerden müdahale söz
konusu olmazdi. Ancak bazi zamanlar baska kazalardan Kavâlu kislak halkina da
müdahaleler söz konusu olmustur. Örnegin, 1818’de “Kazâbâd Kazâsi tarafindan
tekâlif mütâlebesiyle” kislak halkina müdahale edilmeye baslanmistir.
Müdahalenin önlenmesini kisla halki, kadi ilami ile Istanbul’a bildirince, “tekâlif
surûtu” geregi hususun mahallinde mahkemece görülmesi için Gurre-i
Rebiyülâhir 1233/08 Subat 1818 senesinde ferman yazilmistir Buna ragmen
müdahaleler devam etmistir. Bu defa “kislâk-i mezbûr ahâlileri kadîmü’leyyâmdan berü üzerlerine edâsi lâzim gelen mâl-i mîrîlerini Tokad voyvodasi
tarafina edâ ve Tokad voyvodasi ... ma‘rifetiyle tekâlif-i örfiyye ve sakkalarini
te’diyye eyledüklerini ve Kazâbâd Kazâsi tarafindan müdahâle olunmayarak
Sarkîpâre Kazâsi tarafindan umûr-i husûslarini tanzîm eyledüklerini gerek kazâ-i
mezbûr ahâlileri ve gerek kislâk-i mezkûr ahâlisi ikrâr ve i‘tirâf eyledükleri
beyâniyle kadîmin hilâfi Kazâbâd Kazâsi tarafindan ta‘addî vü rencîde
olinmamak üzre yedlerine bir kit‘a emr -i serîf ...” verilmesi hususunu bir defa
daha Tokat naibi Ali Sabit Efendi vasitasiyla Istanbul’a yazmislardir (TSS,
24:18/2).
Kavâlu kislak halkinin ilettigi sorunun halli için kayitlar tetkik
edildiginde, adi geçen kislagin “Tokad Voyvodaligi tevâbi‘inden Sarkîpâre
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Kazâsi’nda Hoca hassina tâbi‘ Rüsûm-i Kabîle -i Selâhiyye Mukata‘asi”ndan
oldugu ve yillik 2.183,5 kurus mal ile “sülüsân hissesi”nin müteveffâ Mustafa
Mazhar’in “ber-vech-i mâlikâne uhdesinde” bulundugu, ancak daha sonra vefati
ile mahlul oldugundan zamla 7.500 kurus muaccele ile kislaklarin bina emini elHac Hüseyin’in devletten alacagina mahsuben irâd ve masraf kaydedilerek
“kâ’imesi mümâ -ileyh ve yedine mebnî” oldugu görülmüstür. Ayrica Rikâb-i
Hümâyun’da olan defterde “bâlâsi mesrûh idügi mâlikânedendür kazâya tâbi‘
kasaba ve mahâllat ve kurâsi ahâlileri üzerlerine mukayyed avâriz ve nüzül
salyânelerini beher sene vakt u zamâniyle tahsîline me’mûr olanlara edâ ve
kazâlarina evâmir-i aliyyem ile vârid olan tekâlifden dahi emlâk ve arâzi ve hâl ü
tahammüllerine göre mahallinde cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i ser‘le tanzîm
olinan tevzî‘ defterleri mûcibince hisselerine isâbet ideni kazâsi ahâlileriyle bi’lmu‘ayene cem‘ine me’mûra i‘tâ eyledüklerinden sonra hilâf-i ser‘-i serîf ve bi-lâ
emr-i serîf ziyâde tekâlif-i sakka tarh ve tahmîl ve mütâlebesi ve sâ’ir berî vü
mezâlim ile ta‘addî ve rencîde olinmamalari” kaydi bulunmaktaydi. Ayrica bu
kislaklar ile ilgili olarak 1233/1818 senesinde verilen fermanla “kislâk-i
mezkûre ahâlisinün tekâlif husûsinda hisseleri ne vechle i‘tibâr olunugelmis ise
mugâyir-i kadîm ve hilâf-i surût ta‘addî etdirülmemek içün husûs-i mezbûr
mahallinde cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i ser‘le” görülmesi istenmistir. Bütün bu
bilgiler muvacehesinde 09 Receb 1234/04 Mayis 1819 tarihinde eski fermani
teyit eden Tokat ve Kazâbâd naiplerine yeni bir ferman yazilmistir (TSS,
24:18/2).
