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ÖN S Ö Z 

"' • XVI. aarın ortalarından itibaren Sivas•ın gUney kısmındaki 
bazı köylerle b~raber, belli bir merkezi olmaksızın, bir kaza i 

~ ~ 

teşkıl eden Yeni-il Ttirlonenleri ve bunların teşkıl ettikleri 
Yeni-il kazasının, hentiz işlenmemiş mes'elelerini açıklığa ka
vuşturmak, araştırma konumuzun esasını teşkil etmektedir •. Bilin
diği Uzere, Osmanlı İmparatorluğu'nun idari .teşkilatı, bölgele
re ve şartlara göre farklılıklar göstermektedir. İşte, Yeni-il 
de, bu kabilden bir teşkilata sahip olup, etraflı şekilde ince
lenmesi gereken bölgelerdendir. Bu araştırmada, Yeni-il kazaa~
nın 1548-1653 tarihleri arasındaki durwnunu incelem~k g~yeaini 
gUttUk. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Yeni-il TUrk!aeuleri gibi 
muhtelif il'ler veya u.lua'lar halinde konar-göçer bir hayat ya-

.... A v A A A A A 

şayan aşıretlerin tabi tutuldugu malı ve huau.aı teşkilat ile, 
... A A 

belli bir merkezi olmaksızın aşıretlerden vUcuda getirilen kaza-
lar mevcuttur. Bu bala.rodan önce, Yeni-il kazasının teşkili, coğ
rafi durumu ve hukuki etatilaU ile XVI. ve XVII. yUzyıllarda Yeni 
-il ile ilgili tahrırler ve Yeni-il kazasının idari teşkilatı 
incelenmiştir. Daha sonra, Yeni-il kazasında nüfus ve yerleşme 
ortaya konmuştur. Burada kazaya bağlı olan nahiyelerin muhtelif 
tarihlerdoki nUfusu ayrı ayrı heaap edilmiş, ayrıca tablolar. 

..... ,,. ,.. .... 
halinde de göaterilmiı~tir. Kaza dahilinde konar-göç~r bir halde 

bulwuın Yeni-il 'l'Urk:menltn-i 'nin teşkilatları ve mükellefiyetleri 
ile Yeni-il ~'ürkmenleri'n~ teşkıl eden cemaatler, ruenaub olduk
ları taifelerin içinde bahis konusu ed1lmiştir; burada dahi Yeni 
-il Ttirkmenleri'nin muhtelif tarihlerdeki nUfuau ayrı ayrı hesap 
edilerek, tablolar halinde- sunulmuştur. Kazanın zirai. ve ikti
sadi durumu ile vergiler Uz erinde dtu:•ulmuş, buiılardan başka kaza 
ile ilgili kanun-nwııeler ve hudut-nameler, ek halinde metnin 



sonwıda verilmiştir. BUtUn bwılardan aoııra, Yeni-il kazasının 
1548-1653 seneleri arasındaki vaziyetini gösteren bir ha~ita da 
tezin sonuna eklenmietir. 

Tez çalışmalarımın esas kaynaklarını, Başbakanlık Arçıivi'
nde ve Ankara'daki Tapu-Kadastro Genel MüdUrlUğü Kuyud-ı Kadime 
Arşivi'nde mevcut Tapu-Tahrır, Maliyeden MUdevver ve Evkaf De~
terler.i teşkil etmektedir. Bu arada, yine Başbakanlık Ar@ivi'n'de 
bulunan MUhimme ve Ruua Defterleri ile mUnferit belgelerdenJ 
Topkapı Sarayı MUzeai Arşivi'ndeki vesikalardan; Ankara'da Va-

. A 

kıflar Genel MUdUrlUğU Arşivi'ndeki ve muhtelif kUtUphanelerde-
ki vakfiyyelerden ve nihayet konumuzla ilgili mufaesalan bibli
yografyada gösterilen eserlerden istifade edilmiştir. Bu arada, 
Yeni-il'e ait Şer'iyye Sicilleri'nirı muhtemelen kaybolmuş veya 
yanmış olabileceğinden, bunlardan istifade edilememiştir. 

Çalışmalarımın başlangıç devresinde tezimi ytirtiten ve bil

ytik yardımlarına mazhar olduğum değ~rli hocwn merhum Prof.Dr. 
Cengiz Orhonlu'yu burada rahmetle anmak isterim. Yine, başından 
beri tezimin hazırlanmasında btiytik ilgi ve yardımlarını gördµ
ğilm pek muhterem hocalarım Sayın Prof.Dr. Mtinir Aktepe ile Sa
yın Prof.Dr. Şehabettin Tekindağ'a, yine çalışmalarımda her tUr
lU yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof.Dr. Bekir Kütük-. ' 
oğlu'na ve haritanın hazırlanmasında bUyUk emeği geçen arkada-
şım Aaia.Dr. Yusuf Halaçoğlu'na teşekkUrti bir borç bilirim. Bu 
arada Başbakanlık Arşivi men~uplarına da ştikranlarımı sunarım. 

İlhan Şahin · 
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G İ R İ ş 

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna amil olan unsur
lardan biria_~i, şUphasim konar-gciQer a@iretler tegkil edi
yordu. Bulundukları bölgelerde" T Ur km en" veya" Y cS -

r U k" ismiyle bilinen konar-göçer aşiretlerden, "T Ur k -
men" ismiyle bilinenleri, Anadolu'nun Kızılırmak'dan iti
baren doğu ve gUneyi:nde kalan bölgeler ile Suriye ve Irak 1 da11 
"Y ör U k" ismiyle bilinenleri de Anadolu'nun batı ve gUney 
batısı ile Rumeli'de" bulunuyordu2• Ttirkmenler, 11 İ 1 "veya 
11 U 1 us" ismine veyahut da bulundukları- bölgelere göre, 
muhtelif gruplara ayrılıyorlardı. Yörtikler ise, ytincU, darıcı, 

ellioi gibi iktiaÔ.di. faaliyetlerine ve Ankara, Afyon, Kütahya~ 

SöğUt, Bolu v.s. gibi yaşadıkları ye~ıerin adlarına göre bir
birlerinden ayrılmaktaydılar. 

" T il r k m e 11 " veya " Y tS r ü k " iıımiyle bilinen 
gruplar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başı bov diyebilece
ğimiz bir hayat yaşaınıyarak, Devletin merkeziyetçi idare tar
zı ile daimi. bir kontrol altında tutulmaktaydılar. Bunların 

A A A ~ A ~ 

kontrol altında tutulmasında., Devlet huau.s~ ve malı bir idarı 
teşkilat kurarak, yerleşik ahaliden olduğu gibi, bunlardan da 

çeşitli yollarla istifade etmek yolwuı gitmiştir. Kurulan bu 

teşkilatda, konar-göçer halk, tizerinde bulundutu topru~ın uy~ 
------------~-------
1- Faruk Stimer, ffi!.__!!!Jırda Anudolu, Suriye ve Irak'da yaşa

yan TUrk aşiretlerine umumi bir bakış, İFM, XI(İetanbul 

1949-1950), 511. 
2- F. SUmer, AyPı makale, a. 511; Cengiz Orhonlu, Osmanlı ~m

~ratorluğu'nda aşiretleri iskan teşebbilaU(l691-1696), İs

tanbul 1963, a. 17. 
A A 

3- F. SUmer, /\-mı mak?,le, a. 515; c. Orhonlu, Aşıretleri iskan 
teşebbUsU, s. 17. 
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rıldıgı şekle göre, yani tımar, zeamet ve has reayası olarak 
doğrudan doğruya bir vergi dairesine bağlı bulunuyordu4• TUrk-

A ~ A A A A A A 

menler has reayası, Yörükler ise umumiyetle tımar ve haa rea-
yası idiler5• . 

Bu şekilde, malı ve husu.si bir.idari teQkilata tabi olan 
ve muhtelif bölgelerde bulunan konar-göçer te9ekkilllerin, bağlı 
oldukları vergi dairesi ve yaşadıkları bölgeler bakımından, ge-

A j 

nel olarak şöyle bir seyr takip ettikleri görülmektedir. 
"Ha 1 e b T Ur km en 1 er 1" ismiyle bilinen ve 

Haleb vilayetinin batı ve kuzey taraflariyle, mUnferit olara~ 
aynı vilayetin doğu ve gUneyinde bulunan teşekkUl, Haleb Sancak 
-beyinin hassına dahil 1a16 ı bu teşekkUle bağlı olan bazı cema
atler, Sivas taraflarına yaylağa çıkmakda ve orada Dulkadırlı 
ulusu'na mensup bir kısım teşekktiller ile beraber Yeni-11 11 
meydana get1rmekteyd17• Bunların bazı şubeleri de, Diyarbekir 
bölgesinde Boz-ulua TUrkmenleri arasında bulunuyordu8• 

Bağlı oldukları vergi dairesi teabit edilemeyen 11 D u l -,. 
kadı r l ı u 1 usu" ise, öz yurdu olan .Mara§ ve Elbis-
tan bölgelerinden başka, batıda Kare(Kare-ı Du.lkadriyye • bu

. gUnkU Kadirli), Kozan ve kuzeyde Bozok ile Sivas bölgelerini 

1 

V A 
kendisine yurd tutmuştu. Yine bu ulusa baglı olan bazı tevek-
ktiller, XVI. aarın ba-şlarında Ankara•ya kadar geldifi gibi, 
bir kısmı da Antep, Hatay ve Şam civarına kadar uzanmıştı9 • 

A A • 

4- c. Orhonlu, Aşıretleri iskan teJtbbUaU, s. 15; M. Çağatay 

5-
6-

Uluçay, XVII. asırda Saruhan'da eçkiyal1k ve halk hareket-. 

leri, İstanbul 1944, s. 91. 
A A c. Orhonlu, A9ıretleri iskan ta~ebbtieU, s. 15. 

11 YörUkan-ı hassa tabi'-i liva'-1 Haleb"(BA, Haleb TD, nr. 
1040, tarihsiz, aQ 4). Haleb TUrkmenleri'ne tabi cemaat-
ler hakkında geniş bilgi için bk. BA, Aynı defter, a. 
4-1)9. 

A A A • 

7- ~,. Stimer, TUrk_aşıretler1ne umu.mı bir bakıe, s. 512. 
8- BA, Diyarlı~kir TD, nr. 200, e. 917-966. 
9- F. SUmer, Aynı makale, a. 512. 



Bunlara ait bir kısım şubelerin Boz-ulus'un Dulkadırlı kolunu 
teşkil ettiği görUlmektedir10 • 

Diyarbekir bölgesini yurd tutan ve 947(1540) tarihli Di-• 
yarbakir tapu-tahrır defterinde padişah hassı reayası olduğu 
kaydedilen" Boz - ulu a T Ur km en 1 er 1 "nin11 , 
Haleb TUrkmenler112 , Dulkadırlı TUrlonenler113 v~ Diyarbekir 
Ttirlanenler1'nden14 meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bunlara ait 

;,,. ""' 1 

bazı cemaatler, Mardin'in gUneyindeld Deyr-i Zor•a kadar uza-
nan çöl bölgesi ile Erzurum'a bağlı muhtelif yerlerde sakin ol
duğu gibi15 , bir kısmı da Karaman, Ankara ve Aydın bölgesine 
kadar gelmişlerdi; Karaman'da sakin olanlar has reayası ve An
kara'nın Keskin kazasında sakin olanlar ile Aydın'da bulunanlar, 
mukataaya verilerek idare edilmekteydiler16 • 

Konya'nın ova bölgesini kendisine yurd tutan" Es b -
"' Keşan ı::ı At - Çeken u 1 u e u" na mensup cemaatlerin 

... A A A 

bUyUk bir kısmı, II. Ba.yezid dt:1vrinde şehzadt:dere haa tayin 
edilmişti17 • Bir kısmı Ramazanlu ulusu'ndan, bir kısmı İçel 
Yörtikleri'nden ve bir kısmı da Moğol kabilelerinden meydana ge
len" At - Çeken u 1 usu", batıda Afyon ve doğuda Niğ
de ile Kayseri civarına kadar yayılmıştı18 • 

10- BA, Aynı defter, s. 967-1008. 
11- "Tava.if-i Boz-ulus haaa-ı şahı."(BA, Aynı defter, s. 917). 
12- BA, Aynı defter, s. 917-966. 
13- BA, Aynı def~~' s. 967-1008. 
14- BA, ~][E.ı defter, a. 1009-1052. 
15- E1aruk SUmer, Boz-ulus hakkında, Q!Q!'R, VII(Ankara 1949), 39. 
16- c. Orhonlu, Aşiretleri iakOn teşeb~~. e. 16. 
17- "Cema'at-i Köseler, tabi'-1 Eski-il, At-Çeken, hasaa-1 Şeh

zade"(BA, Eski-il TD, nr. )2, a. 10); "Cema•at-1 Murad-Fakih
lU, tabi'-1 Bayburd, haasa-1 Şehzade"(BA, AyPı defter, s.70); 
"Cema'at-i Faraaklu, tabi'-i Bayburd, haı:ssa-1 Ş6hzade"(BA, 

AyPı defter, s. 81). 
""' 18- M.C. Şehabeddin Tekindağ, Son Osmanlı-Karaman mtinaeebetleri 



"' Aydın havalisinde "Karaca - Koyun l .u Y ö -. 
r U k 1 e :r i" ismiyle bilinen·bUyUk·bir ytsrUk teşekkUlU var-
dı. Bu teşekkUlUn evail-i Rebıü'l-evvel 957(20-31 Mart 1550) 
~ ~ A A A 

tarihinde tertıb olunan tapu-tahrır defterinde, padişahlara 
has tayin edildiği görülmektedir19 • " K a r a ·o a - K o y u n-
1 u Y ~ r U k 1 e r 1 ", başta Aydın olmak Uzre Honaz, N1f 

(=Kemalpaşa), Çeşme ve Eozdoğwı'da sakin 1dilör20• 
Menteşe btilgeainde yarı göçebe halde bulwıan "Oturak

-Barza", "Gtine-Barza", "İakender-Bey", "Kayı", "Horzum", "Kı

zılca-Yalına" ve "Karaca-Koyunlu" adlı oymak gruplarının tama
mı padişah ha.ası reayası idi21 • Bu oymak gruplarından "Oturak
-Barza"nın Çine, Milas ve Balat'da22 ; "GUne-Barza"nın Peoin, 
Tavas, Muğla, Bozöytik ve Eaki-Hiaar'Q.a23 ; "KUre-Barza"nın Bo
zöyUk, Çine ve Peç1n'de24 ı "İakender-Bby"in PeQin, Ayasuluğ, 
Mekri, Çine, Muğla ve Eak1-Hiaar'da25 ; "Kayı"nın Pegin, Boz6-
yUk, Çine ·ııe Eaki-Hiaar' da26 ; "Horzum"un Peçin, Eeki-Hiear, 
Mekri ve M·ığla' da27 ; "Kızılca-Yalınc"ın Mekri, Peçin ve Muğla'
da28; "Karica-Koyunlu"nun Çin~, Peçin ile Bozöyük'de bulundu

ğu görUıme·:etedir29 • 

hak~ınla araştır~alar, Tarj..h Dergisi, XIII/17-lS(İetanbul 
,- A A """ 

19>1), 55-59; F. SUmer, TUrk a_ş__?..!:_il_lerine umumı bir ba -

kı B.515. 
19- BA ~raca-Koyunl~ YörUk_leri TD, rır. 270, e .l-2. 
20- BA, Aynı defter, a.l,4,8,10,12,17-18,20,23,JO,J5,40,48,57, 

60,68,75,81,90,92. 
21- BA, Mente~'L!Q, nr.337, tarihsiz, 2b,9b,22a,28b,J6b,47a, 

50a. 
22- BA, ~_E!ı defter, 2b-9a. 

23- BA, ~ .. def_te-r, 9b-20b. 

24- BA, ~-:mı defter, 22a-28a. 

25- BA, A"3E.ı ,deft·e~, 28a-Jlb. 
26- BA, tı,ynı defter, J2a-36b. 
27- BA, Aynı defter, J6b-:-44b. 
28- BA, Aynı defter, 47a-49a. 
29-· BA, A~.ı defter, 50a-55b. 



"S ts ğ ~ t Y ör U k 1 er 1 "nin ise, Bursa'daki 
A A A A 

Emir Sultan evkafına ait defterde, mezkur evkafın reayası ol-
duğu kaydedilmi~t1r30 • Yine aynı defterden anlaşıldı~ına gijre, 
bu yörUk teşekkUlUnUn, SöğUt'den başka Kara-YUrecik, Edincik, 
örence, Etranoe, Çandar, Manyas, Balıkesir, Karaca-dağ, GUzel 
-Hisar, Bergama, Biga, Tire, Gtsnen ve İnegöl'e kadar yayıldığı 
zikredilmektedir31• · 

921(1515-16) tarihli Bolu tapu-tahri.r Jefterinde, "B o~ 
1 u Y ts r U k 1 eri "nin, Bolu Sancak-beyinin hassına dahil 
olduğu- belirtilmektedir32 • Bu yörUk kabilesi, başta Bolu olmak 

A 

Uzere Konurapa, Akyazı, Taraklı-Borlu, Yenice, Viran-Şehir, 
Tefen, Ulus ve Ereğli havaliaine kada~ yayılmıştı33 • 

Sivas, Amasya ve Tokat bölgesinden başka, Ankara ve Kır
şehir bölgesine kadar da yayılan" U 1 u Y H r U k" toplu
luğunun, gurre-i Zilhicce 929(11 Ekim 1523) tarihli Ankara ta
pu-tahru.• defterinde, Anadolu Sancak-beyinin hassı içinde bu
lunduğu göritlm.ektedir34• Kendi arasında "YUzde-Pare", "Orta-Pa
re" ve "Şark-Pare" adiyle Uç kUmeye ayrılan bu topluluk arasın
da, Dulkadırlı ve Haleb Ttirkmenleri'ne mensup cemaatler de var
dı35. 

l 

30- "Cema'at-i ytsrUkan-ı mtiteferrika-i vakf-ı mezbur; zikr olu~ 
"" 1 "" nan ytlrükan-ı mUteferrika, bundan akdem evkaf-ı mezburun 

"" "' A A 
tahrır olunan defterlerinden, evkaf-ı mezbureye re'aya 

A"" A ' AA A 

kayd.olunup, hala ber-mucib-i emr-1 alı defter-1 oedıde tah-
rir olundukda, ber-karar-ı sabık vakf-ı mezbureye raiyye(t) 
kaydolundu, min ba'd.tebdıl ve tagyir olunmaya"(BA, TD, 
nr. 1018, tarihsiz, e. 99). · 

31- BA, Aın,ı defter, s.18,22,Jl,34,37-39,41-42,45,48-49. 
A A A "" A 

32- "Defter-1 kabail-i yörtikan der liva•-1 Bolu haeha-1 mır-1 
liva'-1 Bolu"(BA, 1]2, nr. 51, s. 296). 

33- BA, ~mı defter, s. 296,J05,J07,309,Jll,313,315-Jl7. 
34- BA, !Q, nr. 117, s. 447. 

"" 35- Faruk SUmer, Oğuzlar(TUrkmenler), Tarihleri, Boy Teşkilatı, 
2 Destanları, Ankara 1972, s. 178. 



Bu bUyUk teşekkUllerin yanı sıra, bunlardan daha kU9Uk 
Geşekküllerin de bir vergi d§iresine bağlı o+dukları görillmek
tedir. Mesel@, Çorum ve Tokat sancaklarında bulu.nan "Çunker", 
"Çepni" ve "İl-beyli" oymakları, mezkftr sancaklar dllhilindeki 
Hooa H§aları mukataasına t§bi idiler36 • Yine Diyarbekir voyvo-. 
delığın~ t§bi önemli bir mukataa olan Çobaniyye-1 Kara-ulus, 
"Ekr8d" tılifesine mensup oymakların bağlanmış olduğu bir vergi 
dllireai olduğu gibi37 , "İzzeddinlU" t§ifeleri grubu ile "Riş- , 

ven" h§ssı oymakları,. Kilis ve civ§rındaki Vlllide Sultan'ın 
h§slarına d§hil bulunuyorlardı38 • Bursa hav!lisinde oturan ve 
Söke kaz§sında kışlayan "Kara-Keçilli" cemaati, Bursa'daki Sul
tan II. Murad evkafı-re§y§sı39 ve Çorum sancağında bulunan 
"Lekvl!nik" cem§atleri de has re§y!1sı idiler40 • Keztl, Manisa 
civarındaki "Kayı" ve "Çoban" yörüklari ise, Kan1lni'nin oğlu 
Şehzade Bflyezid'in Manisa'daki h§asının re§yası idi41 • 

Rumeli'de bulunan yörUkler ise, yine Devlet tarafından 
teşkilatlandırılarak, kendilerine husOsi bir nizim verilmiştir. 
Fakat bunlar bulundukları yerlerde daha ziy§de askeri ve idllr't 
maksatlar için kullanılmaktaydılar. Gemi yapımı ve malzemesi
nin temini; derbendcilik, köprU t~miri ve inşası; nakliye işle
ri ile kale yapımı, belli ·başlı görevleri arasında id142 • 

36- C.Orhonlu, Aşiretleri isk§n teşebbtisU,s.16. 
37- ö.Liltfi Barkan, XV. ve XVI. asırlarda Osma~lı İmFeratorlu

&l'nda zirl.lı ekonominin hukuki ve m§l1 esasları, I. Kanun
lar, İstanbul 1943,s.144. 

38- C.Orhonlu,Aşiretleri isk6n teşebbUsU,s.17. 
39- BA,MD,nr.114,s.37 ve 46. 
40- C.Orhonlu,Aşiretleri isk§n teşebbUsU,a.17-18. 
41- M.Ça~atay Uluçay, Saruhan O~ulları ve Eserlerine d81r ve-~ 

sikalar(773 H.-1200 H.), İstanbul 1940,a.41. 
42- Selahaddin ÇetintUrk, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yörük sınıfı 

ve hukuki statUleri, DTCFD, II(Ankara 1943), 106-107. Rume-



Yukarıd~ da-izah ettiğimiz Uzere, toplu gruplar halinde 
birbirlerinden bulundukları bölgelerle ayrılan konar-gijger te
e,ekkUllere, kuzai ihtiyaçlarını gidermek ioin, yaşadıkları yer

. le~deki köyler ile beraber, bazan kazaı ve idari bir şekil de 
· (/- verilmiştir43 • Belli bir merkezi olmaksızın, ya aşiretlerin ya-

\.___ şadığı bölgenin ismini, veyahut da aşiretin kendi ismini alan 
bu kazada, konar-göçerlerin hukuki işlerine bakmak için mUeta
kil bir de kadı tayin edilmekteydi44. Muhtemelen kon~-gijçer 
hayatın bir icabı olarak teşkil edilen bu kazalar, konar-gcjoer 
teşekkülleri bir idare içinde toplamak gayesi ile meydana geti~ 
rilmişti45 • 

Bu ş~kilde belli bir merkeze sahip olmakaızın, konar-göçer 
aşiretlerden mt:ıydu.nü. getirilen mUataki.l ·kadılıklar vardı. Meııe
le., Konya' nın ova bölgetJini kendisine yurd tutan Eab-Keoıuı( • At
çe ·':een) ayn.akları, "Eski-il", "Bayburd" ve "Turgud11 adlarında 

Uç kazaya ayrıldığı gib1 46 , Ankara havaliainde yaşayan Ankara --·-- ... -----·- ·•-- .... -- ....... __ _ 
"" l~'de bulunan yörUkler hakkında daha geniş malumat için bk. 

" M. Tay-~(ib Gökbilgin, Rumeli' de YörUkler, Tatarlar ve Evlad-ı 

Fatihe:!!,, İstanbul 1957. 
43- C.Orhc-nlu, Jı.ş~retleri iskan teşebbUeU,s.18; Mustafa Akdağ, 

~kiye'rı1n. ikj;isadı ve içtimaı tarihi,II(Ankara 1971),64. 
44- Tuyin ~dilon btt kadılar, oymaklariyle berab~r şehirden şehi

re. gezmekde olup,· muayyen bir yerleri yoktu(C.Orhonlu, Aei
retlerLJskan teşebbUaü,s. 18-19). 

45- Muatafa Akdağ bu hususta, "Bir kasaba ya da şehir bulunmak
sızın kaza teşkil edilmesi olayını, öyle sanıyoruz ki,TUrk
men aşiret hay~t1 gerektirmiştir. Btlyle yerlerde, kaza bir 
'obaler birliei' demekti. Zamanla obalar köy halinde yer -
leşiyor, aonra l:ıu köylerden birisi kasabaya dt:snUşerek, kaza
nın merkezi oluyordu" demektedir (bk. Aynı eser, s.64). 

46- Faruk SUmer, QŞ!!~ı devrinde Anadolu'da Kayılar, Belleten, 
XII/ 4,(l'..n.kara 1941), 585. 



yörUkleri de, " Y. ö :r li k a n - ı A n k a r a " kazası adı 
ile mUatakil 'bir kadılığa aahipti47. KUtahya'da b~i~an yörUk

ler:!.n kaz~ orgıınırıa olan ihtiyaçlarından dolayı, "Bozkış" ve 

"Kılcan" adında mUstakil iki kaza teşkıl edilnıişt118 Diyarbe-
"" AA 

kir havaliaini k(mdiaine yurd tutan Boz-ulus da, yine kazaı 
"' 49 , bir etatUye malikti ,. Yine bunlar arasında, XVIII. asrın baş-

larında Bozok, Amasya ve Çorum sancaklarında sakirı ve müstakil 

bir kaza. OlUJl "Ekr~d-ı Lak" kazası j_le Bozok sancağındaki "Çep.: 

ni-1 Çunker" kazusını da zikretmeliyiz50 • Keza, Söke havalisinde 
kışlayan "Kara-KeçilU" cemaatinin de mUstakil bir kadılığı ol-· 

duğunu kaydetmeliyiz51 • nu şekilde konar-göçer gruplardan teş-
"" A .... A 52 

kıl edilmiş idn.;rı ünite olarak btr hayli kaza vUcud bulmuştur • 

Yukarıda i~Ô.re"'; ettitüniz gibi, Osmanlı İmparatorluğu dö

nenıinde müh t el:L·f iller veyu uı uıüur h~lindt:, konar-göçer bir ha

yat yaşayan e.çıretler, hj_ç bir zaman başı boş bırakılmamış ve 

kendileri malı ve lıususı bir teşkilutu t~bi tutulmuştur. -Kuru-

- A 4 7- Katib Çelebi, CihannUma, İstanbul 1145, s. 644. 
48- İbrahim Gökcen, Saruhan'da YörUk ve Tiirkınenler, İstanbul 

194G, s. 72 .. 

49-
50-
51-
52-

BA,Y.K,~u~,nr.211,s.40. 

C. Orhonlu, AfJ iretlcri j ok~ı teo ebbi.\sli, s .19. 
BA,MD,nr.114,e.37. 

- • A 

Meoela bunlar urıwındu KUtahya sancuğındaki "YörUkan-ı Se-
;,,. 

lendi", Bolu sancağındaki "YörUkan-ı Taraklı", Kastamonu 

sancağındaki ''YörUkan-ı Araç", ''Boyabud ma' a YörUkan", Si

vas sancağındaki "İnalluır, "Şurkiyan-ı Pare", İçel sancağın
dak.1 11 Bozdoc:un", Adunu aancuğınduk:l "Kara.-İaulu", Trubluo
Şam vilayetindeki "'rUrkma.na.n-ı Salluriyye" kazaları ile 

(bk. C.Orhonlu, Aşiretleri iskan teçebbUaU, s.19,not 48), 
~ A A A A 

Bozok livauına tabi "Mwnalu Aşıreti", "Nadirlü Aşıreti", 

"Afşar Aşıreti" ve "Rişvan Aşıreti" kazalarını zikredebili
riz(bk. Devlet Salnamesi, sane 1278,s.142). 

1 



lan bu teşkilc.tın yctnı sıra, konar-göçerleri idari yönden bir 

arada bulunduı,muk gayesi ile, bunlardan muhtelif kazaların teş
kil edildiği de görülmektedir. İşte bu konar-göçer teşekkUller
den birisi olan ve XVI., aarJJı ortalarından 1 tibaren Sivas' ın. 

güney kısmındaki b;tzı köylerle beraber belli merkezi olmaksızın 
A 

bir kaza teşkil eden" Ye rı i - i ı T Ur km en 1 eri" 
ve bunların teşkil ettiği O Y e n i - i 1 

tırma konumuzun ı:~3asını tenkil etmektedir. 
~ 

,. 

A 

Kazası", 

' ı 

araş-

. - ... . ... 



B İ R İ 11 c t BÖL U 14 

A) ~Nİ-İL MZASININ TEŞKİLİ, OOÖRAFİ YERİ VE 
HUKUKİ STATUSU 

1- Yeni-il Kazasının Teşkıli ı 

Osmanlı Devleti'nin idari teukilatı ile tarihi oo~afya
sına ve hele ~uhtelif vilayatlenı bağlı olan luızaların tevkıli-

A • 

ne dair toplu malzemenin az oluşu, Yeni-il'in ne zaman teşkil 
edildiği hakkında kat•i bir fikir edirwıemtze engel tevkil et-

. mektedir. Bu bakıından Yeni-il kazasının teı.,kili mes'el@sinde, 
Yeni-il'e iit tapu-tahrir defterleriyle, müteferrik bazı belge
lerden fayiaJenroakdan 'öteye gidemediğimizi burada belirtme~ ie
te:t'iz. 

Evasıt-ı RebıU'l-ahır 955(20-Jl Mayıs 1548) tarihinde 
tanzim edilmiş olan Yen1-11'1n en eski tapu-tahrir defterinde1 , 
bu İl'in teşkili hakkında bazı kayıtlar bulunmaktadır. Mezkur . ... 
defterin baş tarafında, Yeni-il'in Sivas kazası ile gayri yer-
lerden ifraz edilerek teşkil edildiği belirtilmokted.1r2• Aynı 
def~erin sonunda bulunan diğer bir kayıtdan ise, Bozok liva
sından, Sivas nahiyesinden ve Divriği kazasından ayrılarak 
Yeni-il kazasına dahil edilen köy ve mezraaların isimlerinin 
verilmiş olması, buranın adı geçen yerlerden .ifraz edildiğini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu yer:~erden Yassı-Pınar, Ktıraca-Şelıir, 

Gazi-Mağarası, Al tun-D~ğin, G-UıııUş-Değin ve Bay-Değin· mezraala-

--. 
ı- BA, 112, nr.262. B·u defterin tavaıfi için bk. e.27. 
2- "••• ·Kaza-i Sivas'dan ve gayriden ifraz olunwı nahiye-1 

Yeni-il I in daire-:\. hudl.4dur.da dahil kura vti mezari' ma' a 
yaylakha ve kışlal:ha ••• "(BA, A:aıı defter, a.l). 

1 



rının Bozok livaaından; Bae-Viran, DeğirmenlUce, Enderit-Salur 
( _ı~L- ,,____-'~'), Kor ve Çiğdem-Viranı mezraalarının Sivae nahi
yesinden ve Kavak, GUneş, SUltiklil, MUlk, Ağça-Kal'a köyleri ile 
Sima.ti( '-J l.-), Bağlıcak ve Yılanı mezraalarının Divriği. kaza
sından ayrıldığı görUlmektedir3• Bu arada yine bahis konueu 
defterde, Sivas kazasına tabi olduğu kaydedilen Datlucak(nam-ı 
diğer Savcun-Ali) ve Mesoidlil köyleri ile !nal-Viranı ve İsken~ 

ft ~ ~ A 

der-Viranı me~raalarının tahrır eanaaında Yeni-il kazası içinde 
yer alması ve Yeni-il'e ait bundwı sonraki defterlerde de, yine 
Yeni-il kazasına tabi olarak tahrir edilmesi, bu yerlerin dahi 

. Sivaa'dan ifraz edilerek Yeni-il'e dahil e<lildiğini göatermek
tedir4. 

Yukarıda bahis mevzuu olan Yeni-il defterinde, Divriği'
den ifraz edilerek Yeni-il'e dahil olan yerler sayıca az olma
sına rağmen,·954 Zilhicceei(l2 Ocak-11 Şubat 1548)'nda tertib 

A 5 A 
edilmiı.s bulunan Divriği tapu-ta.hrır dt:fttjriude , Ytsni-11' e da.-. 

hil edilen yerlerin sayıca çok olduğu görülmvktedir. Bu def
terde, Divriği'nin Dumluca, Durdul ve Ayvulu nahiyelerine bağ
lı olan bazı köy ve mezraaların, Yeni-il sınırı içinde kaldı
ğından, Yeni-il'e zabt edildiği belirtilmiştir. Bu zabt edilen 
yerler arasında Güneş, Kavak-Şemseddin, KUrk, Afşaroık, AğQa

Viran, Erteme, Bağrıncı, Sö~d-Viranı, Uç-Kiliae, Yaylar, Hö
bek, Tarı-ÖzU-1 Sagir, İl-DUzen, Koz-Viranı, .Ktirdler köyleri 
ile, Dere-KöyU, Aluca-Hiaar(naın-ı diğer llacı-Mu.ı·t1d), İl-Kondu, 
Donuz-Alan:., Tarı-Özti-1 Ulya, YellUce, Ktitler, Kara-ÖyUk, Koz-

.... A A 6 • 
Viranı ve J>ırlik ınezraalarının Dumluca nahiyesinden ; Ağ-It, 
SUltiklU, Miilk, Bere:,ti, Sıra-Söğild köyleri ile, Suauz_-Viranı, 
~uruca-Alar. ve Ağça-Kaya yakınındaki İğdelU mezraalarının Dur-
---~----------------
3- BA, h1fEl defter, e. 66. 

'A A A 

4- "Karye-1 Datlucak nam-ı diğer Savcwı-Ali tabi'-i kaza'-1 
Sivas ma'a karye-i MeacidlU ve mezra'a-1 İnal-Viranı ve İa
kender-Vira.nı"(BA, Aynı defter, s. 11). 

5- BA, .@, rı.r. 2 5 2. 
6- BA, Aynı defter, s.18-19, 23-29. 
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dul nah yeainden ve ~drucalu-i Ulya köyU yakınında bulunan ve 
.,.._ A "°' 

padişah hassı olan Ağça-Ke.ş köyU ile, yine Sarucalu-i Ulya köyU 
yakınında bulunan Alaca-Çayır, Gtil-ÖyüğU ve İnce-Çayır mezraa
larının Ayvalu nahiyesinden ifraz edildiğini bel1rtmeliyiz8• 

Bu defterlerden sonraki tarihleri ihtiva eden bazı MUhimme, 
Ruua kayıtl-rında ise, Yeni-il'in Divriği, Bozok, Sivas, Malat-

,,.. ,.. .... 
ya ve Darende'den ifraz edildiği; bu ifraz edilen yerlerin mez-

""' A A. AA A j 

kur yerler-dahilinde ifraz edilmeden önce, tımara tahsıs edilen 
yerler olduğu ve ti.rnarı Yeni-il sınırı içinde kalan kimselere, 

A A A A A 

tımarı mukabelesinde yeniden tımar tevcıhi yapılması için, bu 
kayıtlardaki hükümlerin bUyUk bir kısmının Rum Beylerbeyisi ile 
ZUlkadriyye Beylerbeyiaine gönderildiği görillınektedir. 

Mesela, 4 Zilhicce 959(21 Kasım 1552)'da, Dursun Ali adlı 
sipahinin Yeni-il nahiyesindeki 2500 ve Stileyman bin İdris' in 

Yeni-il nshiyeaindeki 1000 akçalık ti.marları9 ; 21 Ramazan 961 
(20 Ağustos 1554)'de,Mehmed adlı sipahinin Divriği sancağındaki 

A A A A 10 6 2999 akçalık tımarından 700 akçalık tımarı ; 19 Zilka'de 9 l 
(16 Ekim 1554)'de, Muatafa'nın,Divriği sancağındaki 2400 akça-

... A AA 11 
lık tımarından, 300 akçalık tımarı olan Kuru-Dere mezraası ; 
27 Zilka'de 961(24 Ekim 1554)'de, Şeker adlı kimsenin Malatya 

,.. .... 12 ,.. 
sancağındaki 3000 akçalık tımarı ; 15 RebıU'l-evvel 962{7 ~u-
bat 1555)'de, Darende Kal'ası'nda Hisar gedtiğtine mutasarrıf 
Beşir Kethuda ile Ali BölUkba~ı•n:ı.n timarları13 Yeni-il'e ilhak 

7- BA, A:,nı defter, a.83-85, 88-89. 
8- :HA, Aynı defter, a.171, 188. 
9- BA, KK, Ruua, nr.210, a.24-25. 

to- BA, MQ, nr.ı, s.15, hUk.50. 
11- BA, ~ı defter, s.126,hUk.692. 
12- BA, ~ıı defter, a.135,hUk.758. 
lJ- BA, KK, Ruua, nr.21), a.20. 

,. 



olunduğundan, kendile~ine yeniden timar tevcihi için mezk~ ta
rihlerde Hum .lıeyleı~beyiaine hUkUmler göndtJrildiği gibi, 22 Rebi

il' l-ahır 960(7 Nisan 155J)'da,Bozok aipa.hil~rinden Ulae bin Ka
ya'nın 1200 akçalık tımarı14ı 29 Şevval 961(27 Eylul 1554)'de,. 
Mehmed adlı sipahinin Bozok sancağındaki 1200 akçttlık tı.marın
da.n 600 akçalık tıınarı15 ; 2 Zilka'de 961(29 Eylul 1554)'de, Se
lim adlı sipahiri:lıı Bozok sancağındaki 3000 akçalık tımarından 
1000 akçalık tımarı 16 ; 19 Zilka I de 961( 1.6 Ekim 1554) 1 de, Esen 

1 

adlı sipahinin Bozok sancağındaki 1100 akçalık tima.rı17 ; ._5 Zil
hicce 961(1 Kasım 1554) 'de, Halil adlı sipahinin Bozok aancağın-

A A AA 18 . 
daki 14.413 akçalık tımaruıdan 1800 akçalık tım~rı ; aelh-1 
Muharrem 962(26 Aralık 1554)'de Ali adlı ~uhaın liozok ı:ıancağın-

,.. A A A 19 
daki 3000 akçalık tırnarından 400 akçalık tımarı ve 25 Safer 
962 ( 19 Ocak 1555) 'de, Hızır adlı şahsın Bozo k tJw1cağında ve na:
hiyeaindeki 6547 ukçalık tımurından 600 ~kçHlık tıru;rı olan lla
yındır ve Güıntiş-Gtin mezraalurı20 Yeni-il'e zabt edildiğinden, 

A A A ""' A 

kendilerine tımarlarırun bedeli olarak yeniden tımar tevcıh 
edilmesi için,mezkur tar~1lerde Ztilkadriyye Beyierbeyisine hil

kümler gönderilmi9tir~Ayrıca, 19 Rebiti'l-ahır 961(24 Mart 1554)! 
A A A A 

de,Divriği Kal'ası dizdarı AbdUllatif'in tımarı olan Simati köyil 
ile21 , 29 Cumdde'l-ula 962(21 Nisan 1555)'de,Behram'ın Bozok 

A ,,._ '°"A _ A 

livasında ve nahiyesinde 2500 akçalık tı.warındtlll 500 akçalık tı-
marı olan GUmtiş-Değin mezraası, Yeni-il sınırı içinde kaldığın
dan22, ti.nıarlarının bedelinin mezkur tarihlerde kendilerine ve

rildiğini de kaydetmeliyiz. Keza, 26 Receb 960(8 Temmiıı 1553)'-

14- BA,KK,Ruua,nr.210,s.126. 
],5- BA,MD,nr.l,a.55,hUk.281. 
16- BA,Aynı defter,a.62,htik.324. 
17- BA,Aynı defter,s.119,htik.648~ 
18- BA,Aynı defter,s.148,htik.828. 
19- BA,Amı deft~,a.255,hilk.1458. 
20- BA,Aynı defter,s.277,htik.1155. 

21- BA,KK,B~,nr.211,s.6. 
22- BA,KK,.fl.::~,nr. 213, a.1036) 
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du, Kara.Buro-oğlu Kubad'~ tımuruıd~ bu~ı w~zrauları 1le23, 
... 1 ...... 

27 Cıwıade l-ula 962(19 Niewı l555)'de, Mi.wu üdlı kimüenin 600 
.... ... 

akçalık tımarınıu dahi Yeni-il aınırı d~ili.nd.ö kaldığıuı, bu-
rada belirtmeliy1~24, . 

Bu arada,_ 954(1548) tarihli Divriği tupu-tu.brir dfıfterin-
_de, Divriği li~aaına tabi nahiye olan GUriln 1ün25 , evaaıt-ı Mu
harrem 991(5-15 Şubut 1583) tlirihli Ydni-il d~fterind~, tijni-11 
kazaaı içinde ytJr ulmueı 26 , bu nahiyenin kenditdıu, t;bi köyler 

1 1 

,, 

ile beraber, Divriği'dan ifraz ~dile~~k Yeni-il'e dahil edildi
ğini ortaya çıku.rmaktadır. Ayrıcü, 991(158;) tarihli Y~ni-11 

A A A 

kanwı-nameainin büşlurında bulunwı bir k~yıttan ise, Darende 
kazasına bağlı bazı .köylerin. Yeni-11'~ ilhak ed1laiğ1 zikredil
diği gib127 , yine aynı defterde~ Ytnıi-11' 1D. Aijud1 nahiyea1n@ 

... ... ""' . 
tabi Afşarcık, Büğrınoı v@ Köldırım küylur~ıin Kanwıı Sultwı SU-
leyman'ın d~dı ve v~zir-1 tizwuı lllt,l•huw HUdtu~ :Pta.~a•nın mUlkU 
içinde bulunduğu belirtilmektedi~28 • 

Yukarıda işaret edilen hWiualıu~ wuv;cuh~aind@, ;t"eni..-11 
kuzaaının mul1..te,uıeltfn 955(l~4t;) tur1hiudo ::iiVad, J:lozok, Divriği, 

... "' " " ... 1 Malatya vı Darendo bölgeltJrindeki tımura twıeıi edil@n baz. 
köyl@r·1ıo mezruölt1.rdan ifrü~ ~dil~rök teijkil od1ld1ğ1n11 dub.a 
uonraki tarihlerde iae, yin~ ~~zkur bölgulerden b;zı köyler ile 
mezrat1ların aınırına ilhuk olwıduğw-ıu Vd b@lki de, kend1~induu 
önce teşkil edilen Konya •nın ova bölgta-Jindek1 Eub-Ke~a..n(-At-çe
ken) oymaklt1rının yaşadığı ~aki-11' e 1üuku.bil, "Y o ~ 1 - 1 l .. , 
1awirı1 aldığını söyleyebiliriz. 

23- BA,KK,Huua,nr.210,a,196. 
;24- BA,KK,Huus,nr.213,s.99. 
25- BA,.!],nr.252,ti.189-203. . ... 
26- BA,!.Q,nr.604,a.288-295,J21,)J5,J40-J41, Bu defteri.ll tav~ıfi 

1 ç in b k. ,. e • 29-J l • 

27- lik, I!;k II(l5b) 'l'ur1hl1 Ytmi-11 Kwıwı-nwuoui) • 
28- BA,~,nr.604,a.311-312,316-3170 



2- Yeni-il Kazasının Coğrafi Yeri; 

Belli bir merkeze sahip olmaksızın teşkıl edilen Yeni-il ,,. 
kazası, bu.gUnkü Sivas•ın gUney kısmındaki geniş bir bölgeyi 
içine almaktaydı. Her ne kadar Yeni-il'e ait 955(1548) tarihli 
tapu-tahrir defterinde29 , kazanın evail-1 Ramazan 957(13-23 Ey
lul 1550) tarihli hudut-nameaiJO ve 991(1583) t·arilıli tapu-tah- , 
rir defterinde de 31 , evaaıt-ı Şaban 990(1-10 Eylul 1582) tarih-
li hudut-nwneai verilmiş oimasına· rağınen32 , hudut-nameyi b.elli 

I 
t. 

eden yer isimlerinin mahallı adlar taşıması, sınırın kesin ola-\ ı 
rak teebitinde gUçlUk teşkil etmiştir. Buna mukabil, Yeni-il / 
kazasına tabi olan ve isimleri bu.gUn dahi değişmemiş olan köyle-

, rir.. harita tizerine dökümü yapıldığında, 955(1548) tarihinde kaza
nın, bugUn Sivaa•a bağlı kaza olan Kangal merkez olmak Uzere, 
doğuda, Divriği kazasının batı taraflarını; batıda, bugün yine 
Sivae•a bağlı kaza olan Şarkışla ile Kangal arasındaki mıntıka
yı; kuzeyde, Tecer dağı ile Kez-beli'ne kadarki havaliyi ve gü

neyde, Kangal kazasına bağlı kö~ olan Manoılık'a kadai'ki mıntı
kayı içine aldığı görtilmektedir 3• Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, 954(1548) tarihli Divriği tapu-tahrir defterinde,Divriği 
liva~ına tabi nahiye olan GUrUn'Un, 991(1583) tarihli Yeni-il 
defterinde, Yeni-il kazası içinde yer alınaaı34 , kazWn bu son 
ta.rihden itibaren, güneyden GUrUn'e kadar olwı bölgeyi de içine 
aldığını ortaya çıkarmaktadır35 • ' 

----------------~---
29- BA,!!2,nr.262. 
30- Bk. Ek III(l550 Tarihli Yeni-il liudut-nameai). 
31- BA,~,nr.604. 
32- Bk. Ek IV(l582 Tarihli Yeni_-11 liudut-nwneai) • ... 
JJ- Dk. Tez~.n aonwıdaki Yeni-il Kazası Haritası. 

34- Bk.e.14o ... 
35- Bk. Tez:tn sonundaki Yeni-il Kazası Haritası. 



3- Yeni-il Kazasının Hukuki StatUaUı 

Konar-göçer teşekk:Ullerin, Uzerinde bulunduğu toprağın. 
ayrıldığı şekle göre, yani ti.mar, zea~et ve haa reayası olı:u-ak, 
doğrudan doğruya bir vergi dairesine bağlandığ~ı ve bu şekilde 
kendilerine malı ve hususi bir idari teekilat verildiğini daha 
önoe beli~tmietik36 • , 

Bu bakımdwı bir kısım konar-göçer cemaatler ile bazı köy
lerden teşekkül eden Yeni-il kazasının da, doğrudan doğruya bir 
vergi dairesine bağlı olarak mali ve hususi bir idari teşkilata ... ... ... 
sahip ol.maaı tabiıdir. Nitekim, Yeni-il'in 955(1548) tarihinde 

... A """ A 

tertıb edil-en ilk tapu-tahrır defterinde, kaza dahilinde bulu-
nan köylerin, mezraaların, yaylak ve kışlak yerleri ile biletim
le mahallerin, UakUdar'da bina olunan ve iami zikredilmeyen bir 
Hanım Sultan'ın cami' ve imareti evkafına bağlı olduğu belirtil
mektedir37. Aynı d~fterin ■onunda bulunan diğer bir kayıtdtm 
ise, Bozok, Sivas ve Divriği'den ifraz edilerek Yeni-il'e dahil 
edilen köy ve m~zraaların, Usk:Udar'da vak! içtin bina olwıwı ca
mi'ye vakfedildiği kaydedildi~i halde, yine mezkur camiin kime 
ait olduğu belirtilmemişt1r38 • Keza, 954(1548) tarihinde tertıb 

36- Bk. Giriş kısmı• e.1-9. 
37- "••• nahiye-1 Yeni-il'in daire-1 hududunda dahil kura ti1 me

zari' ma'a yaylakha ve kıulakha arazi ve tilal ve salları ve 
A A A A A A A A 

cibal ma'a tevabiha ve levahiki.ha Defter-1 atık-1 hakanıde 
haric ve dahil olan bi'l-cUmle mahalleri cenab-ı ismet-ei'ar 

..., A A A A A A 

saltanat-disar nalkıa-ı oihandar memleket-1 hUarevanı banu 
A . .... A A A A ~ 

-yı eeraperde-1 azamet-kwnranı HadıcetU'z-zeman AieetU'd-
A A A .... A A A A 

devran FatımetU'l-evwı aUlaletihi sultan-ı aelatın-1 ciha-
niyan min al-i Osman••• mahruse-1 UakUdar'da· ••• bina et-

... A A A 

dUrdUğU oami'-1 şerıfe ve 1maret-i mUnıfe ber-vech-i ser-
best ve mefruzU'l-kalem ve maktu'U'l-kadom va.kf kılınup ••• 11 

(BA, ~, nr.262, s.l). 
38- "İe-bu Bozok'da ve Sivaa'da ve Divriği'de olan mezra'alar 

UakUdar'da vakf içi.in bina olan oami'-1 şerife vakf olan 

,. 



olunan Divriği tapu-tahrir defterinde dahi, Divriği 1 den Yeni 
-il'e ilhak edilen köylerin ve mezraaların, UekUdar imareti 
vakfı olan Yeni-il sınırına dahil olduğu ve vakf iOUn ·zabtedil
diği belirtilmesine ra~en, bu imaretin dahi kime ait oldu~ 
hakkında bir kayda rastlanılamamıgtır39 • 

Yukarıda belirtilen hususlar göz önUne alıııaoak olursa, 
Yeni-il'in 955{1548)'de UslcUdar'daki cami' ve imaretin evkafına 
~ağlaxunaaı ve bu cami' ile 1 i.maretin ismi. zikredilmemesine rağ-
men, bir Hanım Sultan adına yap~ı@ olması, o devir ioin ister 
istemez Kanuni Suı.-~an SUleyman I ın kızı ve Vezir-1 azam RUstem 
Paşa'nın zevcesi MihrUmalı Sultan40 adına Uaktidar'da b1lla olwıan 
camii ve imareti hatıra getirmektedir41 • Her.ne kadar, MihrUınah 
Sultan•a ait vakfiyyelerde42 , Yeni-il kazasının UakUdar imareti 
----------------~---

Yeni-il hududu.ua dahil olan Yeni-il hududuna dahil olduğu 
. A 

ecilden vakfa enır olwıup Defter-1 halcaniyye kayd olunup ••• " 
(BA,Aynı defter,a.66). 

39- "Karye-1 Gilneş tabi'-1 nahiye-1 Dumluoa, UekUdar imareti 
' A A 

vakfı olan Yeni-il sınuru hUccetine dahil olup imaretfi 

i 

mezbure içtin zabt olundu"(BA,~1 nr.252,s.18); "Karye-1 MUlk 
tabi'-1 nahiye-i Durdul, Usküdar imareti.vakfı olan Yeni-il 
eınuru hUccetine dahil olup i.maret-i mezbure içUn zabt olun~ 
du"(BA,Aynı defter,a.85). Ayr. bk. BA, Aynı defter, s.19, 
23,29,83-84,88-89,171,188. 

• A 

40- Hayatı için bk. Cavid Baysun, MihrUmah Sultan, lalam Ansik-
lopedisi, VIII, 307-308. 