Sonuç
Sivas Eyaleti’ne bagli Ilbeyli Kazasi halki, malî teskilatta Tokat
Voyvodaligi’na bagli oldugu için vergilerini de voyvodaya ödüyorlardi. Ancak Sivas
tarafindan bazi zamanlar ek vergilerle baskilara ugramakta ve zor durumda
kalmaktaydilar. Hatta Sivas mütesellimi tarafindan kazadaki bazi kisilerin
söylemlerine binaen Boybeylerinin azledilmeleri ve sürgüne gönderilmeleri
konusunda Istanbul’dan fermanlar bile gönderilmekteydi. Asil sorun su idi:Ilbeyli
Boybeyi, Sivas Eyaleti tarafindan kanunlara aykiri olarak talep edilen vergileri
ödememekte ve baskilara maruz kalmaktaydi. Bu durumda Sivas eyalet yönetimi,
Boybeyini görevden uzaklastirmak ve yerine kendi adamini getirmek için bir dizi
tertiplere basvurmakta ve Boybeyini isyanci addederek merkezî yönetimin gözünden
düsürmekteydi. Genellikle Boybeyinin halkina zulüm yaptigi ve kanunsuz
hareketlerde bulundugu, kendisini halkinin da istemedigi, halkin bir baskasini
Boybeyi olarak görmek istedikleri gibi bahaneler ileri süren Sivas yönetimi, Ilbeyli
Boybeyini devre disi biraktirmakta ve kendi adamini yönetime getirerek, istedigi ek
vergileri almaktaydi. Aslinda temel nokta, mütesellimin yoksuzluguydu. Ancak
Istanbul’un yaptirdigi genis çapli arastirmalar ile Boybeyinin halkina baski yaptigi
bilgilerinin gerçek olmadigi, mütesellim ile kazaya hakim olmak isteyen birkaç
kisinin düzmecesi oldugu ortaya çikmaktaydi. Tokat Ser‘iye sicillerine göre, Ilbeyli
kabilesi Tokat Voyvodaligi’na “Rüsûm-i Kabîle-i Ilbeyli” adi altinda 4.407 kurus,
“Yaylâk-i Cemâ‘at-i Ilbeyli” adi altinda 1.650 kurus ve “Hasilât-i Kislakhâ-i Ilbeyli”
adi altinda da 1.300 kurus ödemekteydiler. Ayrica yukarida belirttigimiz bir belgede
Ilbeylilerin voyvodaya 5.000 kurus verdigi ibaresi de geçmektedir.
Yine Sivas’a bagli Sarkîpâre Kazasi içinde bulunan Siraçli kabilesi ile
Selâhiye kabilesindeki halk da ayni sorunlarla karsilasmakta, Tokat Voyvodaligi’na
ödedikleri vergiler disinda hem Sivas Eyaleti hem de bagli olduklari Kazâbâd ve Zile
kaza yönetimi tarafindan ek vergi talepleri ile karsilasmaktaydilar. Birkaç noktadan
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vergi sorunlari ile karsilasan kabileler ahalileri de, zamanla dagilmakta ve oraya
buraya kaçmaktaydilar. Bu kabilelerdeki sorunlarin çözümü için de yine Istanbul’dan
bölgeye emirler yazilir ve halka zulüm ve baski yapilmamasi istenirdi.