41- Mihrtlmah Sultan'ın UakUdar'daki ktilliyeai hakkında çevitli 
# • A ""' 

kaynak ve araptırmalarda bilgiler mevcuttur. Mesela bk. Ha-
fız HUaeyin Ayvaııaarayi, HadikatU'l-oevaml', II(İatanbul 
1281),186-1871 MUbaha~ S.KUtUkoğlu, 1869'da faal İstanbul 
medreaeleri,Tarih EnatitUaU Dergiai,aayı 7-8(İatanbul 1977), 
s.355-357; İbrahim Hak~ı Konyalı,Uaküdar Tarihi,I(İstanbul 
1976),213-221; Cahid Baltacı, XV-XVI. asırlarda Osmanlı med

reseleri, İstanbul 1976,s.304-307. 
42- MihrUmalı Sultan'ın vakfiyyeainin evitlıir-1 kwnazan 986(20-30 



,.. 
ve camiiııe vakfedildiği belirtilmemiA ise de cwrıiin kapısı Uze-

A 43 . V J 

~~indeki kitabeden , buranın 954 Zilh1ccesi(12 Ocak-11 Şubat 
1548) 'nde tamamlar.unış olması ve mezkÜr tarihin Yeni-il I in Uakti

dar im.a.reti ile camiine vakfedilio tarilıi olan evaaıt-ı RebıU'l 
ahır 955(20-31 Mayıs 1548) tarihiyle yakınlık kesbetm~~d1_44 ve 

A A A • 

Yeni-il'e ait evaaıt-ı Muharrem 991(5-15 Şubat 158)) tarihli ka-
,.. A A A A 

nwı-namede de, "••• sabıka Yeni-il hasları tahrır olundukda, 
iradet-1 şerı!e abadwılığına mUte'allik olmağın re'ayaeı avarız-: 

A A A , 1 

dıvaniyye ve tekalif-1 ~rfiyyeden muaf ve mUsellem olup keferesi 
Acemi-oğlanı vermemek igUn ellerine ahkam-ı şerife ve arzani 
buyurulup D~fter-1 hakanide dahi kayd olunmuş, ol tarilıden beril 

A A 

merhum Rüstem Paşa zamanında ve merhıyne Mihrtimah Sultan zamanın-
da bu ana gelince, ol veoh üzere zabt ulwıu gelUp ••• " şeklinde 
bir kaydın bulwımaaı45 , mezkur cami ile imaretin muhtemelen Mih
rUmah Sultan adına bina olıman owni ve imaret olması icabetti
ğini göstermektedir. Bu tarihden sonraki milteferrik bazı vesika
larda da, Yeni-il'in yine UakUdar imareti evkafına bağlı olduğu 
eelirtilmektedir46• 

Kasım 1578) tarihli bir sureti SUleymaniye, Es'ad Efendi 
yazmal~rı arasında bir mecmua içinde(bk. Mecmua, nr.J752, 
15b v.d.) ve diğer iki sureti de Ankara'da Vakıflar Genel 
MUdilrlUğU,·Arş:ivi'nde bulwımaktadır(Bu eon iki suretin tav
sifi için bk. İ.Hakkı Konyalı, Aynı eser,I, 230-231). 

43- Bu kitabe İ.Hakkı Konyalı tarafından neşredilmittir(bk. 
Aynı eaer,I,216-217. 

44- BA, Yeni-il TD, nr.262,a.l-2. 
45- Bk. Ek II(l583 Ta~ilıli Yeni-il Kanun-namesi). 
46- "Darende ve Yeni-il kadıları mektub göndertip Yeni-il nahi

yesinde.: •• Duraun-oğlu Ali nwn sipahinin taearruf\mda 
olan mezraa vakfn zabt olwıup ••• 11 (BA, KK, Ruus,nr.210, s •. 
24, 4 Zilhicce 959a2l Kaaım 1552 tarihli); "Yeni-il Kadısı 
mektub göndertip Kara Burc-oğlu Kubad nam sipahinin mutasar
rıf olduğu timarından ba' zı mezra' al_arı.... Yeni-il vakf 

,. olaldan berU ••• "(BA, KK, Aynı defter,a.196, 26 Receb 960. 
8 Temmuz 1553). Jı.yr. bk. :aA,MD,nr. l,a.62,hUk.324; BA, KK, 

Ruus ,nr. 211, s. 6; BA, KK, ıRı.us' ,l~a 21!i, a • 20. 



A 

Biluhire Yeni-11 11n evasıt-ı Muharrem 991(5-15 Şubat 1583) 
tarihinQ.e tertib edilen ikinci tapu-tahrır defterinde, buranın 
Sultan III. Murad•ın validesi Atik Valide Sultan(Nurbanu Sul
tan)•ın47 UakUdar'daki cami ve imaretine vakfedildiği belirtil-

kt di 48 A A . A 

me e r • Camiin kapısı Uzerindeld. kitabede, 991(1583) tari-
hinde inşa olunduğunun kaydedilmeaı49 , Yeni-il kazasının oamiin 

A A 

inşasının bitimini takiben, buraya vakfedildiğini ortaya çıkar-
maktadır. 

Yukarıda zikredildiği Uzere, Yeni-il'in önce MihrUmah Sul
tan ve daha sonra da Atik Valide Sultan(l'iurbanu Sultan) evkafı
na bağlanması, vakıf olan bir yerin, diğer bir vakfa nasıl bağ
lanabileceği huauaımu ortaya çıkarmaktadır. 
------------~~-------
47- Hayatı için bk. Mehmed SUreyya, Sicill-i Oamanı, I(İatanbul 

1308),86. 
48- BA,1],nr.604,a.lO. Ayr.bk. Ek II(158J Tarihli Yeni-il Ka

nun-namesi). Öte yan~ Ankara' da Vakıflar Genel MUdUrlUğU 
, A 

Areivi, nr. 138'de kayıtlı olup 211 sahifeden ibaret olan 
ve evail-i RebıU'l-ahır 990(25 Niaan-5 Mayıs l582)'da tan-

"' A zim edilmiş bulunan Atık Valide suıtan'ırı Anadolu ve Rume-
li'deki evkafını havi arabça vakfiyyesinde, Atık Valide 
Sultan•ın vakıfları arasında Yeni-il'in de zikredildiğini 
ve Yeni-il'e ait 991(1583) tarihli tapu defterindeki eva
sıt-ı Şaban 990(1-10 Eylu.l 1582) tarihli hudut-namenin(bk. 
BA,TD,nr.604,a.344-345) bir suretinin, mezkur vakfiyyede de -
bulunduğunu burada zikretmeliyiz(bk.Vakfiyye,a.82-97). Bu 
hudut-name, 991(1583) tarihli tapu defterinden naklen tara 
fımızdan,verilmiştir(bk. Ek II, 1582 Tarihli teni-il Hudut
nameai). Ayrıca, Atık Valide Sultan'ın klllliyeai i9in bk. 
Hafız HUaeyin Ayvanaarayi,Aynı eser,II,a.182-18J;MUbahat 
s. KUtUkoğlu,Ayrq. makale,s. 114-115; İ.Hakkı Konyalı, 
Aynı ea!!,!:,I,141-149; Cahid ~altacı, Aynı eaer,a.470-474. 

49- Camiin kitabesi için bk. H.H.Ayvanaarayi,AYpı eser, II, 
183;İ.H.Konyalı,Aynı eaer,I,145. 



I 

, 

Dilindiği gibi bir evkafın gelir kaynakları, eeaa itiba
riyle iki tUre ayrılmakda idi. Bu gelir kaynaklarından birin
cisi, vakfın kurucusu olan kişinin kendi öz malından ayırarak 
vakfa bağladığı han, hamam, dUkkan, ev ve benzeri gibi yerler X 
idi. ikincisi 'ise, mülkiyyeti aslında Devl~it ~ resmi 
hizmetlilere, önce dirlik ve daha sonra temlik suretiyle, yani 
mülkiyyet biçiminde vakfa bağlanmış yerler idi. İkinci grupa . 

• 1 

giren yerler, dirlik sahipleri veyahut da sultanlar vaaıtaaiyle .... 
hayır sahipleı-inin kendi öz malları imiş gibi " T e m l 1 k 11 

yoliyle vakıflara verilmekde ve bunların mirilik nitelikleri 
kallonamaktaydıSO. ]'aka t vakfa ait : ,rlerin twn ·bir serbeatlik 
içinde bulur.unaları kesin bir kaide olduğundan, bu gibi temlik
lerde de, vala.f ve mülk sahipleri tam bir aerbeatlik içinde 
bıralo.lmakda ve böylece bu nevi yerler hukuk-ı şer'iyyeai ve 
rtiaum-ı örfiyyesi ile" m e f ruz ti' 1 - k a 1 em ve 
maktu' U' 1 - kadem II serbest mUlkler stattiailnde bu-

,.. A 

lunmakda idi. Bu bakımdan Devlet memurları, herhangi bir veaıle 
A 

ile veya vergi toplamak için buraları tahkik ve teftiş salahi-
yetine sahip değil idiler51• Bu çeşit vakfa veya mülke tahsis 

A 

edilen yerleri ellerinde bulunduran vakıf veya mülk sahipleri, 
toprağın sadece kuru bir mUlkiyyetine malik oldugundan, bura-

... A A A A 

larda bulw:ı.an re' ayadan toprak kirası olarak " M a l 1 k a n e 
A A A 

h 1 a e e e i" tabir edilen bir kira.almaktaydılar. Bu kira 
umumiyetle mahau.J.Un(hububat, bağ, bah9e, bostan ve kovan öşrU 
ile değirmen resmi) beşte,yedide veya onda biri olarak kabul 
edilmiştir. Bunun haricinde, toprak Uzerinde b.ulunan re•a.yanın 

A A A A 

" D ı v a n ı II adı al tında mahau.lUnUn onda birinden y""'rıeına -
,.., . 

1kadar yükselebilen toprak haracı ile, Qift, bennak, caba, ger-
,.., A A A 

dek, tapu, ağnam resimleri ve saire gibi örfı ve şer'ı vergile-
ri, Devlete vermekle ruUkellef tutulduğu görUlınektedir52 • 
--------------------
50-
51-

52-

Mustafa Akdağ, Aynı ~aer,II, 323-324. 
A A A A A 

ö.LUtfi Barkan, Mulikane-Dıvanı sistemi, Tllrk Hukuk 
tiaat Tarihi Meomuası,II(İstanbul 1939),119-120. 
ö.LUtfi Barkwı, Aynı makale,a.122. 

ve İk-



Daha Hnoe'dd zikretti~imiz gibi, Yeni-il'in bUyUk bir 
kısmının Sivas, Bozok, Divri~1 1 Malatya ·ve Darende'den tiJJlara 
taheıs edilen yerlerden ifraz edilerek teşkil edilmee153 ve 
Yeni-il'in 955(1548) tarihli kanun-namesinde, serbeatiyet Uza
re " M a l i k a n e " ve '' D i v a n i"ai ile birlikde, ·vakfa 
yani MihrUmah Sultan evkaf'ırıa54 ; 991(1583) t'arihli kanwı-nwnede 
ise, bir tarafı mUlk veya vakıf olan yerlerden 1/5 "M a 11 - ı 

A A ..,. A 

kan e "ve 1/5 de" D ı va n ı "hisaeai ile birlikde,vakf'a 
yani Atik Valide Sultan evkafına bağlarunası55 , buranın mezkur. 
vakıflara "Tem 1 i k" yoliyle verildiğini ortaya çıkarmakta
dır. Bu şekilde Temlik yoliyle bir evkafa bağlanan yerin, daha 
sonra başka bir evkafa da bağlanabileceğini ve bu gibi yerlerin 
bir evkafa bağlanmaa~dald. esas gayenin, mali bakımdan vakfın 
gelir kaynaklarını arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. 

,,. ,,. ,,. 
Daha sonraki tarilılerde de, Yeni-il'in Atık Valide Sul-

tan evkafına bağlı olduğu görUlmektedir. Mesela, Yeni-il'deki 
bazı cemaatlerin talıı·irini ihtiva eden eve.11-i Safer 1006(13 
Eylul-2JEJlulı 1597) tarihli defterde, Yeni-il'in yine Atik Va
lide Sultan evkafına bağlı bulunduğu kaydedilmiştir56 • Keza, 
Yeni-il'e aj.t 1010(1630-31) tarihli defter ile57 , 1051(1641-42)~ 
evahir-1 Şevval 1054(20-JO Aralık 1644) ve 106)(1652-6)) tarih-

,.. A 58 .... Aı 
lerini havı defterlerde , yine Atık Valide Sultan evkafına 
bağlı olduğu zikredilen Yeni-il kaz~sının, mukataaya verilerek 
idare edildiği belirtilmektedir. 
---~----~------- ---
53- Bk. a. 10-14. 
54- Bk. Ek !(1548 Tarihli Yeni-il Kanun-namesi). 
55- Bk. Ek II(l583 Tarihli Yeni-il Kanun-namesi). 
56- Tapu-Kadastro Genel MUdtirltiğU, Evk!lJ:,nr.2174, la. Bu defte

rin tavsifi için bk. a.31. 
57- BA, MAD,nr.14679,s.119,126-lJB ve muh. eh. Bu defterin tav-

aıfi için bk. a. J2. ,,. 
58- BA, MAD,nr.6159,s.4,162,202 ve muh.ah. Bu defterin tavaıfi 

için bk. a. 32-33. 



Diğer taraftan 17 Safer 1127(22 Şubat 1715) tarihli bir 
fermanda59

, Mart 1126(1714) tarihli hatt-ı hUmayun ile Usküdar' 
daki Atik Valide Sultan evkafından çıkarılarak: havaas-ı htimayu
na bağlandığı ve mırı tarafından idare olunduğu belirtilen Yenj 
-il haaaları mukataaaının, vakfiyyetten çıkarılmadan evvel, Yen 
-il haaaları gelirinden, mezbur vakıf tarafından ceyb-1 hUmayun 

için her aene Enderwı-ı hümayun hazıneaine 27.500 guruş teslim 
olunduğu zikredilmektedir. Yeni-il' in Mart 1126(1714) tarilıin,de 

vakıflıkdan çıkurılma sebebinin, bölgede konw.·-göçer bir halde 
A " 

yaşayan aşıretlerden bazısının şekavette bulunması; kapulu, ka-
" pusuz ve kara hırsız denilen levendlerin Devlet tarafından ta-

kibe uğradığında, vakıf olan Yeni-il'e sığınması ve Devlet me
murlarının vakfa herhangi bir zarar vermemek için, onlara karşı 
gerekli tedbirleri alamamasından ileri geldiği anlaşılına.ktadır6~ 
ÇUnkU, kendi zabitleri idaresinde II m i n k ti 1 l 1 ' 1 - v U · 
c u h " serbest olan Yeni-il kazasına, kendi zabitlerinden baş
ka herhangi bir kimBenirı mtida.hele edememea161 , Devleti böyle bil 
karar almaya zorlamış olmulıdır. l4'akat Yeni-il mukataasının, 

A A ... -" A 

1130(1717-18) tarihli bir hatt-ı hümayun ile yeniden Atık Vali-
de Şultan evkafına bağlandığı ve rikabiyye akçası olarak vakıf 

,. ... " 
tarafından yine Endertm-ı hUmayun hazınesine her sene 27.500 
guruş verildiği görlilınekt~ dir 

62 • 
1130(1717-18) ,tarihinden sonraki tarihleri muhtevi bazı 

vesikalarda da, Yeni-il'in yine ALık Valide Sultan evkafına 
bağlı oldu~ belirtilmektedir. Mesela, evail-1 Şaban 1141(2-11 
Mart 1729)b3, 24 Zilhicce 1151(4 Nisan 1739) 64 ve evahir-1 He-
--------------------
59-· TSMA, E.3595. 
60-· Silahdar JPındıklılı Mehmed Ağa, Nuaretnwne, İsmet Parmaksız-

oğlu eadeleştirmeai, II(İstanbul 1969),311. 
61- BA,M_!2,nr.48,e.J49,hUk.1025i ili, s.210-214. 
62- TSMA, E~l377. 
63- ATA, s.176-177. 
64- BA, Cevdet-Dahiliye,nr.1954. 



'.. . ' 

bıU'l-evvel 1176(10-20 Ekim 1762) turihlerinde65 , kazanın UakU 
dar'daki Atık•Valide Sultan evkafına bağlı olarak, mukataa yo-
liyle idare edildiği kaydedilmi~tir. .. 

Bununla beraber, 9 Zilhicce 1247(10 Mayıs 1832) 66 ve 15 
Zilka'de 1255(20 Oouk 1840) tarihli veaıkalarda67 , Darbhane-1 
A 

amire'ye bağlı olurttk emwı~tle zabt ve idare olunduğu gtlrillen 
Yeni-il kazasının, hangi turihde Darbhane-1 aınira•ye bağlandı
ğını teebit edemediğimizi burada belirtmeliyiz. 

B) XVI. ~ XVII. YÜZYILLARDA Yt'Nİ-İL İLE İLGİLİ 

TAHRİRLER VE BUNLARA GÖRE YENİ-İL KAZASININ 
İDAHİ rr~ŞKİLA~·r 

0amanlıltir, zaptettikleri yerleri, toprağın mUlkiyet ve 
tasarruf şeklini, vergi mikdar:uıı teabit ve tayin etmek makaa-

. " diyle mun tazanı olarak yazarlarda kı, bwıa " t a h r ı r " de-
nirdi. Bu tahrirler, bazı ender idtisnalara rağmen, umumiyetle 

68 ~ A 

otuz senede bir yapılırdı • Bunwıla beraber, padi@ahların tah-
ta geçmeai umumı bir ttihrir vesilesi teşkıl ettiği gibi69 , ve~g 
--~~----------------
65- !4.!, s. 216-217. 
66- liA, Cevdet-Zaptiye,nr.2412. 
67- BA, İrade-Dahiliye, nr.282,lef 1 ve 2. 
68- Ömer Ltitfi Barkan(TUrkiye•d~ İmparatorluk devirlerinin bUyU 

A A A A A 

nUfua ve arazi tahrırleri ve Hakan'a rnahaus istatistik def-
terleri, İiı'M, II/l(İatanbul 1940), 20) t,wırırlerin otuz-kırk 
senede bir yapıldığı fikrini ileri aUrmesine ·rağmen, Defter• 
dar Sarı 'Meluned Paşa(NesayihU' 1-vtizerÔ. ve' 1-Umera, nQr. V. 

L.Wright, London 1935,s.74) ile 1Utf1 ~a~a(Aaafnwne, İstan-
""" ' bul 1J26,s.24)'nın eserlerinde ve Kara Mustafa Paşa Lay:ı.ha-

.._.1(nşr. Faik Reşit Unat,Tarih Vesikaları Dergiai,sayı 5, - . 

-Jstanbul 1942, e. 462) 'nda otuz senede bir yapıldığı zikredil· 

mektedir. 
69- ö.LUtfi Barkan, Aynı makale,e.38. 



gelirinin herhangi bir sebeple artmaaı veya eksilmeei70 , daha 
Hnceden yapılmış olan tahrirlerde bazı WJu.laUzlUklerin görUlme
si71, reaya arasında ar;zi ihtilaflarınm meydana gelmes172 , 
memleketin b;zı kıaıuılarındaki ve hudut boylarındaki arazinin 
durumunda meydana gelen değişiklikler73 , bir bölgenin tahriri 

,.. ,.. 
esnasında defter harici olarak kalmış olan yerlerin yaniden def-
tere dahil ~dilııeai gibi eebepler74 , tahrırlerin umumiyetle~~ 
-~-------~----------
70-· ö.Ltitfi Barkan, Aynı makale,a.50. 
71- Bu hususta, 27 Receb 986(29 Eylul 1578) tarihinde, Delvine 

muharriri ve sabık Yeniijehir kadısı Mehmed'e gönderilen bir 
ntikümden anlaşıldığına göre, Manli~tır karyesi ahalisi, ta
aarrı.-ı.:t'ları al tında btü unan arazileı .. in, tahrir esnasında 
başka kimselere verilmesinden dolayı şikayette bulunmuşlar 
ve Qunun Uzerin~ yapılan ueulaUzlUğUn giderilmesi ioin, tah-

4Jllltıı A A A • 

rır edilen yerlerin adalet ve kanuıı üzere yeniden tahrır 
edilmesi iateruniştir(bk.BA,MD,nr.35,a.295,hük.746). 

72- Mesela, Kanuni Sultan SUleyman'ın Sigetvar'daki ttirbe-1 şe
rıfine vakfedilen arazinin, civar karye sınırları ile ka-

A ,._ 

rışmaaırıdan dolayı, reaya arutıında nıeydaıltl gtüen anlaşmaz-

lığın bertaraf edilmesi için, 29 Ramazan 986(29 Kasım 1578) 
tarihirıde, bölgenin tahriri yeniden ye.pılınıştı:ı:·(BA,Aynı def-

ter,a.J78,hUk.961). · 
73- 23 RebiU'l-ahır 987(19 Haziran 1579) tarihinde Budin Boyler-

,,.. A 

beyine gönderilen bir hUkümdeı "Mektub göndtsrUp Budin'e te.bi' 
,.. . 

eerhad sancaklarının bazısı şenlenilp nice wezra'alar karye 
olmuşdur ve ba'zı karyelere dahi ktiffur mUatevıi olmağla 
re'ayası per~kende olup mezari' olmanıağla tahrire muhtao 
olup hususu l•'Ulek, llatvan ve Sigetvar aancaklarıııın tahriri 
gayet lazım olup ••• " şeklinde, arazi durumunım değişmesi, 
yeniden tahriri icab ettirmiştir(BA, MD,nr.36, s.253, hilk. 

666). 
74- Bk. Halil İnalcık 1 .§iıret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara 

1954, Giriş,a.XVIII. 



otuz seneden daha az bir zamanda yenilenmesini icab ettirmiş
tir. Aynı zamane 1, konar-göçer cemaatlerin harap ve boş alan
lara yerleştirilmesi esnasında da, bölgenin tahriri yapılır
dı 75. Bu gibi sebeplerin dışında, s1k aık yapılan tahrirlerin, 

A A A A 

reayayı taciz edeceği ve onlt1rlll Devlete karşı memnwıiyetsiz-
liğini mucib olacağı dUşUncesiyle, tahrirlerin sık sık yapıl
masından kaçınıldı~ı da görtilmektedir76 • 

Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak dUz~ninin temelini 
1 

teşkil eden tahrırler, kanunlaı~ iyi bilmekle maruf Nişancı 
(Tevkii., Tuğ.rai)•nın umumi. nezareti altında, Divan-ı HUmayull 
adına yapılırdı. Herhangi bir yerin talırıri yapılacağı zaman, 
önce bu işi idare edecek son derece itimada şayan, içtimai ve 

A A I' A A A • 

siyası mes'elelare vakıf, kanuu-ijinaa ve Imparatorluğwı kendi-
A A A 

sine mahsus nizamını her tarafa teşmil edecek bir tahrır emini 
(ilyazıcı, muharrir, muharrir-1 memleket, vilayet katibi) seoi
lirdi. Tahrır eıninlerinin yanında, yine son derece itimada va-
~ A A 

yan, ihtiyaca gör& bir veya daha fazla katib, tahrıri yapıla-
cak bölgenin kadıları, timar defterd;rları ve defterdar kethu
daaı bu ltµ1urdu. 

75- Mea~la, konur-göçer Danişınendlti 'l'tirkmenleri cemaatlerin·in 

Çöl-abad'a yerleştirilmeleri sırasında, onlara uygun top
raklar v,e mer'a verilmesi için, bölgenin tahririnin yapıla-

A A A 

rak~ yerleştirilmeler1 nusueunda, 1702 tarihinde Hamıd ve 
Karahiaar-ı Sahib sancbKları mutasarrıflarına emr-1 şerif 
gönderilmiştir(BA,~,nr.8458, s.196-199). 

76- Bu huauea dair 17 Zilka'de 986(15 Ocak 1579) tarihinde 

Kıbrıs Beylerbeyiaine yazıll;l.n bir htikUmdeı ".• •• cezire-i 
mezbu.re bir def'a tahrir olwunu~dur; mükerreren tahrir 
olunmak re'a.yayı ta'cız olmağın ••• " denilmekte ve wıoak 
kendi rıze.lariyle ti.ma.ra talib olanların tahrir olwıması 

A A A A A 

-ve tahrır-1 sabık mucebince tımar tevcıh ve tevzi' edil-
mesi emredilmektedir(BA,MD,nr.)6,a.75,htik.222). 



Tahriri yapılao~k bölge yeni zapt olunmue ise, Tahrır emi
ni ilk iş olarak idari teşkilatı kurar ve kendisine verilen emre 
göre, toprağı, padişah hauları, vezir, beylerbeyi ve sancak-beyi 

A A A A 

hasları. zeamet ve tımarlar, aelutin vakıfları, aıwne vakıfları 

ve mülkler olmak Uzere muhtelif sınıflara aylrırdı. Daha sonra 
maiyyeti ile birlikde, şehir, kasabu ve kHyleri birer birer do
la~an tahrir eminleri, buralürda oturwı wUkell~flerin künyeleri

ni, amme hizmeti görenlerin listesini, eller:lııdeki toprak mikda-
' 

rını, vergiden muaf var ise, hwıgi vergilerden ve ne sebeple mu-,.. 
af olduklarını yazardı. Bunun yanı sıra, topraklı ve topraksız 
köylU, evli.ve bekar, çok yaşlı, dul, alil, zanaat sahibi, 1roam, 
müezzin ve ruhban(papaz) olanlar da ayrı ayrı kaydedilirdi. Bwı
lardan başka, her köy ile cemaatlerin kışlağı ve yaylağı, yurdu, 
mer'aeı ve mezrQusı, yetiştirdiği UrUnlerin cinai ve yıllık 

A A A 

hasılatı, sahib olduğu hayvan sayısı, senede vermekle mUkellef 
olduğu vergi mikdarları yazılırdı. 

Tahz:ırler, '11ahrır eminleri ta.rafından ikmal edildikten 

ve merkeze döntildtikten aonra, eldeki mtisveddeler bir araya geti-
"' A A A A ~ A 

rilirdi. Yukarıda btilirtilen malumatı huvı ve aynı zamanda ide.rı 
teşkilatı gösteren defterlere" Mu fa asa 1 Defter -
1 e r " denir,di. Bw-ıun yanı eıra, bu mufassal defterlerden çıka-

" A A A 

rılan ve yalnız idarı teşkilatla köy isimlerini ve yıllık hasıl 
mikdarlarını gösteren daha muhtasar defterler de hazırlanırdı 

ki, buna da" Mu Cm e 1 Def t 8 r i "veya" İ Cm a 1 
Defteri" denirdi. Tahrir neticelerini gösteren bu defter
ler, Devlet topraklarının ana ve 88US kaydı olup, kanun hUkmUnde 
oldukları için " T a p u D e f t e r 1 " veya " tJ.' a p u - T a h

r i r Defter 1" olarak da zikredilmiştir. Bu defterler-
• dan istife.de etmek suretiyle, Ouınanlı İınpt1ra.toı .. luğu sınırları 

içinde bulunan her köy ve ka~abadaki yetişkin erkek nUfusu, ta
sarruf ettikleri toprak mikda.rını, her köyün kimin tımar veya 
vakfı veyahut da millkti olduğunu t~~pit etm~k milmktindUr. 



' 

Bugün bUyUk bir kısmı İstanbul Başvekalet Arşivi'nde, bir 
kıemı da Ankara Tapu-Kadastro Genel MtidtlrlUğU Kuyud-ı Kadime' 
Arşivi'nde bulunan bu defterlerden, araştırma konumuz olan Yeni 

l ' ,,. ... -i e ait ana kaynak mahiyetinde 5 defter mevcuttur. 
Bu açıklamalardan sonra, eimdi bölgede yapılan tahrırleri 

yani" Ta P u Defter l· eri "ni ve Yeni-il'in idari ,.. 
teşkilatını gözden geçirelim. 

1- 955(1548) Senesi Tahrıri ve Duna Göre Yeni-il'in 
·Teşkilatı ı 

Yeni-il ve hav-alisi ilk def'a evasıt-ı RebiU'l-ahır 
955(20-31 Mayıs 1548) tarihinde ·tahrir edilmiştir. Bu mufassal 
tahrir defter177 , 69 sahifeden ibaret olup, tamamı Yeni-il'e 
... ,.. ... ,.. 78 
aitdir. Defterin başında Yen:l-il'e ait bir kanun-name bulunup , 

A A A A A v 

bu kanun-namede reaya ile cemaatlerin verecegi vergiler ve oU-
rUmlerle ilgili hususlar bulunmaktadır. Defterin aonwıda ise, 
evail~i Ramazan 957(13-23 Eylul 1550) tarihinde teebit edilmiş, 
Yeni-il' in hudutnrunesi bulunmaktadır 79 •.. Tahrir hey' etinde, Der
gah-ı alı çavuşlarından Ali ,Çavuş, Bozok Sancak-beyi İsa Bey 
ile Yeni-il Kadısı Mevlana Muhyiddin ~farıdi'nin vazife gördüğil 
belirtildiği halde80 , defterin kim tarafından hazırlandığına 
dair herhangi bir kayda raatlanıla.ınamıştır. 

------~-------------
77- BA, TD,nr.262. 

- A A 

78- BA, Aynı deftcr,s.1-6 (Bu kanrm-name için bk~ Ek I). 
79- BA, Aynı d~fter,e.67-69 (Bu hudutname için bk. Ek III).Hu

dutnwnenin teebitinde vazife alan ve vazı.fesini başariyle 
yerine getiren Rum çavuşlarından 4.000 akça tımam mutase.r-

• A A 

rıf Muatafa'ya, Bozok Sancak-beyi Iaa Bey'in arzı mucebin-
ce 2050 akça buyurulmuştur(Bk.BA,KK,Ruua,nr.209,s.94). 

80- BA,~,nr.262,s.67. 

,. 



Bu defterde kaza olarak teşkil edilen ve nereye bağlı 
olduğu belirtilmeyen Yeni-il• in, ·Yeni-il 81 , Aşudlu( _;j.,,!- ı ) 82 , 
A v K 11 8) 84 A • gça- a a ve Mancınık nahiyelerinden mtiteşekkil olduğu 
belirtilmektedir; bu nahiyeler, bundan sonraki defterlerde de 
olduğu gibi, l::: -.,111 bir merkeze sahip olmaksızın, coğrafi ve 

idari manada bir mıntıkayı ioine alıyordu85. 
Yeni-il nahiyeai. bugUn Sivaa'a bağlı kaza merkezi olan 

Kwıgal ile bu kazaya bağlı Kavak, Deliktae. Çetinkaya ve Kuşka~ 
yası bucaklarının bulwıduğu bölgeyi; Aşudlu nahiyesi ise, yine 

bugUn Sivas'a bağlı kaza merkezi olan Divriği'nin batı tarafla
riyle. bu kazaya bağ~ı Sincan bucağının bulwıduğu yerleri ve 
Kangal' ın doğusu ile Kangal' a bağlı Alaca-Han ve Çet inkaya bu

cııkların~ bulunduğu havaliyi içine almaktayd:t. İsmine sadece 

bü Ut,fterc.e rastlanan Ağça-Kal'a nahiyesi de. bugün Kangal'a 
ba~ı bucEk olan Alaca-Han'a bağlı Ağça-Kal'a köytinUnUn bulun
duğu btllgeie yer alıyordu. Keza, bundan sonraki defterlerde 
ismine raatlanılwnayan Mancınık nahiyesi dahi• bugUn Kangal'ın 
gUneyinde olun ve buraya bağlı bulunan Mancınık köyü ile Kan
gal kazası ar:asındaki mıntıkada teşkil edilmişti. 

81- BA, TD, nr.262,a.7-27. 
82- BA, Aynı defter,s.27-J4. 
83- BA, AY!J:ı doft~,s.34-35. 
84- BA, ~ defter,a.35-41. 
85- "Nahiye" deyimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda, "Nahiye-i Rum 

(M.Tayyib Gökbilgin• 15 1 ve 16y u1:1ırla.rda Hum eyaleti, Va

kıflar· Dergiai,VI.19(5, 511 Aynı yazar. XV-XVI. asırlarda 

Edirne ve Paşa Livası, İstanbul 1952,a.8)", "Nahiye-1 
liuaay'btn tabi'-1 nahiye-1 Mardin der liva'-1 Amid(Nejat 

Göyünç, XVI. yuzyılda Mardin aanoağı.iatanbul 1969,s.38, 
..... 1 #it, ~ 

nv "' 12)" ve "Kovana nwıiyesi ve ke.ndiliine tabi Yağmurderesi 
nahiyeai(İemet Miroğlu.XVI. yUzyılda Bayburt eancağı,İstan~ 
bul 1975,s.27)" misallerinde de olduğu gibi,cihet,taraf, 
bölge ve hatta vilayet karşılığı olarak kullanılmıştır."Na-



2- 991(1583) Senesi Tahriri ve Buna Göre Yeni-il'in 
Teşkilatı ı 

Yen1-11'1n mufassal olarak evaeıt-ı Muharrem 991(5-15 Şu
bat 1583) tarihi~de yapılan ikinci tahriri olan bu defterin iki 
nilahası mevcuttur. Bu nUahalardan birisi İstanbul Bauvekalet 
Arşivi'nde86 ve aynı tarihde yazılmış diğer bir nUehaaı da, 
Ankara'da Tapu-Kadastro Genel MUdtirltiğU Kuyiid-ı Kadime Arıi- i 

vi'nde bulwımaktadır87. İki defter de tarafımızdan inoeleı:ımiv 
olup, nUshalar arasl.]lda bir fark bulunmadığından, oalı@maları-

"" "" mız esnasında Başvekalet Arşivi'ndeki nUeha kullanılmışt~r. 
Tetkik konusu olan defter, 351 aahifeden mUteşekld.l olup, tama-. / 

nı Yeni-::.l'e aitdir. Defter, Asitane-1 Sa'adet'de Baş-defterdar 
· . 88 •>lan Ibrıı.him Efendi tarafından hazırlanmış olup , baş tarafın-

da Yeni-:.l' e ait bir kanuıı-name bulunmaktadır89 • Reayanın ver~
oeği vergiler ve oUrUmlerle ilgili huauaları ihtiva eden bu ka

nun-name, dah~ önce Ankara nUshasından_naklen neşredilmişt1r90 • 
Defterde ayrıca, evasıt-ı Şa'ban 990(1-10 Eylul 1582) tarihinde 
teabit edilmiş, Yeni-il'in hudut-namesi bulunmaktadır91 • 

86-
87-
88-

, 89-
90-

91-

hiye" deyimi hakkında daha fazla malumE;Lt için bk. M.Tayyib 
Gtlkbilgin, Nahiye, İslam Ansiklopedisi, IX,37-391 Halil 
İnalcık, Adaletnamelar, Belgeler, TUrk Tarih Belgeleri 

o 

Dergisi, II(Ankara 1967),76-77. 
BA,!],nr.604. ... ... 
Tapu-Kadastro, Kuyud-ı Kadıme, TD,nr.138. 
BA,TD,nr.604,a.344. -
BA,Aynı defter,e.1-7 •. 
ö.LUtfi Barkan, Kanunlar, e.75-86. Kanun-namenin İstanbul 
Başvekalet Arşivi'ndeki nUshası için .bk. ık II. 
BA,TD,nr.604,a.344-345. Bk. Ek. IV. 
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A 

Bu tarihde Sivas sancağına bağlı olduğu kaydedilen Yeni 
-11 kazası92 , Kara-Tonus( ..,-_;,..; "_; )93 Zamantu( _,_, ı.,ı )94 , 

95 96 ' . Yeni-il , GUrUn ve Aşudi(Avudlu)97 nahiyelerinden teijeklcUl 
ediyordu. Nahiye isimlerinden de anlaşılacağı Uzere, 955(1548) 

A A ,._ ,._ 

tarihine nazaran, bu tarilıde Yeni-il kazasının bUnyesinde baz;ı. 

değişi_kliklerin yapıldığı görUlmektedir. 955(1548) 'de ismi zikre
dilen Ağça-Kal'a ve Manoılık nahiyelerinin ismi, 991(1583)'de 

A 1 

zikredilmemig; buna mukabil Kara-Tonue, Zamantu ve GUrUn nahi-
yeleri teşkil edilmiştir. 

BugUnkti Şarla.şla ilçesi ile bu ilçeye bağlı Altın-Yayla , 
ve Akça-Kışla bucağını ve Sivas'a bağlı Ulaş bucağı civarını 
içine alan Kara-Tonua nahiyesi, ismini, Şarkışla'nın kuzeyinde 
bulunan Kara-Tonus dağlarından almış olmalıdır98 • Nahiyenin 
955(1548) tarihinde iamiııe tesadüf edilememesine rağmen, 991 
(1583)'de kendisine bağlı yerlerin bazısının, 955(1548)'de Bo
zok livasından ifraz edildiği görUlmektedir99 • Bu bakımdan, 
991(158J)'de kendisine bağlı bazı yerlerin, 955(15ı8)'de Bozok 
livasından ifraz edilerek hiO bir nahiyeye bağlı olmaksızın. 
Yeni-il kazası içinde zikredilmesi, nahiyenin 1 955(1548)'den 
biraz sonra teşkil edildiğirJ.i ortaya çıkarmaktadır. BugUnlcU Gü
rün kazası ile bu kazanın kuzey-batı ve kuzey-doğu taraflarını 
içine alan GUrUn nahiyesinin, 954(1548) tarilıli Divriği tapu 
defterinde~ Divriği livasına bağlı nahiye olduğu görUlmektedir10C! 
--------------------
92-BA,1]2,nr.604,a.ıo. 

93-BA,Aynı defter,a.238-258,333-334. 
94-BA,Aynı defter,a.258-264. 

1 95-BA,Aynı defter, s. 264-287, 296-301, 316,320,322, 329·, 331-339. 
96-BA,Aynı defter,s.288-295,321,335,340-341. 
97-BA,Aynı defter,e.30l-)J2,334,J37,339. 
98-Bk. Tezin sonundaki Yeni-il Kazası Haritası. 
99-BA,~,nr.262,s.66. 

100-BA,1_!2,nr.252,e.189-203. 

• 
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Bu bakımdan bu nahiyenin de, 991(1583)'de Divriği livasından 
ifraz edilerek, Yeni-il kazasına dahil edildiği anlaşılmakta
dır. Zamantu nahiyes~n~ ise, ~kendisine tabi köy isimlerinden 
de anlaşılacağı Uzere, cemaatlerden teşekkUl etmiş olduğundan, 
Yeni-il kazasının hangi bölgesinde teşkil edildiğini ve 12 Zil
hicce 934-25 Receb 936(28 Ağustos 1528-25 Mart 1530) tarihinde 
tertib edilen Maraş tapu defterinde, Maraş'a bağlı nahiye olan 
Zamantu nahiyesi ile bir ilgisi olup olmadığı hakkında şimdilik 
bir şey aöyleyemiyeceğimizi belirtmeliyiz101 • 

3- 100&(1597) Senesi Tahrıri ı 

Ankara'da Tapu-Kadastro Genel MUdUrlUğU Ar@ivi, Evkaf 
. kısmında bulunan ve 19 varakdan ibaret olan bu defter102 , Yeni 

-il'deki bazı cemaatlerin tahririni muhtevıdirlOJ. Evail-i Sa

fer 1006(13-23 Eylul 1597) tarihinde tanzim edilen defter1n104, 
kim tarafından hazırlandığına dair bir kayda tesadüf edilememe
sine rağmen; Yeni-il Kadısı Nurullah'ın marifetiyle hazırlandığı 
anlaşılmaktadır105 • 

Bahie konusu defter, daha önce de belirttiğimiz gibi, 
,-. ,._ A ,.. '°' A 

sadece bazı cemaatlerin tahrırini ihtiva ettiğinden, bu tarihde 
A AA~ A ,.. A 

kazanın idarı teşkilatına dair malumat verilememiştir. 
----------~--------.. 

101- BA,!,!?,nr.142,s.348-398. 
102- Tapu-Kadaetro,Evkaf,nr.2174. 
103- "Defter-1 ba'zı re'aya tabi'-1 haaha-y~ Yeni-il 'an evkaf-ı 

merhume ve mağfurUnleha Valide Sultan-ı Murad Han taba ae
rahu ki ••• "(Tapu-Kadaetro, Aynı defter, lb). 

104- "Suret-1 defter-1 cedit-i mufaaaal-ı hakani budur ki, nalµ 
oıundu., tahriren fi eva.11-1 ş ehr-1 Saferü' 1-muıaffer min 
şUhur eene sitte ve elf"(Tapu-Kadaatro,Aynı defter,l9a). 

105-"Harrerebu ma fihi bi-ma'rifet-1 Nurullah el-Kadı-1 Yeni-il" 
(Tapu-Kadaetro,Aynı defter,19a). 

-



4- 1040(1630-31) Senesi Tahriri ve Buna Gcn-e Y•ni-il'in 
Teşkilatı ı 

Maliye defterleri tasnifinde bulunan bu defter1n106, baş 
kısmında, özellikle cemaatlerin kaydedildiği kısımda ve belki 
de sonunda bir kısım yaprağın kopuk olması sebebiyle, tertib 

A ' 

tarihini teabitto gllçlUk çekilmektedir. Bununla beraber muhte-
lif sahifelerde geçen 1040(1630-Jl) tarihinden107 , defterin 
Sultan IV. 14urad devrinde tertib edildiği anlaşılmaktadır. Bu_ 

durumu_ ile 250 sahifeden ibaret olan defterin, başı ve belki de 
sonunun eksik olması dolayıeiyle, kim tarafından hazırlandığı 
tesbit olunamamıştır. 

Bu defterde de. Yeni-il kazasının bağlı olduğu sancak be
lirtilmeksizin, Yeni-11108, Tonua(Kara-Tonus) 109, GUrUn110 ve 
Aşudi(Aşudlu) 111 nahiyelerinden meydana geldiği kaydedilmiştir. 
991(1583) tarihine göre, aadeoe Zamantu nahiyesinin ismine tesa-

A ~ A - v dtif edilemeyen kazanın, idarı teşkilatını korudugu görülmekte-

dir. 

5- 1051(1641-42), 1054(1644) ve 1063(1652-53) Senesi 
Tahriri ve Buna Göre Yeni-il'in Teşkilatı ı 

Yen1-11'1n 1051(1641-42), evahir-1 Şevval 1054(20-JO Ara
lık 1644) ve 1063(1652-fj) tarihlerinde yapılan Ug tahririni 
----------~---~-----
106- BA,~,nr.14679. 

t 107- "Öşr-i gılal-ı karye-1 Al tun Değin 'an hawıa-yı Yeni-il 
•an evkaf-ı şerife merhume Valide Sultan ••• 'an vacib 
sene l040"(BA,Aynı defter,a.124)a "Öşr-1 gıla.1-ı karye-1 
Kaya~Pınar •an haeha-yı Yeni-il 'an evkaf-ı şerıfe-1 mer
huıne· Valide Sultan ••• 'an vacib sene 1040"(BA,Aynı defter, 
s.127), ayr. bk. Bt,Ayp.ı defter,s. 128-133. 

108- BA,Aynı defter,a.148-174. 
109- BA,A:ypı defter,s.174-185. 
ııo- BA,Aynı defter.,s.185-200. 
111- BA,Aynı defter,s.201-216. 



• 

' 

,. 

A 

ihtiva eden bu defter, Maliyeden Müdevver Defterler tasnifinde 
bulunmaktadır112 • 1~159. sahifeleri arasında bulunan birinci ,.,. 
tahrırde, Yeni-il mufassal olarak tabi cemaatler vo meakun yer-
leri ile b~raber tahrir edilirken, 162-199, sahifeleri arasında 
bulunan ikinoi tahrirde, perakende ve perişah bir h~ldeki cema
atler ile Yeni-11 kazasına tabi köylerin hububat öşrU mukataası 
ve 201-244,sahifeleri arasında bulunan UçtincU tahrirde ise, m~y
dana gelen b~ salgın hastalık Uzerine, nUfusun noksanını teabit 

A A A 

etmek gayesiyle yalnız meskwı yerler tahrır edilmiştir. Yeni-11 1 -

in l-199. stih1!el~r1 arliaını ihtiv~ udön twırırinin yani 1051 
(1641-42) ve 1054(1644) seneleri tahririnin Osman Ağa tarafından 
yapıldığı belirtilmesine rağmen113 , 1054(1644) tahririnin, Yeni 
-il voyyodaaı Mehmed Ağa'nın tahririne mtiateniden Osman Ağa ta-

' A 114 
rafındar. vUcudü getirildiği anlaşılmaktadır • 201-244. aahi-

1 A A 

:\>eler aı=aaında bulunan 1063(1652-53) senesine ait UçUncü tahrı-
, · 115 
ı·i, Yen:1-·il Voyvodası Abaza Hasan Ağa tarafından yapılmıştır • 

A A 116 
- 10~1(1641-42) tarihinde Yeni-il kazasınıni Yeni-il • 

Tonua(Kar~ı-Tonua) 117 , Aşudi(Aşudlu) 118 ve GtirUn t~~ nahiyelerin
den, 1063(1652-53)'de de yine Yeni-11120 , Ton~a121 , Aşud.1122 ve 
GUrun123 nahiyelerinden müteşekkil olduğu belirtildiği halde, 
kazanın hangi aanoağa bağlı olduğu belirtilmemiştir. 
~-------------------
112- BA,M!!2,nr.6159. 
113- BA,A;m_ı defter,a.201. 
114- BA, A "'mı defter,~.162,177. 
115- BA,Aynı defter,e.201. 

116- BA,Ayn.ı -- defter,a.104-118. 

117- BA,!Jrnı defter,a.119-125 • 

118- BA,AJ"'Tlı defter,a.125-136. 

119- BA,~ı defter,s.136-143. 

120- BA,!ını defter,s.202-215. 

121- BJ.,A~ı defter,e.216-221. 

122- BA,A:i:nı defter,s.222-231. 

123- BA,Aynı defter,s.231-244. 

-



. 6- 1063(1652-53)'den Sonra Yeni-il Kazasının İdari 
Vaziyeti : 

Osmanlı Devleti'nde muhtelif vilayetlere bağlı olan ka
zaların idari vaziyetlerine dair toplu malzemenin az oluşu se
bebiyle, Yeni-il kazaeınm 106J(l652-53)'den sonraki idari du
rumuna da temas lUzumunu hissediyoruz. 

Yeni-il, 1184(1770-71) tarihli idari teşkilata ait bir 
yazmada, Sivas sancağına bağlı kaza olarak görUldUğU.124 gibi~ 
1191-1201(1777-1786/87) yılları arasındaki Malikane kayıtlarını 

A • A A 

ihtiva eden defterin başındaki Osmanlı Imparatorluğu•nun idarı 
teşkilat~ın verildiği bi~ listede de,"K aza' - 1 T Ur k-

""' • V A 

m an - ı Yeni - 1111 adiyle yine Sivas'a baglı kaza olarak 
gii•:3terilmı ,ktedir125 • Keza; XIX. yUzyılın başlarında Osmanlı ida-

~. • A A ,ııı. 

rı teşkilı.tına ait bir risalede, "T Ur km an - ı Yen 1 
- i 1 11 ad: ;:,le Sivas•a bağlı bulunduğu, GUrUn, Kangal ve Haleb 
TUrkmenleJ ·i 'nin de aynı kaza dahilinde yer aldığı belirtilmek
te dir126. 1264(1847-48)'den l27i(l854-55) tarihine kadar gelen 
Devlet aa:namelerinde, yine Sivae'a bağlı kaza olduğu görUlen 
Yen1-il 1 in127, bW1dan sonraki tarihleri ihtiva eden salnameler
de, Sivaa'a tabi kazalar arasında ismi zikredilmemektedir. ÇUn
ki\, kaza dahilinde bulunan Yeni-il TUrkmenleri'nin, 29 Şevval 

\ A A 

1271(15 Ttmmuz 1855) tarihli bir vesıkada, Bozok sancağındaki 
So::-gwı, A~ dağ, Karahiear-ı Behremşah ve Boğazlıyan' a kadar ge-
-----------------~~-
12,~- İemajl ErUnaal özel KUtUbhaneai'ndeki nüsha, a.60. 
12~- BA,!112,nr• 9550, s. 4. , . 
1126- İzzet Tan, XIX. ytlzyıl başlarında Osmanlı idari teşkilatı

na dair bir risale, t.U. Edebiyat Fakültesi, Tarih BöltimU 
Mezuniyet Tezi, Tarih Semineri KUtübhaneei, Tezler, nr •. 
1661,~e. 10. 

12•·,_ Devlet Salnamesi, sene 1264, s. 117-118; sene 1265, s. 801 

sene ~.266, a. aoı sene 1267, s. 731 sene 1268, e. 72; sene 



lerek, mezkur yerler~ iskan edildiğinin kaydedilmesi 128, .bugUn
kü Sivaa'ın. gUney kısmını teşkil eden kazanın lağvo41ldiğin1 
ortaya çıkarmaktadır. Bu arada, Yeni-il'in 1272(l855~56) 1 den 
1274(1857-58) tarihine kadarki salnamelerde, "A ş i :r, o t - 1. 
Yen 1 - i 1 Kaymakamlığı, maka r r • Sun
g u r 1 u'' adı ile Ankara livasına bağlı kaza olarak zikred.11-

129 , 
mesi • Yeni-il 1'Urkmenleri'nin bUyUk_bir kıemının, bugUn 
Çorum•a bağlı kaza olan Sungurlu'ya kadar geldiğini ve burada 
kendileri.ı.~e yeniden kazai bir statü verildiğini ortaya oıkar
maktadır. Yine bu arada, 15 Cumade'l-ula 1275(21 Aralık_l878) 
tarihli bir vesikada, Yeni-il kazasının lağvedilerek, Yeni-il 

A ~ A 

Türkmenleri'nden olan cemaatlerin maskını buluudukları vilayet 
ve kazalara ilhak olwıduğu belirtilmesine rağmenlJO, 1276(1859 
-60) 1 dan 1282(1865-66)•ye kadarki aalnwnelerde, yine 11A e i-:-
r et.- 1 Yen 1 - il Kaymakam 1 ığı, maka r 
r ı Sungur l u11 adiyle, Ankara livasına bağlı kaza olduğu 
görUlmektedir131• Yeni-il kazasının bu son tarihden sonra ismi
ne teaGdüf edilememesi, kazanın mezkur tari.udeu ~onra tamamen 
lağvedildiğini göstermektedir. 

1269, a. 74; sene 1270, a. 81; sene 1271, s. 70. 
128- BA,Cevdet-Dahiliye,nr.599,lef 1. 
129- Devlet Salnamesi, sene 1272,a.93; sene 1273, a. 99; sene 

1274, s. 107. 
130- BA 1 Cevdet-Dahiliye,nr. 512i. 
131- Devlet Salnamesi, sene 1276, a. 1.37; utma 1277, a. 142J 

sene 1278, a. 143; sene 1279, s. 150; sene 1280, a. 174; 
aene 1281 1 s. 178; sene 1282, e. 166. 



7- Yeni-tl Kazasın:ı.n İdareai Hakkında . ı 

Yeni-il kaz~ı.sınm idaresi ile mUkellef vazifelileri topıu 
olarak. teebit ~de>ilmek, ancak muhtelit vesikalarda ve kaynak
larda verilen ~,ıal ;.matın bir araya getirilmesi ile m:UmkUndUr. 
Her ne kadar, Osm;~Jılı İmparatorluğu'nda bir kazanın idaresi 

A 

ile vazıfelendiri.LmiQ kimselerin kimler olduğu ·hakkında biline~ 
çok şey varsa da, burada do~dan doğruya reamı kaynaklardan 

.... 
vazıfelilerin tee·~iti ve bunların diğer bilgilerle tamamlanroaeı 
yolwıa gidilmeein:l.n daha faydalı olacağ:ı. dU@UnUlmU@tUr. 

K a d ı ~ :Bilindiği gibi kadılar, bulunduğu kazanın idari 
ve adli yetkil:i.sid.1r132 , . Yeni-il' in ilk kadılarından biri, 955 
(1548) tarihli Yeni-il tapu defterinde ismi belirtilan 14Uhyiddin 
Ef'end:t133 olup bu zatın gurre-1 Zilhicce 961(28 Ekim 1554) :ta
rih~_ıııde dahi kııdılık hizmetinde bulunduğu görUlmekt ed1r134. Evô.
hir-i Saf er 991 \( 30 Aralık 1589-8 Ocak 1590) 'cW; AbdUlmuhyi l:35 • 
eva11-1 Saf er : .006 ( l.3-23 .Eylul 1597) 'da Nurullım136 · ve evas:ı. t-ı 
Şevval l:146(17 .. 26 Mart l734)'da ise Seyyid Ebubelcir'inl)7 Yeni 
-il'de kadılık yaptıklan belirmektedir. 