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Ekler:Belgeler
Belge:1
Ilbeylilerin emridür
Kidvetü’n-nüvvâbi’l-müteserri‘în Tokad ve Ilbeyli nâ’ibleri zîde ilmuhûmâ ve
kidvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Tokad voyvodasi zîde mecduhû tevki‘-i refî‘-i hümâyûn vâsil
olicak ma‘lûm ola ki,
Sivas Eyâletinde vâki‘ Tokad Voyvodaligi aklâmindan Ilbeyli Kazâsi ahâlisinün Dîvân-i
Hümâyûn’uma takdîm eyledikleri bir kit‘a arz-i hâlleri mefhûminda mukata‘a-i mezbûrenin
surût-i serbestiyeti mûcibince ehl-i örf tâ’ifesi taraflarindan bir gûne zulm u ta‘addî olinmakda
oldigindan perîsâniyetlerini mûcib olacagini beyân-birle vâki‘ olan müdahâle ve zulmün men‘
ü def‘i bâbinda emr-i serîfim isdâri husûsini tahrîr ve istid‘â eyledükleri eclden Hazîne-i
Âmire’mde mahfûz Basmuhâsebe defterlerine nazar olundukda senevî dörtbindörtyüzyedi
gurus mal ile mukayyed Rüsûm -i Kabîle-i Ilbeyli ve senevî binaltiyüzelli gurus mal ile
mukayyed Yaylâk-i Çit-i Ilbeyli ve senevî binüçyüz gurus mal ile mukayyed hasilât -i Kislakhai Ilbeyli maktû‘lari Tokad Voyvodaligi muk ata‘asi tarafindan zabt olinmakda oldigi ve
mâlikâne verilen maktût -i mîrîyye re‘ayâlari berî vü mezâlim ve ta‘addîyatdan serbest ü siyânet
ve her halde âsûde-i hâl ve emn-i rahat olmalari ve hilâf-i ser‘-i serîf ve mugâyir-i emr-i
münîfem mukayyed meccânen yem ve yiyecek ve sâ’ir bahâne ile akçe talebiyle rencîde vü
remîde olinmamalari surût-i mâlikâneden oldigina binâ’en sâlifü’z-zikr Ilbeyli re‘ayâsi
kadîmden berü üzerlerine edâsi lâzim gelen mâl-i mîrîlerini tamâmen edâ eyledüklerinden
sonra hilâf-i kadîm kabîle-i mezkûrenin mâl-i mîrîlerini cem‘ine me’mûr olanlar âhar bahâne
ile kadîmden olagelmis muhâlefet ile ziyâde rüsûmât tahsîliyle ta‘addî vü rencîde eylememek
üzere sene-i sâbika evâil-i Sevvâlinde baska ve Ilbeyli Kazâsi’na tâbi‘ Beyalân ve Kirilca ve
Kizilca kislaklari arâsatlarina kimesne tarafindan dahl u ta‘arruz olinmak icâb itmez iken
hemcivârlari olan ba‘zi kimesneler mugâyir-i defter-i hâkânî arâsat-i merkûmeye dahl u
ta‘arruz eyledükleri lede’l-inhâ zikr olinan üç aded kislâklari tahrîr ve defteri mûcibince Tokad
voyvodasi tarafindan zabt ve idâre olinmakda olan Ilbeyli kabîlesine tahsîs olinan kislâklardan
oldigina binâ’en ve inhâ oldigi üzre kislâkhâ-i mezkûre arâsatlarina bilâ-sened mugâyir-i kuyûd
ecânibden müdahale olundigi vâki‘ ise mahallinde ser‘le görülüp men‘ u def‘ olinmak üzere
isbû sene-i mübâreke evâ’il-i Rebî’ü’l-evvelinde baska evâmir-i serîfem virilmis oldigi ve
mârü’z-zikr Tokad Voyvodaligi mukata‘asi külliyetlü mâl ile mukayyed olup rub‘ hissesini
seyyidetü’l-muhaddemât ekliletü’l-muhassenât tâcü’l-mestûrât zâtü’l-alî ve’s-sâ‘dât
emmizâdem Beyhan Sultân dâmet ismetühâ ve zîdet iffetühânin ber-vech-i mâlikâne uhdesinde
ve nisf ve rub‘-i südüs hissesi Darbhâne-i Âmire’m tarafindan ve hasâs-i sâ’iresi ba‘zi kisânin
istirâken ber-vech-i mâlikâne uhdelerinde oldigi ba‘de’l-ihrâc husûs-i mezbûrin iktizâsi
müsârün-ileyhânin kethüdâsi ricâl-i devlet-i âliyyemden iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed
Azmi dâme mecduhûdan lede’l-isti‘lâm husûs-i mezbûr içün virilen evâmir-i serîfenin te’dîbini
hâvî emr-i serîfim i‘tâsi iktizâ eyledigini memhûren i‘lâm eyledigini bâ-takrîr lede’l-arz
mûcibince emr-i serîfem isdâri husûsina irâde-i seniyyem ta‘alluk olinmakla ol-vechile amel ve
hareket olinmak fermânim olmagin tenbîhen ve te’kîden bâ -takrîr isbu emr-i âlî-sânim isdâr ve
çukadâr-i bâb Mehemmed Serîf ile irsâl olunmisdur. Imdi vüsulünde siz ki nâ’ibler ve
voyvoda-i mûmâ-ileyhâsiz keyfiyyet -i mantûk-i emr-i serîfemden ma‘lûminuz oldikda
mukaddem ve bu def‘a sâdir olan evâmir-i serîfemin mûcib ve müktezâlari üzre amel u hareket
ve hilâf u mugâyir-i hareketden be-gâyet hazer ve mücânebet eylemenüz bâbinda fermân-i âlîsânim sâdir olmusdur. Buyurdum ki hükm-i serîfimle vardukda bu bâbda vech-i mesrûh üzre
seref-yâfte-i sudûr olan isbû emr-i serîf-i âlî-sânim vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzimü’l-imtisâlimin
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mazmûn-i münîfi-birle âmil olasiz. Söyle bilesüz alâmet -i serîfe i‘timâd kilasiz. El-yevmü’rrâbi‘ aser sehr-i Recebü’l-ferd sene isna ve selâsin ve mi’eteyn ve elf.