~ Voyvoda ı Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan almıg 
olduğu idari bir mUeuseae olaıı voyvodalığın, Osmanlı idaııi 
sisteminde muhtelif anlamlar tauıdığ:ı. v• bwıların idare •ttik-

. A A A 

leri yerlerin, ht:.,vaes-:ı. hUaıayuna, sultanlara, beylerbeyi-
A A A 

lerine, vezırlere 'V'tt eanoak-beylerine ait araziler olduğu gH-

--------------------t . 

·132- Kadıların vazifeleri hakkında daha geniş malUDlat ivilı bk. 
A ~ A~ A 

Mustafa Akdağ, TUrkiye'nin iktiead~ ve iQtimaı tarihi, II, 
• ( j ' 

63-75 •. 
133- BA,,!R,ur.262,e.67. 
134- BA,~,ıır.I,s.296,~Uk.1213. 

135- BA,~,nr.65,s.227,hUk.956. 
136- Tapu-Kadastro, Evl:af ,nr.217 4, 19a. 
137- ATA, s.19). -

• 



Ulm kt di 138 "• · ,.. ,.. 
r e e r o 'hıyin edildikleri vilayet, şalı++ ve ·nahiyeıer-

,.. A A A • ~ •, fııt • . 

deki umum1 aaayış ile emntyeti temin etmek, haal~ı1idare et-
,.. " . . . . ' ' ..... 

mek, varide.t:ı.. toplamak gibi vazifeleri üzermd~-~ulun,duran voy-
. ı ı 'I . 1 

vodalar, aanoak-beyleri ve kadılar tarafından kontrol ~dilmek-
teydiler139. ·t•· • ' . ,'-: , . ~ 

Bunun yanı sıra, konar-göçer aşiretler, gerek hae·•şeklin-.., 
de ve gerekse oir sancağın vergi dairesine dahil olarak mukata~-

~ . 1 

ya verilmek a~retiyle idare edildiği zaman, başlıu-mda Devlet 
A • / ! ·,. ,~ 

tarafından tay in edilmiş 'bir voyvoda bulunuyordu~!. Ba@larında 
bulunduğu konar-göçer aşi~etlerin vergisini topi~y~n ve inzibat
larını temin eden voyvodalar, umumiyetle "T il;-' kime n v oy-

, . 1 ·, 

v o d a a J~" veyahut da 11·T U r k m e n a ğ a a • :ı..'' '· tsmiyle 
bilinmekteydilarl40. . . 

I 
A ~ A A 

Mevcut k.:ıyı tlar dah:J.linde, Yeni-il kazaa:uu.n Atık Valide 
Sultan evkafın:.\ bağlı olduğu 1040(1630-31) tarihinde, mukataaya 
verilmesiyle b3raber başına bir voyvoda tayin edildiği ve mez
kur tarihde Har3an Ağa'nın141 , l054(1644)'de Me}lmed Ağa'nın142 , 
1057(1647)'de Mustafa Ağa•nın143 , l058(1648)'de Abaza Hasan 
Ağa'nın144 ve uynı sene içinde Ak Ali Ağa'nın145 Yeni-il Ttirkmen 

138- N~jat Göy~nç, XVI. YjJzyılda Mardin sancağı,a.53. 
139- İ.Hakkı u~~unçarşılı,Oamanlı pevleti'nin Merkez ve Bahriye 

Teşkilatı,An~:ara 1948, a. 321,not 3. 
140- O.Orhonlu, A;~ıretler1 iskan teşebbUaü,a.18. 
141- BA,m,nr.14679,a.148. 
142- BA,MAD,nr.61S9,a.162 1177. 
143- TSMA,De.4166,fı,.l. 

~ 

l44- Abaza Hasan AE~a, Haydar-oğlu tayanının baat1rılmaaındaki 
~ 1 . 

başarısından c.olayı, Yeni-i1 Türkmen voyvodalığı ile mU-
kafatlandırıln.ıştır(MUoteba · !:J.gUrel, Abu.za Hasım Paşa is
yanı, İstanbul Unive;raiteai,.Edebiyat ~'akUlteai, Tarih Bö
lümU, basılmamış doçentlik tezi, İstanbul 1976,a.53). 

A A \ 

145- TSMA,De.4166,e.l; Vecihı, 'l'arih, SUl~ymaniye-Hwnidiye KU-
tilbha.~eai,nr.917,36b, Ak Ali Ağa, Ocak ağalarının Abaza 
Hasan Ağa'ya huaumetı sebebiyle, ayn1 yıl içinde Aba~a 



f 

voyvodalığında bıv .. uıduğu görUlmektedir. 1063(1652-5.3) tartliuı
de de voyvodalık v .. ~zi.fesinde bulunan Abaza ... Haaan Ağe14G, 3 ··.şev-
val 1063(27 Ağustos 1653) tarihine kadar bu va

1

zifedt. kalmıij147 
A ' ~·•· . ı ( • 

ve bu tarihden sonı·a Hadım Karındaşı Hasan Ağa 'ya Yenf,;,.11 v_oy-
vQdalığı ,verilmiştir148 • 'Yine mevcut k~yJ. tlara göre~' İvail~i 
Zilka'de 1108(22-31 Mayıs l697)'da Pehlivan-tada İsmail149 , 9 
R_eoeb 1130( 8 Haziran 1718)'1 de Viranşehirli Ahmed Ağa150 , ~ 
1728151 , 1758152 ve 1175(1761-62)'de153 Çapan-oğlu Ahmed Ağa, 

1 

Safer 1181(29 Haziren-28 Temmuz l767)'de Abaza Uehmed Paşa154 , 
l773'de Çapan-oğlu Ahmed Paşa'nın bUyUk oğlu ve Bozok-"pancağı 
mütesellimi Muetafu. Bey155 ve l 783' de iae Çapan-oğııj ~Ahmed Paşa! 
nın küçilk oğlu ve Bozok sancağı-mutasarrıfı Silleyme:q Be115~, 
--------------------

Hasan Ağa•nın yerine voyvoda tayin edilmiştir(Mücteba İl
gUrel, Aynı 88-!!:,,s.54). 

146-
147-
148-

BA,MAD,nr.6159,a.201. -Mücteba İlgtirel,Aynı eser,a.76. 
Naima,Tarih,V(İstanbul 1280),342. 
~ynı e~,s.76,not 48. 

149- m,a.114. 
150- BA, D-HMH-YTH, l numaralı kot. 

Ayr.bk. Mücteba İlgUrels 

151- Özcan Mert, !YIII. ve XIX. yüzyıllarda Çapan-oğulları, Ha
cettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Faktiltesi, 
basılmamış dol-:tora tezi,Ankara 1979, s.25. 

152- Özcan Mert,~ ı eaer,s.29_. !.Hakkı Uzunçarşılı iae, 1752'
den sonra voyı·odalık yaptığını zikretmesine rağmen, kesin 
bir tarih vernemektedir(bk. Çapan-oğulları, Be}leten, 
XXXVII::/150,Ar..kara 1974, 217) • 

t 

153- BA, D-HMH-YTH, l numaralı kot. 
154- BA,Cevdet-Zaptiye,nr.258. 
155- Özcan Mert,ını eaer,e.36-37. 
156- BA,!Q,nr.182,s.7,hUk.23-24. 

,. 

. \ ......... _ 



,, 

Yeni-il Tlirkmen ~oyvodalığını uhdelerinde bulundi.wmuşlp.rdır. 
A , . .- . 

Keza, Yeni-il' 4..... Darbhane-1 amire tarafındalı zabt .. va idare 
~ ' . ~ . 

olunduğu zamanlarda.da başında btr voyvoda qµlunma~ıaydı;mese-
la, Yeni-il' in Darbhane 'ye bağlı olduğu 9 Z~lhico~·, 1.24 7 ( 10 Ma
yıs 1832) ~a.rih:lnde SUleyman Efendi l57 ve 15'ı'zı11'!1~ de 1255(20 

Ocak 1840) tarihinde de Dergah-ı ali kapuou~baQıla~indan Elhac 
Hasan A~, voyvodalık vazifepui ifa etmekteyd,i.+er~58."T Ur .k
m en Ağa a ı" ismiyle b111netıiYen1-iljvQt,vodaları, Yeni-i 
il kazasının Kangal köyUnde ot~ktaydılar1~9 • , .. 

Voyvodalık mUeaseaeei,, ;·.,Kasım 1839' da ~ıan edilen Tanzi-
mat Fermanı ile lağvedilmiş V~ ·y-erine 1842 Martından itibaren 
"Kaza Mildirleri 11 tayin edilme7e başlanmıştır160~ :Bµıiunla bera
ber bu atatUnUn Yeni-il'de de tatbık edilip edilmediği hakkın
da, başvu.rduğumuz kaynak ve ted.kiklerde herhang~ bir kayda rast
layamadık. Ancak, mukataaya verilerek idare olunan ·ıeni-11':l.n, 

•" A .• 

zik~edilen 1842 Mart:ı..na kadar voyvodalar tara;tından· idare olun-
dutı tahmin olmıabilir. 

,. 
Uymak a m: Tanz:ı.mat•dan sonra Sanoak mutasarrıf-

larına 11 k aymak a m", kaza kaymakamlar:ı.na da 11m ti d 1 r" 
denilmeai~e rağmen1~1 , Devlet salnamelerinde Yeni-il kazası 
kaymakaml~k olarak kaydedilmiş, teabit edebildiğimize göre de, 
1264(1847-48) ve 1265(1848-49) t&riblerinde, saniyeden İsmail 

1 

---------·----------- . 
157- BA, C,:tvdet-Za.btiye ,nr. 2412 • 
158- BA,İ~ade-Dahiliye,n~.282,lef l ve 2. 
159- Halil Sahillioğlu, DördyP9U .,g1prad' ın Ba{&q4:1d seferi men

zilnameai(Bağdad aıferi harp jurnali) ,_Balgşıgr, TUrk Ta-
rilı Belgeleri Derg!ai,Iltl....C.(Ankara 1967),32-°"• . 

160- Musa Çadırcı, Osmanlı Titrfiyea~ yönetiminde yenilikler 1826 
-1856, Ankara Univereiteai, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakillteai, 
Yakınçağ Tarilıi KUrsUaU, baaılmwnıij doçentlik teai, Ankara 

' 1979,s.24,125. 
161- Bk.A.Cevdet Paşa, Ha'ruzat, yay.Yusuf Halaçoğ].u, İstanbul 

1980,a.122. 



, 

Bey•in
162

; l266(1849-50)1da H8oegalldan Rif'at Ef.end1 1n:i.n163; 
1267(1850-51) ve 1268(1851-52) tarihlerinde Mir1mi;ail İsm&il 

164 . - - '~ 165 
:Paşa 'nın ; 1269( 1852-53) 'da KapUQQ.-başı Halim ·Bey•,.in ı 1270 
(1853-54) ve 1271(1854-55) tarihlerinde Kapuou-baŞl.r~ıza Bey 1 -

1n166; 1272(1855-56) ve 1273(1856~57) tarihle~il}4e iapucu~başı 
Hilaeyin Ağa'nın167 ; 1274(1857~58) ie 1275(185a-89);tarihlerinde 
iae Miralay Murad b. HUaeyin Paaa•nw168 Yen1-1r•<1eil(aymakamlık 
görevlerinde pulwıduğu görUlmektedu-. 

Subaşı: Bilindiği gibi subaşılar, kadının buyruğu 
altında doğrudan doğruya bulundu~.yerdeki aoayal·dilteni sağla
yan kimeelerdir169

Q Yeni-il'iu wyvodta.lıkla ida~e olunduğu za-
- ' J. 1 . ·' 

manlarda, .mukataa yoliyle eub~ş~1lfU'ın da görev yapt+ğı görillmek-
A · ~• ' . i" A 'f ·• 

tedir. Mee 3la, 1040(1630-3:L) • da~;Jteni-il kazas:ı.nda iki aubaşı-
, A . ';·, •~ ,-. ı . A 

nıı: "'·azı:f e yaptığı ve birinin ke.zö dahilindeki meak\Ut. yerlerde 
ve C::! ğeri:ı:.i.n de konar-göçer cemaş.tlerin yaylakçıl:ıi japtığı 
ye.r:-..r..rde bulunduğu zikrad:i.lmekted~ı7o. 1051(~641-42) 'de de,mea-

" A . . ., .;. A ,, ' .. ,- A 

kurı :,erlerin teşkıl ettiği GUrUn nabiyeainde 'bir, Yeni-il nahi-
A · A 

yesi4de ikr, Aşudi nahiyesinde iki v~ Tonua_nab1yesinde iki au-
baş ın.ın hü~met te bulunduğu belirtildiği gibil ?.J., ce_maatlerden 

; ' 4· 

teşekkül eden nahiyelerde de, subaşıların vaz;ı.fe aldığı zikredil-
mektedir172. 
---------------------
162-

,.. 
Devlei Salnamesi, 

A 

163- Devlet Salnamesi, 

164- Devlei Salnamesi, 

165- Devlti 
,. 

Salnamesi, 

166- Devlet 
A 

Salnamesi, 

167-
A 

Devlet Salnamesi, 

. 
sene,1264,,a.117-118; ~~p.e 1265, s.80. 
sene 126~~a.ao. 
sene 1267,a.73; sene 1268,a.72. 
aane 1269, s. 7 4. 
aene 1270,~.Bl; aene 1271,s.YQ. 

r • 

aepe 127~,~•67; sene 1273.ö.66. 
A 

168- Devlet Salnamesi, aeııe 1274,s,741 aene 1275, s.7-L. 
. . , -

169- Mustafa Akda~,Avıı eaer,II,70. 
170- BA,M!Q,nr.14679,a.136,1)9. 
171- BA,M!Q,nr.6159,s.97-98. 
172- Bu nahiyeler hakkın~a bk. s.156. 



, 

lL2.. Y - b e Y i : Yeıii-il Tilrkınenler~ 'nden ·~olan büyük 

__ teşekktillerin başında idareci
1
olar~k bulunan· boy-b~ylerini'n 

kimler olduğu hakkında b:j.r kayda teeadilf :edil~m~mea•~ine rağmen, 
. ,. 

Rakka ve Haleb sancağındaki Arab aşiretlerin=4ı"· iati~a ve şeka-
vetlerine karşı bir aed teşkil etmek gayeaiyle-, '21 Oçak 1691' de 

A . ,, :'I' ·.• 

bazı konar-göçer cemaatlerle berabe~ Yeni-il~Tti~kmşrt!leri'nden 
bir kısım cemaatlerin iskana memur·oımas:i. ve ·bu·huıiµsa dair 

""' A ı.,/ 

mezkur tarihde Yeni-il TUrkmenler1•ne bağlı boy-beylerine hi-' 
ta.ben bir f armanın gönderilmea.1 l 7.3, bunların başında· idareci 

olarak boy-beylerir.,.in:· bulunduğunu göstermekte~ir. Boy-beyleri, 
boyu teşkil eden cemaatlerin pa,ş:ı.ndaki kethuda ve ihtiyarların, 

. ~ :· ? . ... 
o şahsı boy-beyi olarak kabul edeceklerine dair lfanaatları 

. ı A \: .! ·.· 

açıklandıkdan sonra Devlet tarafından tayin·eğ.il!mekde ve kendi-
le~ine bir beylik beratı verilroekfeyd1174• , 

,,ıl\ • " "' • Cemaat Ket huda a ı: Ye~i-il kazasında bu-
lunan konar-göçer cemaatlerin l:>~ında idarec1.~.oiarak kethudalar 

. , , . ... ' . 

gör3·1 yapmaktaydı. Başında bulunqukluı·ı cemaa,
1

~lerin vermekle 
müke1lef olduğu vergilerini Vakfa vermeyi taahhüt eden175 ve 
Yeni•-il kadısırun arzı ile Devlat tarafından onaylanarak gö
revlendirilen bu kethuda+ar176 ,· ~emaatleri içi~ .yararlı ve bu 

173- C.Orh~nlu,Aşiretlerj.· iskan teşebpüaü,a.5~-56. 
174- C.Orh)nlu,Aşiretleri iskb teşebbüsü,s.13. 

... ' . ,. 
175- C.Orht)nlu,Aşıretler! isk{H} xeşebbUati,s.14. 

176- Mesele, Ağça-Koywıltı cemaati' kethudası ol-an Halil I in ve
fatı üzerine, Yeni-11 Kadısı Muhyiddin'in mektubu ile ' ' ' ' 

yerine oğlu Ali, gurre-1 Zilhıoce 961(28,Ekim'l554) 1 de 
kethuda. tayin edildiği gibi(BA.~,nr.l,a.296,kıtik.1213); 

'. 1 '• 1 

Pehlivanlu cemaatinin'kelh~üal1ğı da, yine Yeni-tl Kadı-
sının arzı mucibince, selh-i RebıU'l-ahır 961(3 Nisan 
1554)'de Uğurlu'ya verilmiştir(BA,KK,Ruua,nr.211,s.24). 



. ' 

A . 

vazıfenin u.hdesinuen gelebilecek ki nıa.elerden Qaçiloiekteydi-177 . ~ . . 
ler • Kethuda seçiminde, cemaat menaublarınin .da tsnemli bir 

1 . 

rol oynadığı görUlm~kted1rl78. ~ 1 

Yeni - i 1 M H hafı! ı: 29 Cuuıade'l.:.uıa 996 
(26 Nisan 1588) tarihli bir veaikan+n, aynen "Yeni-11. mtµıafaz.a
aına Tanrıvermiş nam kimeane t~•ym olunup emri yae;ılup Mehmed 
Ağa•ya verilnıişdir" şeklinde bir kaydı ihtiva {3tmes1~79 , Yeni 

1 

A A A 

-11 kazasının mUhafızlığı.ile ilgili kimselerin de vazıfe aldı-
ğını göa~ermektedir. Mulıt-ewelen Yeni-il'in voyvodalıkla idare 
olunmadığı yani mukataaya verilmedj.ği zamanlarda tayin olwıan 
bu muhafızlar, voyvouQlarıh görevleri arasında -,bulunan emniyet 
ve inzibat işlerini aağlamakda idiler. 
-----~--------------

A A A 

177- Keza, .Horbendelil cemaatine ltetlıudu olan HWIJza b'akih içtin, 
A A 

Yeni-il KadıBı'nın " ••• yarar, maalahat-gUzar ve kethuda-
lık uhdesinden gel tir deyU. •. ''1lum etmt,siyle, 22 Şaban 
962(12 Temmuz 1555)'de berat verilmiştir(BA,KK,Ruua,nr. 
213,a.217). 

178- Mesela, evahir-i Safer 998(29 Aralık 1589-8 Ocak 1590) ta
rihli bir nişan-ı hümayunun "Yeni-il Kadısı AbdUlmuhyi 

A A ~ A A A 

mektub göndertip kaza'-i mezbura tabi' TohtemürlU nam cema•~ 
at ahalisi meclia-i şer'e gelUp bi'l-fi'il kethudaları 

~, A '1'tı, 

olan Bayram Hoca içlerinde bile olmadıgından ma'ada, ket-
hudalık uhdesinden gelm.eğ~ kidir olmayup, kethudalığa mU
te'allik olan umurları mu•atta~ kalup Kız~l Ali-oğlu da
rende Haawı içtin kadimden kethuda oğlu olup kethudalık 
hizmeti uhdesinden geltir yarardır deyU mezkur verilmek 

,. ... " ı: r~ 
reca eylediklerin arzetmeğin berat-ı hümaywı verilmişdir" 
(BA,!Q,nr,65,a.227,hUk.956) k~yd1nı ihtiva etme~i, kethu
da aeçiminde, cemaat ahalisinin de önemli .bir rolU olduğu
nu göstermektedir. 

179- BA,MQ,nr.64,a.220,hUk.570. 



Yeni - i 1 M y t eve l l i e i ı ~eni-~l kazaeı 
mahahllerinin rUsumu ile aair vergilerini japl~k ve bunları 
vakfın asıl mütevellisine teslim etmek Uzer~, 'bir mütevelli 

A A A · ' ! 

tayin edilmekteydi. Atık Valide Sıütan(Nurbanu'Sultan) vakfiyye-.. 
sinde, gayet dirayetli, emin, re•y ve fikir s~;pi1 '~ı zamanda 

A .__ ., 

emsali arasında mUtemayiz va~ıfla~1 olan kimselerden seçildiği 
belirtilen bu mUtevellınin, va~ifeBi karşılığ~nda. yevmi otuz. 

1 

dirhem aldığı belirtilmektedir; ayrlca mtiteveı~tı1n yanı.uda 
A \., ! A . llt, 

yevmı 15 dirhem alan ve yine emin, dirayetli ve ad~let-perver 
A A ı" ... ~ A c ;. ' 

evsafı haiz bulunan bir 4e husua·ı · katib vazıfe '1l.m'1ktaydı • 
.Uuhitt konuuu kuL1t.J1.u yahuı.da, _yevmi bt.HJt,r d1rh~m alan iki de 
yardımcı katib bulunınaktay:dı180 • . •·. 

M U b a ş i r : 
~ . A A 

Yeni-il'de vazıfe alan mUbaeirler hakkın-
da fazla bir malumata aahip olamamam:ı.za. rağ,nen, bunların konar 
-göçer hayat yaşayan cemaatlerin yaylak mahalleri olan mezraa 
ve yurtların, hangi cemaate ait ~lduğu hususunda görev yaptığı 

· 181 
anlaşılmaktadır • 

. 3u vazi :elilerin yanı sıra, kaza dahilindeki köylerde 
A n A A 

bulunan imam, köy kethudaaı ve· sair kimselerin de, bazı görev-
... ... A V 

lerinin olduğı·nu beli1•tmeliyiz. Meaela reaya, bug~ay, arpa v.a. 
gibi hububat mahsulU hissesini,, kanµnen anbara veya yakın bir 

pc1zara götU.rmemesi halinde, maha{llqen alı.nacak lıiase, köyUn 

imamı, kethudaaı ve ihtiyarlar:ı. ~ı,ı.fitiyle ölç4_lmekde ve yine : 
bunların marifetiyle anbara ve~a•Y~~ın bir vazarq götUrUlmekde 
idi 182 • . -~· 

'. + 

V A ... 

180- Ankara Vakıflar Genel MUdilrlUğU Arşivi,Atık Valide Sultan 
(Nurbanu Sultan) Vakfiyyesi,nr.138,e.101-102. 

181- Bk. Ek 11(1583 Tarihli Yeni-il Kanun-namesi). 
182- Bk. Ek 1!(1583 Tarihli Yeni-il Kanun-namesi). 



İ K İ N C İ B ö L U M 

YENİ-İL KAZASINDA NUFOs ~ YERLEŞME 

A) NAHİYELER VE TABİ KÖYLER 

Köy 1 er ı 955(1548) tarihli ilk tahrırde1 , Yeni-il 
A A 

kazasında meakün yerlerin az olduğu görUlmektedir. Bu durum, 
A A A 

kazanın yeni teşkıl edilmesinden ileri gelmiij olmalıdır. Mezkur 
A A A 

tarihde, kaza dahilinde 74 köy ve 109 mezraa olup, bunlardan . 
33'ünUn meskun mezraalar olduğu belirtilmietir. Kaza dahilinde 
bulunan köylerin 50's1 Yeni-il, 23 1 U Aşudi(~~udlu) ve 1 1 1 de 
Mancılık nahiyesine bağlı ~ulunuyordu. Bu köylerden Yenı-1ı•e 
bağlı ol~ 4 köy ve Aşudi·' y~ bağlı olan 1 kc:SyUn nüfusu kaydedil
memiş ve sadece hasılları veril.ıııiQt:ir. Mezraaların ise, JO'u 
Yeni-il'e, lJ'U Aşudi'ye, 16•sı Ağça-Kal'a'ya ve l9'u Manoılık'a; 
meskun mezraaların ise l4'U Yeni-il'e ve 19'u da Mancılık'a bağ
lı idi. 

Yeni-il'e ait 991(1583) tarihli defterde2, Yeni-il kaza
sında meskun yerlerin, ilk deftere göre daha 90k olduğu görül
mektedir. Bu durum, hiç şüphesiz, Yeni-il'in ilk tahrire göre 

A A A · ı 

daha geniş bir sahaya yayılması ve bazı nahiyelerin yeniden ih-
das edilmesiyle ilgili olmalıdır. Bu tarihde kaza dahilindek1 
mevcut köy sayısı 147 olarak belirtilmiştir. Bu köylerin 53'U 
Yeni-il'e, 47'si Aşudi'ye, ıo•u GUrUn'e, ?8'1 Tonus(Kara-Tonue)•a 
ve 9'u da Zamantu nahiyesine tabi idi. Bu arada Yeni-il nahiye
sine bağlı olan l köyUn hasılı verildiği halde, nUfueunwı veril
mediğini belirtmeliyiz. İlk tahrirde yer alan Manoılık ve Ağga 
-Kal'a nahiyeleri bu tahrirde Uga edilmiş; GUrUn, Tonus ve Za
mantu nahiyeleri ise yeniden ihdas edilmiştir. 
---------------~----
1- BA,!Q,nr.262. 
2- BA,~,nr.604 • 

.. _ 



1040(1630-31) tarihli defterdeJ, Yeni-il kazası dahilin
deki köy sayısı 143 idi. Bu köyler:lıı 55'1 Yeni-il'e, 48 1 1 A@u
di'ye, 25'1 Tonua•a ve 15'1 de GUrUn 1 e bağlı bulunuyordu. Bu 
köylerden Yeni-il'e bağlı 6, AQud1 1ye ba~ı J, Tonue•a bağlı 5 
ve GürUn'e bağlı 2 köyün hasılı kaydedildiği halde, nüfusları 
kaydedilmemiştir. 991(1583) tarihinde yer alan ?.aroantu nahiyesi 
ile bu nahiyeye bağlı köyler, bu tar:Uıde yer almamıştır. 

1051(1641-42) tarihli defterde iao4, Yeni-il kazasındak1
1 

köylerin 144 adet olduğu görUlmektedir. Bu köylerin 54'ü Yeni 
-il'e, 49'u Aşudi'ye, 26 1 sı Tonus•a ve 15 11 de GUrUn 1 e tabi idi. 
Bımlardan Yeni-il'e tabi 7, Aşudi 1 ye tabi 4, ~onus•a tabi 3 ve 

A ~ ,--. A.-

GürUn' e tabi olan l köyUn hasılları verildiği halde, nüfusları-
nın kaydedilmediği görülmektedir. 

1063(1652-53) tarihli defterde5, Yeni-il kazasındaki köy 
sayısı 136 adet olup, bu köylerin 50'ei Yeni-il'e, 48'1 A@udi'
ye, 24'U Tonua•a ve l4 1U de GUrUn'e bağlı idi. Mezkur köylerden 
Yeni-il'e bağlı olan 4, Aşudi'ye bağlı olan 2 ve Tonus•a bağlı 
4 köyUn nUfuau belirtilmiyerek, eadeoe hasılları verilmiQtir. 

Aşağıdaki tablo(bk. Tabloı I) dikkatle incelenecek olursa, 

1548 1583 1630-31 1641-42 1652-53 
"' Adı Köy Mezraa Köy Köy Köy Köy Nahiye 

A~xa-Kal'a 16 
A~udi 23 13 47 48 49 48 
GUrUn ,. - - 10 12 15 14 
Mancılık l ~6 -
Tonus 28 22 26' 24 , 
Yeni-il 50 44 53 55 54 20 
Zamantu - 9 

Yekuıı 74 109 147 143 144 136 

Tabloı I 

------------------~-
3- BA,ID,nr.14679. 
4- BA,ID,nr.6159. 
5- BA,~,nr.61Ş9. 



955(1548) t~ihine nazaran, 991(1583) tarihinde kazanın köy sa
yısının hayli artmış olduğu görUlmektedir. Bu durum daha ziyade 

A A 

ilk tahrıre nazaran, kaza uınırının genişlemeaiı daha önce mez~ 
raa kaydedilen bazı yerlerin,991(1583) 1 de köy haline gelmesi ve 
bu meyanda GUrUn nahiyesinin Divriğ1 1 den ifraz olunması ve Tonus 

A , 

ile Zamantu nahiyelerinin yeniden ihdas edilmi@ olmasından ileri 
gelmektedir. Böylece ~55(1548) 'de 74 olan köy sayısı, 991(1583)

1
•

de 147'ye yükselmiştir. 1040(1630-31) 1 da 143 olan köy sayısının, 
l051(1641-42'de 144'e oıkması ve l063(1652-53) 1 de 136•ya dUşmeai, 
kaza dahilinde bazı köylerde, ziraat yapan cemaatlerin, bir son-

"' raki tahrıı·de, o köyde bulunmamasından ileri gelmiş olmalıdır. 
Yeni-il kazasında bulwıan köylerin ve mezraaların nahiye

lere göre dağılışmı gördtikden sonra, bu nahiyedeki köylerin . 
muhtelit tarihlerdeki ntifuslarına, yetiştirdiği ürünlere ve 

. yıllık gelirlerine de temas etmek icab eder. Ancak burada hemen 
şunu belirtelim ki, bazı köylerin nUfus ve mahaulat durumu def
terlerde kayıtlı olmayıp, sadece yıllık haaılları verilmiçıtir. 
Aşağıda zikredilecek olan 226 adet köy, Yeni-il kazasındalcl. 
nahiyelere bağlı köylerin yıllık gelirleriyle birlikde, nüfus 
ve mahsulat durumları da belirtilmiş olanlardır. 

Yeni-il kazasındaki köylerin tetkikinde,955(1548) ve 991 
(1583) tarihli mufassal tapu-tahrir defterleriyle, 1040(1630-31), 
1051(1641-42) ve 1063(1652-53) tarihli Maliyeden Müdevver defter
lerden istifade edilmiştir. Tetkik konusu defterlerden anlaşıl
dığına göre, Yeni-il kazası köylerinin bir kıamı mUslUman, b~ 
kısmı hırietiyan ve bir kısmı da mtislUman ve hıristiyanların 
karışık oturduğu köyler olup, bu köylerin birkaoı hario, umum.1-

6 yetle ktiçUk köylerdi. Hazı_rlamı~ olduğumuz haritada , ia:J.ınleri 

değişmemiş olan köyler mUmkUn mertebe gösterilmeye çalışılmıQ; 
fakat buglln mevcut olmayan veya isimleri tamaınen değişmiş olan 
köyler, asılları bulunamadığı cihetle, aynı uekilde haritaya 
---------------~---- A 

6- Bk. Tezin sonundaki Yeni-il Kazası Haritası. 



geçirmek imkanı hasıl olmamı~tır. Bu bakımdan haritada yer 
alaıı köyler, uzun süre aynı adı taşıyan köyler olacaktır. 

Yeni-il kazasında nahiyeler ve nahiyelere tabi olan köy
ler, alfabetik sıra halinde şu şeld.lde bulwıuyordu: 

1- Ağça-Kal'a Nahiyesi: 

955(1548) tarihinde meskun yerleri hiç olmayan bu nahi
yede, 16 mezraa kaydedilmiştir. Daha sonraki defterlerde ise 
ismi zikredilmeyen bu nahiyenin, kendisine tabi bazı mezraala
rının, Yeni-il ve Aşudi nahiyeleı•i içindü zikredildiği görülmek
tedir. Bu baklllldan, bu nahiyeye bağlı olup, daha sonra meskun 

A 

hale gelen mezraalarını, ilerideki izahları kolaylaştırmak balo.-
mından, Yeni-il ve Aşudi nahiyeleri içinde kaydettik. 

A 

2- Aşudi(Aşudlu) Nahiyesi: 

955(1548) tarihinde 23 köy, 13 mezraaya s~ıip olan nahi
yenin, 991(158).)'de 4q köye malik olduğu görülmektedir. Nahi
yede 1040(16)0-Jl)'da 41, 1051(1641-42)'de 49 ve 1063(1652-53) 1 -

1 

de 4-i adet köy vardı. Köylerin tahrir defterlerine göre bulun-
.duğu şekil şöyle idi. 

Afşar o ık 7 : İsminden de anloşılacağı üzere, ~ynı 
isimli Türk oymağı mensupları tarafından te•aia edilen ve 1548 
tarihli Divriği defterinde, Divriği'nin Dumluca nahiyesine bağlı 
iken, Yeni-il'e kaydedildiği belirtilen köyün, 1548 tarihli Yen~ 
-il defterinde 4 caba, 13 bennak nüfusa sahip olduğu görülmekte
dir. 158) tarihinde 2 mUcerred, JO mUzevvec nUfua ile Kanuni 

AA A A ... 

Sultan SUleyman':ın damadı ve vezır-1 azwnı merhum RUstem Paşa 
A A A A A 

mUlkU içinde bulunduğu; malikane ya dıvwııainin vakfa verildiği 
-~--~---------------
7- BA,!E,nr.252,s.23-24; BA,,ll2,nr.262,s.28; BA,!Q,nr.604,e. 

316-317; BA,~,nr.14679,s.132 1 211-212; BA~~,nr.6159,s. 
129,146,152,157,196,225,231,242. 



kaydedilmiştir. Köy, 1630-Jl'de 9 bennak, 12 milzevvec; 1641-42'
de 11 bennak, 13 çift ve l652-53'de 12 bemıak, 13 çift nüfusa 

,,. 1 

malik olup, mahsullerini buğday, arpa ve hayvan ilrilnleri teekil 
etmekde idi. Geliri, 15481 de 932 ve 158J'de 564 akça idi; hubu
bat öşrU, 1630-3l'de İnallu, Koz-Viranı, Yıvalu ve Yalnız-SöğUd 
köyleri ile birlikde Sipahi Osman Bey ve Maksud Çavuş'a 3,5 
mild; 1641-42'de İnallu köyü ve YellUce mezraası ile birlikde 
2 müd, 7 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de İnallu köyU ve . 
Yelltice mezraası ile beraber Saruhan Halil'e 2 mUd mukabilinde 
iltizama ve 1652-53 1 de İnallu köyil ile birlikd1e J mtid mukabilin
de mukataaya verilmişti. ~öyde, 1548 ve 1641-42 tarihlerinde l 
ve 1652-?J tarihinde ise ,2 değirmen vardı. 

Bugün aynı isimle Sivaa•ın Divriği ilçesine bağlı olan kö
yün nüfusu, 1975 sayımına •göre .366 kişidir. 

Ağ ç a - K a 1 'a 8 ı 1548 tarilıli Yeni-il defterinde, 
Divriği'den ifraz edildiği belirtilen ve nilfusu tesbit edileme
yen köyün, 158J'de 82 mUcerred, 136 müzevvec; 1630-Jl'de 4 ben
nak, 6 milcerred, 13 milzevvec; 1641-42'de 35 çift, neferen 22 
ve 1652-53' de 33 çift ,·F)5 hane hıristiyan nilfusu vardı. Mahsul
leri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden ibaret olup, 1583 1 de 
.3990 akça gelire malikti. Hububat öşrü, 16J0-31 1 de Bektao, Kan
durga, Elçi-Atlu, Bulak, Taylu, Tavşan-Damı ve Doruk-Hanlu köy

leri ile birlikde Sipahi Mehmed Bey ve Muatafa'ya 5 mUdJ 1641-
42'de 6 mUd, 6 keyl mukabilinde mukataaya; 1644 1 de Abdülbaki 
Çelebi-zade Bekir Bey•e 6,5 mUd mukabilinde iltizam8 ve 1652-
53'de 4,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 16J0-31 1 de 
köyde bir boyahane bulunduğu v~ bu boyah8'J_enin 1652.:53'de 1000 
akça mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmektedir. Ayrıca,\ 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde köyde 4 de değirmen vardı. 

BugUn aynı isimle, Kangal ilçesinin Alaca-Han bucağına 
bağlı olan köyün, 1975 nüfus sayımına göre nUfueu 721 kişidir. 
--~-----------------
·a- BA,!]2,nr.262,a.66ı BA,1,!2,nr.604,a.324-326; BA,!!,!2,nr.14679, 

s.lJ0,140,213-214; BA,fil,nr.6159,s.135-136,146,151,157, 
195,230-231,242. 
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Ak - Carda k 9 : 1548 tarihli Yeni-il defterinde ,.. 
ismine teaadUf edilemeyen köyUn, 158J'de 4 mücerred, 14 mUzev-
vec; 1630-)l'de 7 'bennak, 8 mUzevvec; 1641-42'de 4 bennak, 10 
çift ~e 1652-53'de 2 bennak, 9 çift nüfusu vardı. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan Urünlerinden ibaret olup, 158J'de 1312 

· akça gelire sahipti. Hububat öşrU, 16J0-3l'de DillU-Köy ve 
Diş-Budak köyleri ile beraber Ali Subaşı ve CUneydli-oğlu'na 
J mtid, 5 keyl; 1641-42'de Diş-Budak. DillU-Köy ve Boyaluca köy
leri ile beraber 4 mUd, 3 keyl mukabilinde mukataaya; l644'de 
Diş-Budak, DillU-Köy ve Boyaluca köyleri ile birlikde Cüneyd 
-oğlu Yuauf'a 3,5 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de yine 
Diş-Budak, Dillti-Köy ve Boyaluca köyleri ile beraber 4,5 mild, 
5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

A k - i..!! lO ı 1548 tarihinde l c~ba, 7 bennak nilfus 
ile Yeni-il nahiyesine bağlı mezraa olan köyUn, Divriği'den 

ifraz edildiği belirtilmiştir. 1583'de 4 mücerred, 56 müzevveo;_ 
16J0-3l'de 2 bennak, 20 mUzevvec; 1641-42'de .11 bennak, 22 
çift ve 1652-5)'de ll bennak, 20 çift müalUman ntifuau olup, l 
bennak ntifuaun 1652-5J'de Sivaa'a göç ettiği kaydedilmiştir. 

Vergi hasılı, 1548'de 279 ve 1583'de 1320 akça idi; hububat 
öşril, 1630-Jl'de MUlk-Köy, Eşge, Dikilil-Taş ve Şemsli köyleri 
ile birlikde İbrahim Çavuş ve Ctineydli-oğlu'na 7 mUdı 1641-42'
de Simati, DikilU-Taş ve Kara-Çayır köyleri ile beraber 5 mild, 
J keyl mukabilinde mukataaya; 16441 de Simati, Di·kilU-Taş ve 

' ~ 

Kara-Çayır köyleri ile birlikde Mea'ud-zade Muzaffer•e 4 mild 
mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 3,5 mtid mukabilinde mukataa

~a verilmişti. 
--------------------

9- BA,TD,nr.604,a.J0l-3021 BA•~•nr.14679,a.131,2111 BA,ın, 
nr.6159,a.127,152,157,196,22),242. 

10- BA,~,nr.262,s.14,66; BA,!.!2,nr.604,a.307; BA,ın,nr.14679, 
s.130,210; BA,ın,nr.6159,s.126,152,157,195,222,242,245. 



Ak - K a Yallı MUalUmanlarla meskun olan köy, 1548'de 
6 caba, 10 bennak; 1583'de l mticerred, 26 milzevvec nUfuaa ma
likti. 1630-Jl'de nUfuau teabit edilemeyen köyiln, 1641-42'de 
2 çift ve 1652-53'de yine 2 çift nUfuaa sahip olduğu kaydedil
miştir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan tirünlerinden mUteşek
kil olup, vergi hasılı 1548'de 1435 ve 1583'de 1082 akça idi. 
Hububat öşrU, İğdelU köyU ile be~aber~ 1630-Jl'de Ali Subaşı'ya 
1,5 mUd; 1641-42'de l mUd ve 1652-53'de 18 keyl mukabilinde mu~ 
kataaya verilmişti. · 

Ak - Taş 12 : 1583 tarihinde 2 mticerred, 13 mtizevvec 
müslüman nüfusu ve 627 akça vergi hasılı olan köytin, mahsulleri
ni buğday, arpa ve hayvan ürünleri teşkil ediyordu. 1652-5J'de, 
hububat öşrünün KUrd-BayezidlU ve Höbek köyleri ile beraber 
3,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmesine 
rağmen, nüfusu hakkında bir kayda tesadilf edilemeyen Ak-Taş kö

yünün, 1548, 1630-31,ve 1641-42 tarihli defterlerde de ismine 
rastlanılamadı. 

Ak - Viran lJ: Müslümanlarla meskun olan köytin, 
1548'de ~ caba, 12 bennak; 1583'de 2 mUcerred, 47 müzevveo; 
1630-Jl'de 6 müzevveo, 6 bennak; 1641-42'de 12 ben.o.ak, 13 çift 
ve 1652-5J'de 2 bennak, 10 çift nilfuau vardı. Mahsulleri buğ
day, arpa ve hayvan UrUnlerinden müteşekkil olup, 1548'de 2188 
ve 1583'de 3056 akça vergi hasılına sahipti. Hububat öşrU, 
1630-3l'de KUrk köyü ile beraber Sekban Ali'ye 3,5 mild; 1641-42! 
de 2,5 müd,3 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de yine KUrk köyU 
-----~--------------
11- BA,1.Q,~.262,a.JO; BA,1Q,nr.604,a.Jl3; BA,~,nr.14679,a. 

131; BA,~,nr.6159,a.1J5,152,157,229,242. 
12- BA,!Q,nr.604,a.Jll; BA,~,nr.6159,a.242. 
13- BA,1]2,nr.262,s.27-28; BA,~,nr.604,s.Jl4;liA,~,nr.l4679, 

a.131,206; BA,~,nr.6159,a.125,152,157,195,222,242. 



ile birlikde Abdülbaki Çelebi-zade Kaaım'a 4 müd mukabilinde 
.,ıı, 

iltizama ve 1652-53'd~ ı müd, 5 keyl mukabilinde mukataaya ve-
rilmişti. 

A 1 a c a - At 1 u 14: İsminden de anlaşılacağı tizere, 
muhtemelen aynı isimli cemaat mensupları tarafından te•aia edi
len ve 1548 tarihinde ismine raatlwıılan~yan köyün, 158J'de 12 

mUzevvec nüfusu vardı. 1630-Jl'de de ismine teaadtif edilemeyen 
Alaca-Atlu köytinUn, 1G41-42'de 7 be:nnak, 15 çift ve 1652-5J'de 
6 bennak, 13 çift nüfusu olduğu ve mezkur tarihlerde Ağça-Kal~a 
köyüne bağlı bulunduğu kaydedilmiştir. Mahsullerini buğday, ar
pa ve hayvan ürünleri teşkil etmekde idi. 1583'de 297 akça v~r
gi hasılı olan köyün hububat öşrü, 1641-42 1 de Kandurga, Bulak, 
Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan~Damı, Bektaş ve Taylu köyleri ile 
beraber s·mud, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Kandurga, 
Bulak, Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı ve Taylu köyleri ile bir
likde, Kandurgalu ZUlfikar Kethuda'ya 6 mild mukabilinde iltiza-

, ma ve 1652-53'de ise Taylu, Kandurga, Bulak, Bektaş, Ceviz, Tav
şan-Damı ve Kara-Hanlu köyleri ile beraber 5,5 mtid mukabilinde 
mukataaya verilmişti. 

A 1 a c a - H i s e. r 15 : 1.548 tarihli Divriği defterin
de, Divriği'ye tabi DlWlluca nahiyesine bağlı olan ve "Ha o ı 
- Murad" ismiyle de anılan köyün, Yeni-il sınırı içinde kal
dığından, Yeni-il'e dahil edildiği belirtilmektedir. 1548 tarih
li Yeni-il defterinde iae, "Murad - Hacı" ismiyle maruf 

' ,. ,. ,. 
olan köyün, mezkur tarihde J bennak ve l583'de 1 mUc~rred, 11 

mUzevvec ınüalüman nUfuaa malik olduğu kaydedilmektedir. Mahsul
leri buğday, arpa ve hayvan Urtinlerinden mtiteş~kkil olup,1548'
de 335 ve 1583'de 217 akça vergi hasılı vardı. 1630-31,1641-42 
ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine tesadüf edilemedi. 
--------------------
14- BA,!Q,nr.604,a.328; BA,~,nr.6159,a.lJ0,151,157,196,225, 

242. 
15- BA,!Q,nr. 252, a. 26ıBA,!,!2,nr.-262, a. 32 ;BA,~,nr. 604, s. 317. 



A 1 i c i k 1 i ( c.s\.(. ~ )16 ı 1583 tarihli defterde, 
neferen 40 nüfusu olan köyün, aakinle:ı:•ini Mehmadlu'ya tabi 

Alicikli cemaatinin teşkil ettiği kaydedilmiştir; cemaat men
supları, eskiden beri raiyyet olduğundan ve vakfa ait Otluca 
-Kilise mezraasında ziraatçilik yaptığından, vergilerini vakfa 
vermekle mükellef tutulmuştu. Köyün mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan ürünlerinden ibaret olup, vergi hasılı 1740 akça idi. 
İlk defter ile, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterler-' 
de ismine tesadüf edilemedi. 

An barcı k 17 : 1548 tarihli defterde ismine rast
lanılamayan, 1583 tarihli defterde ise, "An b ~ r cık C e-

" ""' A m a ati" adiyle kaydedilen ve 21 müzevvec nUfuaa sahip ola-
rak Aşudi nahiyesinde ziraat ve hayvancılıkla uğraşan köyiln, 
mezkur te.rihde 2073 akça vergi hasılı vardı. 16.30-Jl'de de 
ismine tesadüf edilememesine rağmen, l641-42'de J bennak, 6 

çift ve 1652-53'de yine 3 barınak, 6 çift nüfus ile köy olarak 
kaydedildiği ve ahalisinin Malatya'da sakin olduğu belirtil
mektedir. 

18 A 

B a ğ 1 u c a - K a 1 ' a ı 1583 tarihinde 32 müzevve.c 
A A ~ V 

müslüman nüfusa sahip olan ve mahsullerini bugday, arpa ve hay-
A 1 .... 

van tirilnleri teşkıl eden köytin, 787 akça vergi hasılı vardı. 
İlk defter ile, 1630-31, ~641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde 
iamine tesadüf edilemedi. 

Bağrın c ı 19 :· 1548 tarihli Divriği defterinde, 
Divriği'nin Dumluca nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı için
de kaldığından, Yeni-il'e ilhak edildiği belirtilen köyün, 1548 
--------------------
16- BA,TD,nr.604,a.315. 
17- BA,.'!:Q,nr.604,a.324; BA,~,nr.6159,a.132,227. 
18- BA,TD,nr.604,a.332. 
19- BA,!!2,nr.252,a.25; BA,.!,!2,nr.262,a.28-29; BA,~,nro604,a. 

312; BA,~,nr.14679,a.131,203-204; BA,ın,nr.6159,a.128-
129,146,152,157,196,224,231,242. 



tarihli Yeni-il defterinde 5 caba, 8 beruıak nüfusa sahip olduğu 
görülmektedir. 1583 tarihinde köyUn, Kanuni•nin damadı ve vezi.r-i 
azamı Rüstem Paşa millkU içinde bulunduğu, malikane ile divan.isi
nin vakfa verildiği ve mezkur tarihde 3 miloerred, 36 mUzevvec; 
1630-Jl'de 14 bennak, 24 müzevvec; 1641-42 1 de 18 bennak, 26 
çift; l652-53'de 15 bennak, 27 çift ntifusa malik olduğu. belir
tilmiştir. Mahsullerini buğday, arpa ve hayvan UrUnleri teekil 
eden köyün, 1548'de 985 ve 1583'de 1045 akça geliri vardı. Hu-' 
bubat öşrU, 1630-31 1 de Kaldırım» KUrd-BayezidlU, Höb.ek köyleri 
ve KUrd-Htiseyin mezraaaı_ıle birlikde Ali Bali ve Ali Suba~ı•ya 
3,5 mUd;· 1641-42'de KUrd-BayezidlU, Kilrd-HUaeyin ve Höbek köy
leri ile birlikde 4 mUd mıpcabilinde mukataaya; l644'de KUrd-Ba
yezidlü, KUrd-HUaeyin ve Höbek köyleri ile birlikde Ali Subaşı, 
Süleyman ve Can Ahmed'e 3,5 mUd mukabilinde iltizWDa ve 1652-53! 
de yalnız olarak 2 mild mukabilinde mukataaya verilmişti. 1641-42 
ve 1652-53 tarihlerinde köyde 1 de değirmen vardı. 

Baş - V 1 r an 20 (BugUnkU Başören) ı 1548 tarihinde 
A A A A 

Yeni-il nahiyesine tabi mezraa olan ve 15 bennak, 5 sipahi ve 
l caba nUfusa sahip bulunan köyUn, 1583'de 15 mUzevvec; 16J0-
3l'de 11 mUzevvec, 12 bennak; l64l-42'de 11 çift, 15 bennak 
ve 1652-5)'de 6 barınak, 16 çift mUelüman ntifuau vardı. Mahsul
leri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden mtiteşekkil olup, vergi 
hasılı, 1548'de 1166 ve 158J'de 1277 akça idig Hububat öşrü, 
1630-3l'de Sıra-Söğild köyU ile beraber Divriği'de sakin İbrahim 
Çavuş' a 2 mUd, 5 keyl ı 1641-42'' de Sıra-SöğUd ve Eşge köyleri 
ile beraber 4 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Eşge 
ve Sıra-SöğUd köyleri ile birlikde CUneyd-oğlu Yuauf'a 4,5 
~Ud mukübilinde iltizama ve l652-53'de ise yalnız olarak 4,5 
mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Başören, Divriği ilçesinin Sincan bucağına bağlı olup, 
1975 sayımına göre nUfuau 225 kişidir. 
-~------------------
20- BA,!,!2,nr.262,s.l5,171 BA,.!Q,nr.604,s.305-306; BA,ill,nr• 

14679,a.lJ0,209; BA,~,nr.6159,s.126,152,157,196,222,242. 



., .,. 

B a Yad 21 ı Aynı isimli oymak menauplur~ tarafından 
A 

te•aıa edildiği anlaşılan köyiln, l548'de ı caba, 2 mUcerred, 
A A 

3 bennak; 1583'de 1 mUoerred, 18 mUzevveo; 1630-Jl'de l bennak, 
7 milzevvec; l641-42 1 de 1 bennak, 5 çift; 1652-53'de 1 bennak, 
5 ç~ft mtialüman ntifueu vardı. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan 
ürünlerinden müteşekkil olup, l548 1 de 551 ve 1583'de 1389 akça 
vergi hasılı vardı. Hububat öşrU, 1630-Jl'de İl-DUzen köyU ile 
beraber Pervane adlı kimseye l müd, 5 keyl mukabilinde mukataa'

ya verilen köytin, 1641-42 ve l652-53'deki hububat öşrU mukataa-.. 
aını teabit etmek mümktin olamadı. 

Be k·t aş 22 : 1548 tarihli Yeni-il defterinde ismine 
teaadUf edilemeyen köyiln, 1583 1 de 1 hatib, J mUcerred, 33 mU
zevvec; 1630-Jl'de 18 mUzevvec; 1641-42'de 5 bennak, 20 çift; 
1652-53'de yine 5 bennak, 20 çift müalüman ntifuaa malik olduğu 
görülmektedir.'Mahaulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden 

- " . " m~teeekkil olup, 158J'deki vergi hasılı 827 akça idi. Hububat 
öşrü, 1630-Jl'de Ağça-Kal'a, Elçi-Atlu, Bulak,Taylu,Tavşan-Da-

... 
mı ve Doruk-Hanlu köyleri ile birlikde Sipahi Mehmed Bey ve 
Muatufa'ya 5 mUd; 1641-42'de Kaudurgu, Aluc~-Atlu,Bulak, Kaı'a 

Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı ve Taylu köyleri ile birlikde 8 müd, 
5 keyl; 1652-5J'de Taylu,Alaca-Atlu, Kandurga, Bulak, Ceviz, 
Tavşan-Damı ve Kara-Hanlu köyleri ile birlikde 5,5 mUd mukabi~ 
linde mukataaya verilmişti. 

Bektaş, bugUn aynı iaimle Kangal ilçesinin Alaca-Han bu-
... 

cağına bağlı olup, 1975 sayımına göre nUfuau 957 kişidir. 
--------~-----------
21- BA,!]2,nr.262,a.29; BA,1:Q,nr.604,a.Jl9; BA,~,rtr.14679,a. 

131,213; BA,MAD,nr.6159,a.135,230. 
22- BA,~,nr.604,s.327; BA,m,nr.14679,s.130,21); BA,M!l2,nr• 

6159,a.lJ0,151,157,196,226,242. 



B e r e t i ( (,..,'O✓ ) 23 : 1548 tarihli Divriği defterinde, 
Divriği'nin Durdul nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı igiride 

kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği kaydedilen köyün, 1548 
A ~ A A 

tarihli Yeni-il defterinde, 5 oaba, 6 bennak nUfuaa malik oldu-
ğu belirtilmiştir. 1583 tarihinde konar-göçer menşeli olan köy-

A • 

ahalisinin, vakıf toprağında ziraatçilik yaparak, dönUm resmini 
vakfa verdiği ve mezkur t~rihde J mUcerred, 23 mUzevvec; 16J0-
3l'de 2 bennak, 5 mUzevvec; 1641-42'de 5 bennak, 7 çift; 1652 1 

-53'de 4 bennak, 6 çift mUalUman nUfusa sahip bulunduğu ve 1652 
-53'de 2 bennak nüfusunun Sivas•a göç ettiği zikredilmektedir. 

A A 

Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden ibaret olup, 
1548'de 463 ve 158J'de 707 akça vergi hasılı vardı. Hububat 
öşrüntin 1630-Jl'de GUneş köyU ile birlikde Divriği 1 de sakin 
Hacı Kubad'a 5,5 mUd mukabilinde mukataaya verildiği kaydedildi
ği halde, 1641-42,1644 ve 1652-53 tarihlerindeki hububat öşrU 
mukataasını tesbit etmek mUmkUn olaınudı. 

B o ğ u c a k (-o,>-"'-"') 24 : 1548 tarihli Yeni-il defterin
de "T a ı· - ö z il( ı:ı U.J-' l...ılk )• ismiyle de anıldığı belirtilen ve 
7 bennak nüfusa sahip olmı köyün, 158J'de 27 mUzevveo nUfusa 
malik olduğu görUlmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan 
Urtinlerinden ibaret olup, vergi hasılı 1548'de 857 ve l58J 1 de 
958 akça idi. 16JO-Jl, 1641-42 ve 1652-5) tarihli defterlerde 
ismine teaadUf edilemedi. 

Boya 1 uca 25 : 1548, 1583 ve 16)0-Jl tarihlerinde 
ismine teaadUf edilemeyen köyUn, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerin
de de, nUfuaunu teabit etmek mUmkUn olamadı. Hububat öşrUnUn, 
Diş-Budak, Ak-Çardak ve DillU-Köy köyleri ile beraber, 1641-42! 
de 4 mUd,J keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de CUneyd-oğlu Yu
auf'a 3,5 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de 4,5 mUd, 5 
keyl mukabilinde mukataaya verildiği görülmektedir. 

23- BA,!Q,nr.252,s.88;BA,1]2,nr.262,a.J2;BA,!Q,nr.604,a.330;BA, 
&!!Q,nr.14679,s.1J0,2061BA,M!],nr.6l59,a.135,230,245. 

24- BA,,!!2,nr. 2·62, s. 29; BA,!],nr. 604, a. 310. 
25- BA 1 MA_~,nr-6159.s.196.242. 



BU 1 ak ~G: 1548 tarihinde ismine tesadüf edilemeyen 
köyUn, 1583 •'ele 30 mUzevvec; 1630-31' de 4 benna.k, 5 mtizevvec ı 
1641-42'de 5 çift, 6 bennak; 1652-53'de 5 çift, 6 bemıak mUalU

. man nüfusu vardı. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ilrUnlerin
den ibaret olup, 1583 tarihindeki vergi hasılı 842 akça idi. 

A 

Hububat öşrü, 1630-3.l'de Ağça-Kal'a, Bektaş, Kandurga, Eloi-At-
lu, Taylu, Tavşan-Damı ve Doruk-Hanlu köyleri ile birlikde Si-

"' ' 

pahi Melune~ ve Muetafa'ya 5 mtids l641-42'de Kandurga, Alaca-At-
lu, Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı, Bektaş ve Taylu köyleri ile 
birlikde 8 müd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Kandurga, 
Alaca-Atlu,,.Kara-Hanıu, Ceviz, Tavşan-Damı ve Taylu köyleri ile 
birlikde Kand"ll;t'galu Zülfikar Kethuda'ya 6 mild mukabilinde ilti
zama ve 1652-53'de Alaca-Atlu, Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı 
ve Taylu köyleri ile birlikde 5,5 mtid mukabilinde mukataaya ve
rilmiştir. 

Bulak köyü, bugün Kangal ilçesinin Çetin.kaya bucağına bağ
lı olup, 1975 sayımına göre ntifusu 153 kişidir. 

C ev 1 z 27 : 1548 ve 1583 tarihli defterlerde iwnine 
teaadUf edilemeyen köyün, 1630-Jl'de 3 mUzevvec, 3 bennakı 1,41 
-42'de 3 bennak, 10 oift ve 1652-53'de 2 bennak, 10 çift müslil
man nUfuau olup, mahsullerini buğday, arpa ve hayvan Urtinleri 

1 

teşkil ediyordu. Hububat öşrU, 1630-Jl'de teebit edilememiş 
olup, 1641-42 1 de Kandurga, Alaaa-Atlu, Bullik, Kara-Hanlu, Tav
~an-Damı, Bektaş ve Taylu köyleri ile beraber 8 mild, 5 keyl 
mukabilinde mukataaya; 1644'de Kandurga, Alaca-Atlu, Hulak, 
Kara-Hanlu, Tavşan-Damı ve Taylu köyleri ile birlikde Kandurga
lu Zülfikar Kethuda 1 ya 6 mtid mukabilinde iltizWlla ve 1652-53 1 de 
Kwıdurga, Alaca-Atlu, Bulak, Kara-llaulu, Tavşan-Damı, Bektaij ve 
Taylu köyleri ile birlikde 5,5 mild mukabilinde mukataaya veril-
mişti. 

ceviz köyil, bugUn Kangal ilçesinin Alaca-Han bucağına.bağ-,.. 
!~_2!~EL-!212-~~l~~na göre nüfusu 515 kiijidir. 

1 

2-6- BA,1]2,nr.604, a. 32J;BA,~,nr.14679, s.130, 212 ;BA,ın,nr.6159, 
Sol30,151,157,I96,226,242. -

27- BA,MAD,nr.14679,s.214;BA,ın,nr.6159,e.ı32,ı51,ı57,196,227, -
242. 



Ç Ot et ( ~~ )28 ı 1583 tarihinde 6 müzevvec ve 
1 

1630-Jl'de 2 mUzevvec nüfusa sahip olan ve mahsullerini buğ-

day, arpa ve hayvan ürünleri teşkil eden köyUn, l58J'de 278 
ak9a vergi hasılına malik olduğu belirtilmesine rağmen, 1630-
Jl'deki hububat öşrU mukataaaını teabit etmek mümkiin olamadı. 
İlk defter ile, 1641-42 v; 1652-53 tarihli defterlerde ismine 
rastlanılamadı. 

Dikil U - Ta ş(D i km e - Ta e) 29 ı İlk defterde 
ismine teaadUf edilemeyen köyün, 1583 1 de 1 mücerred, 12 müzev
vec; 1630-)l'de 4 mU~evvec; 1641-42'de 2 bennak, 3 Qift ve 
1652-53'de 3 çift mUalUman nüfusa malik olduğu ve mezkur tarih
lerde isminin be.zan "D i k i l U - T a ş a(~U,_,.ô'..,)ıı, bazan da 

"D i k m e - T a ş aa(J-U:, ~ )11 şeklinde geçtiği görUlmektedir. 
"' Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan Urtinlerinden müteşekkil olup, 

1583'deki vergi hasılı 438 akça idi. Hububat öşrü, 16J0-.3l'de 
Mülk-Köy, Eşge, Ak-İn ve Şemsli köyleri ile beraber İbrahim Ça
vuş ve Cüneydli-oğlu'na 7 mtid; 1641-42'de Ak-İn, Simati,Şemsli 
ve Kara-Çayır köyleri ile beraber 5 ınUd, 3 keyl mukabilinde mu
kataaya; 1644'de Ak-İn, Sima.ti ve Kara-Çayır köyleri ile b'ir
likde 4 mild mukubilinde Mea'ud-zade Muzaffer•e iltizama ve 
1652-53'de ise Sinıatı, SUlUklU ve Karu-Çayır köyleri ile bera
ber 2 mtid mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Köyün ismi tesbit edilememesine rağmen, bu.gUn Kangal il
çesine bağlı bucak merkezi olan ve 1975 sayımına göre 874 
kişi nUfuaa malik bulunan "Deliktaş"ın, burası olup olmadığına 
dair şimdilik bir şey aöylemekden mahrumuz. 

D i 1 1 U - K ö y(Z i 1 1 U - K ö y)JO: 1548 tarihli Div-,. 
riği defterinde, Divriği'niıı Durdul nahiyesine bağlı iken,Suauz 
--------------------
28- BA,!,!2,nr.604,a.317; BA,~,nr.14679,s.2030 
29- BA,!Q,nr.604,~.305; ~,nr.14679,s.130,202; BA,~,nr.6159, 

s.133, 152;·157, 195,228,242. 
30- BA,!]2,nr.252,a.89;BA,1'],nr.262,s.Jl;BA,!Q,nr.604,e.30l;BA, 

MAD,nr.14679,s.2111BA,~,nr.6159,s.126,222,196,242. -



,.. 
-Viranı ve Kuruca-Alan mezraalariyle beraber Yeni-il sınırı 
içinde kaldığından, mezkur mezraalar ile beraber Yeni-il'e 
dahil edilen ve ismi "D 1 ı ı U - K ö y a( u..,J:,.0.J )n şeklinde 
yazılan köyUn, 1548 tarihli Yeni-il defterinde, 5 bennak, 7. 
caba; 1583'de 1 mUcerred, 14 milzevvec; 1630-3l'de 6 bennak, 
6 milzevvec; 1641-42'de 3 bennak, 6 çift ve 1652-53'de 2 ben
nak, 5 çift nUfuaa malik. olduğu ve mezkur tarihlerde· isminin 

"Z i l :J- U - K ö y ;;( WJ/ ..,..U_j )' şeklinde yazıldığı görillmekte-, 
dir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden milteşekkil 
olup, vergi hasılı, 1548,.de 1224 ve 158J'de 1277 akça idi. Hu
bubat öşrü, 16)0-Jl'de Diş-Budak ve Ak-Çardak· köyleri ile be
raber Ali Subaşı ve CUneydli-oğlu'na 3 mUd, 5 keyl; 164l-42'de 
Diş-Budak, Ak-Çardak ve Boytı.luc.a köyleri ile beraber 4 mtid, J 
keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Diş-Budak, Ak-Çardak ve · 
Boyaluca köyleri ile birlikde Cilneyd-oğlu Yuauf'a 3,5 mtid mu
kabilinde iltizama ve 1652-53'de yine Diş-liudak, Ak-Çardak ve 
Boyaluca köyleri ile b~raber 4,5 mUd, 5 keyl mukabilinde muka
taaya verilmişti. 

Diş - Budak Jl: 1548 tarihli Divriği defterinde, 
Divriği'nin Durdul nahiyesine bağlı mezraa olarak, Millk köyil 

A ~ A 

yakınında bulunan ve Yeni-il'e dahil edildigine dair herhangi 
bir kayda teaadilf edilemeyen ~öyün, 1548 tarihli Yeni-il def
terinde, 1 caba, 3 bennak nilfuaa sahip olduğu görillmektedir. 

,-. A A A 

1583 tarihinde, ahalisi konar-göçer menşeli olup, mezkur tarih-
de 5 mticerred, 15 mUzevvec; 1630-Jl'de 8 bennak, 12 mUzevvec; 
1641-42'de 5 bennak, 14 çift ve 1652-53'de 7 barınak, 12 çift 
nlifuau olan köyün, l652-5J'de l bennak nilfueunun sıvaa'a gög 

A V 

t ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri bugday, arpa ve hayvan 
Urilnlerinden milteşekkil olan köy, 1548'de 399 ve 1583'de 690 
akça vergi haaılına malikti. Hububat öşrU, 1630-Jl'de DillU-, 
-----------------~--
31- BA,TD,nr.252,s.87; BA,~,nr.262,s.31; BA,1:Q,nr.604, ~• 

334;' BA,~,nr.14679,a.131,209; BA,.M!],nr.6159,a.128,152, 
157,196,223,242,244. 



Köy ve Ak-Çardak köyleri ile beraber Ali Subaşı ve Ctineydli-oğ-
1 u' na 3 mUd, __ 5 keyl; 1641-42 1 de Ak-Çardak, DillU-Köy ve Boya-
1 uca köyleri ,ile 'beraber 4 mUd, 3 keyl mukabilinde mukataaya; 

1644'de Ak-Çardak, Dillil-Köy ve Boyaluca köyleri ile birlikde, 
Cüneyd-oğlu Yuauf'a 3,5 akça mukabilinde iltizama ve 1652-53'-

. de Ak-Çardak, DillU-Köy ve Boyaluca köyleri ile beraber 4,5 
mtid, 5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Diş-Budak köyü,' bugiln Divriği'nin Sincan bucağına bağlı, 
olup, 1975 sayımına göre nilfusu 47 kişidir. 

Doruk - Han 1 u 32 : 1630-31 tarihinde nüfusu tee-
A • 

bit edilemayen ve hububat öşrtintin Ağça-Kal'a, Bektaş, Kandu.rga, 

Elçi-Atlu, Bulak, Taylu ve Tavşan-Damı köyleri ile birlikde 
A 

Sipahi Mehmed Bey ve Mustafa'ya 5 mUd mukabilinde mukataaya ve-
rlldiği kaydedilen köyUn, l548,l58J,164i-42 ve 1652-53 tarihle
rini muhtevi defterlHrde iumine raatlW1.ılamadı. 

E 1 ç i - At 1 u JJı 1630-31 tarihinde ntif\WU t~ebit 
A ' 

edilemeyen ve hububat öşrUntin Ağça-Kal'a, Bektaş, Kandurga, Bu-
lak, Taylu, Tavşan-Damı ve Doruk-Hanlu köyleri ile birlikde 
Sipahi M~hmed Bey ve Muatafa'ya 5 mtid mukabilinde mukataaya 
verildiği kaydedilen köyün, ilk defter ile, 1583, 1641-42 ve 
1652-53 tarihli defterlerde ismine teuadtif edilemedi. 

Erteme 34 ı 1548 tarihli Divriği defterinde, Divri
ği'nin Dumluca nahiyesine bağlı olan ve Yeni-il sınırı içinde 
kaldığından, Yeni-il'e kaydedildiği belirtilen köyün, 1548 ta
rilıli Yeni-il defterinde 1 bennak, 2 caba; l583 1 de .J mUcerred, 
'15 mtizevvec; 1630-Jl'de Kürk köyU ilo beraber 1 bennak, 10 mü-

.. A A u .,.. 

zevvec mtislUman ntifuaa malik oldugu görülmektedir. Mahsullerini 
------------~-------
32- BA,ill,nr.14679,s.130. 
33- BA,~,nr.14679,a.130. 
34- BA,!_!2,nr.252,a.25; BA,2;12,nr.262,a.29; BA,_!!2,nr.604,a.313; 

BA,~,nr.14679,s.212. 



buğday, arpa ve hayvan Urünleri teşkıl eden köyün, 1548'de 112 
ve 1583'de 1059 akça ve~gi hasılına sahip bulwıduğu zikredildi
ği halde, 1630-)l'deld. hububat öşrU mukataası zikredilmemi~tir. 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerini ihtiva eden defterde ise, ismine 
raetlanılamamıetır. 

E ege 35 (BugUnkU Dilane9ay) ı 1548 tarihli Divriği tapu 
defterinde, Divriği 1 nin Durdul nahiyesine tabi olan köyUn, Yeni 
-il kazasına katıldığına dair bir kayıt olmadığı gibi, 1548 ta
rihli Yeni-il,. defterinde de ieınine teaadUf edilemedi. Ancak, 
1583 -tarihli Yeni-il defterinde 7 mUcerred, 42 mUzevveo; 16.30-
3l'de 6 berma.k, 25 mUzevvec; 1641-42'de 8 bennak, 23 çift ve 
1652-5J'de 24 çift nüfusu olduğu ve mahsullerini buğday, arpa 
ve hayvan UrUnlerinin .. teşkıl ettiği belirtilmektedir. Köyün, 
1583' deki vergi hasılı tesbit edilememesine rağmen, hububa·t öş
rünün 1630-J~'de MUlk-Köy, Ak-İn, DikilU-Taş ve Şemsl~ köyleri 
ile beraber İbrahim Çavuş ve CUneydli-oğlu'na 7 mUd; 1641-42 1 de 
Baş-Viran ve Sıra-Söğtid köyleri ile birlikde 4 mUd, 6 keyl mu• 
kabilinde mukataaya; 1644'de Baş-Viran ve Sıra-Söğild köyleri 

A 

ile birlikde 4,? mUd mukabilinde Cüneyd-oğlu Yusuf'a iltizama 
ve 1652-53'de yalnız olarak 1,5 mtid mukabilinde mukataaya veril
mişti. Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 1 de değirmen var
dı. 

Dikmeçay, bugün Divriği ilçesinin Sincan bucağına bağlı 
olup, 1975 sayımına göre nUfuau 399 kişidir., 

G U n e ş JG : 1548 tarihli Divriği defte:r•inde, Divriği'
nin Dumluca nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı içinde kaldı
ğından,• Yeni-il' e ilhak edildiği belirt ilen köyUn, 1548 tarihli 
--------------------
35- BA,!Q,nr.252,s. 83 ; BA,!]2,nr.604,s.302;_BA,ID,nr.14679, 

a.lJ0,207-208; BA,ın,nr.6159,a.134,146,152,157,196,229,231, 
242. 

36- BA,:f12,nr.252,s.18;BA,!Q,nr.262,a.66;BA,1'J2,nr.604,se308-J09; 
BA,ill,nr.14679, a.lJO, 207 ;BA,!il!,.nr. 6159, s.133-134, 146,152, 
157,196,228-229,231,242. 



Yeni-il defterinde Divriği·• den ifraz edildiği belirtilmesine 
rağmen, ntifuau teabit edilemedi. 158J'de 48 mü~evvec; 1630-31 1 -

de 7 bennak, 14 mtizevvec; 1641-42'de 5 bennak, 18 çift ve 1652 
-?3'de 11 bennak, 25 çift müslünıan ntifuau olan köyün, mahsulle
rinin buğday, arpa ve hayvan Uı~nlerinden ibaret olduğu ve 
1583'deki vergi haaılının 1771 akçadan mtiteşekkil bulunduğu 
görülmektedir. Hubub,at öşrü, 1630-31' de Bereti köyü ile beraber 

V A ,oı. İ 

Divrigi'de sakin Hacı Kubad'a 5,5 mUd; 1641-42'de Karlu-Kı~la 
ve Turacılu köyleri ile beraber 3,5 müd, 5 keyl mukabilinde mu
kataaya; 1644'de yine Karlu-Kışla ve Turacılu köyleri ile bir
likde, Mea'ud-zade Ömer Bey•e 3,5 müd mukabilinde iltizama ve 

1652-53'de yalnız olarak 3 mtid mukabilinde mukataaya verilmieti. 
Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 1 de değirmen vardı. 

GUneş köyU, bugtin Divriğ-1 ilçesine bağlı olup, 1975 aayı
mına göre nUfuau 638 kişidir. 

H öbek 37 : Divriği'ye ait 1548 tarihli defterde, Div
riği'nin Dumluca nahiyesine bağlı olan ve Yeni-il sınırı içinde 
kaldığından Yeni-il'e ilhak edildiği kaydedilen köyün, 1548 ta
rihli Yeni-il defterinde 2 caba, 6 beıın;k; 158J'de 18 müzevveo 
nüfusa sahip olduğu görülmektedir. 1630-Jl'de nüfusu tesbit 
edilemeyen köyün, Kaldırım köyti ile beraber 1641-42 1 de 7 bennak, 
14 çift ve 1652-53'de 8 bennak, 15 çift mUalUman nüfusu vardı. 
Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden müteşekkil.olup, 
vergi hasılı 1548'de 430 ve 158J'de 4)2 akça idi. Hububat öşrü, 
1630-Jl'de Bağrıncı, Kaldırım, Kilrd-B;yezidlü köyleri ve KUrd-

,. ,., 
Hüseyin mezraası ile birlikde Ali Balı ve Ali Subaşı•ya 3,5 

,oı. V • 

~ild; 1641-42' de K.Urd-BayezidlU, Bagrıncı ve KUrd-Htiaeyin köy-

leri ile birİikde 4 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de yine 
Ktird~DayezidlU, Hağrınoı ve Ktird-HUseyin köyleri ile birlikde 

37- BA,!]2,nr.252,a.27; BA,!],nr.262,a.31-321BA,~,nr.604,s.J09; 
BA,~,nr.14679,a.lJl;BA,~,nr.6159,a.129,157,196,224,242. 



Ali Subaşı, SUleyman ve Can Ahmed'e 3,5 mUd mukabilinde iltiza
ma ve 1652-53'de KUrd-BayezidlU ve Ak-Taş köyleri ile birlikde 
3,5 müd, 5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Höbek köyü, bugUn Sivaa•ın Divriği ilçesine bağlı ~lup, 
1975 sayımına göre nUfuau 805 kişidir. 

İ : del U 38 ı "" ~ 1548 tarihli Divriği defterinde, Div-
riği'nin Durdul nahiyesine bağlı mezraa iken, Yeni-il sınırı 
içinde kaldı~ınd~,Yeni-il'e dahil edildiği kaydedilen köyün, 
1548_ tarihli Yeni-il defterinde 5 bennak; 158J'de 9 müzevvec; 
1630-Jl'de 4 mUzevvec; 1641-42 1 de l bennak, 6 çift; 1652-53'de 

A A A 

2 bennak, 5 çift mUsltiman nUfuaa sahip olduğu belirtilmiştir. 
,,. 

Mahsulleri buğday, a~pa ve hayvan UrUnlerinden milteşekkil olan 
köyUn, 1548'de 745 ve l58J'de 279 akça vergi hasılı vardı. Hu
bubat öşrU, Ak-Kaya köyU ile beraber, 16J0-3l'de Ali Suba§ı'ya 
1,5 müd; 1641-42'de 1 mild ve 1652-53'de 18 keyl mukabilinde mu-

-
kataaya verilmi~ti. 

İğdelU köyU, bugUn Kangal ilçesinin Çetinkaya bucağına 
bağlı olup, 1975 sayımına göre nUfuau 279 kişidir. 

İ 1 - Dil zen 39 ı 1548 tarihli Divriği defterinde,Div
riği'nin Dumluca nahiyesine bağlı olduğu ve Dere-Köyil mezraası 
ile birlikde Yeni-il'e ilhak edildiği kaydedilen köyün, 1548 
tarihli Yeni-il defterinde, 3 caba, 8 benna~; 1583'de J ~ücer
red, 17 milzevvec; 16JO-Jl'de 5 bennak, 6 mtizevvec; 1641-42'de 
7 bennak, 10 çift ve 1652-5J'de yine 7 bennak, 10,çift mUslUman 
ntifuaa malik bulunduğu görUlmektedire Mahsulleri buğday, arp~ 
ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, vergi hasılı 1548'de 

·-----------~--------
38- BA,~,nre252,s.89ı DA,~,nr.262,s.301 BA,~,nr.604,a.JlJ 

-314;BA,Mfill,nr. 1,4679, solJl, 210 ;BA,Mfill,nr. 6159, a.134, 152, 
157,229,242. 

39- BA,1]2,nr.252,s.27-28;BA,!!2,nr.262,s.29-30;BA,!,!2,nr.604,so 
J07-308;BA,M!J2,nr.l4679,a.131,210;BA,ın,nr.6159,a.128, 

152,157,196,224,242. 



555 ve 1583'de 650 akça idi. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Bayad 
· köyü ile beraber Pervane adlı kimseye 1 mUd, 5 keyl; 1641-42 •·de 
Yalnız-SöğUd köyU ile beraber 1 mild mukabilinde mukataaya; 
1644'de Kadı-~ade Hilseyin Çelebi 1ye 1 mild mukabilinde iltizama 
ve 1652-53'de ise 2 mUd ,mukabilinde mukataaya verilmişti. 

İn a 1 l u 4o: 1548 ve 1583 tarihli defterlerde ismine 
A A İ 

tesadUf edilemeyen köytin, 1630-Jl'de J bennak, 8 mUzevvecı 1641 
-42'de 5 bennak, 9 çift ve 1652-5J'de 5 bennak, 8 çift mUslüman 
nüfusa sahip olduğu görUlmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan ürünlerinden ibaret olup, hububat öşrU, 1630-Jl'de Af
şaroık, Koz-Viranı, Yıvalu, Yalnız-SöğUd köyleri ve YellUce 
mezraası ile birlikde Sipahi Osman Bey ve Maksud Çavuş'a J,5 
mUd; 1641-42'de Afşaroık köyU ve Yelliloe mezraası ile birlik
de 2 mUd, 7 keyl mukabilinde mukataaya; 1644 1 de Afşarcık köyil 
ve Yellüoe mezraası ile birlikde Saruhan Halil'e 2 mUd mukabi
linde iltizama ve 1652-5J'de ~fşaroık köyü ile birlikde J mUd 
mukabilinde mukataaya verilmiijti. 

İnallu köyU, bugUn Sivae•ın Divriği ilçesine bağlı olup, 
1975 sayımına göre nUfuau 74 kişidir. 

Kabak - Ç ev 1 iğ 1 41 : 1548 tarihli Divriği tapu 
. A \ 

defterinde, Divriği'nin Dumluca nahiyesine bağlı olan ve "Elma 
- Ç ev 1 1 ğ i" ismiyle de zikredilen bu köyün, Yeni-il'e da
hil edildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak, Yeni-11. 
tapu defterlerinde, yalnız Kabak-Çevliği iami ile kaydedilen 
köyUn, 1548 tarihli Yeni-il defterinde 2 cab~, ·5 b~ıuıakıl58J 1 de 
25 mUzevvec; 1630-Jl'de 4 bennak, 11 mUzevvec; 164i-42'de 9. 

• 1 ----~---------------
40- BA,ill,nr.14679,a.132,203; BA,~,nr.6159,a.128,196,224,242. 
41- BA,,!!2,nr.252,aol7;BA,!Q,nr.262,a. 29 ;BA,.!12,nr.604,s. 

J20-32l;BA,ill,nr.14679,s.1Jl,20l;BA,~,nr.6159,s.130,l52, 
157,196,225,242. 

,. 



A A 

bennak, 13 çift ve 1652-53'de 6 bennak, 14 çift mtialilman nüfusa 
A - ı 

malik bulunan köyün, mahsullerini buğday, arpa ve hayvan UrUnle-
A A 

ri teşkıl etmekde; 1548'de 675 ve 1583'de 826 akça Y,ergi hasılı-,.. 
na sahip bulunmaktaydı. Hububat öşrU, Kara-MehmedlU köyU.ile 
beraber, 1630-Jl'de Durmuş Bulhas ve Hacı•ya 1,5 mtid; 1641-42'
de 1,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Kadı-zade 
Hamza Çelebi'ye 2 mtid mukabilinde iltizama ve 1652-53'de yalnız 
olarak 1,5 miid mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Kabak-Çevliği köyü, bugiin Kangal ilçesinin Çetinkaya bu
cağına bağlı olup, 1975 sayımına göre nüfusu 221 kişidir. 

K a 1 dırım 42 : Müslümanlarla meskun olan ve 1548'de 
4 caba, 5 bennak nüfusa malik olan köyün, 1583 1 de Kilisecik 
köyü ilt1 berubt:,r 4 mUcerrt}d, 24 wUzevvec nUfus ile merhum RUs
teın Paşa mü·lkU içinde bulunduğu ve malikane ile divaniainin 
vakfa verildiği ziYxedilmekt~dir. 16J0-3l'de 6 mUzevvecı 1641-
42'de Höbek köyti ile beraber 7 beıınak, 14 çift ve 1652-5J 1de. 
yine Höbek köyti ilo beraber 8 bennak, 15 çift nüfusu olup, mah
sullerini buğday, arpa ve hayvan ürünleri teşkıl ediyordu. 

ı-· . ,_ ~ 

1548'de 453 ve 1583'de 590 akça v~rgi hasılı olan köyün, hubu-
bat öşrU, 1630-Jl'de Bağrıncı, Höbek ve Kürd-BayezidlU köyleri 

,.. ,. 
ve Ktird-HUaeyin mezraası ile birlikd~ Ali Balı ve Ali Subaşı'-
ya 3, 5 mtid mukabilinde mulca taaya verilmi:J L i. 1641-42, 1644 ve 
1652-53 tarihlerindeki hububat öşrti mukatuasını teauit etmek 

mümkiln olamadı. 

Kan dur g a 43 : 1548 ve 1583 tarihli Yeni-il def
terlerinde ismine tesadtif edilemeyen köyün, 1630-Jl'de 1 ben
nal;, 24 mUzevvec; l641-42'de 13 bennuk, 23 çift ve 1652-53'de 
---·------------------
42-· BA, TD,nr.262, a • .31; BA,!,!2,nr. 604, s. 311; BA,M!!2,nr.14679, a. 

131,203; BA,ın,nr.6159,s.129,224. 
43- BA,M!!2,nr.14679,e.130,215-216; BA,~,nr.6159,s.132,151, 

157,196,227,242. 



b5 

,.. 
11 bennak, 22 çift mUalüman nUfusa sahip olduğu kaydedilmiştir. 
Mahsulleri buğday• arpa ve hayvan Urtinlerinden ibaret olup, hu
bubat öşrü, 1630-)l'de Ağça-Kal'a, Bektaş, Elçi-Atlu, Bulak, 
Taylu; Tavşan-Damı ve Doru.k-Hanlu köyleri ile beraber Sipahi 

. Mehmed Bey ve Muatafa'ya 5 mUd; 1641-42'de Alaca-Atlu, Bulak, 
Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı, Bektaş ve Taylu köyleri ile be
raber 8 müd, 5 keyl m~kabilinde mukataaya; l644'de Alaca-Atlu, . 

1 

Bulak, Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Damı ve Taylu köyleri ile·bir-
likde Kandurgalu Zülfikar Kethuda'ya 6 mUd mukabilind~ iltizama 
ve 1652-5J'de Alaca-Atlu, Bulak, Kara-Hanlu, Ceviz, Tavşan-Da
mı, Bektaş ve Taylu köyleri ile beraber 5,5 mtid mukabilinde mu
kataaya verilmişti. 

Kara - çayır 44 : 1548, 1583 ve 1630-Jl tarihli 
defterlerde ismine tesadüf edilemeyen köyün, 1641-42 ve 1652-53 
tarihlerini muhtevi defterde ismi zikr~dilmeaine rağmen, nüfu
sunun teabit edilemediğini ve mahsullerinin buğday, arpa ile 
hayvan UrUnleriııden müteşekkil olduğunu belirtmeliyiz. Köyiln 
hububat öşrü, 1641-42'de Ak-İn, Simati, DikilU-Taş ve Şemsli 
köyleri ile birlikde 5 mUd, 3 keyl mukabilinde mukataaya;l644 1 de 

• A A A 

Ak-In, Simatı, DikilU-Taş köyleri ile beraber Mes'ud-zade Muzaf-
fer'e 4 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de DikilU-Taş, Si-

. mati ve StiltiklU köyleri ile birlikde 2 müd mukabilinde mukataa-
ya verilmişti. 

Kara - Han 1 u 45 : 1548, 1583 ve 1630-31 tarihli 
defterlerde ismine tesadüf edilemeyen köyiln, 1641-42'de nefe-

,. A 

ren 5 ve 1652-53'de yine neferen 5 nUfuaa sahip olarak Malat-
ya•ya tabi olduğu ve mezkur tarihlerde vakfa 22 akça dönUm res
mi vermekle mükellef tutulduğu görUlmektedir. 
-------------~------
44- BA,ill,nr.6159,s.131,157,195,242. 
45- BA,ill,nr.6159,a.131,226. 
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Kara - M eh m e d 1 U 4G ı 1548 ve 1583 tarihli def
terlerde ismine teaadUf edilemeyen ve 16J0-31 1 de l bennak, 5 
~Uzevveo; 1641-42'de 6 çift, 6 bennakJ l652-5) 1 de ise, 2 bennak, 
10 çift mUellj.man •nüfusa malik olan köyün, mahsullerini buğday, 
arpa ve hayvan ürUnleri .. teekıl ediyordu. Hububat öşrU, Kabak
Çevliği köyU ile beraber, 1630-Jl'de Durmuş Bulhas ve Hac.•ya 

• l,5 mUd; 1641-42'de 1,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya;l644'-
,.. A ı 

de Kadı-zade Hamza Çelebi'ye 2 mUd mukabilinde iltizama ve 1652 
-53'de yalnız olarak'l,5 mUd mukabilinde mukataaya verilm~@ti. 
Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 2 de değir~en vardı. 

Kara-MehmedlU köyü, bugUn Kangal ilçesinin Çetinkaya bu
cağına bağlı olup, 1975 nUfus sayımına göre nüfusu 138 ki§idir.• 

Kar 1 u - K ı e 1 a 47 ı 1548 ve 1583 tarihli defter
lerde ismine te-sadUf edilemeyen köyUn, 1630-Jl'de 4 bennak, 9 
~Uzevveo; l641-42 1 de 8 çift, 5 bennak ve 1652-53'de 3 bennak, 
8 çift nilfÜaa sahip olduğu ve 1 bennak nUfuawıun 1652-5J 1 de Si
vaa'a göç ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan ilrUnlerinden ibaret olup, hububat öşrü, 1630-Jl'de tes
bit edilememesine rağmen, 1641-42'de GUneş ve Turacılu köyleri 
ile birlikde J,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de 
yine GUneş ve Turaoılu köyleri ile birlikde Mes'ud-zade Ömer 

A • 

Bey'e J,5 müg mukabilinde iltizama ve 1652-~J'de Turacılu köyü 
ile birlikde 2,5 mUd mukabilinde mukataaya verildiği görülmek
tedir. 

K a v a k 48 ı , 1548 tarihli Divriği defterinde, "K a V a k 
- ş eme e d d 1 n" ismi ile Divriği'nin Du.oıluoa nahiyesine bağ
lı olan ve Yeni-il sınırı içinde kaldığından Yeni-il'e ilhak 

A 

edildiği kaydedilen köyün sakinlerinin bUyUk bir kısmını, Şem-
--------------------
46- BA,ın,nr.l4679,a.13l,202;BA,ın,nr.6159,a.l26,146,l52,l57, 

196,222,231,242. 
47- BA,~,nr.14679 1 s.205-206;BA,M!],nr.6159,a.133,152,l57,l96, 

228,242,245. 
48- BA,!.Q,nr.252,a.19; BA,~1 nr.262 1 s.66; BA 1~,nr.604,s.J09J 
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aeddin adlı şahsın sulbilnden olan kimselerin teşkıl ~ttiği gö
rülmektedir. 1548 tarihli Yeni-il defterinde ise, Divriği'den 
ifraz edildiği belirtilmesine rağ;ııen, ntifuau teabit edilemeyen 
köyün, 1583'de 26 müzevvec; 16'30-Jl'de 2 müzevvec, 3 benn~k; 
1641-42'de 2 bennak, 3 çift ve 1652-5J'de J bennak, 5 çift mtia
lüman ntifuau vardı. Mwıaulleri buğday, arpa ve hayvan tiri.inle
rinden ibaret olup, 1583'deki vergi hasılı 795 akça idi. Hubu
bat öşrU, 1630-3l'de Sipahi İlyas Bey'e 17 keyl; 1641-42 1 de 15

1 

keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Afşarcıklı Deli'ye 15 keyl 
mukabilinde iltizwna ve 1652-5.3'de yine 15 keyl mukabilinde 
mukataaya verilmişti. 

Kavak köyil, bugUn Kangal ilçe8ine bağlı bucak merkezi 
.... 

olup, 1975 sayJJI1ına göre nüfusu 610 ki~idir. 

Kızı 1 - Ki 1 is e(K ı z ı 1 - Ki 11 a e - 1 K a
ra - Han 1 u I K ara - Han 1 u) 49 ı 1548 tarihli Yeni-il 
dtJfterinde ismine teaadtif edilemeyen ve 1583 1 de II Kızıl -

ı A A 

K 1 1 ise" ismiyle bilin~n köyün, bu tarihde 13 mUzevvec nUfu-
,. A A 

su vardı. 16.30-.31' de .3 bennak, .3 müzevvec ntifusu olan ve "K ı -
z ı 1- - K i 1 i s e - i K a r a - H a n 1 u" ismiyle zikredi
len köyün, 1641-42'de 2 bennak, 7 çift ve 1652-53'de 5 bennak, 
7 çift nUfusa malik olduğu ve isminin "Kara - Han l u" ola
rak kaydedildiği görülmektedir. Mahsullerini buğday, arpa ve 

A 

hayvan tirUnleri teşkil etmekde; 158J'deki vergi hasılı 1045 
akçadan ibar~t bulurunaktaydı. Hububat öşrilntin, 1641-4~'de Kan
durga, Alaca-Atlu, Bulak, Ceviz, Tavşan-Damı, Bektaş ve Taylu 
köyleri ile beraber 8 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644•~ 
de Kandurga, Alaca-Atlu, Bulak, Ceviz, Tavşan-Damı ve Taylu 
köyleri ile bir4ikde Kandurgalu ZUlfikar Kethuda'ya 6 mUd mu
kabilinde iltizama ve 1652-53'de ise, Kandurga, Alaca-Atlu, 
Bulak, Ceviz, Tavşan-Damı, Bektaş ve Taylu köyleri ile beraber 
5,5 müd mukabilinde mukataaya verildiği belirtilmesine rağmen, 
16.30-Jl'deki hububat öşrU mukataaaını teabit etmek ıuü.cnKUn olama
dı. 

BA,MAD,nr.14679,a.132,206;DA,~\D,nr.L)lı;:,9. -· .. ~q: ]\··, ! s•·ı .. J·:ıc, 

228,242. 



Kız ı,l c·a - Ziya re t(K ı z ı 1 - Ziya re t) 50 
A A 

1548 tarihli Yeni-il defterinde, "Kızı 1 c a - Z 1 yare t" 
ismiyle kaydedilen ve 1 caba, 5 bennak nilfus ile ahalisini Kan-

. durgalu cemaatinin teşkil ettiği belirtilen köyUn Yeni-il nahiye• 
sine tabi olduğu görUlmektedir. 1583 tarihinde ise, Aşudi nahiye, 

A A 

sine tabi olarak, "Ki z ı ı - ziyaret" ismiyle kaydedilen 
ve 9 mUcer~ed, 27 mUzevvec ntifuau olan köyUn, mahsullerini buğ-

A İ 

day, arpa ile hayvan UrUnleri teşkıl etmekde ve 1548'de 130 ve 
1583'de 1112 akça vergi hasılına malik bulunmaktaydı. Köyün, 
1630-Jl, 1641-42 ve 1652-5) tarihli defterlerde ismine tesadüf· 
edilemedi. 

K o ç - K ö p r U l U 51 : 1548 ·tarihli Divriği defterinde, 
Divriği'nin Dumluca nahiyesine tabi mezraa olan ve İl-DUzen kar
yesi yakınında bulunan köyün, Yeni-il'e ilhak edilip edilmediği
ne dair bir kayda tesadüf edilemedi. 1548 tarihli Yeni-il· defte
rinde iae, Yeni-il nahiyesine t;bi mezraa ol'duğu kaydedilen kö
yün, 158.J'de 2 mUcerred, J mUzevvec nUt'uaa m;lik olarak, Aşudi 
nahiyesine tubi köy olduğu görülmektedir. Muh~ullori buğday, 
arpa ve hayvan ürihılerinden müteşekkil olup, 1548'de 68 ve 
1583'de 160 akça vergi haaılına sahipti. 

Köyün, 16)0-31, 1641-42 ve 1652-5) tarihlerini muhtevi 
defterlerde ismine raatlanılamamaaına rağmen, bugUn Kangal il
çesinin Çetinkaya bucağına bağlı olan ve 1975 sayJJUına göre 228 
kişilik nilfuaa malik bulunan Koç-Köprü köyünün, mezkur köy ola
bileceği ihtimalini ortaya çıkarmakda ise de, bu hususta şimdi
lik bir şey aöylernekden mahrum bulurwmktayız. 

Koz - Viranı 52 : 1548 tarihli Divriği tapu defte-
" rinde, Divriği'nin Dumluca nahiyusine buğlı iken, Yeni-il sınırı 

50-
51-
52-

a.131,151,157,196,226,242. 
BA,TD,nr.262,a.27; BA,TD,nr.604,s.)18. 
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BA,TD,rır.252,a.22;BA,!]2,nr.262,s.26;BA,TD,nr.604,a.JJ7. 

BA, TD,.:ır. 252, a. 28;BA,!Q,nr. 262, a. 30 ;BA, 'l'D,ıır. 604, a. 302-303; 
BA,~.nr.14679,e.132,204; BA,MAD,nr.6159,a.lJJ,152,157, 
196,226,242. 



içinde kaldığından, Yeni-il'e ilhak edildiği belirtilen köyün, 
1548 tarihli Yeni-il defterinde 4 caba, 6 bennakı 1583'de 5 
mücerred, 26 müzevvec; 1630-Jl'de 3 bennak, 4 milzevvec; 1641-421 

A A A 

de 2 bennak, 4 çift ve 1652-53'de 3 çift nüfusu vardı. Mahsulle-
ri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden müteşekkil olup, l548 1 de 
~04 ve 158.3' de yine 604 akça vergi hasılına sahipti. HubuÔat 

öşrü, 1630-)l'de Afşarcık, İnallu, Yıvaıu, Yalnız-SöğUd köyleri 
1 

ve YellUce mezraası ile beraber S~pa.hi Osman Bey ve Maksud Ca-
vuş'a 3,5 mUd; 1641-42'de yalnız olarak 1 müd, 6 keyl mukabi
linde mukataaya; 1644'de Yıvalu köyü ile birlikde ZUlfikar Bey•e 
1,5 mild mukabilinde iltizWilB. ve 1652-53'de yine Yıvalu köyU ile 
birlikde 1,5 mlid mukabilinde mukataaya verilmişti. 

K tir d - Bay ez i d 1 ti SJ(BugUnkU Soğuoak)ı 1548 ve 
1583 tarihli defterlerde ismine tesadüf edilemeyen köyün, 1630-
Jl'de 6 bennak, 21 mtizevvec; 1641-42'de 12 bennak, 24 çift ve 
1652-53'de 14 bennak, 25 çift mUslüınwı nüfusa sahipti. Mahsulle
ri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden ibaret olup, hububat öe
rU, 16.30-.31' de Bacrıncı, Ka.ldıı·ım, Höbek köyleri ve KUrd-HUseyin 
mezraası ile birlikde Ali Buli ve Ali Subaçı'ya 3,5 müd; l64l-
42'de Bağrıncı, KUrd-Hüseyin ve HJLek. köyleri ile birlikde 4 
müd mukabilinde mukataaya; 1644' de Bağrırıcı, Kürd-llüseyin ve 
Höbek köyleri ile birlikde Ali Subaşı, SUleyrııan ve Can Ahmed'e 

3,5 mild mukabilinde iltizama ve 1652-53'de Höbek ve Ak-Taş köy
leri ile birlikde J,5 müd, 5 keyl ınuk~bilinde mukataaya veril
mişti. Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 2 de değirm~n var
dı. 

BugUn Soğucak köyU, Sivas'ın Divriği ilçesine· bağlı olup, 
197~i sayımına göre nUfuau 379 kişidir. 
----·-----------.-------

,. 
53- BA,M!Q,nr.14679,a.131,205; BA,~,nr.6159,s. 127,146,152, 

157,196,223. 



K Ur d - HU e ey 1 n 54 ı 1630-)l'de mezraa ve 1641-42'· 
de köy olarak kaydedilen ve mezkur tarihlerdeki nüfusu tesbit . 
edilemeyen köyün, mahsullerini buğday, arpa ve hayvan UrUnleri 

A A A 

teşkıl ediyordu. Hububat öşrü, 1630-)l'de KUrd-BayezidlU, Bağ-
, A A 

rınoı. Kaldırım ve Höbek köyleri ile be~ber Ali Halı ve Ali 
· Subaşı•ya 3,5 mUd; 1641-42'de KUrd-BayezidlU, Bağrıncı ve Höbek 
köyleri ile beraber 4 mUd mukabilinde mukataaya ve 1644'de yine, 

A 

KUrd-BayezidlU, Bağrınoı ve Höbek köyleri ile birlikde Ali Suba-
şı, Süleyman ve Can Ahmed'e 3,5 mUd mukabilinde iltizama veril
mişti. KöyUn, 1548, 1583 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defter
lerde ismina teaadUf edilemedi. 

K Ur d 1 er 55 : 1548 tarihli Divriği defterinde, Div
riğinin Dumluca nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı içinde 
kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği belirtilen köyiln, 1548 ta
rihli Yeni-il deftermde, 2 sipahi, 3 bennak, 3 caba; 158J'de 
1 sipahi, J mUcerred, 23 mUzevvec mUalüman nUfuea malik olduğu 
kaydedilmiştir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan Urtinlerinden 
mUteşekkil olup, vergi hasılatı, 1548'de 547 ve l583'de 838 
akça idi. Köyde, 1583 tarihinde l de değirmen vardı. 1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde köyün ismine rastlanıla
madı. 

K Ur k 56 , 1548 tarihli Divriği defterinde, Divriği'nin 
Dumluca nahiyesine bağlı iken, Yeni-il eınırı içinde kaldığın~ 
dan, Yeni-il'e ilhak edildiği kaydedilen köytln,' 1548 tarilıli 
Yeni-il defterinde, l caba, 18 bennak; 1583'de 5 mUcerred, 33 
mUzevvec; 1630-Jl'de Ertem~ köyU ile beraber 1 bennak, 10 mu-

54- BA,~,nr.14679,a.131; ·BA,~,nro6159,e.96,152,157,196. 
55- BA,~,nr.252,a.29; BA,_ı'l2,nr.262,s.32; BA,_TI2;nr.604,s.319-320. 
56- BA,!]2,nr.252,s.2J;BA,!,!2,nr.262,s.28;BA,!,!2,nr.604,s.Jll-312; 

BA,M!l2,nr.l4679,s.1Jl,212;BA,~D,nr.6159,s.129,152,157,l95, 
225,242. 
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zevvec; 1641-42'de 4 bemıak, 10 çift ve 1652-5J'de 4 bennak, 8 
çift mUaltiman nüfusa malik olduğu görülmektedir. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvau UrUnlerinden ibarat olup, vergi hasılı, 
1548'de 2071 ve 1~83'de 1373 akça idi. Hububat öşrü, 1630-)l'de 

A 

Ak-Viran köyU''ile beraber Sekban Ali'ye 3,5 mUd; 1641-42'de 1 
mUd m~kabilinde mukataaya; 1644'de Ak-Viran köyU ile beraber 

A A A 

Abdülbaki Çelebi-zade Kasım'a 4 mUd mukabilinde iltizama ve 
· 1652-53'de 2,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

MU 1 k - Köy( MU 1 k) 57 ı 1548 tarihli Divriği def
terinde, Divriği'nin Durdu! nahiyesine bağlı iken, Yeni-il aı~ 

• A 

nırı ioinde kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği kaydedilen 
köyün, 1548 tarihli Yeni-il defterinde, Divriği'den ifraz edil~ 
diği belirtilmesine rağmen, nüfusu tesbit edilemedi. 1583 tari
hinde 7 mUceITed, 26 müzevvec nüfusa sahip olan köyün, konar-

/ A A A 

göçer menşeli olduğu; vakfa ait arazide ziraatçilik yaptığı ve 
bir müddettir gaflet ile vergileri alınmamış olduğundan, def
tere kaydedildiği zikredilmektedir. 1630-Jl'de 6 bennak, 26 
mUzevveo; 1641-42'de 8 bermak, 26 çift ve 1652-53'de 12 benn&k, 
24 çift nUfuau olan ve defterlerde bazan "MU l k" bazan da 

A 

".MU l k - K ö y 11 ismiyle yazılan köyün, mahsullerini buğday, 
arpa ve hayvan Urtinleri teşkil ediyordu. l583'deki vergi hasılı ı 
teebit edilememiş olup, hububat öşrü, 1630-Jl'de Eşge, Ak-İn,. 
DikilU-Taş ve Şemsli köyleri ile beraber İbrahim Çavuş v•.CU-

. neydli-oğlu'na 7 mUd; 164l-42'de 2,5 mild, 2 keyl mukabilinde 
mukataaya; 1644'de Mee'ud-zade Ömer Bey•e 2 mUd mukabilinde 
iltizama ve 1652-5J'de 3,5 mUd mukabilinde mukataaya verilıııi@
li• Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 1 de değirmen vardı. 

Sek 1 z - Viranı 58 ı 1548 tarihli Yeni-il detterin-
A A A A A 

de, 2 bennak, 2 sipahi mUslilnıın nüfusa sahip olan ve mahsulleri-
A A 

ni buğday, arpa ile hayvan ürUnleri teekıl eden köyün, mezkur 

57- BA,!Q,nr.252,s.85;BA,l],nr.262,e.66;BA,~,nr.604,a.3J6-JJ7ı 

BA,ID,nr.14679,s.130,208;BA,~,nr.6159,a.l34,146,152,15?, 
196,229,231,242. 

58- BA,!!?,nr.262,s.32. 



535 akça vergi,,haeılı vardı. KöyUn, 1583, 1630-31, 1641-42 ve 
1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine tesadüf edile
medi. 

Semini( ~)59 ı 1548 ve 1583 tarihli defterler
de ismine tesadüf edilemeyen kHyUn, 16J0-31 1 de 2 mUzevvec, _) 
mUcerred; 1641-42'de 2 çift, neferen 2 ve 1652-53'de l hane, 
1 çift nüfus~ malik olduğu belirtilmesine rağmen, mezkur tarih
lerdeki mahsullerini ve hububat öşrU mukataasını tesbit etmek 
mUmk:Un olamadı. 

Sıra - S H ~ U d GO ı 1548 tar~li Divriği defterinde, 
Divriği'nin Durdul nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı içinde 

A A 

kaldığından Yeni-il'e ilhak edildiği belirtilen köyün, 1548 ta-
rihli Yeni-il defterinde, ismi zikredilmesine rağmen, nUf'usu 

teebit edilememiştir. 1583'de 9 mUoerred, 19 ~Uzevvec nüfusu 
olan köyUn, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde, 
yine ismi zikredilmesine rağmen, nüfusunu tesbit etmek mUmkUn 
olamamıştır. l548'de 215 ve l58J'de 1336 akça vergi hasılına 
malik bulunan Sıra-SöğUd köyünUn, mahsullerini buğday, arpa ve 
hayvan UrUnleri teşkil etmekde idi. Hububat H@rUnUn, 1630-Jl'de 
Baş-Viran köyU ile beraber Divriği'de sakin İbrahim Çavuş•a 2 
mtid, 5 keyl; 1641-42'de Baş-Viran ve Eşga köyleri ile birlikde 
4 mUd, 5 keyl mukabili~de mukataayaJ l644 1 de yine Baş-Viran ve 
Eşge köyleri ile birlikde CUneyd-o~lu Yusut•a 4,5 mUd mukabilin
de iltizama ve 1652-53'de yalnız olarak 5 keyl mukabilinde mu
kataaya verildiği görülmektedir. 

59- BA,~,nr.14679,e.202; BA,~,nr.6159,s.135. 
bO- BA,~,nr.252,so88-89; BA,!J2,nr.262,s.Jl; BA,!Q,nr.604,a. 

306; BA,ru,nr.14679,s. 130; BA,ru,nr.6159,s.157,196. 