Be-makam-i Konstantiniyyetü’l-Mahrûse
Kaynak :TSS, 22, 24/1
Belge:2
Ilbeyli ahâlilerine müte‘allik emr-i âlîdir.
Düstûrîn mükerremîn müsîrîn mufahhamîn nizâmü’l-alem müdebbiri umûrü’lcumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâmi bi’r-re’yi’l-sâ’ib mümehhidi
bünyânü’d- devleti ve’l-ikbâl müseyyidi erkânü’s-sa‘âdeti ve’l-iclâlü’l-mahfûfîn bi-sunûf-i
avâtifü’l-mülkü’l-ala hâlâ Sivas vâlîsi vezîrim Pasa ve Erzurum vâlîsi vezîrim Pasa
edâma’llahû Te‘âlâ iclâlehumâ ve akza kuzâti’l-müslimîn evla valâti’l-muvahhidîn ma‘âdeni’lfazâ’il ve’l-yakîn râfi‘ i‘lâmü’s-serîfe ve’d-dîn vârisü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn bi-mezîd-i
inâyetü’l-melikü’l-mû‘in Mevlânâ Erzurum kadisi zîdet fazâ’ilehû ve kidvetü’l-kudât ve’lhükkâm ma‘âdeni’l-fazâ’il ve’l-kelâm Sivas ve Tokad nâ’ibleri zîdet fazlehûmâ tevki‘-i refî‘-i
hümâyûn vâsil olicak ma‘lûm ola ki,
Sivas Eyâletinde vâki‘ Tokad Voyvodaligi aklâmindan Ilbeyli Kazâsi ahâlisinün
Dîvân-i Hümâyûn’uma takdîm eyledükleri bir kit‘a arz-i halleri mefhûminda Erzurum
sancaginda vâki‘ Kuruçay’a tâbi‘ Habil nam mahaller öteden berü kendü yaylaklari oldigindan
beher sene üçbin gurus mâl-i mîrîsini bilâ-noksan edâda kusurlari yogiken karîb civârlarinda
olan ba‘zi kazâlarin voyvodalari bizim topragimizdur deyû zabt ve sen ve abâdân
eyledüklerinden kendülere gadri mûcib oldigini beyân-birle hallerine merhâmeten vâki‘ olan
müdahâlelerinin men‘ u def‘i bâbinda emr-i serîfim i‘tâsi husûsunu tahrîr ve istid‘â eyledükleri
eclden kuyûda müraca‘at olindukda Tokad Voyvodaligi ve tevâbi‘ muk ata‘âsi külliyetlü mâl ile
mukayyed olup rub‘ hissesi seyyidetü’l-muhaddemât ekliletü’l-muhassenât tâcü’l-mestûrât
zâtü’l-alî ve’s-sâ‘dât emmimzâdem Beyhan Sultân dâmet ismetühâ ve zîdet iffetühânin bervech-i mâlikâne uhdesinde olan rub‘ hissesi ve nisf ve rub‘-i südüs hissesi Darbhâne-i Âmire’m
tarafindan zabt ve idâre olinmak üzere tanzîm olunup husûs-i sâ’iresi ba‘zi kisânin istirâken
ber-vech-i mâlikâne uhdelerinde oldugu ve Yaylâk-i Çit-i Ilbeyli maktû‘u senevî binbesyüz
gurus mâl ile mukayyed olup Tokad voyvodalari tarafindan zabt ve idâre olinan maktû‘atdan
idügi Basmuhâsebe ve Mâlikâne’den ba‘de’l-ihrâc ve müktezâ-yi defter-i hâkânîsi hâlâ
Defterhâne-i Âmire’m emîni iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim el-Hac Yusuf Riza dâme
mecduhûdan isti‘lâm olindukda liva-i Sivas’da vâki‘ Irak-i Yörükân-i Büzürk deyü yazildigi
mahallin tahtinda Bölük-i Ilbeyli tahtinda neferât ile Kislâk-i Demürcülük hâsili tahtinda resm-i
Kara koyunu olmayanlardan beher hâne âdet-i agnâm ve resm-i çapkun ma‘a gayruhû
üçbinüçyüz asli akçe yazu ile defter-i mufassal-i yörükânda muharrer kalemiyle tahrîr-i defter
olunup resm-i cev dokuzyüzseksanüç tarihinde vârid olan emr-i âlî-sân mûcibince bâ-hatt-i
tevki‘-i râfî‘ olmusdur. Kuruçay nahiyesine tâbi‘ karye-i Hân tamâm-i mâlikâne vakf-i zaviye-i
karye-i mezbûr dîvânî timâr ve hâsil timâri dîvâni tahtinda hinta ve sa‘îr ve resm -i ketân yekün
ma‘a gayrehû binaltiyüz akçe ve mâlikâne-i vakf-i zaviye-i mezbûr dokuzyüz akçe ve yine
nahiye-i mezbûre tâbi‘ neferât ve zemîn ile karye-i Çiftlik Vîrâni ve hâsili tahtina dek ve hinta
ve sa‘îr ve resm-i saban yekün ma‘a gayrihû binikiyüz asli akçe yazulu ile defter-i mufassalda
muharrer kalemiyle baska tahrîr-i defter-i icmâlde yazu-yi mezkûre ile yine nahiyesine tâbi‘
Kavacik karyesiyle birikdirilüb ma‘a gayrihû dokuzbin akçe yekünden binbesyüz akçesi ifrâz
ve bir icmâl ve yine yekün -i mezbûrin bin akçesi dahi ifrâz olindigi bir icmâl ve yine yekün-i
mezbûrin ikibinyediyüz asli akçesi dahi ifrâz oldigi bir icmâl ve yine yekün-i mezbûrin olmikdâr akçesi dahi ifrâz oldigi bir icmal ve yine yekün-i mezbûrin bin akçesi dahi ifrâz
birikdirilüb ma‘a gayrihû ikibin akçe Kemah kal‘asi azebânina mahsûs bir gedik icmâl ve
icmâl-i mezbûrlar sâlifü’z-zikr Sehsüvaroglu Seyyid Osman gelüp Erzurum sancaginda
Kuruçay nahiyesinde binikiyüz asli akçe yazusu olan Hân karyesi dîvânisi ve binaltiyüz akçe
yazusu olan Çiftlik Vîrâni nâm karye ve yine livâ-i mezbûr ve nahiyesinde Kavacik nâm karye
ile birikdirilüb ma‘a gayrihû dokuzbin akçe yazusindan sekizbin akçesi hîn -i tahrîrde dört aded
eskinci tîmari ve bin akçesi Kemah kal‘asinin azebân tîmarina virilüp ve Hân nâm karye
mâlikânesi yine mezbûr Hân karyesi zaviyesi vakfi olup lâkin mürûr-i zemân hâlî ve harâb
olmagla kaç seneden berü Ilbeyli Cemâ‘ati Türkmân zikr olinan Hân ve Çiftlik Vîrâni nâm
karyelerde olan yaylâklara çikub müzâri‘lerin zabt idüp ve kurbinda olan kurâ ahâlisine îsâl-i
makvet ve inbâ-i sebîlin hallerine zarar gözetmeleriyle Erzurum vâlîsine sikâyet etdüklerinden
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mahall-i mezbûri kat‘-i tarîk ve sâ’ir eskiyadan hifz eylemek üzre ber-vech-i mâlikâne
Sehsuvaroglu’na virilmek üzre vezîr-i müsârün-ileyh arz itmekle mûcibince
binikiyüzyigirmiiki senesinden zabt ve mâlin beher sene Âsitâne-i sa‘âdetim hazînesine ösr edâ
ve kalemiyyesin virüp hesabin görüp ve sefer-i hümâyûnim vâki‘ oldukca asli nefer tüv’ânâ
müsellem âdemler ile sefere gitmek sartiyla ber-vech-i mâlikâne virilmek üzre havâss-i
hümâyûna tashîm olinmak içün Basdefterdâr i‘lâm itmekle sâlifü’z-zikr Hân nâm karyenin
mâlikânesi Hân nâm karyesi vakfi olup mâlikânesinden mâ‘adâsiyla yine nahiye-i mezkûrda