S i m a t i( <..,rl..- )61 ı 1548 tarihli Divriği defterinde, 
Divriği'n:iıı Durdul nahiyesine bağlı olan ve SUlUklU köyU yakı
nında bulunan Simati köyUnUn, Yeni-il'e dahil edilip edilemedi
ğine dair bir kayda ve 1548 tarihli Yeni-il defterinde ismine 
raetlanılamamaaına rağmen, 19 RebiU•l-ahır 961(24 Mart 1554) 
tarihli Ruua kayıdında, mezkur köyUn Divriği Kal'ası dizdarı 
AbdUllatif'in tımarı olduğu ve Yeni-il'o ilhak edildiği belir-

• A A . 1 

tilmektedir. 158J'de 4 mücerred, 24 mUzevvec nU:tusa malik olan 
köyUn, 1630-Jl'de ismine teaadUf edilemediği halde, 1641-42'de 
l çift ve 1652-53'de 2 oift, 2 bennak nUfusa sahip bulunduğu ve 
mahaull€ri.nin buğday, arpa ile hayvan UrUnlerinden mütevekkil 
olduğu görUlmektedir. l583'de-1591 akça vergi hasılı olan köyün, 
hububat öşrU, 1641-42'de Ak-İn, DikilU-Taş, Şemsli ve Kara-Çayır 
köyleri ile beraber 5 mUd, 3 kayl mukabilinde mukataayaı 1644'
de Ak-İn, DikilU-Taş ve Kara-Çayır köyleri ile birlikde Mes•ud
zade Muzaffer'e iltizam.8. ve 1652-5J'de DikllU-Tae, SUlüklU ve 
Kara-Çayır köyleri ile beraber 2 mUd mukabilinde mukataaya veril
mişti. 

SU 1 U k 1 U( ..rl0.r-) 62 ı 1548 tarihli Divriği defterin
de, Divriği'nin Durdul nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı 
içinde kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği belirtilen köyUn, 
1548 tarihli Yeni-il defterinde, Divriği'den ifraz edildiği be
lirtilmesine rağmen, nüfusu verilmemiştir. 158J'de 2 mUcerred, 

A A 

8 ml\zevveo ı 1630-31' de 3 bennak, 5 mUzevveo nUfusu olan ktsyUn, 
164l-42'de 2 bennak, ~l çift; 1652-53'de 1 bennak, 10 Oift nUfu-

A A A 

sa m.alik bulunduğu ve ahalisinin Malatya' da meskun olduğu zikre-
dil.me ktedir. Mahsullerini buğday, arpa ve hayvan tirUnleri tevkil 
1 • A . 

ediyı:>rdu. 1583' de 435 akça vergi hasılı olan köytin, 1630-31, 
A A 

1641.,.42 ve 1644 tarihlerindeki hububat öşrU mukataası verilmedi-
ği hÜlde, 1652-5)'de Dild.lU-Ta;, Simati ve Kara-Çayır köyleri 

ile 'tıirlikde 2 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 
, -ı•---·---------------- • 1 

617 BA,~,nr.252,s.88; BA,KK,Ruus,nr.211,e.6ıBA,~,nr.604,s. 
'e.J06-J07;BA,MAD,nr.6159,a.133,157,195,228,242. -62- B.A.,TD,nr.252,e.84;BA,TD,nr.262,s.66;BA,TD,nr.604,s.304-305; 



74 

şems l 1( u-l-,--- ) 63: 1630-Jl ve 1641-42 tarihlerinde, 
ismi zikredilmesine rağmen nUfusu teebit edilemeyen ve mahsulle
rini buğday, arpa ile hayvan UrUnlerinin tevkil ettiği beiirti
len köyi.tn, hububat öurU, 1630-Jl'd• MUlk-Köy, Eşge, Ak-İn ve 
DikilU-Taş köyleri ile birlikde,İbrwıim Çavw., ve CUneydli-oğlu'
na 7 mUd; 1641-42'de ise, Ak-İn, simati, DildlU-Ta§ ve Kara-Ça
yır köyleri iae birlikde 5 mUd, 3 keyl mukabilinde mukataaya v~
rild~ği görülmektedir. Köyün, 1548, 1583 ve 1652-53 tarihli def
terlerde ismine rastlanılamadı. 

Tavşan - Damı 64 : 1548 tarihli Yeni-il defterin-
~ ' 

de ismine teaadUf edilemeyen köyün, 158J'de l mUcorred, 34 mU-
zevvec; 1630-Jl'de 14 bennak, 16 mtizevvec; 1641-42 1 de 14 bennak, 
25 çift ve l652-53'de 11 bennak, 23 Qift mUslUman nUfusa sahip 
olduğu kaydedilmiştir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan Urün
lerinden mUteşekkil olup, l583'deki vergi hasılı 812 akça idi. 
Hububat öşrU, 1630-Jl'de Ağ9a-Kal'a, Bektaş, Kandurga, Elçi-At-

~ A 

lu, Bulak, Taylu ve Doruk-Hanlu köyleri.ile beraber Sipahi Meh-
med Bey ve Mustafa'ya 5 mUd; 1641-42'de Taylu, Alaca-Atlu, Kan
durga, Bulak, Bektaş, Ceviz ve Kara-Hanlu(Kızıl-K1lise-1 Kara 
Hanlu)köyler1 ile beraber 8 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 
l644'de Kandurga, Alaoa-Atlu, Bulak, Kara-HB;lllu(Kızıl-Kiliae-1 
Kara-Hanlu), Ceviz ve Taylu köyleri ile birlikde Kandurgalu 
ZUlfikar Kethuda'ya 6 mUd mukabilinde iltizama; l652-53'de ise, 
Taylu, Alaca-Atlu, Kandurga, Bulak, Bektaş ve Kara-Hanlu(Kızı~ 
-Kilise-1 Kara-Hanlu) köyleri ile beraber 5,5 mUd mukabilinde 
mukataaya verilmişti. 

Tay 1 u 65 :. 1548 tarihinde l caba, 3 bennak nUfus ile 
Yeni-il nahiyeeine tabi mezraa olan ve 1583 tarihli Yeni-il def
terinde ismine tesadUf edilemeyen köyün, 1630-Jl'de 3 bennak, 

BA,~,nr.14679,s.216;BA,~,nr.6159,a.1J2,227,242. 
63- BA,~1nr.14679,s.1JO;BA,~,nr.6159,s.l57. 
64- BA,!J2,ıır.604,e.327-J28;BA,~,nr.l4679,a.l30,215;BA,~,nr. 

6159,s.131,151,157,196,226,242. 
65- BA.TD.nr.262_e_1q:BA..MAD.nr.14679.a.130.216:BA.MAD.nr.6159. 



5 mUzevvec; 1641-42'de 7 bennak, 13 çift ve 1652-53'de 8 bennak, 
13 çift mUalilman nUfua~ malik olduğu görUlmektedir. Mahsullerini 
buğday, arpa ve hayvan UrUnleri teşkil eden köyün, 1548'de 294 
akça vergi hasılı vardı. Hububat öşrü, 16J0-3l'de Ağça-Kal•a, 
Bektaş, ~andurga, Elçi-Atlu, Bulak, Tavşan-Damı ve Doruk-Hanlu 
köyleri ile birlikde Sipahi Mehmed Bey ve Mustafa'ya 5 mUdı 
1641-42'de Alaoa-Atlu, Karidurga, Bulak, Bektaş, Ceviz, Tavvan i 

-Damı ve Kara-Hanlu(Kızıl-Kilise-1 Kara-Hanlu).köyleri ile bir
likde 8 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Kandurga, 
Alaca-Atlu, Bulak, Kara-Hanlu(Kızıl-Kilise-1 Kara-Hanlu), Ceviz 

,,. 
ve Tavşan-Damı köyleri ile birlikde Kandurgalu Zülfikar Kethuda! 
ya 6 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de Alaca-Atlu, Kandur
ga, Bulak, Bektaş, Ceviz, Tavşan-Damı ve Kara-Hanlu(Kızıl-Kili
se-1 Kara-Hanlu) köyleri ile birlikde 5,5 mUd mukabilinde muka
taaya verilmişti. 

Tura o ı 1 u( ..rl>o~..,..1) 66 , 1548 tarihli Yeni-il defte
rinde ismine teaadUf edilemeyen köyün, 1583'de 4 mUcerred, 18 
milzevvec; 1630-.31 1 de 2 milzevvec, 1 bennak;_ 1641-42 'de 2 çift, 
3 bennak; 1652-53 1 de 2 bennak,,J çift nilfuau vardı. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan UrUnlerirıden mtite~okkil olup, 1583''do 
701 akça vergi hasılına sahipti. Hububat öşrU, 1630-Jl'de tea-, 
bit edilememesine rağmen, 1641-42'de Güne@ ve Karlu-Kıvıa köy
leri ile beraber J,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'
de yine Güneş ve Karlu-Kışla kijyleri ile beraber Mes'ud-zade 
Ömer Bey•e 3,5 akga mukabilinde iltizama ve 1652-53'de Karlu
Kışla köyU ile beraber 2,5 mtid mukabilinde mukataaya verilmi~-

li• 

s.131,151,157,196,227,242. 
66- BA,,!!2,nr.604,e.JlOı BA,M!Q,nr.14679,s.205; BA,!!!!1,nr.6159, 

e.l.33,157,196,228 1 242. 

,. 



U 1 u - Köy 67 : 1548 tarihli Yeni-il defterinde Ağça 
A 

-Kal'a nahiyesine bağlı mezraa olan ve 1583'de J6 mtizevvec nü-
fus ile ahalisini Alaoa-Atlu cemaatinin teşkil ettiği kaydedi
len köyUn, 1630-Jl'de 8 mUzevvec, 8 bennik nilfusa malik olduğu 
görülmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan Urtinlerinden 

A ~ 

ibaret olup, l548'do 600 ve 15831 de 912 akoa vorgi basılına 
' malikti. 1630•31 1 deki hububat ögrU mukataası tesbit edilemeyen 

köyün, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterde ismine 
A 

tesadüf edilemedi. 

Ya 1 n ı z - S ö ğ ti d 68: 1548'de J caba, 10 bennak; 
l58J'de l mticerred, 22 müzevveo; 1630-Jl'de 4 mtizevvec, 4 ben
nak; 1641-42'de 5 bennak, 11 çift ve 1652-5J'de 6 bennak, 10 
çift nüfusa sahip olan köyün, 1 bennak nilfusunun 1652-5J'de 
Sivaa'a göç ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri buğday, arpa 

A A 

ve hayvan ilrtinlerinden ibaret olup, vergi hasılı, 1548'de 539 
ve 158J'de 643 akça idi. Hububat öijrU, 1630-Jl'de İnallu, Koz 
-Viranı, Afşarcık, Yıvalu köyleri ve YellUce mezraası ile be- ' 
raber Sipahi Osman Bey ve Maksud Çavuş'a 3,5 mtid; 164l-42'de 
l mtid mukabilinde mukataaya; 1644'de Molla Oeman•a l mUd mu
kabilinde iltizam8 ve 1652-53'de 1,5 mtid, 5 keyl mukabilinde 
mukataaya verilmi~ti. 

Yalnız-SöğUd köyU, bugtin Sivaa'ın Divriği ilçesine bağlı 
olup, 1975 sayımın~ gtire ntifusu 416 kişidir. 

,. 

Y ı va 1 u 69 : 1548'de 2 bennak, 3 caba; 1583'de 3 milcer
red, 14 mtizevvec; 1630-Jl'de 4 bennak, 8 mUzevvec; lç41-42'de 

'6, bennak, 8 çift; 1652-53'de 6 bennak,7 çift nUfusu olan köylln, 
------------~-------
67- BA,!,!2,nr.262,s.34;BA,!Q,nr.604,a.J28-329; BA,~,nr.14679, 

e.124. 
68- BA,!Q,ru~.262,s.28;BA,TD,nr.604,s.315;BA,!!,!2,nr.14679,s. 

132,204iBA,~,nr.6159,s.127,152,195,223,242,244. 
69- BA 1~,nr.262,s.30-Jl;BA,~,nr.604,a.33l;BA,~,nr.14679,s. 

132 1 202;BA,~D,nr.fal59,e.127,152,157,196,22J,242. 
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mahsullerıni buğday, arpa ve hayvan UrUnleri tevkıl etmekde; 
l548'de 364 ve l58J 1 de 713 akça vergi haeılına malik bulunmak~ 
taydı. Hububat öşrU, 16J0-3l'de İnallu, Afşarcık, Koz-Viranı, 
Yalnız-söıiid köyleri ve YellUce mezraası ile beraber Sipahi Os
mEµı_ Bey ve Maksud Çavuş•a 3,5 mUd; l641~42'de l mUd, 6 keyl mu
kabilinde mukataaya; 1644'de Koz-Viranı köyil ile beraber Zülfi
kar Bey'e 1,5 mUd mukabilinde iltizam& ve 1652-53'de yine Koz-

A ' Viranı köyU ile beraber 1,5 mUd mukabilinde_mukataaya verilmiş-
ti. 

1 

A 

3- Gürün Nahiyesi ı 

1548 tarihli Divriği tapu defterinde, kendisine tabi köy
ler ile beraber Divriğt•ye tabi olduğu kaydedilen nahiyen1n70 , 

A ' A 

1548 tarihli Yeni-il defterinde ismine teeadtif edilemedi. 1583 
A A 

tarihli Yeni-il defterinde kendiaina tabi 10 köy ile beraber 
V A A ~ A 

Yeni-il'e 1laglı oları nahiyenin, bu tarihde Divrigi'den ifraz 
edilerek, Yeni-il'e dahil edildiği anlaşılmaktadır. 1630-Jl'de 
15, 1641-42'de yine 15 ve 1652-53'de 14 köye malik olan nahiye
nin başlıca köyleri şunlardı. 

Ak - Kaş (Et - Yemez )71 : 1583 tarihli defterde, 
nUfuau tesbit edilemeyen ve "Ak - Kaş mezraası" is
miyle kaydedilen köyde, Hacı SUleyman oğullarının tasarrufunda 
"Et - Yemez" adında bir zaviye bulunduğu ve ana yol Uze-

A A 

rinde bulun.an bu zaviyeye gelen-giden ayende ve revendeye sarf 
edilmek ·Uzere, zikr olwıan Ak-Kaş mezraası hububat ·öşrüntin her 
sene 180 akça mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmektedir. 
1630-Jl'de 8 mUzevvecı 1641-42'de 7 çift ve 16.52-53'de 3 bennak, 
8 çift mUelUman nUfueu olan köyün, "Et - Yemez" adiyle bi
lindiği ve mahsullerini buğday, arpa ile hayvan Urtinlerinin tev
kil ettiği görUlmektedir. 1630-Jl'deki hububat öQril mukataası 
--------------------
70- BA,TD,nr.252,s.189-203. - . 

71- BA,1,!2,nr.604,s.343;BA,~,nr.14679,s.195;BA,~,nr.6159,s. 
140,235,243. 



~esbit edilemeyen köyUn• 1641-42'deld hububat cS;rU, ~arıca köyU 
ile beraber 3 mUd ve 1652-53'deld. hububat HgrU ise, GUrUn nahi-

" yesine tabi köylerin tamamı ile birlikde 50 mUd .mu.kabilinde mu-
kataaya verilmişti. 

BugU.u Et-Yemez adı ile Kangal ilçeaine bağlı olan köyün, 
1975 sayımına gHre nüfusu 301.ki@idir. 

G ~ r 1 o ek( _;.,,,~/)72 ı 158) tarihinde ismine teea
dUf edilemeyen ve 1630-3l'do 2 bennak, 12 mUzevvec; 1641-42 1 de 
13 çift ve 1652-53 1 de 4 bennak, 10 çift mtislUman nüfusu olan 

A ' A . 

köyün, ahalisinin l652-53'de Elbistan'da sakin bulundu~ı -mah-
A A A 

aullerinin hayvan UrUnlerinden mUteuekkil olduğu vo mezkur ta-
1 

1 A 

rihlerdeld. hububat Horu mukataası hakkında bir kayda rastıan.-
lamadığı görülmektedir. 

G U b 1 n 73(BugUnkU GUbUn)ı 158J'de l duaoı, )O mUcerred; 
1630-)l'de 35 bennak, 42 mUzevveoı 164l-42'de 27 benn&k, 48 çift 
ve l652-53'de 41 bennak, 51 çift mtisltiman nUfwıu oları ve J ben~ 
nak nUfusunun l652-5J'do Sivaa•a göQ etti~i belirtilın köyU.ıı, 
mezkur tarihlerdeki ismi "G U b 1 n( ~/)" ıeklindt kayde-

A • 

dilmiştir. KöyUn mahsulleri buğday, arpa ve hayvan, UrUnlerin-
A 

den mUteşekkil olup, l58J'deki geliri 119.3 akga idi. Hububat 
öerU, 1630-Jl'de GilrUn, Telin, Kara-Hisar, Kavak ve İnceau köy
leri ile beraber Sazoığaz köyünde sakin Sipahi Öme~ Bey 1 e 19 
mUd; 1641-42'~e 4·mUd mukabilinde mukataayaı 1644'de GUrUn kö
yünde sakin Ahmed'e 3 mUd mukabilinde iltizama v• 1652-53'4• 
GUrUn'nahiyeeine ba~lı köylerin tamamı ile beraber 50 mUd mu-

. kabilinde mukataaya ver1lm1.t1. Köyde, 1641-42 ve 1652-53 ta~ 
t .> 

rihlerinde .38 bahoe, 10 arı kovanı ve 2 do değirmen vard:ı.. 
GUbUn köyU, buglln Sivae'ın GUrUn elçeeine bağlı olup, nU

tusu tesbit etmek mUmkUn olamaııııetır. 

----~------~--------
72- BA,~,nr.14679,s.200;BA,~,nr.6159,e.l39,15l,2.34. . 
73- BA,~,nr.604,s.292-293,BA,~,nr.14679,s.132,191-193;BA,~, 

nr.6159,a.137-138,145-146,151,156,193,232-233,240-241, 
24.3-244. 



G Ur Un 74 ı 1583'de 149 mUzevvec, 84 mUoerred mUslU
man ve 178 mtizevveo, 84 mtioerred hıristiyanı 1630-3l'de 93 ben
nak, 63 mUzevveo mUslUman ve 39 mUzevveo, 42 mUcerred, 76 ben-

A A 

nak hıristiyanı 1641-42'de 6J oift, 87 bemıak mUslUman ve 14 
çift, neferen 175 hıristiyan nüfusa malik olan k~yUn, nefereıı 

17 hıriatiyan nüfusunun 164l-42'de, Ayıntab(Gaziantep)'da sakin 
olduğu kaydedilmietir. 1652-53'de ise, 43 gift, 126 bennak mUa-

A . A A A 

lUınwı ve 11 çift, 298 hane hıristiyan nüfusu olup, mezkur tarih.:. 
de, mUelUınanlardan 1 bennak nUfwıun Sivae'a ve hıriatiyanlardan 
dal hane nUfuewı Kan-abad( ~~'ulı )'a gtlç etti~i belirtilmekte-

A A 

dir. Mahsulleri buğday, arpa ve bal ile hayvan UrUnlerinden iba-
A A 

ret olan köyün, 1583'de 4575 akça vergi hasılı vardı. Hububat 
öşrti, 1630-Jl'de GUbin, Telin, Kara-Hisar, Kavak ve İncesu kijy
leri ile beraber Sazoığaz köyilnde sakin Sipahi Ömer Bey•e 19 
mUd; l641-42'de 9,5 mUd mukabilinde mukataayaı 1644'de 8 mUd , 
mukabilinde Murad Bey'a iltiz&ma ve l652-5J'de GUrUn nahiyesine 
ba~lı köylerin tü.wu.mı ile b~raber 50 mUd mukabilinde muktltaaya 

A • 

verilmişti. Köyde bulunan boyahanenin mukataası, 1630-Jl'de 
12.000 ve 1652-SJ'de 16.000 akoa idi. 1641-42 ve 1652-53 tarih
lerinde 251, 5 bahçe ile 83 arı kovanına sahi·-, 1 ,ı, rHyUn, 1641-
42 ve 1652-53' de 26 adet sengha-yı ketan-şuy, ,. (i.."'erinde keten 
yıkanan bUyUk ,:taşlar) vardı. Burada bulunan değirmenlerin sayı
sı iao, 1641-42'de 6 ve 1652-53'de 8 adet idi. 

GUrUn köyü, bugUn Sivas•a bağlı ilçe merkezi olup, 1975 
.euyımı.rw göre nUtusu 9138 k1uidir. 

Hamal 75 ı 1583 tarihinde Koywılu-Kooa mezraası ile 
A 

berüber köydedilon köyUn, bu tarihdu 3 mUoorred, JO mUzevveoı 
1630-Jl'de J bennak, 4 mUzevvec; 1641-42'de 1 bennak, 7 çift 
ve 1652-5J'de 7 çift, 8 bennak milelüman nUfuea sahip olduğu 
--------------------
74- BA,!J2,,nr.604,s.288-2921BA,~,nr.ı4679,s.ıJ2,140,ıa5-191ı 

BA,~,nr.6159, ■• l.36-137, 141-14~, 151,_156,193,2.31-2J2 1 2J5-
, 24l,243-244. 

75- BA,~,nr.604,e.JJ5-336ıBA,~,nr l4679,s.1J2,l95;l3.A,ın, 
nr.6159,s.140,151,156,l93,2J5,24j• 
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görülmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan tirUnlerinden 
mUteşekkil olup, 158J'deki vergi hasılı 1105 akça idi. Hububat 
övrU, 1630-Jl'de Sarıca köyU ile beraber İmam HUseyin Okculu'ya 
2 mUd; l64l-42'de Yuva köyü ile beraber 2 mUd, J keyl mukabi
linde mukataaya; 1644'de Haaan Şah'a 1 mUd mukabilinde iltiza
ma ve 1652-53'de GUrUn nahiyesine bağlı köylerin tamamı ile 
beraber 50 mUd mukabilinde mukatuaya verilmi~ti. 

Hwna.l köyU, bugUn GUrUn'Un Konakpınar bucağına ba~lı olup, 
1975 eayım;uıa göre nüfusu 1555 kişidir. 

İn aç 76 ı 1583 tarihli tapu defterinde ismine teaadUf 
edilemeyen köyün, 1630-Jl'de l bennuk, 9 mUz•vveoı 164l-42'de 
10 çift ve 1652-53'de l çift mUalUman nUfusu olduğu ve mahsulle
rinin buğday, arpa ile hayvan UrUnlerinden mUt,eşekkil bulundu
ğu kaydedildiği haldtıt, ıneııkur tttrihltu•deki hububut tsurU muka
taaeı hakkında bir kayda tesadUf edilememiştir8 

! n o e e u 77 : 1583 tarihli defterde ismine raatlanıla
mayan köyün, 1630-Jl'de 1 milzevveo, l mUcerred, l bennak; 1641-
42'de l çift, neferen 4 ve 1652-53'de 2 çift, 8 hane hıristiyan 
nUfusu vardı. Mahuulleri bu~day, urpa ve huyvan UrUnlerinden 

mUteetkkil olup, hububat öşrU 1 1630-3l'de GUrUn9 GUb:1.n, Telin, 
• A V A 

Kara-Hisar ve Kavak köyleri ile birlikde Sazcıgaz ldiyilnde sakin 
Sipahi Ömer Hey'e 19 mUdı l641-42'de J mUd mukabilinde mukataa
ya; 1644'de GUrUn köyünde sakin Malkoo'a 3 mUd mukabilinde il
tizama ve 1652-53'de GUrUn nahiyesine tabi köylerle birlikde 50 
mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

İncesu köyU, bugün Sivas' ın GUrUn ilçesine ba·ğlı olup, 
1 ,. 

1975 auyımına gUru nUfuuu 353 kiv1d1r. 

76- BA,~1 nr.14679,e.200;BA,~,nr.6159,a.139,2J4. 
77- BA,~9 nr.14679,_s.132, 196 ;BA,~,nr. 6159, s.142, 156,193,237, 

243. 



tsı 

- Kara - H 1 sar 7S; l?B)'d~ l mticerred, 15 milzev
vec; 1630-Jl'de 3 mUzevvec, J mticerred, 7 bennak; 1641-42'de 
4 çift neferen 11 ve 1652-53'de 6 çift, 23 hane hıristiyan nUfÜ
su olan ve mahsullerini buğday, arpa ile hayvan tirtinleri te~kıl 
ed~n köyUn, 158J'dti 302 akça vergi h~tjJ.lı vardı. Hububat öşrU, 
1630-Jl'de GUrUn, GUbin, Telin, Kuvak ve İnc~au köyleri ile bera
bur Sazoığaz köyUndo uZıkin 31pulı1 Ümıu· Boy' e 19 mUdı 1641-42'de 
1 mUd, ·5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Murad Bey'e 1 mUd' 

mukabilinde iltizWlla ve 1652-53'de Gilrün nahiyesine bağlı köy
ler ile beraber 50 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. Köyde, 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 19 bahçe ve 26 adet arı kovanı 
vardı. 

Kara-Hisar köyti, bugUn Sivae'ın Gilriln ilçesine bağlı olup, 
1975 sayımına göre nüfusu 308 kişidir. 

K a v u k 79 ı Hıriatiy11nltirlt1 mtwkun olan köyün, 1583' de 
17 mUcerred, 31 ınUzevv~c; 16)0-)l'dtt J mtiz~vveo, 5 wUcerred, 9 
bennak; 1641-42'de 4 çift, neferen 11 ve 1652-5J'de 5 çift, 25 
hane nUfusu vardı. Mahsulleri buğday, arpa ve hay.Van Urtinler:ı,ı

dan ibaret olup, 1583' deki gt,11:ci 2031 akçtt idi. Hububat öt.ırU, 
16)0-Jl'de GUrün, GUbin, Telin, Karu-Hisar ve 

1

İnceau köyleri 
ile beruber Sazcığuz köyllude sakin Sipahi Ömer Bey'e 19 mUd; 
1641-42'~u 1 wUd, 5 kuyl·mukubiliudtj ınukutttuyu; 1644'de Bayrwn 

Çelebi'ye 1,5 mtid ınukubilinde ilti~Wlllt ve 1652-53'de GUrUn na
hiyt:Jaine buğlı köyler ile "beraber ~O mUd mukabilinde mulw--taaya 
verilmi~ti. 

Kavak köyU, u~gun Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı olup,1975 
sayımına göre nUfuau 394 kişidir • . ---------~------~---
78- BA,:rı?,,nr.604,a.294;BA,ın_,nr.14679,a.lJ2,l91;liA,~,nr. 

6159,a.142,145,151,156,19J,2J7-2J9,243. 

79- BA,,TI2,nr.604,e.295;.liA,~,nr.14679,a.lJ2,196;1iA,~,nr. 
6159,s.142,151,156,193,237,243. 



K o Y Unca 1 u SO: 1583 tarihli defterde ismine te
sadüf edilemeyen köyUn, 1630-Jl'de 21 bennak, 26 mtizevvec;l641-
42'de 9 bennak, 30 çift ve l6?2-5J'dti 14 beJnak, 21 çift mUslU
man nUfuaa mtılik olduğu ve 6 beruıak ntifueunım. 1652-53'de Sivae•a 
gtiç ettiği görülmektedir. Mwıuµllerl buğday, arpa ve huyvwı 
UrUnl~rinc.itHl ib;ı,-t,t olup, lıuuubtt.t övrU, 1630-31' dt, Yuvtı. köyü 

ile boruber Ayıntab' da wakin Htiaeylıı Bey' e 1, 5 mUdı 1641-42' de . 
yine 1,5 mUd ıuulctü>ilinutj mukutuuyuı 1644'de köy u.lıttl1u1nu l 

mUd mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de Gürün nahiyesine bağlı 
köyler ile beraber 50 mtid mukabilinde mukataaya veril.mi~ti. 

Sarı c u 81 ı 1583'de 110 mtizevveoı 1630-Jl'de 10 ben

ll;ık, 27 WÜSGt,VVttC I ll.>41-4~' dd 4 l,tmnuk, 2fı çift V8 1652-5) 1 det 

13 bennak,· 30 çift müsltiman nüfusu olan ve mahsullerini buğday, 
t:ı.rpu ile h.uy vttn UrUult,r1 ttHJk:ıl tıdtm kUyUh, 1583 1 deki verl:!;1 
hasılı 32~5 akça idi. Hububat öşrU, 1630-)l'de Hamal köyü ile 
beraber İnam HUseyin Okculu'ya 2 mild; 1641-42'de Ak-Kaş(Et-Ye
mez) köyli ile burubttr 3 mild ve 1652-53'de GUrUn nahiyesine bağlı 
köyler ile Lörab~r 50 ınlid mukabilinde mukataaya veı·ilaıişti.Köy

de, 1652-53 te.rih1nde 1 de değirmen vardı. 
Surıou kUyU 1 buı,cUn GUrUn ilçaırlııin Konakpınar buoae;ına bağ

lı oluIJ, l~rt, ı:ıuyımırıa gör~ u.Urutıu <Jl7 kişidir. 

Saz o ı ğ az - ı SU f 1 a82 (BugUnkU ~ularba~ı)ı 1583 1 -, 
de 14 müzevveo mtialilman ve 34 mticerred, 53 milzevvec hıriatiyan; 
lG)0-11 'do 5 rnUz,ovvoc, 1) barınak mUalUmnn ve 6 nıUoerred, 9 ben

nuk, 1) mUzavvtsc hıriBtiyan; lb4l-42'd6 4 çift, 9 bennak uıUalU
man ve 8 çift, 25 hane hıriatiyan; 1652-5.J'de 4 çift, 10 benna~ 
ıııUalUınan ve 7 çift, 31 hane hıristiyan 11Ufuea sahip olan köyUn, 

80- BA,M!]2,nr.14679, a.133, 198-199 ;BA,MAD_,nr.6159, a.140,151,156, 
. 194,234,24)-244. 

81- BA,!12,nr.604,s.321-322;BA,M!]2,nr.14679,a.1)2,199;BA,~,nr. 
6159,e.140,151,156,193,235,241,243. 

82- liA,,TI2,nr.604,s.J40-341;.liA,~,nr.ı4679,a~ıJ2,l94-l95ıBA,~, 

nr.6159,a.139,143,146,151,156,19),234,238,240-241,243-244. 



·"' 

1652-53'de 1 hane hıristiyan nUfÜaunun Sivas'a, 2 hane hıristi-
"" "'- '°' ""' A 

yan nUfUtJUllUU dt1 Kw-ı-abud'tt. göç ettiği kaydeuilmiijtir. Mahsul-
leri buğday, arpa ve hayvan UrUnlorlı,den müteşekkil olup,1583'
deki vergi hasılı 2074 akça idi. Hububat öQrU, Sazoığaz-ı Ulya 
köyU ilt, l>t,rul>oı·, ıL.30.:..31 • dt, u~uu Hızır' a 5 mUd; 1641-42' de yine 

5 ınüd mukabilindtt mukutuaya; 1644'de Ömer ÇaVWJ-zade Eryavuz•a 

Vtt Alltı!ıvu1~ct1' yu J,? .uıUd ıuulttüdliıtdtt 11 ii~Wila ve lb52-;J' ~e ise, 
GürUn nahiyeshıe tabi köyler ile berubcr 50 mtid mukabilinde mu
ltu Luu:;u voı-1 luılı;Ll. Hliydu• ll,'11 4:1 v~1 H~!ı~-5J L~ı-lhluı·Ju<le O,~ 

bahçe, 19 arı kwvanı Vt: 1 de değirwen val'dı. 

Sularbutıı köyU, LugUu sıvuu'ın Gürüu ilQesiııe buğlı olup, 
1975 sayımına göre ntifusu 389 kişidir • 

.... a3 S a z c ı e; u z - ı U 1 y a ( HugUııkü Yukarı-Sa.zcıgaz) ı 

· MUulUınuıılurltı meukun olun köyil.u, 15UJ' d~ b ınUce.ITed, 28 mtizev

vec; 16)0-)l'de 16 berınak, 17 ıntizevvec; 1641-42'de 13 çift, lJ .. 
boıw~l{ vo lV,:• '.>J' de., 11 ~ 1 rt, iL l>tıırn;,k ullf~uu uluı>, wwu,Ülıu-

rini buğday, arpa ile h1:1yven lıı-Unlcri tevkil ctmekde ve 158J'de 
679 akça vergi haeılıııa mulik uuluıuuukLaydı. Hububat cSijrU, Saz
cıl,taz-ı SU flu kiiyUnUn lı uhulıut öurUyl 1 blrl ikd e, 1630-Jl' de Uzup 

Hızır'a 5 ıntid; 1641-42'd6 yine 5 mUd mukabilinde mukataaya; 
1644'de Ömer Çavuv-zade Eryavuz'a ve Alluhverdi'ye 3,5 mUd mu
kabilinde 11 tizwua Ve;) lb52-5J' de itrn, G~rUn nuhiyesine bıığlı 
kö~lerin tamamı ile birlikde,50 mild mukabilinde mukataaya ve
rilruilJ ti. KUydu, 1G41-42 vu 1652-5) L;;_ı-ildurinde 8 bw:ıQö 11@ 

20 arı kovanı vardı. 
Yuka.rı-Sazcığaz köyU, bugUn Si vut:t' ın qurun 1lçtu:ı1ne bağlı 

olup, 1975 auyımına göre nUfuuu 1127 kiVidir. 
--------------------
83- BA, 'fD,nr. 604, e. 285; llA, MA D,nr.14679, lj. 132,193 ;BA ,~,nr. 

6159,e.1)9,146,151,156,193,~34,240,243. 
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T e 1 ·in 84 {BugUnkU Suçatı) : 158J'de 10 mücerred, 68 
mUzevvec; 1630-Jl'de 39 bennak, 50 ruüz~vveo; l64l-42'de 29 ben-

" A A 
4 

nak, 48 çift Vtt 1652-5)' de 46 btumuk, 52 çift wUulUmta.n nUtuau 
olan köyün, mahsullerini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teukil 
etmekde ve l58>'de 1125 akça vergi haaılına malik bulunmaktaydı. 
Hupubat öşrU, 1630-)l'de GUrUn, Gübin, Kara-Hisar, Kavak ve İn
cesu köyleri ile beraber Sipahi Ömer B~y•e 19 mUd; 1641-42'de 
2,5 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Veli Şah-zade Dilaver•e' 
1,5 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'd~ ise, Gürün nahiyesi
ne bağlı köyleriıı tumumı 11~ birlikd~, 50 mu'd mukubilinde muka
taaya verilmişti. Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 56 bah
çe, 70 urı kovanı ve 1 de değirmen vardı. . 

Suçatı köyU, bugUn Sivaa'ın GUrUıı ilç~eine bağlı olup,1975 
nüfus sayımına göre nUfusu 2437 kişidir. 

Yuva 85 : 1630-31 ve 1641-42 turihleriııi m~tevi def
terlerde ismine rastlanılmasına rağmen nUfıwu teabit edilemeyen 
köyUn, mahsullerini buğduy, arpa ve hayvW1 Urilulerin:1.n tevkil 
ettiği ve hububat öşrUrıUn, 16)0-Jl'de Koyuncalu köyU ile bera
ber Ayıntab'da sa.kin HUt:rnyin Bey'e 1,5 mild; l641-42'de Hamal kö
yü ile beraber 2 mUd, 3 keyl mukabiliude mukataaya va 1644'de 
Pır-oğlu'na 1,5 mtid mukabilinde iltizama verildiği görUlmekte
dir. 

"' Yuva köytintin, 1583 ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine 
teaadtif edilememesine rağm~n, bugün GUrtin'Un Konakpınar bucağı
na bağlı olan ve 1975 aayımuı~ göre 461 kişil~k nüfusa malik bu
lunan Yuva köyUnUn, bu köy olup olmadığı hakkında şi.aıdilik bir 
şey aöylemekden mahrum olduğumuzu da belirtmeliyiz. 
~-~-----------------
84- BA,!]2,nr. 604, a. 294-295_; BA,~,nr. 14679 ,a.132, 196-198;BA, 

~,nr.6159,a.138-139,145-146,151,156,193,~33,240-241,243. 
85- BA,~,nr.14679,a.lJJ;ilA,.M!!2,nr.6159,s.156,19J. 
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4- Mancınık Nahiyesi: 

~ . 
1548 tarihli Yeni-il tapu deft~rinde, 1 köy, 19 mezraa ve 

A A A 

19 meakun mezraaya sahip olwı nuhiyenin, 1583, 1630-31 ve 1652~ 
.... "" " 53 tarihlerini muhtevı defterlerde ismine teaadUf edilemedi. 

İlk tahrirden sonra bu nahiyeye büğlı olan yerlerin btiyük bir 
, ,., 

kısmı, Yeni-il nahiyesi içinde zikredildiğinden, ilerideki izah-
ları kolaylaştırmak için, bu nahiyeye bağlı olan yerler, Yeni-il 

A A 

nahiyesi içinde mütalaa edilmivtır. Ancak, meakUn m~zraalurın 
"" , A 

bazısının isimleri, daha sonraki tarihlerde zikredilmediğinden, 
bu mezraalar, bu nahiyeye bağlı yerler olarak, burada zikredil
miştir. 

Ağ ç a - Pınar 86 : 1548 tarihinde 1 caba, 8 bennak 
nUfua ve 507 akça vergi ha.aılı olup, mwıaulldr:lııi buğday, arpa 
ve hayvan Urilrıleri teşkil ediyordu. 

il asma l u 87 : 1548'de nefaren 15 nutiis v~ 340 akoa 
vergi haeılına malik olan mezraanın, mahsullerini buğday.ve 
arpa UrUnleri teşkil ediyordu. 

Çorak 1 u 88 ı 1548 tarihind~ nüferen 4 ntifuea ve 
80 likça vergi haeılına a&hip olan Çoraklu mezraaaının, mahsul
lerini buğday ve arpa UrUnleri meydana getiriyordu. 

Gök - Pınar 89 ı 1548 tarihli defterde neferen J 
nUfusa ve 400 akça vergi haaılına malik olduğu ve maheul.UnU 
buğday UrUnUntin teşkil ettiği belirtilmektedir~ . ----------------~---
86- BA,:f12,nr.262,e.J9. 
87- BA,TD,nr.262,e.)7. 
88- BA,_!E,nr.262,a.)6. 

89- BA,1'],nr.262,s.)8. 



Gök c e - Viran 90 ı 1548'de 2 oaba, 9 bennak nUfue 
ile 291 akça vergi hasılı olan mezraanın, mahaulUnil buğday Urtinil 
meydana getirmekde idi. 

Gözenden - Pınarı 91 : 1548 tarihli defterde, 
2 cuba, 5 bennak nUfuea ve 526 akça vergi haaılına S~lip oldu
ğu ve maheulUnU buğday UrUntinUn teşkil ~ttiği kaydedilmiştir. 

Karaca - Viran 92 ı 1548 tarihinde 3 caba, 7 ben
nak, 2 lllU\)'erred nUfua ile 405 akça vergi hasılı olan mezrawıın, 
mahsullerini buğday ve arpa tirUnleri teşkil ediyordu. 

Korkut - H 1 a arı 93 ı 1548 turihinde l aipahi, 7 
caba, 10 bennak ntifuau ve 589 akça vergi hasılı olup, mahsulle
ri buğday ve arpa Urtinlerinden mUteşekkildi. 

Korkut - K a 1 'a a ı 94 : 1548'de 1 mUoerred, 8 
caba ve 14 bennak nUfuau ile 856 akça vergi hasılı olan mezra
anın, mahsulleri quğday ve arpa Urünlerinden ibaretti. 

,. 

Yar - H 1 a ar 95 : l548'de 1 caba, J bennak nUfus 
ile 242 akça vergi hasılı olup, mahsulünU buğday UrUnil meydana 
getiriyorduo 

A 96 A Ya a e ı - H 1 a ar : 1548 tarihli defterde, 2 caba, 
A A A A I 

4 sipahi ve 20 bennak nilfuaa sahip olduğu görtilen mezraanın, 799 
akça vergi h~aılına malik bulunduğu ve mahaulUniln buğday UrUnUn
den ibaret olduğu zikredilmektedir. 
~-~------------~----
90- BA, 'l'D, nr. 262, e. 39-40. - ~ 

91- BA,1,!2,nr.262,s.39. 
92~ BA,!Q,nr.262,a.J5-J6. 
93- BA,!Q,nr.262,a.38. 
94- BA,~,nr.262,s.37. 
95- BA,!Q,nr.262,a.40. 
96- BA,!]2,nr.262,a.)8. 



Yen 1 o e 97 ı 1548 ı;rli1~1d~ n~f~run 2 nUf~B il~ 20 
akça vergi hasılı olan mezrawıın, mahsulil buğday UrilnUnden iba
retti. 

Yoğuz - V 1 r arı ı 98, 1548'de 1 caba, 9 bennak nü
fusa ve 309 akça vergi haaılına malik olup, mahsulUnU buğday 
UrünU teijkil ediyordu. 

Yumru - Kaya 99 : 1548 tarihli defterde, neferen 
9 nUf~a ile 208 ukça v~rgi h~~ılırıu ~~ıip oldu~u b~lirtil@n me~

raanın, mahsulleri buğday.ve arptt tirtinlerinden müteşekkildi. 

,. 

5 ... Tonua(Karu-'l'onue) Nahiyesi : 

1548 tarihli Yeni-il defterinde iaınine tesadüf edilememe
~ino rağmen, 158)'d~ ,kendisine bağlı buzı köylerin, 154~'de 
Bozok livaaından ifraz edilerek hiç bir nahiyt:,ye bağlı olmak-

... · - 100 A 

tjızın Yen i-1:1 kuzuuı içinde zikred ilmea i , nahiyenin 1548' -

dt!n biraz sonra tt:şkıl edildiğini ortuyu çıkurıwktudır. 1583 
tarihinde "K a r a - T o n u s" ismiyle:, kaydedilen ve 28 adet . 

köye malik olan nahiyenin, 1630-Jl'de 25, lb41-42'de 26 ve 

1652-53 1 de 24 a~det köye sahip olduğu ve "T o n u a" ismiyle kay
dedildiği görtilmektedir. 

Abda 1 - Hacı lOl ı 1641-42 tarihinde Kal'acık kö
yUnUn nUfuau ile btrlikde 5 çift mUulUman nUfuua ·suhip olan ve 

mwısullt,rini buğduy, tlrpt1 ile hayvan Urtinleı,i teukıl eden köyün, 

hububat ö~rU, mezkur tarihde, GUzel-Oğlan ve Kal'licık köylerinin 
hububat öşrUyle birlikde 1 mUd, 6 keyl mukabilinde mukataaya ve 

1644' de yiı:.e mezkur köylerle beraber İbrahim Bey' e 2, 5 mtid muka

bilinde il t:·.zama verilıni~ti. Köyün, 1583, 1630-31 ve 1652-53 

97-BA,~,nr.262,a.38. 
98-BA,TD,nr.262,a.40. - ' 

99-BA,~,nr.262,a.)7. 
100-BA,TD,nr.262,a.66. 
101-BA,~,nr.6159,a.121,157,195. 



tarihlerini muhtevi defterlerde iumine teaadtif edilemedi. 

A ğ ç a 1 u 102 ı İamindtm de anlaşılacağı Uzare, aynı 
isimli cemaat mensupları tarufından te•sis edildiği anlaşılan 
köyün, 158) tarihli Ytmi-11 d~fterirıd-.., ilimine rastlunılarnadı. 

1630-Jl'de Kal'acık köyU ile birlikde 1 bennak, 7 mUzevvec; 
1641-42'de 10 çift ve 1652-5J'de 5 çift nUfusu vardı. Mahsulle
ri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden mtiteşekkil olup, hububat 
öşrti, 1630-)l'd~ Y~ğız-ÖzU, Gazil~r-Muğaraaı, Deli-İlyaslı,Çiğ-

' 
dem(Çiğdem-Viranı), Kurdlu-Kaya, Mu.şalim(Meşalim), Kantariz, 

Ber-Damı, Yakalu ve Firuz-Virwı~ köyleri ile beraber Dergah-ı 
A A A 

alı aipahilerinden Ali Bey ve Ahmed Bey'e 6 mUd; 1641-42'de 
Firuz-Vi:re.nı ve Muşalim köyleri ile beraber 10 keyl mukabilinde 

mukataaya; 1644'de Kantariz, Mu.şalim ve Firuz~Viranı köyleri 
ile birli kd~, Kangtülu Mul.uuud' a 1 ınUJ mukabilinde 11 tizama ve 
1C52-53'dı3 2,5 müd mukabilinde mukataE:tya verilmişti. 

~ 

Ak - Hacı 1 u 103 : İsminden de anlaşıldığı gibi, aynı 
isimli cenıE1at mensuplarının telaikil ettiği Ak-Hacılu köyüntin, 

A . A 

1583'de 1 duacı, 12 mUcerred, 19 müzevvec ntifusu ve 849 akça 
A ... .., A V 

vergi hasılı oldugu ve mahsullerinin bugday, arpa ile hayvan 
ilrünlerinde:n mtiteııekkil bulunduğu görtilmektedir. Köyiln, 1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine tesa
uur edilemt,.uı~t;Si, ctrnı;tıt uıtsnaupltırının mezkur t;rihlurde buruda 

bulunınaıı:aaından ileri gelmiş olmalıdır. 

A 1 t u n - D o j~ 1 n 194, 1548 tarihli Yeni-il defterin
de, .bozok livasıntt tabi mezraa iken, Yeni-il'e dahil edildiği 

've Şwn-lluytidı oumtiutinin 2;irlitat yttri olduğu kuydtJdilen köyUn, 
mezkur tarihdeki nUfuaunu ve Yeni-il'in hangi nahiyesine bağlı 

102- BA,MAD,nr.14679,a.125,17-9;.llA,~,nr.615~,a.122,157,194, 
218,241. 

103- BA,TD,nr.604,e.254. 
104- BA,.!E,nr.262,s~66;BA,!Q,nr.604,a.238-240;BA,~,nr.14679, 

s.124,174-176;BA,~,nr.6159,a.119,153,157,195,216,241. 



bulunduğunu teabit etmek mUmkUn olamadı. 158) tarihinden iti
baren Tonua nuhiy~uine buğlı olun köy-Un, uıezkur turilıdö 1 kt,t-

~ ~ A 

huda, 2 sipahi, 2 imam, 95 milcerred, 139 rnUzevvec; 1630-Jl'de 
34 bennak, 50 mUz~vvec; 1641-42'de 21 bennak, 58 çift ve 1652-531 
de 16 bennak, 50 çift mU~lUınan nUfuau vardı. Mahsulleri buğday, 
arpa v~ hayvan UrUnlerinden mUteşekkil olup, 158)'dek1 vergi 

A A A 

hasılı 4220 akça idi. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Ayıntab'd~ sakin 
Hamza Bey'e 6 mtid; 1641-42'de 7,5 mUd mukabilinde mukataaya; 
1644' de köy ahalisine. 4 mild mukabilinde il tiz~ ve 1652-53' de 
10,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Bardakçı ıo5 : 1548 tarihinde Yeni-il nahiyesine 
bağlı mezraa olan ve 158J'de 8 milcerred, 10 mUzevvec mtialUman 
nUfuaa malik bulunan köyUn, mahsullerini buğday, arpa ile hay
van Urünleri teşkıl etmekde ve 1548'de 200, 158J'de de 731 akça 
vergi hasıluıa salıip buluıunaktaydı. 1630-Jl, 1641-42 ve 1652-53 
tarihli defterlerde ismine tesadüf edilemedi. 

Bay - Değin lOG(BugilnkU Beydiğin): 1 
1?48 tarihli 

Yeni-il defteriııde, Şwıı-Bt:t_yadı oumautinin ziraut yeri olarak, 

Bozok livasına tabi mezraa iken, Yeni-il'e dahil edildiği kay

dedilen k.öytin, mezkur tarihdeki nüfusunu ve hangi nahiyeye bağ

lı olduğunu tesbit etmek mUmkUn olauw.dı. 15tiJ tarihinden itiba
ren Tonua nahiyeuina bağlı olan köytin, bu tarihde 2 sipahi, 10 
mUcurred, 2) mUzttvvoc; 1630-Jl'de 7 Lcıın~k, U mU~ttvvaoı 1641-42'

de 14 bennak, 14 çift ve 1652-53 '.de 4 Leıınttk, 9 çift mUslUman 
nUfuau vardı. Mtı.hsulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden 

A A A 

ibaret olup, 158J'deki vergi hasılı 855 akça idi. Hububat övrU, 
1630-Jl'de Yassı-Pınar ve Şarklu köyleri ile beraber, Ayıntab'
da sakin Aşçı Hasan-zade İbrahim Bey'e 4 ınüd, 5 keyl; 1641-42'
de Yassı-Pınar köyU ile beraber 3 mUd, 5 k~yl muktı.bilinde muka
taaya; 1644'de köy ahalisine 1 mild mukabilinde iltizama ve 1652 

105- BA,!,!2,nr.262,a.14;BA,TD,nr.604,a.246. 
106- BA,1]2,nr.262,s.66;BA,!Q,nr.604,s.248-2491llA,~,nr.l4679, 

e.124,180;BA,MAD,nr.6159,e.121-l22,156,195,217. 
- 1 



..,..,,, 

-53'de 15 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 
' Beydiğin köyU, bugUn Sivaa'ın Şarkışla ilçesinin Altınyay

la bucağına bağlı olup, 1975 sayımına göre nUfÜeu 489 kişidir. 
' . ' ı ,. 

· Be r - Damı (Be r - Dam 1 ı )ıo7 , 1548 tarihli 
Yeni-il defterinde ''B e r - D a m ı( ~Ll, ✓ )" ismiyle kaydedi
len ve Yeni-il nahiyesine 1 bağlı mezraa olan bu köyde• Kangall~ 
(Kalkanlu) köyU hıristiyanlarının ziraatçilik yaptığı görülmek
tedir. 1630-3l'de ise, "B e r - D a m l ı( u-L ll, ..r )" ismiyle 
kaydedilen ye nüfusu tesbit edilemeyen köytin, mahsullerinin 
buğday, arpa ile hayvan Urtinlerinden meydana geldiği ve mezkur 
tarihdeki hububat HşrUnUn, Yağız-Özü, Gaziler-Mağaraaı, Deli-. 
İlyaslı, Çiğdem, Kurdlu-Kaya, MU\'alim, Ağçalu, Kantariz, Yaka
lu 've Firuz-Vi:r;anı · 'ktlyleri ile beraber Dergah-ı ali sipahile
rin den Ali Bey've Ahmed Bey•e,6 mUd mukabilinde mukataaya ve-

~" 
rildiği zikredilmektedir. Köyün, 1583, 1641-42 ve 1652-53 tarih-
li defterlerde ismine rastlanılamadı. 

Ç a 1 - Ya' k u b ıoa, 1583 tarihinde 5 mUcerred, 6 
mUzevveo mUalUman nUfuaa malik olan ve mahsullerini buğday, ar-

A A A 

pa ile hayvan UrUnleri teşkıl eden köyün, mezkur tarihdeki ver-
gi hasılı 284 akça idi. 1548, 1630-Jl, 1641-42 ve 1652-53 ta
rihli -defterlerde köyUn ismine tesadUf edilemedi. 

y a r d a k ıo9 ı 1583 tarihinde, UZWl z~dır gaflet 
A A 

ile kaydedilmediği belirtilen ve bu tarihde 1 pır, 1 mUcerred, 
A A A 

18 mUzevvec nUfus ile 55 akça vergi hasılına malik.olduğu kay-
• dedilen köyün, ah~liaini İaalu cemaati mensuplarının teşkıl et
tiği ve mahsullerinin buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden iba
ret bulunduğu görUlmektedir. K~yUn, 1548,1630-31,1641-42 ve 
1652-53 tarihli defterlerde ismine rastlanılamadı. 

107- BA,,!!2,nr.262,e.22;BA,~,nr.14679,e.125. 
108- BA,~,nr.604,e.249. 
109- BA,~,nr.604,e.26)-264. 