Çiftlik Vîrâni nâm karyenin mahallinde surût -i mezkûr ile ber-vech-i mâlikâne berât virmek
içün vârid olan emr-i âlî-sân mûcibince ikiyüzyirmibir târîhinde bâ-hatt -i tevki‘i tashîm
olunmisdur. Bu takdirce ber-müktezâ-yi defter-i hâkânî bölük-i Ilbeyli tahtinda muharrer kislâk
ve ma‘a çiftlik-i mezbûrin rüsumâti Irak-i Yörükân-i Büzürkden mutasarrifi tarafindan karye-i
Hân-i el-mezbûrin mâlikânesi cânibine â‘id mahsûlâti yine karye-i mezbûrda vâki‘ zaviye vakfi
tarafindan dîvânisi cânibine â‘id mahsûlât ve rüsûmâtiyla karye-i Çiftlik Vîrâni el-mezbûrin
mahsulât ve rüsûmati ber-mûcib-i tashîh hass-i hümâyûndan ber-vech-i mâlikâne mutasarrufi
tarafindan zabt olinmak iktizâ eyledigini arz eyledükden sonra iktizâsi Sultân-i müsârünileyhânin kethüdâsi ricâl-i devlet-i aliyyemden iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Azmi
dâme mecduhû dan lede’l-isti‘lâm husûs-i mezkûrin bâ‘îd-i mesâfe cihetiyle bu tarafda tahkîki
mümkün olamadigindan defter-i hâkânî mûcibince amel olinmak içün siz ki vezîr-i müsârünileyhümâsiz size hitâben emr-i serîfim i‘tâsi husûsini memhûren i‘lâm eyledigi bâ-takrîr lede’larz mûcibince emr-i serîfim isdâri husûsina irâde-i seniyyem müta‘alluk olmagla ol vechile
amel ve harekete bezl-i cüll-i himmet eylemenüz fermânim olmagin isbû emr-i âlî-sânim isdâr
ve çukadar-i bâb Mehemmed Serîf ile irsal olunmisdur. Imdi vüsülünde ber-müktezâ-yi kuyûdi defter-i hâkânî bölük-i Ilbeyli tahtinda muharrer kislâk-i Demürcülük el-mezbûrenin rüsûmâti
Irak-i Yörükân-i Büzürk mutasarrif tarafindan karye-i Hân el-mezbûrin mâlikânesi cânibine
â‘id mahsûlâti yine karye-i mezbûrda vâki‘ zâviye vakfi tarafindan ve dîvânisi cânibine â‘id
mahsûlât ve rüsûmâti ile karye-i Çiftlik Vîrâni el-mezbûrenin mahsûlât ve rüsûmâti ve bermûcib-i tashîm hass-i hümâyûndan ber-vech-i mâlikâne mutasarrifi tarafindan zabt olinmasi
iktizâ eyledigi emîn -i mûmâ-ileyhânin arzindan nümâyân oldigi ma‘lûminuz oldikda mûcib ve
müktezâsi üzre amel ve harekete sarf-i küll-i miknet eyleyesüz ve siz ki mevlânâ ve kadilar
mûmâ-ileyhümâsiz siz dahi mûcib emr-i serîfimle amel ve hareket ve hilâfindan hazer ve
mücânebet eylemenüz bâbinda fermân-i âlî-sânim sâdir olmusdur. Buyurdum ki hükm-i
serîfimle vardukda bu bâbda vech-i mesrûh üzere seref-yâfte-i sudûr olan isbû emr-i serîf-i âlîsânim vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzimü’l-imtisâlimin mazmûn -i münîfi-birle âmil olasiz. Söyle bilesüz
alâmet -i serîfe i‘timâd kilasiz. Tahrîren el-yevmi’r-râbi‘ aser sehr-i Recebü’l-ferd li-sene isna
ve selâsin ve mi’eteyn ve elf.
Konstantiniyyetü’l-Mahrûse
Kaynak:TSS, 22, 24/2
Belge:3
Ilbeyli Kazâsi’nin hükm-i sultânîsidür.
Kidvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Tokad voyvodasi aga zîde mecduhû ba‘de’s-selâm inhâ
olunur ki,
Mukata‘amiz dâhilinde olan Ilbeyli Kazâsi ahâlilerinden Sekeroglu Abdulkadir Aga
kazâ-i mezbûre Boybeyi ta‘yîn olunmisdur. Vusülünde iktizâsina göre Sivas tarafindan
müdâhale ve ta‘addî olmamasina dikkat ve Tokad Voyvodaligi a’idâtina halel gelmeyerek isbu
hükm-i sultânî tahrîr ve mümâ-ileyh Abdulkadir Agaya i‘tâ olundi. Mûcib hükm-i sultânî ile
amel ve harekete dikkat eyleyesüz ve’s-selâm.
Kaynak:TSS, 22, 26/1
Belge:4
Hükm-i Sultânîdür.
Seri‘at-si‘âr Tokad nâ’ibi efendi zîde fazlehû ve kidvetü’l-emâsil ve’l-akrân Tokad
voyvodasi aga zîde mecduhû ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki,
Mâlikâne uhdemizde olan Tokad ve tevâbi‘ muk ata‘asindan Ilbeyli ahâlileri birkaç
seneden berü ba‘zi esbâba mebnî perâkende ve perîsân ile terk-i evtan eyledükleri ve sebeb-i
kâvî perâkende olduklari bilâ-sened niyâbet iddi‘asinda olan Mehemmed Efendi ve kethüdâlari
Emîn âvâneleri Çunkârli Yusuf ile diger Emîn oldigi bundan mukaddem bunlar azl olunmis
iken yine ... (bir kelime okunamadi) olmayup beyhûd fukarâya cevr u ezâ eyledükleri
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hallerinden bahisle tekrâr bâ-arz-i halleri istikâ ve sâdir olan fermân-i âlî mûcibince
mezkûrenin cevr u ta‘addîlerine bir dürlü re‘ayâ-tâb vârid ve tahammül idemeyeceklerini
istid‘â ile merkûmlarin tard u teb‘îd ve te‘mîn -i bilâd ve araha kalub îbâd içün isbû hükm-i
sultânî tahrîr ve çukadâr-i bâb Mehemmed Serîf ile irsâl ve tisyâr kilinmisdur. Insa‘a’llahu
Ta‘âla vüsulünde gerekdür ki fukarânin nâ’ib ve kethüdâlari ve âvânelerinin yedlerinde her ne
mikdâr hakk-i ser‘ileri var ise mübâsir ve ma‘rifet-i ser‘le tamâmen tahsîl ve anlarin yedlerinde
kalîl ve kesr ahz u i‘tâlari muhâsebesini cümle muvâcehesinde rü’yet ve mümzâ mahtûm
defteriyle keyfiyyetini ala vukû‘ihî tafsîl üzre tarafimuza arz ve i‘lâma mübâderet ve bu vechile
ahâli ve re‘âyadan isticlâb-i da‘vât-i hayriyyeye müsâra‘at eyleyüp mûcib hükm-i sultânî ile
amel ve hareket eyleyesüz ve’s-selâm.
Kaynak :TSS, 22, 26/2
Belge:5
Siraç kabilesiçün gelen emr-i âlî kaydidur.