Çiğdem ( Ç i ğ·d em - Viranı )llOı Yeni-il'e 
ait tapu defterlerinde, be.zan "Çiğdem", be.zan da "Ç 1 ğ -

dem - Viranı" ismiyle kaydedilen köytin, 1548 tarihinde, 
Sivas livasına bağlı mezraa iken, Yeni-il'e dahil edildiği be
lirtilmesine rağmen, hangi nahiyeye tabi olduğu belirtilmemiş
tir. 1583 tarihinden itibaren Tonue n~iyeaine bağlı olan köytin, 

A 

bu tarihde 17 mticerred, 29 mtizevvec; 16JO-Jl 1 de J mUoerred, 5 , 
mUzevvec, 7 bennak; 1641-42'de 8 çift, neferen 17 ve l652-5J'de 
9 çift, 15 hane hıristiyan nUfusa malik bulunduğu ve 1 hane nU
fuaunun 1652-5J'de Sivaa'a göç ettiği görUlmektedir. Köyün mah-,.. 
aulleri buğday, arpa ve hayvan ürtinlerinden müteşekkil olup, 
1583'dek1 vergi hasılı 1644 akça idi. Hububat öşrU, 1630-Jl'de, 
Yağız-ÖzU, Gaziler-Mağarası, Deli-İlyaslı, Kurdlu-Kaya, Muşalim, 

. A 

Ağçalu, Kantariz, Bar-Damı, Yakalu ve Firuz-Viranı köyleri ile 
beraber Dergah~ı ali sipahilerinden Ali Bey ve Ahmed Bey 1 e 6 
mUd; 1641-42'de 3 mUd, J keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de 

A A 

köy ahalisine 2 cntid mukabilinde iltizama ve 1652-53' de Kan-

tariz ve Kurdlu-Kaya köyleri ile beraber 2 mtid, 5 keyl mukabilin~ ... 
de mukataaya verilmişti. 

De 1 i - İ 1 yas 1 ı 111(Bugtink:U Deliilyaa): 1583 tarih
li Yeni-il defterinde, "Karaca - Şehir" ismiyle de anıl-

A A A A A 

dığı kaydedilen köytin, mezkur tarihde 1 kethuda, 1 pır, 2 imam, 
17 mUcerred, 43 mtizevvec; 1630-)l'de 4 bennak, 10 mUzevvec;l641-
42'de J bennak, 8 çift ve 1652-53'de J beruıak, 7 çift mtisltiman 
nüfusu vardı. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan Urünlerinden 
ibaret olup, 1583' deki vergi hasılı 1258 akça idi •. Hububat öşrU, 

11630-Jl'de Yağız-ÖzU, Gaziler-Mağarası, Çiğdem, Kurdlu-Keya,Mu
şalim, Ağçalu, Kantariz, Bar-Damı, Yakalu ve Firuz-Viranı köy
leri ile beraber, Dergah-ı ali sipahilerinden Ali Bey ve Ahmed 
Bey'e 6 mUd; l641-42'de 2 mild mukabilinde mukataaya; l644'de 

110- BA,!Q,nr.262,e.~6;BA,TD1nr.604,a.240-24l;BA,M!.Q,nr.14679, 
s.125,184-l85;BA,m,nr.6159,s.123,15J,157,195,219,241, 
244. 

111- BA,:rJ2,nr.604,a.246-247;BA,m,nr.14679,s.125,18l;BA,~, 
nr.6159,a.121,153,157,195,217,241. 



köy ahalisine 1,5 müd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 2 müd 
mukabilinde mukataaya verilmiÜti. 

Deliilyas köyU, bugUn Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Altın
yayla-bucağına bağlı olup, 1975 sayımına göre ntifusu 2663 kişi
dir. 

Dem 1 r - Boğa 112 : 1583 tarihinde 10 mUzevvec nü
fusa ve 33 akça vergi hasılına sahip olan ve mahsullerini buğ~ 
day, arpa ile hayvan UrUnleri teşkil eden köyUn, 1630-31,1641-
42 ve 1652-53 tarihlerini mUhtevi defterlerde ismine tesadüf 
edilemedi. 

Ebe a i 1 i ll)(BugUnkU Saınwıkaya)ı 1583 tarihinde is
mine teaadUf edilemeyen köyün, 1630-Jl'de 6 bennak, 10 mUzev
vec; 1641-42'de 14 bennak, 14 çift ve 1652-SJ'de 9 bennak, +8 
çift nUfusa aah:1.p olduğu ve mahsullerini buğday, arpa ile hay
van ürünlerin:lı;. teşkil ettiği belirtildiği halde, mezkur tarih

lerdeki hububat öşrU mukataası hakkında bir kayda rastlanılama
dı. 

Swnankaya köyU, bugUn Sivas'ın ~arkıvla ilçesine bağlı 

olup, 1975 sayımına göre·nufuau 1854 kişidir. 

Ferhad - Sofu 1 u (Ferhad 1 u ) 114: 158J 1 de 
l mUezzin~ 15 mtizevvec, 23 mUcerred nUfusu olan köy, bu tarih.de 
"Ferhad .. Sofu 1 u" ismiyle kaydedilmiştir. 1630-Jl'de 
4 bennak, 8 müzevvec; 1641-42'de 1 bennak, 10 çift ve 1652-53'
de 1 bennak, 9 çift müaltiman ntifuau olduğu, 1 bennak nUfuewıun 
1652-53' de Sivas' a göç ettiği ve mezkur tarihlerde· "F e r h a d
l u" ismiyle ktıydedildiği görUlmektedir. Mahsulleri buğday,arpa 
ve hayvan Urilnlerinden ibaret olup,1583'deki vergi hasılı 1370 
akça iui. Hububat ö~rtinUn, 1641-42'de 6 keyl mukabilinde muka-

112- BA,!Q,nr.604,a.26). ~ 

113- BA,M!,!2,nr.14679,s.180-l~l;BA,MAD,nr.6159,s.120-212,153,217. 
114- BA,!],ru,.ôo4, a. 245 ;BA,~,nr. 14679, s.178;BA,M!J2,nr. 6159,s. 

121,153,157,218,244. 



taaya ver·ildiği zikredilmeaiııe rağmen, 16)0-31,1644 ve 1652-53 

tiirihlerindeki hububat öşrU mukataaaı teabit etmek mUmkUn o~
dı. 

Firuz - V 1 r anı ll5 ı Hububat öşrüntin, 1630-31'
de Yağız-ÖzU, Gaziler Mağarası, Deli-İlyaslı, Çiğdem, Kurdlu-Ka
ya, Muşalim, Ağçalu, Kantariz, Ber-Damı ve Yakalu köyleri ile 
beraber Dergah-ı alı aipahilerinden Ali Bey ve Ahmed Bey'e 6 
mtid; 1641-42' de Ağça.Lu ve Muşalim köyleri ile birlikde 10 keyl 
mukabilinde mukataaya ve 1644'de Kantariz, Ağçalu ve Mu.şalim 
köyleri ile birlikde Kangallu Mwımud'a 1 müd mukabilinde ilti
zama verildiği belirtilen ve mezkur tarihlerdeki nUfusu hakkın
da bir bilgiye teaadtif edilemeyen köyUn, 158) ve 1652-53 tarih
li defterlerde iaınine rastlanılamadı. 

Gazi 1 er - Mağara a ı llG(Bugünkü Gazi)ıl548 ta
rihli Yani-il defterinde, Bozok livasına tabi mezraa. iken, Yeni 
-il'e dahil edildiği ve Şam-Bayatlı cemaatinin ziraat yeri olduğu 
kaydedilen köyün, mezkur tarihdeki nüfusunu ve Yeni-il'in hangi 
na.hi.y Hine bağlı. buluuduğlµlu tesbit etmek mümkün olamadı. 1583 
tarliı1.uden iti haren ı•onua nahiyesine bağlı olan köyün, mezkur 
tarihd~ 1 imam, 1 mücerred, 9 mtizevvec mUelUmwı ve 44 mUcerred, 
66 mUzevvec hıriatiytin; 1630-Jl'de 1 mticerred, 9 ıntizevvec, JO 
bennak; 1641-42' de 9 çift, nefartm 43 ve 1652-53' de 11 Qift, 31 
hane hıristiyan nüfusu vardı. 1652-53'de 7 hane ntifusu:nun Si
vaa'a göç ettiği belirtilen köyUn, mahsullerini buğday, arpa ve 

hayvan UrUnleri teşkil ediyordu. 158J'deki vergi hasılı 4090 
akça olup, hububat öşrU, 1630-Jl'de Yağız-ÖzU, Deli-İlyaslı, 

Çiğdem, Kurdlu-Kaya, Muşalim, Ağçalu, Kuntariz, Ber-Damı, Ya-
~ A A A A 

kalu ve Firuz-\1ranı köyleri ile beraber, Dergah-ı alı aipahi-
lerinden Ali BLy ve Ahmed Bey'e 6 mUd; 1641-42'de 8 mUd mukabi
linde mukataaya; 1644'de köy ahalisine 7 mtid mukabilinde ilti-

115- BA,~,nr.14679,a.125;BA,!!!2,n~.6159,a.157,194. 
116- BA,!Q,nr.262,s.66;B.A,!!2,nr•604,a.252-253;BA,~,nr.l4679, 

a.125,140,182;BA,M!!.,nr.6159,a.122-12J,147,153,156,194, 
219,221,241,242,244~ 



zs.ma ve 1652-53'de iae, 7,5 müd mukabilinde mukataaya ve~ilmiş
ti. 1630-31 tarihinde, köyde bir boyahanenin bulwıduğu ve bu 
boyahanenin 1641-42 ve 1652-53'de 1000 akça mukabilinde mukata
aya verildiği zikredilmektedir. 

Gazi köyü, bugtin Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Akça-Kışla 
bucağına bağlı olup, 1975 sayımına göre nUfuau 381 kişidir. 

G tim U ş - Değin ll?: 1548 tarihli Yeni-il defte
rinde, Bozok livasına tabi mezraa iken, Yeni-il'e dahil edil
diği belirtilen ve Şaın-iluyadı ceın;atinin ziraat yeri olwı köyün, 
mezkur tarih de ki nüfusunu va bağlı olduğu nahiyeyi teebi t' etmek 
mUınkün olamudı. 29 Cumade' 1-ula 962(21 .NiaW1 1555) tarihli Huus 

kuyıdında ist:ı, Bozok liva.sında Behram adlı şah.sın 500 akçalık 
tımarı olan ve Yeni-i.l sınırı içinde kaldığındwı Yeni-il' e il

hak edildiği zikredilen köyün, 15bJ' dt: l iınwu, 1 kethudli, 12 ,. 

mücerred, 37 rııüzevvec; 16J0-3l'de 4 bljnnak, 15 müzevvec; 1641-
42' de 4 lıeım~k, 12 çift Vü 1G52-5J' de J bennak, 9 çift müsltiwwı 

. nütusu vardı. Mahsulleri buğday, urpu ve hctyvwı tirUnlerinden 
müı,eşekkil olup, 158)'deki vergi hasılı 1169 akça idi. Hububat 
öşrU, 16J0-3l'de Gilzel-Oğlan köyilnd~ sakin İbrahim Bey'e 1:,5 
müd, 5 keyl; 1641-42'de 1 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 
1644'de köy.ahalisine 1,5 müd mukabilinde iltizama ve 1652-53'
de 2,5 mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

GUmtiş-Değin köyti, buglin Şarkışla ilçesinin Altınyayla bu
cağına bağlı olup, 1975 suyll!lına gö:re nUftıau 24p kişidir. 

118 · A 

G ü z e 1 - O e; 1 o. n : 1548 tar:i\ıinde "E a k i - K ö y" 
i~miyle:: Yeni-il nu.hiye1:3Lıe buğlı mezı.·,rn. olwı vu 158) tarihinde 
"G U z e 1 - O ğ 1 u n" 1umiyle kttydtid1lt;ıı ve "E li k i - K ö y" 

ismiyle de anılan köyiln, bu t;rihdd 9 ınticerred, 16 milzevvec; 
1630-Jl'de 4 barınak, 9 müzevvec; 1641-42'de 5 çift ve 1652-53'-

117- BA,TD,nr.262,a.66;Bi,KK,RuW::J,nr.213,a.10J; BA,!,!2,nr.604, 
s.257-258;BA,~,nr.14679,a.124,177;lıA,MAD,nr.6159,a.ll9; 
153,157,194,216,241. 

118- BA,!Q,nr.262,a.26;BA,!Q,nr.604,e.250;BA,~,nr.14679,so 
124,181 ;BA, Y.AD,nr. 6159, s.121, :_5J, 157,195,217,241. - . 



de 2 çift müalUman nUfuaa. sahip olduğu ve 1630-31, 1641-42 va 

1652-53 ~arihlerindeki isminin "G Uz e 1 - Oğlan" olarak 
zikr~dildiği görUlm~ktedir. Ma.haull~ri buğday, arpa ve hayvan 
ürünlerinden ibaret olup, ·154a•d~ 45 v~ 1583'de 830 akça vergi 

A A 

hasılı vardı. Hububat öşrü, Kal'ucık vtt Abdal-Hacı köyleri ile 

beraber, 1630-Jl'de 12 mtid; 1641-42'd~ 1 ınUd, 6 keyl mukabilin
de mukataaya; 1644'de İbrahim liey'e 2,5 mud mukabilinde iltiza
JJ.Ui ve 1652-53' de ise, yıünız olarak J ıııild, 5 keyl mukabilinde ' 
mukataaya verilmişti. 

Güzel-Oğlan köyü, bugün ~arkıtJlf.1. i;l.ç~tjinin Altınyayla bu-
,._ 

cağına bağlı olup, 1975 uayllllına gör~ nüfusu 828 ki~idir. 

Hacı Yakub - Vira :cı ı 119 ; 158.3 tlirihli Yeni
il deftertnde, dhalieinin kOlLt.U .. -göçer menşeli olduğu kaydedilen 

köyün, 4 mücerrEJd, 12 lliUzevv~!C nil fudu Kara.ca-ı-·ctrik mevki inde ve 

Ağça-Koyunlu cemaatindt:Hl ül.u.ıı neftn··cı} 4 nütLUIU da, Vd.kıf olwı 

mezkur köy uruziuiudo ~L·~at<;ilik yt-Jptığ1ndt1.n, vttkt'a dd.utim rc>tı

mi vermekle ruUkellef tutulmut_ı·tu. Mu~kur tarihdd köyun mahsulle
ri buğday ve u.rpu UrUııl~riw..ibH ibart,t üll•P, vorgi hasılı 2,0 

~ A 

akça idi. 1548, 1630-Jl, 1~41-42 Vd 1652-5) tarihlerini wuhtevı 
deftt.:rlerdt,, .köyün imuine :rtıt;St ıc~nıLwıud.ı. 

H U a e y 1 rı H e y - .P ı .u u r ı 120 ı l 5bJ t arilıirıd e 

Divane-Alilü yurdunuıı yakınında bu·.t.unduğu belirtilen k:öyUn, bu 
t~rliıde 8 mUccrred, 38 müzevvec nü.t'uuu. vardı. lbJO-Jl'de iami-

" . "' .... ne tesadüf edilmesine rağmen, nüfusu hakkındu bir bilgiye tesa-
düf edilemeyen köyün, mahaullerinl buğday, arpa ile hayvan ürün
leri teşkil etmekde ve 158J'de 521 akÇti vergi ıı;sılına malik 
uulurnn.a.ktayd.ı. 16JO-Jl' deki hulıubtlt öt.ırU, K~ruca-Virw.ı köyü ile 

beraber, Kızılcık köyünde aakin S;id'e 4 mtid mukabilinde muka
taaya verilmişti. 1548, 1641-42 ve 1652-53 t~ihli defterlerde 
ismine tesadüf t:t<lileıııedi. 

119- BA,!Q,nr.604,s 258. 
12<ı- BA, TD,nr. 604, a. 262- 26J;BA,M!.!2,nr.14679, s.125. 



Kal I acık 121 : 1583 tarihli tapu defterinde ia-
.... 

mine teeadUf edil~meyen ve 1630-)l' de Ağçulu köyü ile berabeı .. 
.... 

1 bennak, 7 mUzevvec; 1641-42'de Abdal-Hacı köyti ile beraber 
5 çift; 1652-53 1 de iae, 5 çift ntifusu olan köyün, mahsullerini 
buğday,arpa ve hayvan tirUnler~ teşkil ediyordu. Hububat öşrU, 
Abdal-Hacı ve GUzel-Oğlan köyleri ile birlikde, 1630-Jl'de 12 
müd; 1641-42'de 1,5 mUd, 6 keyl mukabilinde mukataaya ve 1644'
de İbrahim Bey'e 2,5 mUd mukabilinde iltizama veril.mi§ti. 

K a 1' acık - ı Kebir 122: 1583 tarihinde 3 mil

cerred, 14 mtizevvec mUslüman nüfusu ve 683 akça vergi hasılı 
olan köyün, mahsullerini buğday, arpa ile hayvan ürlinleri teşkil 
ediyordu. 1630-31, 1641-~2 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi def
terlerde ismine rastlanılamadı. 

K a 1 'acık - ı Sa gir 123: 1583 tarihli defterde 
5 mticerred, 6 müzevvec nüfusa malik oları ve mahsullerini buğday, 
arpa ile hayvan tirünleri teşkil eden köyün, 669 akça vergi ha
sılı vardı. 1630-.31, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde 
ismine tesadUf edilemedi. 

Kantar 1 z 124(BugUnkti Doğazdere) : 1583'de 16 mti

cerred, 24 mtizevvec nilfusa sahip olan köyUn, 1630-Jl'de iamine 
tesadilf edilmesine ra.ğmen, ntifuau hakkında bir kayda rastlanı
lamadı. 1641-42'de 1 çift, neferen 8 nüfusa sahip bulunan-kö
yün, 1652-53' de nUi"usu tesbi t edilemectiğ-1 halde, l hane ntifu-

• A A A . ,ıııııı 

sunun Sivas'a, 1 hane ntifusunun Kayaeri'ye ve l hane ntifusunun 
da Kayaeri'nin Erkilet köyüne göç ettiği belirtilmektedir.Malı-· 
~--------~----------
121- BA,~,nr.~4679,s.124,179;BA,~,nr.6159,a.12l,157,l95, 

217. 
122-
123-
124-

BA, 1'D,nr. 604, s. 251-252. -
BA,TD1nr.604,so248. 
BA,TD,nr.604,a.245-246;BA,~,nr.14679,s.125;BA,&.Q,.nr. 
6159,a.12J,153,157,194p241,244. 
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aulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden ibliret olup, 1583'
deki. vergi hasılı 14Y5 akça idi. Hubulıat ö~rti, 1630-.31' de Yağız 
-Özü, Gaziler-Mağarası, Delil-İlyaslı, Çiğdem, Kurdlu-Kaya, Mu

şaliın, Ağçalu, Bor-Dunıı, Yakalu ve }'iruz-Virunı köyleri ile 

beraber Dergah-ı alı.uipu.hiler:inden Ali Bey v~ Ahmed Bey•e 6 

mtid; 1641-42'de 1 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Ağçalu, 
~ ~ 

Muşaliın ve Firuz-Virı-mı köyleri ile birli kde Kangallu Mahmud I a 
1 müd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de ise, Çiğdem ve Kurdlu 
-Kaya köyleri ile beraber 2 müd, ~ keyl roukttbiliude mukataaya· 

verilmişti. 

Boğı:zdert.: köyU, l>ut-jin Si vııu' ın Ula:_ı Lucuğum bui;:lı oluv, 

1975 sayımınu göre nüftum 112 kişidir •. 

K a r a c a - V i r u n 125 ( DugUnkU Karacliörtuı): 1548 ta
rihinde Çamurlu-Suyu Ylikıııında Yeni-il nuhiyesinb buğlı mezrutt 

olan ve 2 caba, 2 bennak nüfum:1 mulik bulunan köy-Un, 158J'ctt:t 
41 mUcerred, 51 mUzevvec ııUfZıau vuı·t.iı. l6JO-)l'dt; nUt'usu t~s

bit edilemeyen Karacu-Viran köyünün, 1641-42'de 12 çift, neft::

ren 14 ve 1652-53' de 11 çift, 17 huntt hırietiyan nüfusa sZtiııp· 
olduğu görülmektedir. Mahsulleri buitduy, arpa ve hayvan ürünle

rinden milteşekkil olup, vergi hasılı, 1548'de 177 ve 158)'dtl 
2174 akça idi. Hubtıbat öşrU, lGJO-Jl' de HUBeyi~ Bey-Pıraırı köyü 

ile birlikde, Kızılcık köyUnde sakin Said'e 4 mUd; 1641-42'de 
Yeni-Yapan ve Tekfur-Kal'ası köyti ile beraber 7 mtid mukabilin
de mukataaya; 1644•de yine Yeni-Yapan ve Tekfur-Kal'aeı köyle
ri ile birlikde GUze1-0ğlarılı İbrahim'e 8 mild mukttbilinde il

tizama ve 1652-53'de Yeni-Yaparı köyı.i ile beraber 7 mUd mukabi
linde mukataaya verilmiijti. 

Karacaören köyü, bugün Si vacı' uı ~ar kışla ilçesine bağlı 

olup, 1975 sayımına göre nUfusu 91 ki~idir. 

125- 1JA, '1'V, nr. 262, t:J. 24; .LJA, 'l'V, nr. b04, u. ~~6-257; DA,~, nro 14679, 
s.125;BA,~,nr.6159,s.124,15J,156,194,219-220,241. 



98 

Karaca 1 u 126 ı İsminden de anlaşılacağı üzere, 
aynı isimli cemaat mensupları tarafından te•eie edildiği anla
şılan ve 1583 tarilıinde 2 milcerred, 31 mtizevveo nüfusa malik 
olan köyün, ahalisi vakfa ait Abdallu mezraasında ziı·aatçilik 
yaptığından, vakfa dönUm resmi verw~kde idi. Mezkur tarihde, 
2250 akça vergi haaılına malik olan ve mahsullerini buğday,arpa 
ile hayvan Urünleri teşkil eden Karacalu köyünUn, 1630-Jl, . 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine tesa-

A A 

dUf edilememesi, cernaat mensuplarının bahis konusu tarihlerde, 
köyde bulunmamış olmusıııdan ileri gelmiş olmalıdır. · 

Kur d 1 u - Kaya 127 : 158J'de 28 milzevvec, 30 mUcer
red; 1630-Jl'de neferen 14; 1641-42'de J bennak, 9 çift; 1652-
5J'de 4 bennak, 6 çift mtisltiınan nUfuea sahip olan köyün,mahaul
lerini buğday, arpa ile hayvan tirtinleri teşkil etmekde idi. 
1583 tarihindeki vergi hasılatı hakkında bir kayda teaadilf' edi

lememiş olup, hububat öşrü, 1630-Jl'de Yağız-Özü, Gaziler-Mağa
rası, Delil-İlyaslı, Çiğdem, Muşalim, Ağçalu, Kantariz, Ber-Damı, 
Yakalu ve Firuz-Vir~ı köyleri ile baraber Dergah-ı ali sipahi

lerirıden Ali Bey ve Ahmed Bey'e 6 mtid; 1641-42'de 1 mUd mukabi
linde mukatapya; 1644'do köy ahalisine 1 mUd mu.kli.biliı:ı.de ilti
zama ve 1652-53'de Çiğdem ve Kantariz köyleri ile beraber 2 
mUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Kurdlu-Kaya köyü, bugUn Sivaa'ın Ulaş bucağına bağlı olup, 
1975 sayımına göre ntifusu 215 kişidir. 

Muşa 1 im ( M eş a 1 1 m) 128: 1548 tarihinde Yeni 
-il'e bağlı mezraa olan ve 158J'de 11 mücerred; 1630-Jl'de 1 
bennak, 6 mUzevveo; 1641-42'de 3 çift ve l652-53'de 2 çift mile-

126- BA,!!2,nr.604,a.264. 
127- BA,!Q,nr.604,a.243-244;BA,ill,nr.14679,s.125,179;BA,M!Q, 

nr.6159,e.122,153,195,218,241. 
128- BA,TD,nr.262,a.14;BA,!!2,nr.604,s.244-245ıBA,ın,nr.14679, 

a.125,179;BA,ill,nr•6159,a.121,157,194,218. 



lUman nUfuaa malik bulunan ve mezkur tarihleri ihtiva eden def
terlerde ismi baz~ "M u ş a 1 1 m( ( t.:...,..r ) ", bazan da 11lı4 e ş a
l 1 m( (~ )" şeklinde kaydedilen köyün, mahsullerini buğday, 
arpa ve hayvan UrUnleri teşkil etmekde; 1548 1 de.200 ve 158J'de 
628 akça vergi haaılina aahip bulunmakda idi. Hububat öşril, 

16J0-3l'de Yağız-Özü, Gaziler-Mağarası, DelU-İlyaslı, Çiğdem, 
Kwıtariz, Ber-Damı, Yakalu ve Firuz-Viranı köyleri ile birlikde 
Dergah-ı ali aipahilerinden Ali Bey va Ahmed Bey' e 6 müd; 1641- i 

42'de Ağçalu ve Firuz-Viranı köyleri ile birlikde 10 keyl muka
bilinde mukataaya; 1644'de ise, Kantariz, Ağçalu ve Firuz-Vira
nı köyleri ile birlikde Kangallu Mahmud'a 1 mUd mukabilinde il
tizama verilen köyün, 1652-5J'deki hububat öşrU mukataasını tes
bit etmek mtimktin olamadı. 

Sav c un Ali - i M ti al tim anan l 29(BugUnlcU 
Savcun) : 1548 tarihinde,•Sivas kazasına bağlı olduğu ve "Da t-
1 uca k" ismiyle de anıldığı kaydedilen bu köy, MescidlU köyU 

ile İnal-Viranı ve İskender-Viranı mezraalariyle birlikde,Yeni
il nahiyesine bağlı yerler arasında zikredilme~de ve neferen 
43 nüfusa malik bulunmaktaydı. 1583 tarihinde, 18 mUcerred,20 
mtizevvec nüfusu olan köyUn, 16)0-Jl'de 4 bennak, 9 mUzevvecı 
1641-42'de 5 bennak, 9 çift ve 1652-5J'de 4 barınak, 8 çift nU
fuaa suhip olduğu görülmektedir. Mah~ulleri buğday, arpa ve 
hayvan tirtinlerinden ibaret olup, 1548'de 3525 ve 158J'de 995 
akça vergi hasılı vardı. Hububat öşrU, Savcwı Ali-i Zımmiyan kö
yü ile birlikde, 16J0-3l'de Dergah-ı alı aipahilerinden Mustafa 
Bey'e 10 müd; 1641-42'de 12 mild mukabilinde mukataaya; 1644'de 
Htiseyin Şah, Bayram, Simon( 0.r ) , Aşcı, Şirvan ve· Ali isimli 
şahıslara 13 mtid mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de yine 13 mild 
mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Savcun köyU, bugUn Sivaa'a buğlı olup, 1975 sayımına göre 

nUfusu 602 kişidir. 

129- BA, ~. nr. 2 62, e. ıı ; BA, !Q, nr. 604, s. 2 5 3-2 54; BA, ~. nr .146 79, ·. 
a.125,178;BA,~,nr.6159,a.122,15J,156,194,218,241. 



Sav c un A 1 i - ı Z ı mm ı ya n130 ı 1583 tarihin 
de 50 mUcerred, 73 mUzevveo; 1630-Jl'de 14 bennak, 22 mUcerred 
1641-42'de 40 çift, neferen 16 ve 1652-53'de 24 hane, 28 çift 

• A A ,._ A 

nUfuaa malik olan köyUn, 6 hane nUfueunwı 1652-53'de Sivae'a 
göç ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan 

UrUnlerinden ibaret olup, 158J 1 deki vergi hasılı 2923 akça idi, 
A A A 

Hububat öşrü, Savowı Ali-1 MUsltimanan köyUntin hububat ö@rUyle 
birlikde, 1630-Jl'de Derga.h-ı alı sipahilerinden Mustafa Bey'e 

' 1 

10 mtid; 1641-42'de 12 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de HUeeyj 
Şah, Bayram, Simon, Aşcı, Şirvan ve Ali isimli şahıslara 13 mUd 
mukabilinde iltizama ve 1652-53'de ise lJ mUd mukabilinde muka
taaya verilmişti. 

şark l u 131(Bugünk:U Doğupınar) ; 1583'de 15 mUcerred, 
52 müzevvec; 1630-Jl'de J bennak, 12 mUzuvv~c; 1641-42'de 4 ,. 
bennak, 10 çift ve 1652-53'de 2 bennak, 8 çift mtialüman nUfusu 
olan köyün, l bennak nüfusunun 1652-5J'de Sivas'a göç ettiği 

belirtilmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve httyvan ürtinlerin

den müteşekkil olup, 1583'deki v~rgi hasılı 1950 akça idi. Hu
bubat öşrü, 1630-Jl'de Yasaı-Pıuar ve Bay-Değin köyleri ile 
birlikde Ayıntab'da sakin Aşcı Haaan-zÜde İbrahiru Bey'e 4 müd, 
5 keyl; lb4l-42'de 1,5 mUd mukabilinde mukataaya.; 1644'de köy 

ahalisine 2 mUd mukabilinde ilti~wna ve 1652-5J'de 1,5 mild, 5 
keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Doğu.pınar köyU, bugUn Şarkışlli ilç~ainin Altınyayla buca
ğına bağlı olup, 1975 sayımına gör~ nUfuau 724 kişidir. 

130- BA,!.!2,nr.604,e.254-256;BA,!!!.!2,nr.14679,a.125,182-184;BA, 
MAD,nr.6159,e.124-125,153,156,194,220,241,244. 

131- BA,TD,nr.604,s.250-25l;BA,ın,nr.14679,s.124,180;BA,ın,nr. 

6159,s.120,153,157,194,216,241,244. · 



Tekfur - K a 1 'a e ı 132 ı 1583 ve 1630-Jl tarihli 
defterlerde ismine teeadUf edilemeyen köyün, 1641-42 ve 1652-53 

A A A 

tarihlerinde nüfusu teebit edilememesine rağmen, mahsullerinin 
buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden ibaret olduğu ve hububat 
ö~rUnUn Karaca-Viran ve Yeni-Yapan köyl·eri ile birlikde,1641-42! 
de 7 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Güzel-Oğlanlı İbrahim'e 
8 mtid mukabilinde iltizaJna ve 1652-53'de 7 mUd mukabilinde mu
kataaya verilmişti. 

U 1 aş 133 : 1583 tarihinde 50 mücerred, 113 mUzevvec 
ntifuaa sahip olduğu ve köytin derbend mahallinde bulunmasından 
dolayı, köy ahalisinin gelip-geçen yolcuları korumak ve hazine~ 
yi muhafaza etmek makaadiyle derbendci tayin edildiği belirtil
mektedir. 1630-Jl'de 2 mUcerred, 8 bennak, 10 mUzevvec nüfusu 
olan köyün, 1641-42'de 10 çift, neferen 28 ve 1652-5J'de 23 
çift, 30 hane nUfusa malik bulunduğu ve 1652-53'de 2 hane nüfu
sun Sivas'a göç ettiği kaydedilmektedir. Mahsulleri buğday, ar
pa ve hayvan ürünlerinden ibaret olup, 1583'deki vergi hasılı 
6463 akça idi. Hububat öşrü, 1630-Jl'de Sivaa'da sakin İbrahim 
Bey•e 1 mtid, 1 keyl; 1641-42'de 7,5 mtid mukabilinde mukataaya;, 
1644'ae köy ahalisine 11 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 
3 müd mukabilinde mukataaya verilmişti. 1630-Jl'de köyde bir 
boyahane olduğu ve bu boyahanenin 1641-42 ve 1652-5.3 tarihle
rinde 1000 akça mukabilinde mukataaya verildiği görülmektedir. 
Diğer taraftan 1728-29 tarihlerilıde, UlatJ'ın şenleııdirilmeei 

1 

için bazı cemaatlerin buraya yerleştirilmesi hususunda teşebbüs-

de bulunulmuştur~34 
--------------------

.132- BA,MAD,nr.6159,s.156!194,241. 
133- BA,~,nr.604,e.242-243; BA,M!.!2,nr.14679,~.124,140,185;BA, 

MAD,nr.6159,s.125,147,153,156,194,221,241,244. 
134- Yuauf Halaçoğlu, XVIII. yUzyılda Osmanlı İmparatorluğu•nun 

iskan siyaseti, İstanbul tlnivereitesi,Edebiyat Faktiltesi, 
Yeniçağ Tarihi KUreUsU, basılmamış doktora tezi,İstanbul 
1978,s.212. 



Ulaş, bugün Sivaa'a bağlı bucak merkezi olup, 1975 sayı
mına göre ntifuau 2496 kişidir. 

Y a ğ ı z - ö z U 135: 1583' de 23 mücerred, 48 mUzevvec,• 

l sipahi mUelUman nUfusu olan köytin, bu nUfuadan 20 mUzevveo, 
7 mticerred ve 1 ~sipahi ntifusunun konar-göçer menşeli olduğu 
belirtilmektedir. Köyün, 1630-Jl'de 2 bennak, 19 mtizevvec mUs-, 
lUnian ve l mücerred, 7 müzevveo, 10 bennak hıristiyan; 1641-42'
de 4 bennak, 17 çift mUslUman ve 6 çift, neferen 21 hıristiyanı 
1652-53'de 5 bennak, 18 çift müsltiman ve 8 çift, 17 hane hıris
tiyan nüfusa sahip bulunduğu görülmektedir. Mahsulleri buğday, 
arpa ve hayvan UrUnlerinden müte~ekkil olup, 158J'deki vergi 
hasılı 1359 akça idi. Hububat öşrU, 16J0-31'de Gaziler-Mağarası, 
Deli-İlyaslı, Çiğdem, Kurdlu-Kaya, Muşalim(Meşalim), Ağçalu, 
Kantariz, Ber-Damı, Yakalu ve }'iruz-Virunı köylöri ile beraber, 
Dergah-ı alı sipahilerinden Ali Bey ve Ahmed Bey'e 6 mild;l641-
42'de Yakalu köyU ile beraber 9,5 müd mukabilind_e mukataaya; 
1644'de yine Yakalu köyil ile beraber Murad Seferbaşı'ya 10 mild 

mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 9 mUd mukabilinde mukataaya 
verilmişti. 

Yaka 1 u 136 : 1583 tarihinde ismine tesadüf edilemeyen 
ve 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde 
iae, ismine rastlanılmasına rağmen, nüfusu teabit edilemeyen kö
yün, mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden ibaret olup, 
hububat öşrti, 16J0-3l'de Yağız-ÖzU, Gaziler-Mağarası, Deli-İl~ 

,., " 
yaslı, Çiğdem, Kurdlu-Kaya, Mu.şalim, Agçalu, Kantari~, Ber-Damı 

A A A ~ A 

v~ Firuz-Viranı köyleriyle beraber Dergah-ı alı aipahilerinden 
Ali Bey ve Ahmed Bey'e 6 mµd; 1641-42'de Yağız-ÖzU köyU ile 
beraber 9,5 mild mukabilinde mukataaya ve 1644'de yine Yağız-
ÖzU köyü ile birlikde Murad Seferbaşı'ya 10 müd mukabilinde ilti-

... 
zama verilmişti. 

, 135- BA,!Q,nr.604,a.241-242;BA,~,nr.14679,s.l25,184,177-178ı 

BA,MAD,nr.6159,s.122-123,153,156,194,218-219,241. 
136- BA,~~nr.14679,a.125;BA,MAD,nr.6159,s.156,194. 



Y 131 ,,.. as e ı - Pınar : 1548 tarihli Yeni-il defte-
rinde, Bozok livasına ·tabi mezraa iken, Yeni-il'e dahil edildi
ği ve Şam-Bayadı cemaa•tinin ziraat yeri olduğu kaydedilen kH"'." , 

yün, mezkur tarihdeki nUfueunu ve Yeni-il'in hangi nahiyesine 
bağlı bulunduğunu teebit etmek mUmkUn olamadı. 1583 tarihinden 
itibaren Tonus nahiyesine bağlı olan köyUn, mezkur tarihde· 1 

A A 

sipahi, 3 muaf, 30 mUoerred, 43 mUzevvec; 1630-Jl'de 13 bennak,i 
26 mUzevvec; 164l-42'de 7 bennakj 16 çift ve 1652-53'de 6 ben
nak, 11 çift mUaltiman nUfuau vardı. Mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan Urünle~inden ibaret olup, 158J'dek1 vergi hasılı 1680 
akça idi. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Şarklu ve Bay-Değin köyleri 
ile birlikde, Ayıntab'da sa.kin Aşoı Hasan-zade İbrahim Bey'e 4 

· müd, 5 keyl; 1641-42'de Bay-Değin köyti ile birlikde J mild, 5 
keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de köy ~alisine 2 müd muka
bilinde iltizama ve 1652-5J'de ise, 1,5 mtid mukabilinde muka
taaya verilmişti. 

Yassı-Pınar köyil, bugUn Şarkışla ilçesinin Altınyayla bu
cağına bağlı olup, 1975 sayımına göre nüfusu 439 kişidir. 

Yeni - Yapan 138 ı 1583 ve 1630-31 tarihlerinde is
mine tesadüf edilemeyen köyUn, 1641-42'de 9 çift, neferen 22 ve 
16~2-53'de 6 çift, 21 hane hıristiyan nUfusa malik olduğu ve 2 

hane ntifuawıun 1652-53'de Kan-abad'a göç ettiği belirtilmekte
dir. Mahsulleri buğday, arpa ile hayvan Urtinleriııden müteşek

kil olup, hububat öşrU, Karaca-Viran ve 'l'ekfur Kal'ası köyleri 
ile birlikde, 1641-42'de 7 mUd mukabilinde mukataaya; 1644~de 
Gtizel-Oğlanlı İbrahirn'e 8 mild mukabilinde iltizama ~e 1652-53'
de Karaca-Viran köyU ile birlikde 7 mtid mukabilinde mukataaya 
verilmişti. 

Yeni-Yapan köyU, buglin Şarkışla ilçesine bağlı olup,1975 
sayımına göre nüfusu 259 kişidir. 

137- BA,!.Q,nr.262,s.66;BA,_TI2,nr.604,s.249-250;BA,!!.Q,nr.14679, 
e.124,176-177;BA,MAD,nr.6159,s.120,l53,156,195,217,24l. 

138- BA,ın,nr. 6159, s.124, 153,156,194, 2·20, 241,244. 
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6- Yeni-il Nahiyesi ı 

~ A 

1548 tarihinde 50 köy, 30 mezraa ve 14 meakwı mezraaya 
sahip bulunan nahiyenin 158J 1 de 5J, l630-31 1 de 55, l641-42'de 
51 ve 1652-53'dş 50 adet köye malik olduğu görülmektedir. İlk 
defterde zikredilen mezraaların, daha sonraki tarib.lerp.e köy 

A ~ A 

haline gelmiş olanları, bağlı olduğu nahiye içinde zikredilmiŞJ' 
buna mukabil, meskun mezraalardan olup, daha sonraki defterlerde 
ismine raatlanamayanlar ise, Yeni-il nahiyesi içinde "Meskun Mez
raalar başlığı altında kaydedilmiştir. 

a- Köyler: 

Afşar cık 139 ı İsminden de anlaşılacağı gibi,aynı 
A A A 

isimli cemaat mensupları tarafından te'sıs edilen ve 1548 tari-
hinde 3 caba, 9 bennak nUfus ile Mancınık ne.hiy~sine bağlı mez-

A A 

raa olan köyün, 1583 tarihinde 4 mUcerred, 23 mUzevveo nüfusa 
sahip olarak, "Gök - Ali 1 U" ismiyle de anıldığı ve bu ismi 
1548'de köyün sakinlerinden Gök Ali-oğlu Şah-Kulu'dan aldığı 
anlaşılmaktadır. 1630-Jl'de 4 bennak, 23 mUzevveoı 1641-42 1 de 
10 bennuk, 20 çift ve 1652-53'de 18 bennak, 22 çift nüfusa ma-

A V • ~ 

lik olup, mahsullerini bugday, arpa ve hayvan tirUnleri teşkıl 

ediyordu. 1548'de 345 ve 158J'de 599 akça vergi hasılı vardı. 
Hububat öşrU, 1630-Jl'de Gülabi isimli şahsa 1,5 mtid; 1641-42'
de 2 mild, 2 keyl; 1644'de Bazlamaç ktlyU ve Yellüce mezraası ile 
birlikde Okou-zade Mes'ud Bey'e 4,5 mUd ve 1652-53'de Okoulu ve 
Bazlamaç köyleri ile birlikde 6 mUd mukabilind

1

e mukataaya veril
mişti. 

Ağ ç a - Kaş ı4o: 1548 tarihli Divriği defterinde, 
padişah hassı olarak, Divrlği'nin Ayvalu nahiyesine bağlı mezraa 
------------~-------
139- BA,~,nr.262,s.J6ıBA,,TI2,nr.604,s.329;BA,W,nr.l4679,s. 

126,156;BA,ill,nr.6159,s.ll0,149,~55,190,207-208. 
140- BA,!]2,nr.252,s.17l;BA,!!2,nr•262,s.22. 



olan ve Sarucalu-i Ulya köyü yalo.nında bulunan köyün, Yeni-il 
sınırı içinde kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği kaydedil
miştir. 1548 tarihli Yen~-il tapu defterinde ise, 2 'bennak, 3 

oaba nU~ua ile 515 akoa vergi hasılı olduğu ve mahsullerini 
buğday, arpa ile hayvan ürünlerinin teşkil ettiği belirtilmek
tedir. Köyün, 1583, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muh-

A 

tevı defterlerde ismine teaadtif edilemedi. 

Ak - Viran 141 : 1548 tarihli Yeni-il defterinde mez
raa olduğu kaydedilen ve 3 bennak nUfusa malik olan köyUn,1583 1 -

de 27 mticerred, 66 mUzevveoı 1630-Jl'de 18 mticerred, 34 bennak, 
25 müzevvec; 1641-42'de 27 çift, neferen 40 ve 1652-5J'de 28 
çift, 44 hane hıriatiyan nUfua ile 1 bennak, 2 çift müalUman nU
fuau olduğu ve 1652-53'de 17 hane nüfusun Kan-abad'a; 5 hane 
nüfusun da Sivas'a göç ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri buğ
day, arpa ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, 1548'de 300 
ve 158J'de 4040 akça vergi hasılı vardı. Hububat öşrü, 1630-31'
de Ömer Bey'e 6 müd; 1641-42'de Saç-Ayak köyU ile beraber 6 mtid 
mukabilinde mukataaya; 1644'de Saç-Ayak köyU ile beraber Mea'ud
zade Avare Bey'e 6,5 mild mukabilinde iltizama ve 1652-53'de yine 
Saç-Ayak köyU ile beraber 3,5 müd mukabilinde mukataaya veril
mişti. 

A 1 1 - Bey 1 U 142 : 1548 tarihinde J bennak, 2 sipahi 
nüfusa sahip olarak, mezraa kaydedilen ve "Yalnız - S ö -

~ A 

ğ Ut" ismiyle de bilinen köyUn, sakinleri arasında Sipahi Ha-
san Ali isminde bir şahıs bulwıuyordu ki, Ali-Beylil_ ismini muh

~emelen bu şahıadan almış olmalıdır. 158J'de 2 mücerred, 14 mil
zevvec; 1630-)l'de 2 bennak, 4 mUzevvec; 1641-42'de 6 çif~ ve 

141- BA,TD,nr.262,s.25;BA,~,nr.604,s.279-280;BA,ın,nr.ı4679, 

a.127,168-169;BA,ill,nr.6159,e.117,148,155,190,213-214,243. 
142- BA,TD,nr.262,a.22;BA,TD,nr.604,s.278;BA,~,nr.14679,s.158; 

BA,ill,nr.6159,a.111,155,191,208. 
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ve 1652-53'de 5 çift mUslUman nUfusa malik bulunduğu, mezkur ta
rihlerde sadece "A 1 i - Bey l U" ismiyle bilindiği ve l652-
5J'de Kangallu kqytine bağlı olduğu görülmektedir. KöyUn mahsul
leri buğday, ''arpa ile hayvan UrUnlerinden ibaret olup, l548'de 
310 ve 1583'de 702 akça vergi hasılı vardı. Hububat öerUniln, 
1641-42'de Kangallu ve Turna-Çayırı köyleri ile birlikde 16 mUd 
mukabilinde mukataaya ve 1644'de Kangallu, Turna-Çayırı ktlyler~ 

1 

ve Fatmalu mezraası ile birlikde, Kangallu Mahmud Bey•e 15 mUd 
mukabilinde iltizama verildiği teabit edildiği halde, 1630-31 
ve 1652-53 tarihlerindeki. hububat öşrü ınukataasını tesbit etmek . 
mtimkün olamadı. 

A 1 i - G U r a n( "-' ~,_,J ~ )143 : 1548' de 2 caba, 28 ben
nak nüfusu olan, ve "B e r - D a m( ( u, ✓ ) " ismiyle zikredilen 
köyün, 1583'de 1 sipahi, 2 muaf, 20 mücerred, 51 mUzevvec nUfu-

,,,. V ,.. V 

aa .. malik oldugu, "A 1 1 - G ti r a n" ismiyle bilindigi ve 
11 B er - Damı" ismiyle de anıldığı kaydedilmiştir.1630-3l'de 
4 bennak, 9 mUzevvec; 1641-42'de 7 bennak, 11 çift ve 1652-53'de 

A A .... A 

12 bennak, 13 çift müalliman nüfusu olan ve mezkur tarihlerde 
"A 1 i - G tiran" ismini taşıyan köyün, mahsullerini buğday, 

~ ... 
arpa ile hayvan ürünleri teşkıl ediyorctu. Vergi hasılı, 1548'de 
1340 ve 1583'de 2730 akça olup, hububat öşrü, 16J0-3l'de Ali· 
Bali'ye 2 mild; 1641-42'de 5,5 mUd mukabilinde mukataaya;l644'de 
Delil-Beylil Mehmed'e 4 mukabilinde iltiz8.lila ve 1652-53'de 5,5 
mtid mukabilinde mukataaya verilmivti. 

1 

Armağan 1 u 144 (BugünkU Yeniköy)ı 1548 tarihinde 

ismine teaadtif edilemeyen köyUn, 158)'de 56 mUzevvec;l630-3l'de 
4 bennak, 20 müzevvec; 1641-42'de 7 bennak, 13 çift ve 1652-53'-
de 8 berınak, 11 çift mUslilWW'ı nüfusa malik olduğu kaydedilmiş-

143- BA,TD,nr.262,a.12;BA,1]2,nr.604,e.280-28l;BA,M!l2,nr.14679, 
s.128,160;BA,M!Q,nr.6159,s.105,149,155,191,203,241. 

144- BA,TD,nr.604,s.287;BA,~,nr.14679,s.126,1551BA,ın,nr •. 
6159,a.107,150,155,192,204,242. 
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,., 
tir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden mütevekkil 
olup, 1583'deki vergi hasılı 3047 akça idi. Hububat öşrU,l6J0-
3l'de Kangal köyünde sakin Ali Bey•e 3,5 mtid; l641-42'de 3,5 
müd mukabilinde mukataaya; 1644'de EymirlU köyU ile birlikde 
Mehmed Ağa-zade Hüseyin Ağa'ya 5 mUd mukabilinde iltiz&ma ve 
1652-53'de 2 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Yeniköy, bugUn Sivae•ın Kangal ilçeaine bağlı olup,1975 i 

sayımına göre nüfusu 148 kişidir. 

Arpalı - Ö y U k 145(BugUnkU Arpalı)ı 1548 tarihinde 
l imam, l milcerred, 5 cab;a, 12 bennak nüfusa sahip olan köyUn, 

A A 

ziraatçilik yapan ve Kandurgalu cemaatinden olduğu belirtilen 
l imam, l milcerred, 4 caba., 11 bennak nUfuswıun, Abdullah Ket
huda-oğlu H~aeyin Kethuda idaresinde bulunduğu,ve mezkur tarih
de "M a n &'--.U r - F a k 1 h" isminde bir zaviye ile gittlili 
tasarrufu altında bulunduran Mansur-Fakih'in, çiftliğin tsır ve 
rUsumunu vermekden muaf tutulduğu görUlmektedir. l58) 8 de ise, 
43 mtizevvec nUfus ile, eskiden beri Yeni-il'de vakıf hizmetinde 
bulunan ve Yeni-il zabitlerinden v~ kadılarından aldıkları hüc
cet mucibince, vergiden muaf tutulan köyUn. 9 l6J0-3l 9 de ll ben
nak, 29 mtizevvec; 1641-42'de 19 bennak, 31 çift ve 1652-5J 1 de 
15 bennak, 33 çift ntifuau vardı. Mahsulleri buğday~ arpa ve hay
van UrUnlerinden müteşekkil olup, vergi hasılı 1548'de 1369 ve 
l583'de 2663 akça idi. Hububat ö@rU, 1630-Jl!de Mustafa Bey•e 
3 mUd; 1641-42'de 8 mUd, 7 keyl mukabilinde mukataayag 16441de 
Kaaım Bey'e 5 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-5.)'de 7 mUd mu
kabilinde mukataaya verilmişti; 

Arpalı köyU, bugUn Sivaa'ın Kangal ilçeaine bağlı olup, 
1975 sayımına göre nüfusu 242 kiQidir. 
--------------------
145- BA,1.Q,nr.262,s.26;BA,1,!2,nr.604,s.283;BA,ın,nr.14679,s. 

l27,150-15l;BA,!!!E,nr.6159,a.ıo6,l48,155,192,204,242. 
' 

f 
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Aruz - V 1 r anı( 4.S''J'J~.J-,,J- ) 146, 1548 tarihinde köy
de, 3 caba, 27 bennak nüfus ile bir çiftlik bu~unduğu, bu çift-

, liği tasarrufu altında bulW1.duran ve burada ziraat edip vergi-
sini vakfa veren Çelebi Bey-oğlu Mustafa'nın cemaatiyle birlik
de Kamışlıca(•Sokuluca) yurdunda yaşadığı belirtilmektedir.1583'
de 75 müzevvec; 1630-3l'de 7 bennak, 13 mtizevvec; 1641-42'de 8 

bennak, 18 çift ve 1652-53'de 4 bennak, 20 çift müalUman nUfus~ 
malik olan köyün, l bennak nilfusunun 1652-53'de İlbeylU'ye göç 
ettiği kaydedilmiştir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürün
lerinden ibaret olup, l548'de 2014 ve 1583'de 3477 akça vergi 
hasılı vardı. Hububat öşrU, 1630-31 1 de Deli-GazilU köyii ile be
raber, Ayıntab'da sakin Dergah-ı alı çavuşlarından Ahmed Çavuş•a 
7 mild; 1641-42'de 3 mUd mukabilinde mukataayaı 1644'de Sipahi 
Osman Bey•e 2 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 3,5 müd mu
kabilinde mukataaya verilmişti. 

Aşık - O ğ 1 u 147: 1548 tarihinde 8 bennak nüfusa sa
hip olan ve mahsullerini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teşkil 
eden köyün, mezkur tarihde 566 akça vergi hasılı vardı. 1583, 

A A 

1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevı defterlerde is-
mine teaadUf edilemedi. 

Aşık - V 1 r anı 148 ı İlk defterde ismine teaadUf edi
lemeyen ve 1583'de sakinlerini İbrahim-Hacılu cemaatinin teşkil 
ettiği kaydedilen köyün, bu tarihde 11 mUcerred, 18 mUzevvec; 
1630-Jl'de 3 bennak, 9 mUzevvecı 1641-42'de 2 bennak, 12 91ft 
ve 1652-53'de 6 bennak, 10 çift mtialtiman nUfusu var~ı. Mahsulle
.ri buğday, arpa ve hhyvan ürünlerinden ibaret olup, 1583' deki 
vergi hasılı 904 akça idi. 1630-3l'deki hububat öşrU mukataası 

146- -BA,TD,nr.262,a.12;BA,!12,nr•604,a.284;HA,~,nr.14679,e. 
127,l53;BA,MAD,nr.6159,e.105-106,155,192,203,242-243. -

147- BA,!Q,nr.262,a.16. 
148- BA,!,!2,nr.604,s.2~4-265;BA,Mfil2,nr.14679,s.157-158;BA,!!!2, 

nr.6159,s.lll-112,149,156,192,209,242. 



teabit edilememesine .rağmen, 1641-42'de Kızıl-Öylik köyU ile be
raber l mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de yine Kızıl-ÖyUk köyU 
ile beraber Deli Oğlan isimli şahsa 12 keyl mukabilinde iltiza
ma ve 1652-53'de 10 keyl mukabilinde mukataaya ver11Dıiet1. 