Kidvetü’n-nüvvâbi’l-müteserri‘în Tokad ve Zile nâ’ibleri zîde ilmuhûmâ tevki‘-i
refî‘-i hûmâyûn vâsil olicak ma‘lûm ola ki,
Tokad Voyvodaligi aklâmindan Sarkîpâre Kazâsi’na tâbi‘ Unkûr Zekun Kurûn ve
Olukmân ahâlileri bâ-serîhim mahallinde meclîs-i ser‘-i serîfe varub cevâblarinda fi’l-asl
Sarkîpâre ve Siraç Cemâ‘ati kirksekiz aded kislâ olarak mevcûd olup beher sene Tokad
Voyvodaligi mukata‘asi tarafina edâsi lâzim gelen mâl-i mîrîlerini edâ ve teslîm
eyledüklerinden sonra kimesne tarafindan rencîde olinmalari icâb itmez iken elli altmis seneden
berü Sivas eyâletine bâ-emr-i serîf vârid olan tekâlife ber-takrîb idhâl olinarak zikr olinan kislâ
ahâlileri refte refte perâkende ve bâkî sekiz aded kislâ kalub kislâ-yi mezkûr dahi Zile
nahiyesinde olmagla nahiye-i mezbûre ahâlisi salyâne tâlebiyle tazyîk itmekde olduklarindan
perîsâniyetlerini mûcib ve mâl-i mîrînin kesr ve tednîsini mûcib oldigini beyân iderek rahîmen
li’l-hâlihum nahiye-i mezkûr tarafindan salyâne ve nâm-i âhar ile vâki‘ olan rencîde ve
ta‘addîsinin men‘ ü ref‘ etdirilmek içün bir kit‘a emr-i serîfim i‘tâsi niyâzinda olduklarini
Tokad Kazâsi nâ’ibi Mevlânâ Ibrâhim Serîf zîde ulemâ i‘lâminda tahrîr ve inhâ eyledigi eclden
kuyûda lede’l-mürâca‘ Tokad Voyvodaligi’na tâbi‘ Sarkîpâre Kazâsi’nda rüsûm -i kabile-i
Siraçli havâss-i hoca maktû‘ senevî ma‘lûmü’l-mikdâr mâl ile bi’l-fi‘l defterdâr sik-i evvelim
iftihârü’l-ümerâ ve’l-ekâbir müstecma‘-i cemî‘ü’l-ma‘âlîm ve’l-mefâhirü’l-muhtass bi-mezîd-i
inâyeti’l-meliki’l-kadir Mustafa Mazhar dâme uluvvehûnun istirâken ber-vech-i mâlikâne
uhdesinde oldigi mâlikâneden ve ber-mantûk -i i‘lâm Sarkîpâre Kazâsi’na tâbi‘ Unkur kislâsinin
tahrîri mahalli bulunmadigi Defterhâne-i Âmire’mden ba‘de’l-ihrâc müktezâsi su‘âl olindukda
Sivas Eyâleti’nde vâki‘ Zile Kazâsi’nin seksândokuzbuçuk aded ve nüzül hânesi olup ve bir
kazâya tâbi‘ kasabada mahâllât ve kurâsi ahâlileri üzerlerinde mukayyed avâriz mâllarini beher
sene vakt u zamâniyle kabzina me’mûre edâ ve kazâlarina evâmir-i aliyyem ile vârid olan
tekâlifden dahi emlâk u arâzi ve hâl u tahammüllerine göre mahallinde cümle ma‘rifeti ve
ma‘rifet-i ser‘le tanzîm olinan tevzî‘ defteri mûcibince hisselerine isâbet ideni kazâsi ahâlileri
bi’l-mu‘ayene cem‘ine me’mûra i‘tâ eyledüklerinden sonra hilâf-i emr-i serîf ve bilâ-emr-i
münîf ziyâde tekâlif-i sakka tarh ve tahmîl ve mütâlebesi ve sâ’ir berî vü mezâlim ile ta‘addî ve
rencîde olinmamalari surût -i mer‘îyyeden olmagla bu suretde ber-mantûk -i kuyûdât Unkûr
ismiyle müstemi karye-i kislak kaydi bulunmadigindan cema‘at-i mezbûr ahâlilerinin tekâlif
husûsinda hisselerine ne vechile i‘tibâr olunigelmis ise mugâyir-i kadîm ve hilâf-i surût ta‘addî
olinmamalari içün husûs-i mezbûr mahallinde cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet -i ser‘le görülüb fasl
virilmek üzere ber-mûcib-i surût emr-i serîfim isdâri iktizâ eyledigi mevkûfatdan der-kenâr
olindukda der-kenâri ve surûtu mûcibince emr-i serîfim isdârini defterdâr-i müsârün-ileyh
telhîs itmekle imdi telhîsi mûcibince amel olinmak bâbinda fermân-i âlî-sânim sâdir olmisdur.
Buyurdumki hükm-i serîfim vardukda bu bâbda sâdir olan emrim üzre amel idüb dahi tekâlifi
surûti vech-i mesrûh üzre oldugu Hazine-i Âmire’m defterinde mukayyed olmagla siz ki
nâ’ibler-i mümâ-ileyhümâsiz husûs-i mezbûri mahallinde cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet -i ser‘le
görüb ber-mûcib-i surût fasl virilmesi husûsina mezîd-i ihtimâm ve dikkat eyleyesüz. Söyle
bilesüz alâmet-i serîfe i‘timâd kilasiz. Tahrîr el-yevmü’r-râbi‘ sehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene salis
ve selâsin ve mi’eteyn ve elf. Konstantiniyetü’l-Mahrûse
Kaynak:TSS, 22, 89/3
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