AV c ı (Avcı la r) 149 : 1548 tarihinde mezraa olan 
1 

ve ismi 11A v c ı" olarak kaydedilen köyiln, 1583 tarihinde 1 mil-
cerred, 16 mtizevvec nUfua ile isminin "Avcılar" olduğu. 
belirtilmektedir. MahsÜllerini buğday, arpa ve hayvan Urtinleri 

A A • 

teşkıl eden ve 1548'de 45, 158)'de ise 684 akça vergi hasılına 
malik bulunan köyün, 1630-31, 1641-42 ve 1652~53 tarihlerini 

A 

muhtevı defterlerde ismine rastlanılamadı. 

AY d ı m ı5o: 1548 1 de 3 caba, 10 bennak; 158J'de 6 mU
cerred, 26 mUzevveo; 16)0-Jl'de 6 benna.k, 15 mUzevvecı 1641-42'
de 5 bennak, 13 çift ve 1652-53'de 4 bennak, 15 çift mUslüman 
nilfuau olan köyün, mahsullerini buğday, arpa ve hayvan UrUnleri 
teşkil ediyordu. Vergi hasılı, 1548'de 1215 vs 1583'de 1971 ak
ça olup, hububat öşrU, 16)0-Jl'de Çutra, Külekçi ve Sarı-HalillU 
köyleri ile birlikde, Baki Çelebi'ye 4 mUd; 1641-42'de 2 mUd,2 
keyl mukabilinde mukataaya; l644'de Bali Çelebi'ye 1,5 mtid mu
kabilinde iltizama ve 1652-53'de l mUd, 5 keyl mukabilinde mu
kataaya verilmişti. 

Batak 151 : 1548 tarilıli deftere göre, l caba, 8 
bennak nüfusa ve 638 akça vergi hasılı.na malik olan ve mahsul
lerini buğday, arpa ile hayvan tiri.inleri teşkil eden.köyün, 1583, 
f 

16)0-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihleriıd muhtevi defterlerde 

ismine raatlwıılamadı. 

149- BA,_TI2,nr.262,a.26;BA,!Q,nr.604,s.338. 
150- BA,!Q,nr.262,s,19;BA,!Q,nr.604,s.276-277;BA,~,nr.14679, 

s.128,150;BA,MAD,nr.6159,~•107,149,156,192,205,241. 
151- BA,~,nr.262,se16o 
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Baz l,a m·a ~ l52 : 1548 tarihinde ismine tesadüf edi
lemeyen köyün, 1583'de 1 kethuda, 4 müqerred, 33 mUzevveo;l6J0-
3l'de· 3 bennak, 11 mUzevveo; 1641-42'de l bemıak, 15 çift ve 

. 1652-53'de 1 bennak, 11 çift mUaltiınan nUfuau olduğu ve mahsulle
rirıi buğday, arpa ile hayvan ürünlerinin teşkil ettiği görülmek

tedir. 158J'deki vergi hasılı, 1120 akça olup, hububat öşrü, 
1630-Jl'de Okcu-Oğlu(Okculu) ve Mtihür-Kulak köyleri ile birlik-
de,Hamid Çavuş•a 2 müd; 1641-42'de Okcu-Oğlu köyU ile.birlikde, 
3 müd, 5 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Afşaroık köyü ve 
Yellüce mezraası ile birlikde, Okcu-zade Maksud Bey'e 4,5 mild · 
mukabilinde iltizama ve 1652-53'de Okcu-oğlu ve Afşarcık köyle
ri ile birlikde, 6 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Behram - Çayırı 153 : 1548 tarihinde 4 caba, 12 
,.. " .. 

barınak nüfusu olan ve UzerliklU mezraası ile birlikde kaydedi-
len köyün, mahsullerini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teijkil 

"" , A etmekde ve mezkur mezraa ile birlikde 707 akça vergi hasılına 
malik bulW1maktaydı. Köyün, 1583, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 
tarihlerini muhtevi defterlerde it.uniııt, tesÔ.dUf edilemedi. 

' 

Bu 1 gar - V 1 r anı (Bu 1 g u r) 154 ı 1548 tarihin
de 5 barınak nüfuuu olan ve ismi "B u 1 g a r - V 1 r e. n ı" ola
rak kaydedilen köyün, 158J'de 4 wUcerred, 11 mUzevvec; 1630-31'
de l milcerred, 5 benna.k, 10 mUzevvec; 1641-42'de 10 çift, nefe-

A A A 

ren 10 ve 1652-53'de 9 çift, 9 hane hıristiyan nüfusa malik bu-

lW1duğu; 2 berınak nilfuaunun 1652-5J'de Sivaa'a göç ettiği be
lirtilmekde ve mezkur tarihlerdeki isminin "Bu 1 gar" olduğu 
~ikredilmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan.ürünlerinden 

müteşekkil olup, 1548'de 690 ve 158J'de 919 akça vergi hasılına 
malikti. Hububat öşrU,Bulgar köyü ile birlikde, 1630-)l'de Ah
med Bey•e 5 müd; 1641-42'de 4 mtid mukabilinde mukataaya;l644'de 
Uzun-zade Ahmed'e J,5 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de · 
8 mtid mukabilinde mukataaya verilmişti. 
--------------------
152- BA,TD,nr.604,s.296;BJ},~,nr.14679,a.129,157;BA,~,nr. 

6159,e.lll,150,155,190,208,242. 
l5J·- t HA,TD,nr.2u2,a.15. 
ı C.A TIA nlT'\ -- rdrı. - -ı o.nA .rıın YI.,._ h()A_ R_?76!l:iA..MA.D.nr ... 14679.e. 



Çakmak 155 : 1548 tarihinde nüfusu tesbit edilemeyen 
A A 

ve mahsulleri buğday ile hayvan UrUnlerinden ibaret olan köyün, 
45 akça vergi haaılına malik olduğu belirtilmiştir. 1583,1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine teaadUf edilemedi. 

Çevirme 156 :·· 1548'de J caba, 22 bennakt l58J'de 
A A 

l k~thuda, 4 mticerred, 47 milzevveo; 1630-Jl'de J bannak, 14 mU-
zevvec; 1641-42'de 6 bennak, 15 çift ve 1652-5J'de 6 bennak, 14' 
çift mUalUman nüfusu olan köyün, mahsullerini b'uğday, arpa ve 
hayvan tirünleri teşkıl etmekde idi. Vergi hasılı, 1548'de 1579 
ve 158J'de 1752 akça olup, hububat öşrti, 1630-Jl'de Karanlık 
köyunde aakin Kubad'a 3,5 mUd; l641-42'd~ 3 mtid, J keyl mukabi
linde mukataaya; l644'de Mes'ud-sade Hasan Bey'e 3 mUd mukabi
linde iltizama. ve 1652-53'de 2,5 mtid mukabilinde mukataaya ve
rilmişti. Köyde, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 4 de değirmen 

vardı. 

Çevirme köyil, bugün Sivas'ın GilrUn ilçesine bağlı olan 
Konakpınar bucağına. bağlı olup, 1975 sayımına göre nilfusu 78 
kişidir. 

Çoban 157 : 1548 tarihinde 1 caba, J bannak mUslU
man ntifuau ve 324 akça vergi hasılı olan ve mahsullerini buğ
day, arpa ile hayvan Urtinleri teşkil eden köyün, 1583,1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine raet
lt1nılwnadı. 

ç ut r a( Q~~ )
158 : 1548 ve 1583 tarihli defterlerde 

ismine teaadtif edilemeyen köytin, 1630-Jl'de Htiaeyin köyü ile 
~-----------~------- 1. l 

128,173;BA,~1AD,nr.6159,s.114,149,155,191,2ll,241,243. 
155- BA,TD,nr.262,a.25. . 
156- BA,!Q,nr.262,s.l2-13;BA,!,!2,nr.604,a.329-330;BA;M!.Q,nr. 

14679,a.125,155;BA,~,nr.6159,s.104,146,ı48,l55,190,202, 

215,242. 
157- BA,!],nr.262,a.18. 
158- BA,M!],nr-.146.79, a.128, 149 ;BA,~,nr. 6159, a. 108,148,155, 



beraber 4 bennak, 10 mtizevvecı 1641-42'de 3 bennak, 4 çiftJ 
1652-53'de 2 ·bennak, 4 Qift mUaltiman nUfuau vardı. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden ibaret olup, hububat öşrU, 
1630-Jl'de KUlek~i, Aydım ve Sarı-HalillU köyleri ile birlikde, 

A •• J 

Baki Çelebi'ye 4 mUd; 1641-42'de Uzun-Oğlan, KUlekçi, OyUoek 
ve Sarı-HalillU köyleri ile birlikde, 3 mUd, 3 keyl mukabilinde 
mukataaya; 1644'de Uzun-Oğlan, KUlekçi, ÖyUaek ve Sarı-Halillü 
köyleri ile birlikde Bali Çelebi-zade Ali Bey•e 3 mUd mukabilin
de iltizama ve ı652-5J'de yine Uzwı-Oğlan, KUlekçi, ÖyUcek ve 
Sarı-llalillU köyleri ile birlikde 5 mUd mukabilinde mukataaya 
verilmişti. 

D a m a n ı. u 159 : 1548 tarihinde "D a m a n 1 u( ..,..LL.)ı,)H 
,. 

ismiyle bilinen, "S o r k u n( ......ıJ-1~)" ismiyle de anılan ve 2 

mUcerred, 2 caba, 20 bennak nUfuaa malik olan köyün, 1583'de 12 
mUcerred, 34 müzevvec nUfuaa sahip olduğu ve köyde Karaca Suba
şı'ya ait bir çiftlik bulunduğu ve Karaca Subaşı vakıf hizmetinde 
bulunduğu atirece, 1/10 vergi vermekle milkellef tutulduğu kayde
dilmiştir. 1630-Jl'de 1 bennak, 11 mUzevvec; 1641-42'de 12 çift 
ve 1652-53'~e yine 12 çift nUfusu olan köyUn, mezkur tarihler
deki ismi "D a m a n 1 ı( u-L ~) 11 olarak yazılmıştır. Mahsulle
ri buğday, arpa ve hayvan Urilnlerinden müteşekkil olup, vergi· 
hasılı 1548'de 1246 ve 1583'de 1398 akça idi. Hwbubat öşrU, 
1630-Jl'de Ayın~ab'da sakin İmran Bey'e 1,5 müd; 1641-42'de 21 5 
mtid mukabilinde mukataaya; 1644'de köy ahalisine 2 mUd mukabi
linde iltizama ve 1652-53'de 1 mUd mukabilinde mukataaya veril
mişti. 

Dav u 1 baz 160: 1548'de 12 caba, 14 mUcerred, 15 ben
nak; 1583'de 16 mticerred, 33 mtizevvec; 16J0-3l'de 4 mUcerred,8 
------------------~-

190,205,241. 
159- BA,~1 nr.262,s.17;BA,!]2,nr.604,s.274-275;BA,ın,nr.14679, 

s.128,154;BA,ID,nr.6159,s.108,156,190,206,242. 
160- BA,!Q,nr.262,a.9;BA,!Q,nr.604,a.322-323ıBA,ın,nr.ı4679, 

s.130,164;BA,ın,nr.6159,a.11J,149,156,191,211,241,244. 



A 

bennak, 10 mUzevveoı l641-42'de ıı çift, nefer~n 17 ve 1652-53'-
de 7 çift, 13 hane hırietiyan nUfueu olup, bu nüfusun 2 hanesi, 
1652-53'de Sivas'a gög etmişti. Mahsulleri buğday, arpa ve hay
van tiri.inlerinden ibaret olup. vergi hasılı 1548'de 3776 ve 
1583'de 2022 akça idi. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Dergah-ı ali 

A 

oipahilerinden Mahmud Çavuş•a 3 mUd; 1641-42 1 de .3 mUd, 5-keyl 
mukabilinde mukataaya; 1644'de Kangallu Ferhad'a 3,5 mtid mu.ka-

" j 

bilinde iltizwna ve l652-5J'de 3 mtid mukabilinde mukataaya ve-
rilmişti. 

Davulbaz köyU, bugUn Sivaa'ın Kangal ilçesine bağlı olup, 
1975 sayımına göre nUfueu 73 kişidir. 

"\ 

De 1 i - Gazi l U lGl ı 1548 tarihinde 2 caba, 12 
bennak 11:Ufuau olan ve bu nUfuewı l caba, .3 bennakını Kandurga
lu cemaati mensuplarının teşkil ettiği bu köyde, mezkur tarih
de Gazi Bey-oğlu Pır Budak Ağa tasarrufunda bir çiftlik bulwı
duğu, Pır Budak Ağa burada ziraat edip, vergisini vakfa verdi
ğinden, cemaatiyle birlikde yurdunda oturduğu zikredilmektedir. 
1583 tarihli Yeni-il defterinde "Yapağı l u" ismiyle de 
anıldığı kaydedilen köyün, bu tarihde 27 mUcerred, 36 mUzevvecJ 
1630-Jl'de 10 bennakt 14 müzevvecı 1641-42'de 8 bennak1 24 çift 

ı 

A A A 

ve 1652-53'de 8 bennak, 21 çift mUalUnw.:n nüfusa malik olduğu 
görülmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerinden 
müteşekkil olup, 1548'de 1698 ve 1583'de 2698 akça vergi hası
lı vardı. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Aruz-Viranı köyU ile birlik-

A A A A 

de Ayıntab'da sakin Dergah-ı alı çavuşlarından Ahmed Çavuş•a 
7 mUd; 1641-42'de 4 mUd mukabilinde mukata,-yaı l644'de Deli-Ga
zilU köyünde sakin Derviş' e .3 mtid mukabilinde 11 tiz.ama ve 1652-
53'de 6,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Deli-GazilU köyU, bugUn Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı 
olup,1975 sayımına göre nüfusu 450 kişidir. 

161- BA,TD,nr.262,s.15,171BA,TD,nr.604,s.265;BA,ın,nr.14679, 
a.127,158-159;BA,M!],nr.6159,e.104,148,l55,l91,202,242. 



Ebe - Viranı 162 : 1548 1 de 5 caba, 9 bennak;l583'~ 
del mücerred, 19 mUzevvec mUsltiman nUfusa malik ve mahsullerini 
buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teşkil eden köyün, 1548'de 714 
ve 1583'de 860 akça vergi hasılı vardı. 1630-Jl, 1641-42 ve 
1652-53 tarihlerini muhtevi d~fterlerde ismine rastlanılamadı. 

Eşref 163: 1548 tarihinde neferen 18 nUfue ile Man
cınık nahiyesine bağlı mezraa olan ve 1583'de ismine tesadüf 
edilemeyen köyUn, 1630-Jl'de 1 mUoerred, 6 bennak, 7 milzevvec; 
1641-42'de 8 çift, neferen 17 mtialtiman nüfusu olduğu beli~til
diği halde, 1652-53 tarihinde ismine rastlanılamadı. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, 1548'deki 
vergi hasılı 412 akça idi. Hububat öşrilnUn, 1630-Jl'de Hoca-Ya
kub ve Kwnarlu köyleri ile birlikde İmam Hüseyin Okculu'ya 2 
mUd mukabilinde mukataaya verildiği tesbit edilmesine rağmen, 
1641~42 ve 1644 ile 1652-53 tarihlerindeki hububat öşrU mukata-

. ası tesbit edilemedi. Köyde, l548'de l de değirmen vardı. 

Ey mir l U İ64 ı 1548 ve 1583 tarihlerinde ismine tesa
dtif edilemeyen ve aynı isimli oymak mensupları tarafından te•eis 
edildiği anlaşılan köytin, 1630-Jl'de 5 bennak, 11 mUzevveoı 
1641-42'de 4 bennak, 12 çift ve 1652-53'de 3 bennak, 16 çift 
nüfusa malik olduğu görülmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan Urilnlerinden müteşekkil olup, hububat öşrU, l6J0-3l'de 
Uğurlu köyU ile birlikde, Arpalı-ÖyUk k~ytinde sakin Hacı Muslu'
ya 2,5 mUd; 1641-42'de yine Uğurlu köyU ile birlikde, 3 mUd, 
3 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Armağanlu köyti ile bir
likde, Mehmed Ağa-zade Htiaeyin Ağa'ya 5 mUd mukabiı'inde iltiza-

i . 

ma ve 1652-53'db Uğurlu ve Kınık köyleri il~ birlikde 8 mUd mu-
kabilinde mukat&aya verilmişti. 

EymirlU köyU, bugUn Kangal ilçesinin Kavak bucağına bağlı 

2!~E~!212-~~l~~g~_göre nUfusu 435 kişidir. 

162- BA,TD,nr.262,s.2l;BA,TD,nr.604,s.300. 
163- BA,~,nr.262,s.J7;BA,~,nr.14679,aol29,17l;BA,~,nr.6159, 

s.117. 
164- BA,~1 nr.14~79,a.126,153-l5~;BA,~,nr.6159,a.l07,l48,l55, 



E Y n e l U c e( -....->..,J.-v, )165, 1548 tarihli d@ftere göre, 
A A A A • 

3 sipahi, 3 caba, ll bennak mUslUman nUtusu olan ve ahalisini 
Kandur.galu cemaatinin teşkil ettiği kaydedilen köyUn, mahsulle
rini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teşkil etmekde ve 1066 
akça vergi hasılına malik bulunmaktaydı. Köyün, 1583, 16.30-31, 
1641-42 ve 1652-5.3 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine rast
lanılamadı. 

Fatma 1 u 166 ı 1630-31 tarihinde nUfusu teebit edi
lemeyen köyün, hububat öşrünUn mezkur tarihde, Hatun-Çayırı, 
Köae-Budak(Köse-Budaklı) ve Turna-Çayırı köyleri ile birlikde 

A A A 

Dergah-ı alı çavuşlarından Mahmud Çavuş'a l müd mukabilinde mu-
kataaya verildiği görülmektedir. 1644'de ise mezraa olarak kay
dedilen ve hububat öşrü, Kangallu, Ali-BeylU ve Turna-Çayırı· 
köyleri ile birlikde Kangallu Manmud lıey• e 15, mUd mukabilinde 
mukataaya verilen köyün, 1548, 1583, 1641-42 ve 1652-5.3 tarihli 

,.. 
defterlerde ismine teaadUf edilemedi. 

Hatun - Çayırı 167 ı 1548 tarihinde 3 caba, 9 
A A A A A 

bennak nUfusu olan ve ahalisini Kandurgalu ce~aatinin teukıl et-
tiği kaydedilen köyün, 158)'de 19 mUcerred, 34 mUzevvec;l630-)1! 
de 6 bennak, 24 mUzevveo; l641-42'de 9 bennak, 24 çift ve 1652-, 
53'de 11 bennak, 21 çift nüfusa sahip olduğu görülmektedir.Mah-
sulleri buğday, arpa ve hayvan Urtinlerinden ibaret olup,1548 1 de 
934 ve l583'de 2160 akça vergi hasılına malikti. Hububat tişrU, 
1630-Jl'de Köse-Budak, Fatmalu ve Turna-Çayırı köyleri ile bir
likde, Dergah-ı alı oavuşlarından Mahmud Çavuş'a l mUdıl641~42'
de 2,5 müd, 2 keyl mukabilinde mukataaya; l644'de köy ahalisine 

t ... 
1 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 3 müd mukabilinde mu-
kataaya verilmj;Jti. 

Hatun-Çayırı köyü, bugUn Kangal ilçesinin Kavak bucağına 
A 

bağlı olup,1975 sayımına gtlre nüfusu 214 kişidir. 

192,204,241. 
165- BA,!]2,nr.262,s.23. 
166- BA,ın,nr.l4679,e.129ıBA,ın,nr.6159,s.19l. 
167- BA,!,!2,nr.262,s.23-24;BA,,!!2,nr.604,s.266;BA,ın,nr.14679, 



Hoca - Yakub 168(BugUnkU Koca-Kurd): 1548'de l ca
ba, 8 bennak; l583'de 4 mUcerred, 30 mtizevvec; 16J0-31 1 de l mü
cerred, 8 mUzevveo, 9 bennak; 1641-42'de a çift, neferen 8 ve 
l652-53'de 8 çift, 9 hane. mUslüman nüfusu olan ve mahsullerini 
buğday, ~rpa ile hayvan UrUnleri teşkil eden köyi.tn, 1548'de 661 
ve 1583'de 2115 akça vergi haaılına sahip olduğu belirtilmekte
dir. Hububat öşrU iae, 1630-Jl'de Kumarlu ve Eşref köyU ile bir-, 
likde, İmam Hüseyin Okculu'ya 2 mUd; 1641-42'de Kumarlu köyU ve 
Hacı-Yamanlu mezraası ile birlikde,7 mild mukabilinde mukataayaı 
1644'de Kumarlu köyU ve Çamurlu.mezraası ile birlikde, Mes'ud 
-zade Baki eelebi'ye 5 mild mukabilinde iltizama ve 1652-531de 

Kumarlu köyü ile birlikde J,5 mUd mukabilinde mukataaya veril
mişti. Köyde, 1652-53 tarihinde 2 ·de değirmen vardı. 

Koca-Kurd köyü, bugUn Kangal ilçesine bağlı olup, 1975 
sayımına göre nüfusu 502 kişidir. 

Hun e - B o~ azı 169 (BugUnkU Kangal-Tekkesi)ı 1548 
,. ,._ A 

ve 1583 tarihli defterlerde, nüfusu hakkında bir kayda teeadUf 
edilemeyen ve "Baba - Samı t" adiyle de anıldığı kaydedi
len köyde, "B a b a - S a m ı :t" adında bir zaviye ile çiftlik 
bulunduğu ve Baba Samıt'ın oğlu Pir-zade'nin, elindeki teniessUk 
ile mezkur çiftliği tasarruf ederek, gelirini zaviyeye sarfei- • .. 

.... ,. 
tiği ve bu çiftlikden başka, Pır-zade herhangi bir yeri tasarru-
fu altında bul undurdu~'U takdirde, o yerin vergisini vermekle mU-

.... .... .... 
kellef tutulduğu belirtilmektedir. Mezkur tarihlerde mahsulleri 
buğday, arpa ile hayvan tirtinlerinden mUteşekkil olan köyün, 
l548'de 783 ve 158J'de 260 akça vergi hasılına malik bulunduğu 
~örUlmektedir. 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde, 
köyün ismine tesudilf edilemedi. 

Bugün Kangal'a bağlı olan ve Kangal-Tekkesi ismini ~aşıyan 
A A 

köyde, "Baba - Samı t" zaviyesi halen mevcut olup.köyün 
1975 sayımına göre nUfuau 210 kişidir. 
--------------------

s.129,152JBA,~,nr.6159,s.l08-109,149,156,192•206,241. 
168- BA,~,nr;262;s.14;BA,~,nr.604,s.Jl6;BA,~,nr.ı4679,e. 

172-17J;BA,~,nr.6159,s.118,146,155,l92,214-215,242-243. 
169- BA,!]2,nr.262,s.261BA,l]2,nr.604,s.J43. 



...... ' 

H ti a e Y in ı7o ı 1630-31 tarihinde Çutra köyü ile bir
likde 4 bennak, 10 milzevvec nüfusu olduğu kaydedilen ve mahsul-

' ... 
leri ile hububaj öşrU mukataaaı hakkında bir bilgiye tesadüf 
edilemeyen köyün, 1548, 1583, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muh-..... 
tevı deft~rlerde de iamine raatlwıılwnadı. 

İ m r e §( ~~ 1 )
171 : 1548 ve 1583 tarihli defterlerde is

mine rastlanılamayan ve hububat öşrU, 16J0-31'de Kelimgad köyU i 

ile birlikde, Kara Burclu Hacı Ahmad'e 2 mUd; 1641-42'de yine 
Kelimgad köyti ile birlikde 2,5 müd ve 1652-5J'de 2 mUd mukabilin
de mukataaya verilen köyün, mezkur tarihlerdeki nüfusunu tesb~t 
etmek mümktin olamadı. 

Kangal 1 u 172 (Bugilnk:U Kangal): 154~ tarilıinde 12 
caba, 57 mücerred, 63' bennak hıriatiyan nüfusu olan ve ahalisi 
köye bağlı Ber-Dam, Kalaycı, Kuruca-Kol ve Yalnız-SöğUd mezraa
larında zira.atçilik yapan köyün, ismi "K a 1 k a n l u( _,..(~lJ )" 
olarak kaydedilmiştir. 1583 tarihinde iae, köyün derbent mahal
linde bulunduğu, ahalisinin buradan gelip geçen yolcuları koru
duğu ve hazineyi muhafaza ettiği ve bu bakımdan köy ahalisinin 
derbentçi tayin edildiği belirtilmektedir. Mezkur tarihde köyün 

derbent mahallinde bulunmasından dolayı, bu tarihden itibaren 
ntifua bakımından bUyUk bir artış göstererek, Uç mahalleye ayrıl
mıştır. Bu mahallelerden "Kara - Keş 1 ş m aha 1 le e i"-

' nin 1583'de 43 mticerred, 74 mUzevvec; 1630-Jl'de 3 milcerred, 11 
' mtizevvec, 19 bennak; 1641~42'de 11 çift, neferen 23 ve 1652-53'-

de 14 çift, 27 hane nUfuaa; "Sarı - Keşiş mahalle
s i"nin 158J'de 48 mUcerred, 97 mtizevveoı 1630-Jl'de 4 mücerred, 
23 mUzevvec, 30 lıennak; 16.41-42' de 19 çift, neferen 49 ve 1652 
-53'de 29 çift, 52 hane nüfusa; "Aş c ı - o ğ'l u mahal -
le a i"nin 158J'de 42 mtioerred, 82 mUzevvec; 1630-Jl'de 2 mü-

... 
cerred, 21 müzevvec, 30 bennak; 1641-42'de 21 çift, neferen 

170- BA,m,nr.14679,a.149. 
171- BA,~,nr.14679,sol26;BA,m,nr.6159,a.155,190,242. 
172- BA,!B_,nr.262,s.8-9,221BA,!J2,nr.604,s.269-2721BA,~,nr. 
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45 ve l652-53'de 14 çift, 48 hane nüfusu olduğu ve köyün ismi-
nin mezkur tarihlerde "K a n g a l l u( ..,UlL> \.{)" şeklinde ' 
yazıldığı görülmektedir. Mahsullerini buğday, .arpa ve hayvan 
UrUnleri teşkil eden ve 1548 1 de kendisine tabi mezraalarla ber
likde 16.915 ve 1583'de 9990 akça vergi haaılına malik bulunan 
köyün, hububat öşrU, 1630-3l'de Kangallu köyünde sakin sipahi
lerden İbrahim Bey•e 8 mUd; 1641-42'de Ali-Beylti ve Turna Çayı-
rı köyleri ile birlikde 16 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de 

i 

Ali-BeylU ve ,.Turna-Çayırı köyleri ye Pat.malu mezraası ile bir
likde, Kangallu Mahmud Bey'e 15 mUd mukabilinde iltizama ve 
1652-53'de 17,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 1548 ta
rihinde köyde 1 değirmen ile 1 boyahane bulunduğu ve bu boyaha
nenin 1630-Jl'de 2400; 1641~42'de Karanlık-ı MUaltimanan köyün.Un 

A A A A 

boyahanesiyle birlikde 6500 akça mukabilinde; bazar ihtisabı-

nın ise, l641-42'de ve 1652-53'de 500 akça mukabilin~e mukataa
ya verildiği zikredilmuktt:,dir. 

Kangal, bugün Sivas' a bağlı kaza merkezi olup, 1975 sayı·
mına göre nUfusu 5937 kişidir. 

Kara - Bey 173 ı 1548 tarihinde ismi "Kara - Bey'' 
A ~ A ~ 

o~arak yazılan ve l caba, 3 bennak nUfuaa sahip olan köyün, sa-

kinlerinin btiylik bir kısmını Kara Bey isimli şahsın oğulları

nın teşkil etmtjl:31, iawini bu şahıstan aldığını göstermektedir. 
1583 ile 1630-31 ~drihli defterlerde ismine ·rastlanılamayan bu 
köy, 1641-42'de 10 ha.ne nUfua ile "Kara - Avcı 1 ar" 
cemaati adı altında kaydedilmiştir. 1652-53'de ise, yine 10 ha
ne nUfuaa sahip bulwıan köyün, "K a r a - B e y A v c ı e 1 11 • 

adı ile zikredildiği görUlmektedir. 1548 tarihinde mahsulleri
~in buğday, arpa ve hayvan tirünlerinden mUteşekkil olarak, 147 
akça vergi haaılına malik olduğu belirtilen köY1,ln, 1641-42 ve 
1652-53 tarihlerinde 550 adet koyunu vardı. 

14679,e.128,140,160-163;BA,M!Q,nr.6159,s.ll2-113,147,150, 

i55,191,209-210,215,242-243. 
173- BA,~,nr.262,s.19;BA,M!Q,nr.6159,s.lll,208. 
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Kara - Hacı 1 u 174 ı 1548'de 3 caba, 13 bennak nü
fusa ve 1018 akça vergi haaılına; 1583 1 de 5 mticerred, 38 mUzev
vec nüfusa ve 513 akça vergi hasılına walik olan ve mezkur ta-

' 
rihlerde "K o ğ a l u - ö z U" ismiyle de zikredilen köyUn 1 mah-

suller1ni buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teşkil ediyordu. 
Hububat öşrtinUn, 1644'de KöçeklU, Kara~Hisar,Karaoa-Viran köy
leri ve Murca mezraası ile birlikde, Kangallu Feyzullah'a 4 
mUd mukabilinde iltizama; 1652-53'de Kara-Hisar ve Köçeklü köy
leri ile birlikde 5 mUd mukabilinde mukataaya verildiği görU
len ve bahis konusu tarihlerdekd. nüfusu teabit edilemeyen köyUn, 
1644 ve 1652-53'de ismi, sadece "Kara - Ha o ı l u" olarak 
belirtilmiştir. 1630-31 ve 1641-42 tarihli defterlerde ismine 
raatlanılamamıştır. 

Kara - Hisar 175 ı 1548'de 5 caba, 6 bennak;l58J'
de 4 mücerred, 34 müzevvec nüfusu olan ve 1630-Jl'de 7 b~nnak, 
11 müzevveo nüfus ile "Abdallar - Ö y ti ğ ü" ismiyle de 
anıldığı kaydedilen köyiln, 1641-42'de 7 benn~k, 13 çift ve 1652 
-53'de 9 bennak, 14 çift mUalUman nilfuaa malik olduğu görUlmek
tedir. Mahsulleri buğday, arpa ile hayvan tirilnlerinden müteşek
kil olup, 1548'de 820 ve 158J'de 1455 akça vergi hasılı vardı. 
Hububat öşrU, 1630-)l'de KöçeklU ve Karaca-Viran köyleri ile 
birlikde, Fakihlti ve Muaa'ya 3 mtid, 3 keyl; 1641-42'de KöçeklU 
köyU ile birlikde, 1,5 mUd, 2 keyl mukabilinde mukataaya;l644'-... 
de KöçeklU, Kara-Hacılu, Karaca-Viran köyleri ve Murca mezraası 
ile birlikde, Kangallu Feyzullah'a 4 müd mukabilinde iltizama 
ve 1652-53'de KöçeklU ve Kara-Hacılu köyleri ile bi~likde 5 mUd 
mukabilinde mukataaya verilmişti. 

... 176 ... 
Kara o a - Viran ı 1548'de l caba, 10 bennakı 

1583 1 de 1 imam, 1 duacı, 21 mtizevveo; 16J0-3l'de 2 bennak,. 11 

174- BA,~,nr.262,s.2l;HA,!Q,nr.604,a.299;BA,~,nr.6159,s.ı90, 

242. 
175- BA,!Q,nr.262,s.20;BA,~,nr.604,a.298-299;BA,~,nr.ı4679, 

s.126,15&ıBA,"~,nr.6159,a.ıo9-110,149,156,207,242. 

176- BA,~,nr.262,s.20;BA,!,!2,nr.604,s.336ıBA,~,nr.ı4679,s. 
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müzevveo; 1641-42'dt 4 benııak, 13 çift ve 1652-53'de 14 çift, 
18 bennak nUfuaa mali~ti. Mahsulleri buğday, arpa ile hayvan 
UrUnlerinden mUteşekkil olup, vergi hasılı 1548'de 992 ve l58J'
de 713 akça ~di. Hububat öşrU, 1630-Jl'de Kara-Hisar ~e KögeklU 
köyleri ile birlikde, Fald.hlti ve Muea'ya 3 mUd, J keyl;l64l-42'
de 1 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Köçeklti, Kara-Hisar• 
Kara-Hacılu köyleri ve Murca mezraası ile birlikde, Kangallu 
Feyzullıw,'a 4 mtid mukabilinde iltizama ve l652-5J'de 2 mUd mu
kabilinde mukat~aya verilmişti. Köyde, 1548 tarihinde 1 demem
leha vardı. 

Karan 1 ık - ı M ti a 1 Umana n177(BugUnkU Karan
lık) : 1548 tarihinde ismi zikredilmesine rağmen, nUfusu tesbit 
edil~meyen ve 1583'de 4 milcerred, 33 mUzevveo; 16J0-31 1 de J ben
nak, 18 mtizevvec; 1641-42'de 6 bennak, 11 çift ve 1652-53'de 5 
bennak, 13 çift nilfusa malik olan köyün, mahsullerini buğday,· 
arpa ve. hayvan Urtinleri teşkil ediyordu. Vergi hasılı, 1548'de 
639 ve 1583'de 2127 akça olup, hububat öşrU, Karanlık-ı zımmi.
yan köyünün hububat öşrUyle birlikde, 1630-)l'de Dergah-ı ali 
sipa.hilerinden Mustafa Bey'e 5 mtid, 1 keylı 164i-42'd• 6,5 mUd, 
l keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de İbrahim ve Seydi is~i 
şahıslar ile köy ahalisine 6,5 mild mukabilinde iltizama ve 1652, 
-53'de 4,5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. Keza, köyde 
bulunan boyahanenin ise, 1641-42'de Kangallu köyünün boyahanesi 
ile birlikde, 6500 akça mukabilinde mukataaya verildiği zikre
dilmektedir. Burada, 1610-)l'de l ve 1641-42'de 2 de değirmen 
vardı. 

Karanlık köyü, bugiln Kangal ilçesinin Kavak bucağına bağlı 
• 
olup, 1975 sayımına göre nUfıwu 435 kişidir. 

Karanlık - ı Z ı mm ı ya n178: 1548 tarihli def
terde ismine tesadUf edilemeyen köyün, 1583'de 5 mUcerred, 18 
--------------------

126,159-160;BA,~,nr.6159,a.ııo,ı55,190,207,242. 

177- BA,1.Q,nr.262,s.22;BA,~,nr.604,s.29B;BA,~,nr.14679,s.126, 
152~153;BA,MAD,nr.6159,s.105,146-147,149,155,191,203,242. -178- BA,!Q,~r.604,s.28l;BA,~,nr.14679,a.126,173;BA,~,nr. 



mUzevvecı 1630-Jl'de 6 b~nnak, 8 mUzevveo; 1641-42'de 5 çift, 
neferen 19 ve 1652-53'de 6 ha.ne, 9 çift ntifuaa malik olduğu ve 

A A 

mahsullerini buğday, arpa ile hayvan ürünlerinin teşkıl ettiği 
kaydedilmektedir. 1583'de 1097 bkÇa vergi hasılı olan köyUn, · 
hububat öşrU, Karanlık-ı Müalümane.n köyünün hububat öşrilyle bir
likde, 1630-3l'de Dergah-ı ali aipahilerinden

1

Mustafa Bey•e 5 
mild, 1 kaylı 1641-42'de 6,5 mild, 1 keyl mukabilinde mukataaya; 
1644'de tbrahim ve Seydi iaimli şahıslar ile köy ahalisine 6,5i 
mUd mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de 4,5 müd mukabilinde mu
kataaya verilmişti. 

Kaya - Pınar 179 ı 1548 1 de 7 caba, 9 mücerred, 23 
bennak; 1583'de 23 mUcerred, 73 mtizevveo; 1630-Jl'de 30 bennak, 

32 mticerred, 42 müzevvec; 1641-42'de 32 çift, neferen 64 ve 
1652-53'de 42 çift, 76 hane milsltiman nüfusa malik olan köyün, 
4 hane nüfusunun 1652-5J'de Sivaa'a göç ettiği kaydedilmiştir. 
Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, 

vergi hasılı, 1548'de 4798 ve 15ti3'de 4072 akça idi. Hububat 
öşrü, 1630-Jl'de Baki Çelebi'ye 8,5 mtid; 1641-42'de 5 mUd, 5 
keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Mea'ud-zade Hasan Ağa•ya 
6 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de 8,5 mild mukabilinde 
mukataaya verilmişti. 

Kaya-Pınar köyU, bugUn Kangal ilçesinin Deliktaş bucağına 
baglı olup, 1975 sayımına göre nüfusu 156 kişidir. 

Kaya - Pınar - ı Diğer 180: 1548 1 de 1 caba, 
9 bennak; 1583'de Kaya-~ınar mezraa~ında yaşayanlarla birlikde, 
1 iml:U.u, l mücerred, 1 mUzevvttc müslUman nüfusu olan.ve mahsul-

.... 
ierini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teşkıl eden köyün,1548'-
de 431 ve 158J 1 de 114 akça vergi haaılına malik olduğu görUlmek
tedir. Köyün, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini mu!1tevi 
defterlerde ismine·raatlanılamadı. 
~-------------------

6159,a.114,149,155,191,211,242-243. 
179- BA,!J2,nr.262,s.lO;BA,!]2,nr.604,a.273-274;BA,M!Q,nr.ı4679, 

e.127,165-167;BA,M!l2,nr.6159,s.114-115,146,149,155,l90, - , 
211-212,242-243. 

180- BA,,TI2,nr~.262,s.21; BA,~,nr.604,a.337. 



Keçili 181 : 1548'ue 5 caba, 14 bennakı 158J'de 4 
mUcerred, 18 müzevveo milaltiıuan nUfuau olan köyUn, 1630-31 ve 
1641-42 tarihli defterlerde ismi zikredilmesine rağmen, nüfusu 
tesbit edilemedi. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan UrUnlerin
den mUteşekk:l!l olup, vergi hafu.lı, 1548'de 1764 ve l58J'de 571 
akça_id .• Hububat öşrUnUn, 1630-Jl'de Baki Çelebi-zade Bekir 
Bey•e mukataaya verildiği belirtilmesine rağmen, mukataa bede-

. li kaydedilmeyen ve 1641-42'de l mtid mukabilinde mukataayaı 
1644'de ise, Mea'ud-zade Ha1:3an Bey•e l mUd mukabilinde iltizama 
verildiği görülen köyün, 1652-53 tarihli defterde ismine teae.
düf edilemedi. 

K e 1 i m g a. d( _, w--l< )182 ı 1548 ve 1583 tarihli def-. 
terlerde ismine rastlanılamayan ve 1630-Jl'de l bennak, 3 mU
zevvec; 1641-42'de 1 bennak, 4 çift; 1652-53'de ise, 2 bennak, 
3 çift mUslümun' nüfusu olan ve mahaulle~ini buğday, arpa ile 
hayvan UrUnleri tetJkıl eden köyUn, hububat ötırü, 16JO-Jl'de İm
reş köyü ile birlikde, Kara Burclu Hacı Ahmed'e 2 müd; 1641-42'
de 2,5 mtid mukabilinde mukataaya; 1644'de Ak-İı.ı. mezraası _ile 
birlikde, köy ahalisine 2 mild mukabilinde il.tizama ve 1652-5.3 '
de 2 mild mukabilinde mukataaya verilnıiştiQ 

K ı l ı ç - O €; 1 u 183 : 1548 tarihinde, "A k - D e r .e 11 

ismiyle anılan, 1 caba, 6 benna.k nüfusu olan ve wı~litdni Kan

durgalu cemaatinin teşkıl ettiği kaydedilen köyün, sakinleri
nin büytik bir kısmını Kılıç iaiınli şahsın oğullarının meydana. 
getirdiği göz önüne alınırsa., "K ı 1 ı ç - O ğ 1 u" ismini bu 
şahıadan aldığı ortaya çılanaktadır. 1583' de de 11 K ı· l ı ç -
1 A 

O ğ ı u" ismiyle zikredilen köyUn, bu tarilıde 2 ınücerred, 19 
A A A V 

müzevvec nüfusa malik olarak, mahsullerini bugday, arpa ile 
hayvan ürünlerinin teşkil ettiği ve 1548'd• 308 ve 1583'de 40 
akça vergi haaılına a~ip olduğu görülmektedir. Köyün,1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine rastlanılamadı. 
-----~~---~---------
181- BA,1'.Q,nr.262,e.18;BA,!Q,nr.604,a.282-2831BA,MAD,nr.l4679, 

a.126;BA,~,nr.6159,s.155,192. 
182- BA,N~D,nr.14679, s.126, 157;BA,~,nr.6159,,a.lll, 149,155, 

190,208,242. 
183- BA.TD.nr.262.s.22:BA.'l'D,nr.604,a.337-338. 



Kınık 184 ı 1548 tarihinde "Alım - Pınarı 
( L:i...., ~ ~ ) " ismiyle kaydedilen ve l oaba, 8 bennak nUfus ile 
sakinlerini Kandurgalu cemaatinin teşkıl ettiği belirtilen kö
yün, 1583 tarihinde 1 mUoerred, 19 müzevveo nüfusa sahip olarak, 
"A 1 ı m - Pınarı" ismiyle bilindiği ve "Kınık" ismiy
le de anıldığı görtilmektedir. 1630-J4 1 de 2 bennak, 14 mUzevveoı 
1641-42'de 4 bennak, 12 çift ve 1652-53'de I bennak, 13 çift 
mUaltiman nUfusu olan ve mezkur tarihlerde eadeoe "Kınık" 
iamiyle kaydedilen köyUn, mahsullerini buğday, arpa ile hayvan 
Urtinleri teşkıl etmekde ve 1548 1 de 900 ve 158J'de 1060 akça ver
gi haaılına malik bulunmaktaydı. Hububat öşrU, 1630-Jl'de MUr
eellU köyü ile beraber Hamid Ç~vuş•a 4 mUd; 1641-42'de MUrsellU 
köyü ile beraber 5,5 müd mukabilinde mukataaya; 1644 1 de yine 
MUrsellU köyü ile birlikde, Mea'ud-zade Hasan Bey'e 4,5 mUd mu~ 
kabilinde iltizama ve 1652-53'de Uğurlu ve MUrsellU köyleri ile 
birlikde 8 mUd mukabilinde mukataaya verilmivtio 

K ı r - D e r e( D..J..)~ )
185

1 1548 tarihli defterde, 1 
imam, 1 sipahi, 5 benna.k nüfusu olan ve ahalisini Kandurgalu 
cemaatinin teşkil ettiği kaydedilen Kır-Dere köyUnUn, 1583 1 de' 
l mUcerred, 25 müzevvec mUalüman nüfusu olduğu., mahsullerini 
buğday, arpa ile hayvan Urilnlerinin teşkil ettiği ve 1548 1.de 
403; 158J'de iae 1833 akça vergi hasılına malik bulunduğu gö
rtilmektedir. Köyün, 1630-Jl, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defter
lerde ismine rastlanılamadı. 

• 186 A 

K ı r k,·- P ı n a r : 1548 tarihinde l milcerred, 3 
A A A V 

caba, 6 barınak nUfus ile Mancınık nahiyesine baglı mezraa olan 
ve 1583'de 15 mUcerred, 34 mUzevveo; 1630-Jl'de 3 mticerred, 14 

· mUzevveo, 21 bennakı 1641-42'de 10 çift, neferen 68 ve 1652-53'-

.. 
184- BA,!]2,nr.262,s.25,271B.A,_TI2,nr.Go4,e.2aı-2a21BA,~,nr.ı4679, 

s.129,1481BA,~,nr.6159.s.ıo5,149,155,ı91,203,241. 

185- BA,!12,nr•262,a.22-2J;BA,!],nr.604,a.266-267, . 
186- BA,~,nr.262,s.J61BA,!],nr.604,e.338-3391BA,~,nr.l4679,a. 

125,171-172;BA,MAD,nr.6159,a.ııa,ı49,155,192,214-215, -242-243. 



6 oift, 25 hane hıristiyan ntifuaa mulik olduğu görUlen köyün, 
-. ... . 

3 hane nUfuemıwı l652-53'de Sivas'a göç ettiği kaydedilmekte-... 
dir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan ürUnlerinden müteşekkil. 
olup, vergi hasılı 1548 1 de 297 ve 1583 1 de 1761 akça idi. Hubu
bat öşrü, 1630-Jl'de aynı köyde eakin Topal isimli zımmiye l 
mUd, 5 keyl; 1641-42'de 2,5 mUd ve 1652~53 1 de 2 mUd mukabilinde 
muka~aaya verilmişti. Köyde, 1652-53 tarihinde 1 de değirmen 
vardı. 

Kırk-Pınar köyU, bugün Kangal ilçesine bağlı olup, 1975 
sayımına göre nüfusu 67 kişidir. 

Kızı 1 - Ö y U k 187 : 1548 tarihinde l caba, 19 ben
nak nüfus ile mezraa 'olarak kaydedilen ve 1630-31 ile 1641-42. 
tarihli defterlerde ismi zikredilmesine rağmen, nüfusu tesbit 
edilemeyen köyün, mahsulleri buğ<Uly, arpa ve hayvan ürünlerin
den ibaret olup, 1548'deki vergi hasılı 1355 akça idi. Hububat 
öşrU, 1630-3l'de Yortan mezraası ile birlikde, Kangallu köyUn
de sakin Murad Subaşı'ya 1 mUd; 1641-42'de Aşık-Viranı köyU ile 
birlikde, yine 1 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Aşık-Viranı 
köyü ile birlikde Deli Oğlan isimli şahsa 12 keyl mukabilinde 
iltizama verilmişti. Köyün, 1583 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi 
defterlerde ismine raetlanılHllla.dı. 

Koca - Viran 188 ı 1630-31 tarihinde 11 bennak, 14 
A A A 

mtizevvec ntifusu olan ve mahsulleri ile hububat öşrü mukataası 
hakkında bir kayda teaadtif edilemeyen köyün, 1548,1583,1641-42 
ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine raatlanıiaınadı. 

Koyun o a 1 u 189 ı 158J'de l imam, 18 milcerred, 41 mU
zevvoc; 16J0-3l'de neferen 47 nUfuau olan ve muhtemelen aynı _____ , ______________ _ 

187-· BA,.!]2,nr.262,e.16;BA,ID,nr.14679,eel25;BA,~,nr.6159,e. 
156,192. 

188- BA,ID,nr.14679,s.167-168. 
189- BA,!]2,nr.604,s.286ıBA,ill,nr•l4679,s.198-199. 



J.. C.:,) 

A . 
1.simli cemaat mensupları tarafından teşkil edilen köyün, mah-

sullerini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri meydana getirmekde 
ve 158J'deki vergi haaılı,1645 akçadan müteşekkil bulunmakda 
idi. 16)0-3l'deki hububat öşrü mukataaeı teabit edilemeyen kö
yün, 1548, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine teeadUf 
edilememesi, cemaat mensuplarının mezkur tarihlerde Yeni-il'de 
bulunmamış olmalarından ileri gelmiş olmalıdır. 

Köçek 1 U ı9o: 1548 1 de 6 bennak, 6 caba; 158J'de 9 
mUcerred, 49 mtizevveoı 16J0-3l'de 2 bennak, 5 mtlzevveo; 1641-42 1-

de 3 bemıak, 6 çift ve 1652-5311 de yine J bennak, 6 çift mUslUman 
nUfusu olan köyUn, mtt.hsullerini buğday, arpa ve hayvan Urünler~ 
teşkil ediyordu. Vergi hasılı, 1548 1 de 1184 ve 1583 1 de 1938 ak
ça olup, hububat öşril, 1630-Jl'de Kara-Hiaar ve Karaca-Viran 
köyleri ile birlikde, Fakihlti ve Musa'ya 3 mtid, 3 keyl; 1641-42 1 -

de Kara-Hisar köyti ile birlikde 1,5 mUd, 2 keyl mukabilinde mu
kataaya; 1644'de Kara-Hisar, Kara-Hacılu, Karaca-Viran köyleri 
ve Murca mezraası ile birlikde, Kangallu Feyzullah'a 4 mUd mu~ 
kabilinde iltizama. ve 1652-53'de Kara-Hisar ve Kara-Hacılu köy
leri ile birlikde, 5 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti.Ktiyde, 
158J'de ı, 1641-42'de 2 ve 1652-53'de ise 6 değirmen vardı, 

K tl e e - Budak( K ö a e - Budak 1 ı) 191 : 1548 ta-
"' " rihinde l caba, l mticerred, 9 bennak ntifuau olan ve ismi "K c:S -

s e - B u d a ,.k" olarak kaydedilen köyün, sa.kinleri arasında 
Köse Budak'ın oğlu Halil'in de bulunduğu göz önilne alınırsa, is
mini mezkur Köse Budak'dan almış olmalıdır. 1583 t~rihinde, 

. yine "K ö a e - B u d a k" ismiyle, Dulkadırlı taifesine bağlı 
cemaat olduğu belirtilen192 ve 1630-31 ile 1641-42 tarihli def
terlerde, nüfusu teebıt edilememesine rağmen, "K ö a e - Bu -

"' da k ı ı" ismiyle zikredilen köytin, mahsullerini buğday, arpa 
--------------------
190- BA,.,TI2,nr.262,s.2l;BA,~,nr.604,s.JJ2-333;BA,~,nr.14679, 

a.126,158;BA,M!,!2,nr.6159,a.ııo,146,l49,156,190,206,242. 

191- BA,1]2,nr.262,a,241BA,M!,!2,nr.l4679,s.l291BA,~,~.6l59,e. 
155,192. 

192- Bk, a, 210. 



ve hayvan UrUnleri teşkil ediyordu. Vergi haaılı, 1548'de 817 
akça olup, hububat öşrU, 16)0-3l'de Hatun-Çayırı, Fatmalu ve 
Turna-Çayırı köyleri ile birlikde, Dergah-ı ali oavuşlarından 
Mahmud ÇaVUQ'a l müdı 1641-42'de 18 keyl mukabilinde mukataaya; 
1644'de ise, ErbeylU Ali'ye l mtid mukabilinde iltizama veril
mişti. KtsyUn, 1652-53 tarihli defterde iamiııe rastlanılamaması, 

°" A A konar-gtlçer menşeli olan köy ahalisinin, mezkur tarihde Yen1-i~•-
de bulunmwnış olmasından ileri gelmiij olmalıdır. 

Kumar 1 u 193 : 1548 ve 1583 tarihli defterlerde Dul
kadırlı taifesine bağlı cemaat olarak kaydedilen194 köyiln, 1630-
Jl'de 4 müzevvec, 15 b~nnak; 1641-42'de 8 çift, neferen 10Jl652-
53'de 9 çift, 16 hane nüfusa malik olduğu ve 2 hane nUf'usunun 

. A 

1652-53'de Sivas'a göç ettiği belirtilmektedir. Mahsulleri buğ-
day, arpa ve hayvan UrUnlerinden mtiteşekkil olup, hububat ö~rU, 
1630-Jl'de Hoca-Yakub köyü ve Eşref köyii ile birlikde, İmam Hü
seyin Okoulu'ya 2 müd; 1641-42'de Hoca-Yakub köyU ve Hacı Yaman
lu mezraası ile birlikde, 7 mtid mukabilinde mukataaya; 1644 1 de 

A °" Hoca-Yakub köyU ve Çamurlu mezraasiyle birlikde, Mes 1 ud-zade 
Baki Çelebi'ye 5 mUd mukabilinde iltizama ve l652-53 1 de 3,5 mUd 
mukabilinde mukataaya verilmiijti. 

Köy ahalisi arasında "H u m a r 1 u" ismiyle de bilinen 
Kum.ı+rlu ~öyU, bugUn Kangal ilçesine bağlı olup, 1975 sayımına 
göre nüfusu 297 kieidir. 

Kuruca - K o 1°195 ı 1548 tarihinde 4 caba, 19 ben
nak nUfueu olan ve bu nUfusun 4 caba, 6 bennakını Kandurgalu 
yemaatinin teşkil ettiği kaydedilen köyUn, 158J'de 3 mUcerred, 
9 müzevvec nüfusa malik olduğu görülmektedir. Mahsulleri buğday, 
--~-----------------
193- BA,MAD,nr.14679,s.129,1721.liA,~,nr.6159,a.llB,149,155,192, 

214,242-243. 
194- Bk. s. 212. 

195- BA,,!12,nr.262,s.13,27;BA,~,nr.604,s.284-285. 



arpa ve hayvan UrUnlerinden mUteşekldl olup, vergi hasılı,1548'
de 840 ve 1583'de 414 akça idi. KöyUn, 1630-31, 1641-42 ve 1652 

A A 

-53 tarihlerini muhtevı defterlerde ismine rastlanılamadı. 

K u Y u o ak 196 ı 1583 tarihli defterde, hangi nahiye
ye bağlı olduğu belirtilmeksizin, Yeni-il k~zaaı içinde zikre
dilen köyUn, DeğirmenlU köyU ile birlikde neferen JO nUfusa ve 
200 akça ağnam ve çift resmi ile 4 mUd buğday,ve 2 mUd de arpa 
resmi verdiği görülmektedir. Bu tarihde köyde, "Derecik" 

A A A A 

adlı bir zaviye bulunduğu, bu zaviyed~ Şeyh Derdiyar'ın evla-
dından Şeyh Hanefi ile Şeyh Hanefi'nin biraderi Ebu 1 1-Kasım ve 
Abdulgaffar'ın şeyh olarak vazife gördUğU ve köyiln mahauJ.Uniln 
daha önceki senelerde de olduğu gibi, bu zaviyeye sarfedildiği 
kaydedilmiştir. Diğer taraftan, yine bu tarihde, Çağlak-deresi 
mezraaeının Şeyh Ebu'l-KasJJn 1 a 14 keyl buğday ve 6 keyl arpa mu
kabilinde mukataaya verildiği• "-K a r a-A l i B u o a a ı" ve 

A A A 

"Delik l ti - Kaya" zaviyelerinin ise, yevmı bir ak9a ulu-
fe ile Mevla.na Hanefi. Çelebi tüsarrufunda bulwıduğu belirtilmek
tedir. Köyün, 1548, 1630-Jl, 1641-42 ve 1652-53 tarihler1lli muh
tevi defterlerde ismine teaadtit edilemedi. 

K U 1 ek Q 1 197(BugünkU KUlekli): 1548'de 4 caba, 8 
bennak; l58J'de 11 milzevvecı 1630-Jl'de 4 bennak, 4 mUzevvecı 
1641-42'de l bennak, 7 çift ve 1652-5J'de 4 bennak, 6 gift 

A A v A A 

mUaltinıan nilfuaa malik oldugu belirtilen köyün, 2 bennak nUfu-
awıu.n 1652-5J'de Divriği'ye göç ettiği zikredilmektedir. Mah

sulleri buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, 
A A ' A 

1548'de 1238 ve 1583'de 537 akça vergi haaılına sahipti. Hubu-
ı 

bat öşrü, 1630-Jl'de Çutra, Aydım ve Sarı-HalillU köyleri ile 
birlikde, Baki Çelebi'ye 4 mUdı l64l-42'de Çutra, ÖyUcek ve 
-----~------------~-
196- BA,!],nr.604,a.342. 
197- BA,TD,nr.262,s.l81BA,1],nr.604,a.300-3011BA,W,nr•l4679, 

s.128,149;BA,~,nr.6159,s.ıoa,149,190,205,241,243. 



Sarı-HalillU ile Uzwı-Oğlan köyleriyle birlikde,3 mUd mukabi
linde mukataayaı l644'de Uzun-Oğlan, Çutra, ÖyUcek,Sarı-HalillU 
köyleri ile birlikde, Bali Çelebi-zade Ali Bey'e) mUd mukabi
linde iltizama ve 1652-53'de ise, yine Çutra, ÖyUoek, Sarı-Ha
lillU köyleri ile birlikde, 5 mtid mukabilinde mukataaya veril
mişti. 

KUlekli köyü, bugUn Kangal ilçesinin Çetinkaya bucağına 
bağlı olup, 1975 sayımına göre ntifusu 460 kişidir. 

M ancı 1 ık (M ancın ı k) 198 ı 1548 tarihinde 
4 caba, 6 mUcerred, 16 bennak ntifu.a ile Mancılık nahiyesine 
bağlı olan köyUn, bu "tarihdeki ismi "M a n c ı 1 ı k( ,v-ls lı ) 
olarak yazılmıştır. 1583'de hangi nahiyeye bağlı olduğu belirtil
meksizin, 31 mticerred, 103 müzevveoı 1630-Jl'de 1 mticerred, 29 
bennak, 33 milzevveoı 1641-42'de 41 çift, neferen 79 ve 1652-53 1-

"' ,ıı,,,. ft ,.. • 

de 36 çift, 80 hane nUfusa eahip bulunan va 1652-53'de 9 hane 
nUfueunun Kayaeri'ye; 2 hane ntifuaunun da Sivas'a göç ettiği 

A A 

kaydedilen köyi.tn, mezkur tarihlerdeld. isminin "Mancınık 
( 

4 

~,,, lı )" şeklinde yazıldığı görtilmektedir. Mahsulleri buğ-
" day, arpa ve hayvan UrUnlerinden mUteşekkil olup, vergi hasılı, 

1548'de 13)4 ve 158J'de 5590 akça idi. Hububat öşrU, 1630-)l'de 
6 mUd; 1641-42'del2 mUd mukabilinde mukataayaı l644'de Sefer 

A A ' A 

Kethnda ile köy ahalisine 11 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-
53'de 13 mUd mukabilindeı boyahane, 1630-Jl'de 1100, 1641-42'de 
1200 ve 1652-53'de 1500 akça mukabilinde; marhasa199 iae, 164~-
42 ve 1652-5) tarihlerinde 1000 akça mukabilinde mukataaya veril
mişti. ·Köyde, 1630-3l'de ı, 1641-42'de 2 ve l652-53'de 3 de de
ğirmen vardı. 
t 

Mancılık köyü, bugUn Kangal ilçesine bağlı olup, 1975 sa-
yımına göre ntifusu 754 kişidir. 
------~--------------
198- BA,TD,nr.262,s.35;BA,!],nr.604,s.303-304;BA,~,nr.14679, 

a.12e,140,169-17o;BA,~,nr.6159,s.116,146-l47,l55,l92, 
213,215,242-243. 

199- Bwılara "karabaş" da denirdi. "Marhasa", bir bölgenin hı-
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M e B o 1 d 1 U 200 ı 1548 tarihinde Savcwı-Ali(Datlucak) 
köyü ile İakender-Viranı ve İnal-Viranı mezraalariyle birlikde 
kaydedilen köyUn, mezkur yerlerde bulunanlarla beraber neferen 

43 ntifus~ malik olduğu görUlınektedir. 1583'de ise, 3 mUcerred, 
10 müzevveo ntifuaa sahip olan ve ma.haulleriııi buğday, arpa ve 
hayvan UrUnleri teşkıl eden köyUn, vergi hasılı, 1548'de kendi
siyle beraber zikredilen yerlerin vergi haeıliyle birlikde 3525 
ve 1583'de 874 akca idi. 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini 

A 

muhtevı defterlerde ismine rastlanılamadı. 

M e z g i d 1 ü ( _,J _J-A-1 ) 201 : 1548 tarihinde 4 bennak nU

fus ile 377 akça vergi lıaaılına malik olan ve mahsullerini buğ
day, arpa ve hayvan UrUnleri teşkil eden köyUn, 1583, 1630-31, 
1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerde ismine teea
dUf edilemedio 

MU h Ur - K u 1 ak 202 : 1548 tarilıinde 7 bennak nUfus 
ile Mancılık nahiyesine bağlı mezraa olan ve "MU h Ur - K u -

A A 

1 ak" ismiyle kaydedilen köyün, 1583'de "Balı - 1 MU h Ur 
- K u 1 ak" ismi. altında, cemaat olarak kaydedildiği görUlmek
tedir203. 16Jt>-Jl'de "B a 1 i" ismiyle zikredilen ve nUfuau tes
bi t e_dilemeyen köyün, 1641-42' de 4 çift ve 1652-53' de J çif't nU
:fuaa malik olduğu ve "B a 1 i - i MU lı Ur - K u 1 ak" iamiy-

. le yazıldığı anlaşılmaktadır. Köyün mahsulleri buğday, arpa ve 
hayvan UrUnleriııden mUteşekkil olup, 1548'deki vergi hasılı 266 
akça idi. Hububat öşrü, 1630-Jl'de 0kculu ve Bazlamac köyleriyle 
birlikde, Hamid Çavı.ış'a 2 mUd; 1641-42'de Erdallu mezraası ile 
birlikde, 15· keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Okou~zade Bekir 
~--~-----------------

riatiyan cemaatinin dini reisidir ki, hükumet nezdinde mU-
.,, A, A 

meaail vazıfeaini görUrdU.liazı yerlerde bu marhaaalar.aynı 
zamanda m~aatır reislerinden olurdu{İamet Miroğlu, Aynı 
eaer,a.115,not 604). 

200- BA,,TI2,nr.262,e.ll;BA,1']2,nr.604,e.331. 
201- BA.!,!2,nr.262,e.16. 
202- BA, TD• nr • 262, e. 39 ; BA, ~• nr • 146 79, s .129 ·; BA, ~' nr • 6159, s • 

lll,146,156,191,208,215,242. 



... .,,,,..., 

A 1 

Bey•e 8 mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 1 mUd mukabilin-
de mukataaya verilmişti. Köyde, 1641-42 1 de 1 ve 1652-53'de 2 de 
değirmen. vardı. 

MUhUr-Kulak köyü, bugUn Kangal ilçesinin Kuşkayası buca
ğına bağlı olup, 1975 aay:i.mma göre nUfuau 118 kişidir. 

M tir a el - O ğ 1 u (MU r a e 1 1 U) 204(BugUnkU MUrsel) 
A A A A . "' j 

1548 tarihinde 6 beruıak nUfus ile ahalisini Kandurgalu cemaati 
mensupları teşkil eden ve ismi "MU r a el - Oğlu" olarak 
kaydedilen köyUn, sakinleri arasında Mürsel adlı şahsın oğulla
rının çoğunlukda bulwıduğu göz öntine alınırsa, ismini bu şahıs
dan aldığı ortaya çıkmaktadır. 1583'de 4 mticerred, 26 müzevvecı 
1630-Jl'de 7 bennak, 16 mUzevvec; 1641-42'de 7 bennak, 14 çift 
ve 1652-53'de 5 bennak, 12 çift nilfuaa malik olan köy, mezkur 

A A 

tarihlerde "MU r sel l ti" ismiyle zikredilmiştir. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan ürünlerinden müteşekkil olup, 1548'de 
553 ve 158J'de 1167 akça vergi haaılına sahipti. Hububat öşrü, 
1630-Jl'de Kınık köyU ile birlikde, Hamid Çavuş'a 4 mUd; 1641-
42'de Kınık köyü ile birlikde,4 mUd mukabilinde mukataaya;l644'
de yine Kınık köyü ile birlikde, Mes'ud-zade Hasruı Bey'e 4,5 
mUd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de Kınık ve Uğurlu köyleri 
ile birlikde, 8 mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

MUrael köyU, bugUn Kangal ilçesinin Kavak buoağına bağlı 
olup, 1975 sayımına göre nUfusu 151 kişidir. 

) 205 A Ok c u - O ğ 1 u (Ok c ulu ı 1548 tarihinde l 
caba, 10 bennak nüfus ile Mancılık nahiyesine bağlı mezraa olan 
ve "E v d e k - İ n i(u-''_J..,_,, ) 11 ismiyle bilinen köytin, "O .k o u 
t 
- O ğ ı u" ismiyle de anıldığı belirtilınektedir. 158.3'de 6 mU-
oerred, 23 mUzevveo; 1630-Jl'de 3 be:nnak, 9 mUzevveoıl641-42'de 

204- BA,!],nr.262,a.23;BA,.!Q,nr.604,a.275ıBA,MAD,nr.14679,s.129, 

15l;BA,~,~.6159,s.l06,148,l55,191,204,24l. 
205- ~A,!Q,nr.262,s.J6;BA,!Q,nr.604,s.296-297;BA,~,nr.ı4679, 

s.129,157;BA,~,nr.6159,a.ııı,ı50,155,190,2oa,242. 



3 çift, 4 bennak ve 1652-5)'de 5 çift, 7 bennak nüfusa sahip 
bulunan köyUn, mezkur t~ihlerde "Ok o u ı u" ismiyle kayde
dildiği görülmektedir. Mahsulleri buğday, arpa ve hayvan UrUn
lerinden mUteşekkil olup, vergi hasılı, 1548'de 384 ve 158J 1 de 
977 akça idi. Hububat öşrU, 16)0-Jl'de Bazlamao ve MUhUr-Kulak 
köyleri ile birlikde, Hamid Çavuş'a 2 mildi 1641-42'de Bazlamaç 
köyü ile birlikde, J ınUd, 5 keyl mukabilinde mukataaya;l644'de 

A . A 

Hamza Çavuş-zade HUaeyin Bey'e 1 mild mukabilinde iltizama ve 
1652-5J'de Bazlamaç ve Afşarcık köyleri ile birlikde 6 mtid mu
kabilinde mukataaya verilmişti. 

Oyuklu - Deresi 206 : 1548 tarihinde l miloerred, 
,.. .... "' "' . 

l caba, 3 bennak nUfua ile 312 akça vergi hasılına sahip olan ve 
mahsullerini buğday, arpa ve hayvan UrUnleri teşkil eden köyUn, 
1583, 1630-31, 164-1-42 ve 1652-53 tarilıli defterlerde ismine 
tesadüf edilemedi. 

,, 

Ö y U c ek 207 1548, 1583 ve 1630-31 tarihli defterler-
de ismine rastlanılwnayan ve 1641-42'de 2 bennak, 5 çift;l652-

. 53'de 3 bennak, 6 çift nüfusa malik olan köyiln, mahsullerini 
buğday, arpa ve hayvan Urilnleri teşkıl ediyordu. Hububat öşrU, 
Uzun-Oğlan, Külekçi, ~Çutra ve Sarı-HalillU köyleri ile birlik
de, 1641-42'de 3 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de Bali Çelebi 
-zade Ali Bey'e 3 mtid mukabilinde iltizama ve 1652-5J'de 5 mUd 
mukabilinde mukataaya verilmişti. 

208 Saç - Ayağı (BugUnkU Saçayak)ı 1548'de 2 oaba, 
7 bennakJ 158J''de l hatıb, 5 ınUcerrt,d, 15 ınUzevvecr 1630-3l'de 

206- BA,~,nr.262,s.24. 
207- BA,~,nr.6159,s.108,148,190,205,241. 
208- BA,~,nr.262,s.17-18;BA,1']2,nr.604,s.29~;BA,~,nr.l4679,s. 

127,148-l49;BA,M!E,nr.6159,s.108,149,155,190,205,241. 



.LJ2 

A A 

4 barınak, 10 mUzevvec; 1641-42'de ı bennak, 6 çift ve 1652-53'-
de yine 1 benna.k, 6 çift nıUslliman nUfuaa sahip olan köyUn,mah

sullerini buğday, arpa ve hayvan Urilnlerinin teşkil ettiğiı 
1548'de 504 ve 1583'de 976 akça vergi haeılına malik olduğu;hu
bubat öşrUnUn, 16J0-3l'de Tanrıverdi Halife ve Hüseyin Halife'
ye 2 mtidJ 1641-42'de Ak-Viran köytl ile birlikde, 6 mtid mukabi
linde mukataaya; 1644'de Ak-Viran köyU ile birlikde, Mes'ud-za~ _ 
de Avare Bey•e 6,5 mild mukabilinde iltizama ve 1652-53'de yine 
Ak-Viran köyU ile birlikde, 3,5 mUd mukabilinde mukataaya ve~ 
rildiği kaydedilmektedir. 

Saçayak köyU, bugün Kangal ilçesinin Çetinkaya bucağına 
bağlı olup, 1975 sayımına. göre nUfuau 391 kişidir. 

Sarı - Hal 1 l 1 U 209 ı 1548 tarihinde 4 caba, 8 
bennak nüfusu olan ve ahalisinin bliyük bir kısmını Sarı Halil 
adlı şahsın ouulları teşkil eden ve ismini mezkur Sarı Halil'
den aldığı anlaşılan köytin, 1583'de 4 milcerred, 17 mUzevvecı 
16J0-31 1 de l mlizevvecı 1641-42'de 2 bennak, 3 çift ve 1652-53'
de 1 bennak, 4 çift nüfusa malik olduğu zikredilmektedir. Mah
sulleri buğday, arpa ve hayvan ürUnlerinden ibaret olup,vergi 
hasılı 1548 1 de 817 ve 1583'de 976 akça idi. Hububat öşrU,1630 
-31 1 de Çutra, KUlekçi ve Aydım köyleri ile birlikde, Baki Çe- ' 
lebi'ye 4 mUdı 1641-42'de Çutra, Killekçi, Öyücek ve Uzun-Oğlan 
köyleri ile birlikde, 3 mlid mukabilinde mukataaya; 1644'de Çut
ra, Külekçi, ÖyUcek ve Uzun-Oğlan köyleri ile birlikde, Bali 
Çelebi-zade Ali Bey•e 3 müd mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 
yine Çutra, Külekçi, Öyücek ve Uzwı-Oğlan köyleri ile birlikde, 
,5 mtid mukabilinde mukataaya ve,rilmişti. 

209- BA,.!Q,nr.262,a.l91BA,!E,nr.604,a.297ıBA,~,nr.14679,a. 

128,149;BA,M!Q,nr.6159,s.109,190,206,241. 



J.J.,J 

S ı g ı rı p a( l, •-') 210 : 1548 ve 1583 tarihli defter
le~de ismine tesadüf edilemeyen köyün, i6J0-31'de 4 bennak, 5 
mUzevveo; 1641-42'de 2 bennak, 7 çift ve 1652-53'de 6 bennak, 
7 çift müalilman nüfusa sahip olduğu kaydedilmiştir. Mahsulleri 
buğday, arpa ve hayvan tirUnlerinden müteşekkil olup, hububat 

öşrü, Törnik köyti ile birlikde, 1630-Jl'd~ Ali Subaşı'ya 2 mUd, 
5 keyli 1641-42'de 4 mtid mukabilinde ınukfttaaya; 1644'de Kadı-z~
de Tahir Bey•e 4 müd mukabilinde iltizama ve 1G52-53'd~ 4 uıild, 
5 keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

S i g in a( L..,....., ) 211 ı 1630-Jl'de 1 milcerred, 2 bennak, 
3 müzevvec ve 1641-42'de l çift, neferen 3 hıristiya.n nüfuau 
olan ve mezkur tarihlerdeki hububat öşrU mukataa~ı hakkında bir 
kayda tesadüf edilemeyen köyUn, 1548, 1583 ve 1652-53 t;rihli 

defterlerde ismino rastlanılamadı. 

ş o ğ u l(_J~_;A) 212 : 1548'de 3 caba, 16 bennak; 158J'de 

6 mücerred, 49 müzevve c nıUslUman ntifuaa m~lik oları ve ınahaulleri
ni buğday, arpa ile hayvan Urlinleri teşkıl eden köyün, 1548'de 
795 ve 158J'de 2297 akçu vergi hasılı vurdı. 16JO-Jl 1 1641-42 
ve 1652-53 tarihlerini muhtevi defterlerd~ köyün iHınine teeadtif 
edilemedi. 

Ş o~ u l - ı Z ı mm i yan 213 ı 1583 t~rihli deftere 
göre, 3 milcerred, 9 ınUzevvec ntifua ile 319 akça vergi hasılı 
olan ve mahsullerini buğ~y, arpa ve hayvun ürünleri teşkil eden 
köytin, 1548, 1630-Jl, 16~1-42 ve 1652-53 t~rilıli defterlerde 

ıiamine rastlanılamadı. 

----~---------------
210- BA,MAD,nr.14679,H.130,159; ·nA,MAD,nr.6159,a.109,146,149, 

190,207,215,242. 
211- BA,'~,nr.14679,a.174;BA,MAD,nr.6159,s.117. 
212- BA,!Q,nr.262,a.13;BA,!.Q,nr.604,a.278-279. 
213- BA,!Q,nr.604,s.320. 



Tör n i k( d,;~; )214 (BugUnk:U Korubaşı) ı 1548'de 4 
caba, 9 bennak; 1583'de l sipahi, 7 mUoerred, 26 milzevvec;l630-

~ . ... 
31' de 7 bennak, 8 müzevvec ı 16,41-42' de 9 btmnak, 19 çift ve 
1652-53'de 9 bennak, 20 çift mtialUma.n nüfusu olan ve mahsulleri
ni buğday, arpa ile hayvan tirUrıleri teşkıl eden köyün, 1548'de 

1249 ve 1583' de 1127 akçe. vergi huaılı vardı. Hububat öt_1ı•it, 
Sıgınpa köyti ile birlikde, 1630-)l'de Ali Subaşı'ya 2 mUd, 5 
keyl; 1641-42' de 4 mtid mulw bilinde muka ta.uya; 1644' de Kadı-zade 
Tahir Bey'e 4 mtid mukabilinde iltizwna ve 16,2-SJ'de 4 mtid, 5 
keyl mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Korubaşı köyU, bugün Karıgal'ın Kavak bucağına bağlı olup, 
1975 sayımına göre nüfusu 482 kişidir. 

Tur - A 1 1 Viranı 215: 
.... 

1548 t;rilünde nUfuau 
teabit edil~neyen ve mahsulleri buğday, arpa ile hayvan ürtinle

rinden ibaret olun köytin, 215 akça vergi 11:~ılı Vtt.ruı. 158.3, 

1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihli defterltırdt;; it1miııe raatlanı-
laroadı. ,. 

Turna - Çayırı 216 : 154U'de 1 cliba, 6 mucerred, 
13 benrıuk; 1583'de 19 ınücerred, 60 müzevvec; 16Ju-Jl 1 dd 4 mu
zevvec, 9 mücerred, 10 barınak; 164l-42'de 4 çift, neferen 11 
ve 1652-5.)'de 2 çift, 2 hune müslUman nUfUBU oları ve 1G52-53'de 

ahalisinin Kru1gallu köytinde sakin olduğu belirtilen köyün, bu 
son turihde ah~liai taro.fınd.an terk edildiği wılafJılmaktad.ırQ 

Mahsulleri buğday, arpa i 1 e hayvan Urünleriııdtsn iblirat olup, 
vergi h&aılı, 1548'de )015 ve 158)'de 2250 ttkÇti idi. Hububat 
öşrU, 16 30-31' de Ha tun-Çayırı, Kös e-Budt:tklı ve lı'a tmalu köyleri 

ile birlikde, Dergah-ı alı çavW} larından_ Muhmud Çuvuş I a 1 ınüd; 

214- BA,TD,nr.262,e.20;BA,!.Q,nr.604,a.334-335;BA,ill,nr.l4679, 
s.130,159;BA,~,nr.6159,a.109,149,190,206,242. 

215- BA,TD,nr.262,~.26. 
216- BA,!.Q,nr.262,J;;J.9;BA,!Q,nr.604,so277;.LJA,ill,nr.14679,li• 

129,16)-164;llA,~,nı·.6159,a.115-116,ı,~,191,210. 



l64l-42'd~ Kangallu ve Ali-Beylti köyleri ile birlikde, 16 mtid 
mukabilinde mukataayaı 1644'de ise, Kangallu, Ali-BeylU köyle
ri ve Fatmalu mezraası ile birlikde, Kangallu Mahmud Bey•e 15 
mUd mukabilinde iltizWDa verilen köyün, 1652-53 1 deki hububat 
öşrü mukataaeı hakkında bir kayda tesadüf edilememeai, muhteme
len köy ahalisinin Kangallu köyünde sakin olmasından ileri gel
miş olmalıdır. 

Uğurlu 217 ı 1548 tarihinde 3 caba, 6 bennak nüfus 
-" -" A 

ile ahalisini Kandurgalu cemaatinin teşkıl ettiği kaydedilen 
köyün, sakinleri arasında Uğur isimli şahsın oğullarının da 
bulunmuş olması, muhtemelen ismini bu şahıstan aldığını ortaya 
çıkarmaktadır_. 158J'de J mticerred, 17 mtizevveoı 16JO-Jl'de 2 

bennak, 8 müzevvec; 1641-42'de 5 barınak, 8 çift ve 1652-5J'de 
3 bennak, 8 çift ntifusu olup, 3 barınak nüfusunun 1652-53'de 
Ayıntab'a göç ettiği belirtilmektedir. Mahsullerini buğday, ar
pa ve hayvan ürünleri teşkil eden köyün, 1548'de 711 ve 1583'de 
1833 akça vergi hasılı vardı. Hububat öşrü, 16JO-Jl'de EymirlU 

.. ,. 
köyU ile birlikde, Arpalı-Oytik köyünde aakin Hacı Mualu'ya 2,5 
müd; 1641-42'de EymirlU köyU ile birlikde, 3 mUd, 3 keyl ve 
1652-53'de Kınık, EymirlU ve Mtirsellti köyleri ile birlikd~• 8 

mtid mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Uzun - O ğ 1 an 218 : 1548'de l mticerred, J caba, 6 

benna.k nüfusu olan ve "Yan u k - S ö ğ Ut" ismiyle de zikre
dilen köyün, ,ı5a3·• de 4 müoerred, 23 mtizevveo; 1630-31' de 1 ben

nak, 2 mUcerred, 4 mtizevvec; 1641-42'de 7 çift, n~feren 9 ve 
A A -"' \.~ A

0 

A 

~652-53'de 5 çift, 8 hane nüfusa malik oldugu, l hane ntifuswıun 
· 1652-53'de Sivaa'a göQ ettiği ve mezkur tarihlerdeki isminin 

sadece 11 U z un - O ğ 1 an" ismiyle kaydedildiği görülmektedir. 
---------------------
217- BA,:f'E,nr.262,s.14;BA,!Q,nro604,s.27;BA,ill,nr.14679,s.126, 

154;BA,ill,nr.6159,a.107,148,155,191,205,241,243~ 
218- BA,!],nr.262,s.ll;BA,~,nr.604,a.282;liA,ill,nr.l4679,a.12~, 

164;BA,~,nro6159,s.115,146,149,155,190,212-213,215,241, 

243. 



Mahsulleri buğday, arpa ile hayvan UrUnlerinden müteşekkil 
A 

olup, vergi hasılı, 1548'de 910 ve 158J'de 2202 akça idi •. Hu-
bubat öşrU, 1630-Jl'de Ak-Viran köyUnde sakin Ahmed'e l mUd; 
1641-42'de Külekçi, Çutra, ÖyUcek ve Sarı-HalillU köyleri ile 
birlikde, 3 mUd, 3 keyl mukabilinde mukata~yaı 1644'de Külekçi, 

.. ,,. . 
Çutra, Oyücek ve Sarı-HalillU köyleri ile birlikde, Bali Çelebi 

A A 

-zade Ali Bey•e 3 mUd mukabilinde iltizama; 1652-5J'de ise,yine 
Külekçi, Çutra, ÖyUcek ve Sarı-llalillU köyleri ile birlikde, 5 ' 
mUd mukabilinde mukataaya verilmişti. Köyde, 1652-53'de 1 de 
değirmen vardı. 

Uç - Ki 1 1 a e 219 ı A 

1548 tarihli Divriği tapu defte-
rinde, Divriği'nin Dumluoa nahiyesine bağlı iken, Yeni-il sınırı 
içinde kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği kaydedilen köyün, 
1548 tarihli Yeni-il defterinde, 2 milcerred, 5 caba, 15 bennak 
ntifus ile bir 11 vank 11 a220 malik olduğu, "vauk"ın yakınındaki bir 
çiftliği tasarrufunda bulunduran Zebrun adlı şahsın, yedide bir 
behre ilt,, her etme vakıf için 6 eikktt filori ıııarlıasu.lık verdi
ği belirtilmektedir. 1583'de 10 mticerred, 37 mtizevvec; 1630-31'
de 6 mUcerred, 11 bennak, 11 milzevvec; 1641-42'de 15 çift, ne
feren 12 ve 1652-53'de 11·ç1ft, 12 hane hıristiyan nüfusa sahip 
olan köyUn, 4 hane nUfuaunun 1652-53'de Sivas'a göç ettiği gti

rUlmektedir. Mahsullerini _buğday, arpa ile hayvan tirtinleri teş
kıl etmekde ve 1548'de 2796; 1583'de iae, yine.2796 akça vergi 
haaılına malik bulunmaktaydı. Hububat öşrU, 16J0-3l'de Mea'ud 
Çavuş-zade Baki Çelebi'ye 3 mild, 5 keyl; 1641-42'de 3 mUd, l 
keyl mukabilinde mulcataaya; 1G44'de llaki Çelebi-zade Beld.r Bey'e 
3 mtid mukabilinde iltizama ve 1652-53'de 2,5 müd mukabilinde 
f A 

mukataaya; ınarhaaa iaep 1641-42 ve 1652-53 tarihlerinde 1000 
akça mukabilinde mukataaya verilmişti. 
------------~--~----
219- BA,.!,!2,nr.252,s.261BA,TD,nr.262,a.ıo;B.A.,.!!2,nr.604,a.274, 

286-287;BA,~,nr.14679,s.127,165;BA,~,nr.6159,a.ll5,147, 
149,155,191,212,242,243. 

220- "Vank", bağlar ve bahçeler ortasında yer alıp, vakıfları 
bulunan manastır manasına gelmektedir(bk. İsmet Miroğlu, 
Aynı eser,so32,not 154). , 



Yaramış 221 ~ 1548 tarihinde 2 caba, 6 bennak nU
fua ile 598 akça vergi ha~ılı olan ve mahsullerini buğday, arpa 
ve hayvan UrUnleri teşkil eden köyitn, sakinlerı arasında Hasan 

-oğlu Yaramış adında bir şehaın bulunmaaı, ismini muhtemelen 
bu şahıadan aldığını ortaya çıkarmaktadır. l58J, 1630-Jl,1641-42 
ve 1652-53 tarihli defterlerde ismine rastlanılamadı. 

Y e 1 1 ti c e 222 ı 1548 tarihli Divriği tapu defterinde,' 

Divriği 'nin Duınluca nahiyesine bağlı mezraa ikBn, Yeni-il sınırı 

içinde kaldığından, Yeni-il'e dahil edildiği belirtilen ve 1548 
A A 

tarihli Yeni-il defterinde, Aşudi nahiyesine bağlı mezraa oldu-
ğu kaydedilen köyün, mezkur tarihlerde "Yel 1 U o e" ismiyle 
yazıldığı görülmektedir. 1583 ve 1630-31 tarihli defterlerto 
ismine t~aadUf edilemeyen ve 1641-42 ile 1652-53 tarihli defter
lerde nUfuau tesbit edilememesine rağmen, hububat öşrilntin 1641-
42'de l müd, 1 keyl mukabilinde mukataaya; 1644'de Bazlamaç ve 
Afşa.rcık köyleri ile Okcu-zade Maksud Bey•e 41 5 mUd mukabilinde 
iltizama ve 1652-53'de 6 keyl mukabilinde mukataaya verildiği 

A A A 

zikredilen köyün, bu tarihlerdeki ismi, "B a l ı - i Y e l l U-
c~ e" olarak kaydedilmiştir. 

YellUce köyU, bugUn Kangal ilçeain:in Çetinkaya bucağına ,. 
bağlı olup, 1975 sayımı~ göre nUfueu 730 kişidir. 

Y o ğ un - P e 1 i d( ~ J-.,,'-..Y ) 223 , 1548 tarihinde l 
milcerred, 2 beruıak nUfua ile 134 akça vergi haeılına mal!k olan 
ve mahsullerini buğday, arpa ile hayvan UrUnleri teş kıl eden 
köyUn, 1583, 1630-31, 1641-42 ve 1652-53 tarihlerini muhtevi 
defterlerde ismine rastlanılamadı. 
~-----------------~-
221- BA,TD,nr.262.a.13. - ,. 
222- BA,~,nr.252,a.29;BA,1J2,nr.262,a.33;BA,M!12,nr.6159,s.l55, 

190,242. 
223- BA,.!Q,nr.262,s.19. 

) 



Yortan 224(Bugünkü Yayiacık) : 1548 tarihinde ismi
ne tesadüf edilemeyen ve l58J'de 13 mtizevvec nUfua ve 543 akça 

A A A 

vergi haaılına malik olan köyün, mahsullerini buğday, arpa ve· 
hayvan ürünleri teşkıl ediyordu. 1630-Jl'de mezraa ve 1641-42 

· ile 1652-53 tarihlerinde köy olarak kaydedilen ve nUfueu tesbit 
edilemeyen köyün, hububat öşril, 1630-Jl'de Kızıl-Öyük köyU ile 
birlikde, Kangallu köyünde a~kin Murau Subaşı'ya 1 mUd; 1641-42'
de 1,5 mtid mukabilinde ruukat~aya; 1644'de 1,5 mUd mukabilinde 
iltizama ve 1652-53'de l mtid mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Yaylacık köyü, bugUn Kangal ilçet:Jine bağlı olup, 1975 sa
yımına göre nüfusu 355 ki~idir. 

Zerk l i 225 (BugUnkil Çaltepe) ı 1548 tarihinde l caba, 
.... ,.. 

22 bennak ntifusu olan köytin, 1583'de 4 muaf, 37 mticerred, 53 
ınüzevvec nüfusa malik olduğu ve köyde Osman Ağa'nın taaarruf~da 
bir çiftlik bulunduğu ve Osman Ağa vakıf hizmetinde olduğu mU
ddetce, 1/10 vergi vermekle mükellef tutulduğu' kaydedilmiştir. 
1630-Jl'de 6 bennak, 18 mUzevvecı 1641-42'de 5 bennbk, 20 çift 
ve 1652-5J'de 8 bennak, 23 çift müslüman ntifuau olup, mahsulle
rini buğday, arpa ve hayvan tirlinleri teşkil ediyordu. 1548 1 de 
1242 ve 1583'de 1592 akça vergi hasılı olan köyün, hububat öşrU, 
Bulgar köyü ile birlikde, 16J0-3l'de Bulgar kbyünde aakin Ahmed 
Bey'e 5 mild; 1641-42'de 4 mUd mukabilinde mukataaya; 1644'de 
Uzun-zade .Alımed Bey'e 3,5 müd mukubilinde iltizama ve 1652-53'
de 8 müd mukabilinde mukataaya verilmişti. 

Bugün Kangal ilçesine bağlı Çaltepe köyünün, 1975 sayımına 
göre nüfusu 530 kişidir. 
-------~-------------
224- BA,!.!2,nr.604,a.JOO; BA,MAD,nrol4679,s.12Ş; BA,ill,nr.6159, 

a.155,191,242. 
225- BA,!Q,nr.~62,a.20;liA,TD,nr.604,a.267-2681BA,~,nr.l4679, 

a.128,151-152;BA,M!,J2,nr.6159,a.104,149,155,191,202,242. 



,.. 
b- Meskun Mezraalar ı 

De Ve - G e O U dil 226 ı 1548 tarihinde 4 bennak nü
fus ve 202 akça vergi hasılı olup, mahsullerini buğday, arpa.ve 
hayvan ürtinleri teşkıl ediyordu. 

G ö k -- P ı n a r 227 : 1548 tarihli defterde• Çamurlu 

-Suyu yakınında bulunduğu kaydedilen va l caba, 4 bennak ntif'u.s 1 

ile 195 akça vergi h;sılı olan mezrc1anın, mahsulleri buğday ve 
arpa Urünlerinden mtiteşekkildi. 

Ot 1 ~- k 228 : 1548 tartlıinde 4 bennak nüfusu olan ve 
mt1hsGııerini bu~duy, c1rpu ve huyvun tlrUnleri teşkil eden m~zraa

. nın, 232 akça vergi hasılı vurdı. 

S u n I u 1 1 a' h 229 : 1548 tarihinde 8 bennak ntifua 

ve 601 akça vergi htisılı olup, mc1haulleri buğdc1y ve hayvan ürün
lerinden wU~eşekkildi. 

!} o p: u 1 230 : 1548 tarihinde 1 beıuıak nilfu.e ile )2 akça 
vergi husılı olan ruezruunın, mahHUllerirıi buğday Urunu teykıl 
ediyordu. 

231 A 

Taş 1 u - Yemek : 1548 tarihli defterde,) ben-

n~k nüfusu ve 242 akça v~rgi h;aılı olduğu ve l değirmene sahip 
bulunduğu kaydedilen mezraanın, mlihsulldri buğday, arpa ve hay

van tiri.inlerinden ibaretti. 
-------------------~ 

t 

226- BA,TD,nr.262,s.17. 
227- BA,~,nr.262,s.14. 
228- BA,TD,nro262,a.15o 
229- BA,!]2,nr.262,a.ıı. 

230- BA,1]2,nro262,a.2J. 
231- BA,,!!2,nr.262,a.23. 



7- Zamantu Nahiyesi ı 

1548 tarihinde ismine teaadUf edilemeyen nahiyenin,1583'
de 9 adet köye sahip olduğu görUlmektedir. Nahiyeye bağlı bazı 
köy isimlerinden ve köyUn yetiştirdiği Urtinlerin aadeoe hayvan 
ürünlerinden olmasından dolayı, mezkur nahiyenin cemaatlerden 
teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, nahiyenin ve buna . 

bağlı köylerin, 1630-.31, 1641-42 ve 1652-53 tS:rihli defterlerde 
,.. ,.. ,,. 

ismine tesadüf edilememes~, bu tarihlerde köyde bulunan cemaat-
lerin, 03:ada bulurunamış olmasından olaa gert:ktir. 

Nahiyeye bağlı köyler şunlardı: 

Boğaz - Kış 1 a 232 : 1563 tarihinde 10 mUcerred, 
11 mtizevvec nUfua ve 65 akça vergi hasılı olan köyün, mahsulle
rini hayvan ürünleri teşkıl ediyordu. 

Divane - Hacı 1 u 233 : 1583 tarihli dt:3fterde, 2 
mticerred, 11 müzevvec nüfus ile 37 akça vergi hasılı olduğu kay
dedilen köyün, mahsulleri hayvan Urünlerinden ibaretti. 

Ey m 1 r - Han 1 u 234 : 158J'de 8 mUzevvec nüfusa sa
hip olan köyün, mahsullerini hayvan ürünleri teşkil etmekde ve 
24 akça vergi haaılına sahip buluıunakda idi. 

Kan dur g a 235 : 1583 tarihinde 1 sipahi, 3 mUcerred, 
11 milzevvec nUfusa malikti. Mezkur tarihdeki vergi husılı-48 
akça olup, mahsullerini hayvan ürünleri meydanu getı riyordu. 
r----------------------
232- BA,TD,nr.604,a.260-261. 
233- BA,1:Q,nr.604,s.261-262. 
234- BA,TD,nr.604,a.261. 
235- BA,~,nr.604,s.261. 



Kar a,.c a·- Koyun 1 u 236 : 1583 tarihinde 27 mil-
" zevvec nüfusu olan ve "A ı 1 - şeyh ı U" iamiyle de anılan 

köyün~ mahsullerini hayvan UrUnleri teşkil etmekde ve 127 akça 
A A 

• vergi hasılına sahip bulunmaktaydı~ 

K a r a 1 a r 237 : 1583 tarihli defterde, "B u r u n -
K e a en l U" ismiyle de anıldığı kaydedilen köyün, 12 milcer
red, 30 mtizev-vec nUfusu vardı. MahBulleri buğday, arpa ile hay-' 
van UrUnlerinden müteşekkil olup, 125 akça vergi hasılına sahip
ti. 

K e y f a 'n( ....., LA ..•• r") 238 ı 1583 tarihinde 5 mticerred, 12 

müzevvec ntifuau olan ve ahalisini "Kızıl - Koca 1 u" ce
maatinin teşkil ettiği kaydedilen köytin, mahsullerini hayvan 
ürünleri teşkıl etmekde ve 51 akça vergi haaılına malik bulun
maktaydıo 

Pınar - B a fJ ı 239 ; 1583 turihinde ahalisini, Ah
med Kethuda idaresindeki "Kızı 1 - Koca 1 u" cemaati men-

~ A • 

suplarının teşkıl ettiği belirtilen köyün, 1 kethuda, 27 mti-
zevvec ntifus ile 91 akça vergi haaılına malik olduğu ve mahsul
lerinin hayvan ürünlerinden müteşekkil bulunduğu kaydedilmekte
dir. 

S ov uca k(~J..,......,) 240 : 1583 tarihinde 1 mUcerred, 
9 müzevvec nüfusa ve 38 akça vergi hÔ.sılına sahip olan köyün, 
mahsullerini hayvan ürUnleri teşkıl ediyordu. 
-------------------~ 
t 

236- BA~~,nr.604,s.260. 
237- BA,!12,nr.604,s.259-260. 
238- BA,TD,nr.604,a.262. 

· 239- BA,TD,nr.604,s.2590 
240- BA,TD,nr.604,a.258. 



B) NUFtıs DAör1ışı VE KAZANIN TAHMİNİ NUFOsu 

' 

N ti f u a Dağıl ı e ı ı Yeni-il kazasına ait tapu-,.. 
tahrır defterlerindeki vergi mUkellefleri ve muafların adetle-
rini hesaplamak suretiyle, kaza dahilinde yerleşik bir halde 
bulunan mUalUman ve hıristiyan toplulukların nahiyelere göre 
dağılışlarını ve bunların birbi~lerine olan oranlarını tesbit 
edebilmek mtimkUndUr. 

955(1548)'deki durum: 

,.. 
Hane MUcerred Neferen Muaf 

A~ça-Kal'a 
nahiyesi 

A~udi 
nahiyesi 

Mşncılık 
nahiyesi 

Yeni-il ,.. 
nahiyesi 

,.. 
YekU!l 

MUsl. Hırist. MUal. Hıriat. Milel. Hırist. 

. 202 2 

163 ıo 58 

591 175 5 89 43 

956 175 17 89 58 43 

Tablo: II 

• 
Yukarıdaki tablo dikkatle incelenecek olursa,· 955(1548) 

tarihinde Yeni-il kazasında meskun olan nUfusun az olduğu gö-
,.. ,.. 

rülmektedir. Bu durum kazanın yeni teşkıl edilmesinden ileri 

4 

13 

17 

gelmiş olmalıdır •. Bu arada Ağça-Kal' a nahiyesine bağlı olan yer-
• A A 

lerde köylerin bulunmaması ve nahiye dahilindeki mezraalarda da 

nUfus kaydedilmemiş olması dikkati çekmektedir. Ayrıca, mUteakıb 



tarihlerdeki nUfua durumunun gösterildiği tablolarda dahi görü-
,. leceği Uzere, baz~ vergi mtikelleflerinin hane veya mUcerred ol

duğu belirtilineksizin, nUfualarının neferen olarak kayd ol\Uldu
ğunu ve bunların neferen ismi al.tında tablolarda zikredildiğini 
burada belirtmeliyiz. 

291(158))'deki durum: 

A 

Muaf Hane Milcerred Neferen 
MUsl. Hırist. MUal. Hıriat. Mtisl. ıııriat. 

A~udi 1042 136 104 82 40 nahiyesi 

Gürün .399 277 133 136 ,,.. 
nahiyesi 

T2nua 750 243 .392 168 4 nahiyesi 

Yeni-il 1648 208 448 80 A 

nahiyesi 

Z~antu 146 33 nahiyesi 

Yekuıı 3985 864 1110 466 44 

'l'ablo: III 

991(158)) tarihindeld nüfusu belirten Tablo III incelen
diği takdirde, 955(1548) tarihine nazaran, kazanın nUfuawıwı 

2 

l 

18 

15 

2 

38 

bir hayli artmış olduğu görülmektedir. Bu durum, kaza. sınırının 
955(1548)~göre daha geniş bir sahaya yayılarak, Tonu.aile Zw:ııun
tu nahiyelerinin yeniden teşkili ve GUrUn nahiyesinin Divriği' den 
ifraz edilerek Yeni-il'e ilhak olunmasiyle ilgili olmalıdır.955 
(1548)'de zikredilen Ağça-Kal'a ve Mancılık nahiyelerine bağlı 
olan yerlerin, 991(158J)'de ilga olwıarak, Mancılık nahiyesine 
tabi olan yerlerin Yeni-il nahiyesine; Ağça-Kt:ü' a nahiyesine ta-



' 

bi olanların da Aşudi ile Yeni-il nahiyelerine eklendiğini bu
rada zikretmeliyiz.· 

1040(1630-Jl)'daki durum: 

Hane Mücerred Neferen 
MUal. Hırist. Milel. Hıriet. Milel. Hırist. Muaf 

1 

Aşudi 
533 .22 6 nahiyesi 

G~rtin 
nahiyesi 496 213 5 -
Tonua 291 82 2 27 '14 A 

nahiyesi 

Yxni-il 
nahiyesi 845 168 ~5 33 

Yekuıı 2165 485 57 71 14 

Tabloı IV 

,. 
Yukarıdaki tablo incelendiği zaman, 991(1583) tarihine na-

zaran kaza ntifusun\W azaldığı dikkati çekmektedir. Bu durum,991 
(1583) tarihinde yer alan Zamantu nahiyesinin., 1040(1630-31) ta
rihinde ismine tesadüf edilememesinden ve yine 99l(l583)'de ismi 
zikredilen konar-göçer menşel~ bazı köylerin,1040(1630-Jl)'da yer 
almamasından ileri gelmiş olmalıdır. 

1051(1641-42)'deki durunu 

A~udi 
nahiyesi 

G1JrUn 
nahiyesi 

,.. 
Hane MUcerred Neferen 

MUal. Hıriat. Milel. Hıriat. Müal. Hıriat. Muaf 

707 50 5 24 

448 56 
\ 



T2nus 
nahiyesi 297 75 - -- 28 . 141 -
Y~ni-11 
nahiyesi 671 64 362 169 -

,. 
Yekun 2123 245 395 535 

Tablo: V 

l06J~l622-2Jl'deki durum: 

,.. 
Hane MUcerred Neferen 

Müal. Hıriat. Müal. Hıriat. Müsl. Hıriat. Muaf 

A~udi 663 70 5 nahiyesi -
G~rün 519 416 nahiyesi -
T2nua 
nahiyesi 278 198 

Yeni-il 1062 182 ,. 
1 -nahiyesi 

Yekuıı 2522 866 5 

Tabloı VI 

Yukarıdaki tablolar, yani 1051(1641-42) tarihindeki nüfus 
durumunu gösteren Tablo V ile 1063(1652-53) tarihindeki nUfua 
durumunu gösteren Tablo vr· incelendiği takdirde, 1040(1630-31) 
tarihine nazaran kv.zanın ntifusunda fazla bir değişikliğin meyda
na gelmediği dikkati çekmektedir. Bu durum, şi.ipheaiz, kazwıın 

. ııi 

t;i 
::ı 
h 
I' 



idari ünitelerini teşkil eden nah.iyelerin, 1040(1630~31) tari
hine göre durumlarını aynen muhafaza ~tmeler:Lnin yanı sıra, 

A A 

yeni nahiyelerin ilıdas edilmemiş olmasından da ileri gelmi~ olma-
lıdır. 

A A A A 

, Kazanın Tahmin ı N Uf u a u; Yeni-il kaza-
. A A 

aınd.aki vergi mükellefleri ile muaflara dair rakamlardan, nahiye-
lerdeki ve bUtUn kaza dahilindeki nUfusu tahmini olarak hesapla
mak mUmkUndUr. Bunun için evli vergi mtikellefini gösteren "hane" 
deyiminin kaç kiijiye tekabül ettiğini tayin etmek icap eder.Ge
nel olarak, "hane11 tabiri ile "5" .kişinin ifade olunduğu kabul 
edilmekde olup241 , "mücerred"in de eklenmesiyle elde edilecek 
sayı, yaklaşık olarak kazanın tahmini ntifuaıuıu bize verecekdir. 
Bımun yanı sıra, muhtelif tarihlerde "ha.ne" veya 11milcerred11 ol
duğu belirtilmeksizin, "neferen'' olarak kaydedilen vergi mükel
leflerinin, araştırmamızda, aşağı-yukarı l/3 1 e yakın bir sayısı 
"mticerred", 2/ 3 1 ye yakın bir sayısı da "hane" kabul edilmiQtir. 

A A A 

955(1548)'de Yeni-il Kazaaı•nın tahminı ntifuauı 

MUalUman Hırietiyan Toplam 

A~ça-Kal'a 
nahiyesi 

Aşudi 1012 1012 nahiyesi 

.Mşncılık 1059 1059 nahiyesi 

Y~ni-11 3025 1123 4148 nahiyesi 

K a z 
A ,. 5096 1123 6219 a 

Tablo: VII 
--------------------
241- ö.Ltitfi Barkan, Tarihi demografi araştırmaları ve Osmanlı 

Tarihi,Tilrkiyat 'Mecmuaaı,X(İstanbul 1953),11-12.Yine Nejat 



991(1583)'de Yeni-il Kazaaı•nın tahminı nUfuauı 

Müslüman Hıristiyan Toplam 

A~udi 
nahiyesi 5472 762 62.34 

GUriln 
nahiyesi 2133 1521 3654 

T2nua . 4247 1388 5635 nahiyesi 

Y~ni-il 
nahiyesi 8763 1120 9883 

J ' 

Zşmantu 
773 773 nahiyesi -

K a z a 21388 4791 26179 

'l'ablo: VIII 

!2.1.9(1630-31) 'de Yeni-il Kazasının tahmini nUf'usu: 

/!! il ,/ ,ı 

Müslüman Hıristiyan Toplam ı1 ! 
1, ! - ı: ıi 

A~udi 2665 116 2781 
: ı: 

nal:.1.yeai !: 

GU:din 2480 1070 3550 
J;;: 

,. 
nahiyesi 

1, 

'f-- tı: 

T2nu.a 1507 
I: ı 

437 1944 ıi 

nahiyesi - ;ı i 

Y~ni-il 4280 873 5153 ,: 1 

nahiyesi 
l,İ: 

-
K a 

A 10932 2496 1.3428 z a - Tablo: IX 

-------------------- - A A 

Göytinç tarafından XIX.yUzyıla ait olmak Uzere yapılan hane 
mikdarları ile ilgili araştırmada iae,bölgelere göre he.neler :i 

.ı 

yaklaşık olarak .3 ila 5 olarak göetı,rilmiştir(bk. "Hane" de- . 11 
. 'i 

.... _ _. 1- ... , .. , .... ..,...40 fllJ:ı-rih DerıdsJ., Sayı 32( İata.rı_pul _!9~9),Ler!! . .32.:._~~~ 



1051(1641-42)'de Yeni-il Kazası'nın tahminı nüfusu: 

MUalüman Hıriatiyan Toplam 

A~udi 
.3552 .3.38 3890 nahiyesi 

GilrUn 
2240 1017 3257 A 

nahiyesi 

T2nua 1589 892 2481 nahiyesi 

Y~ni-il 
nahiyesi 4661 941 5602 

,., 
12042 3188 ·15230 K a z a 

Tablo; X 

~ A A 

1063(1602-5J)'d~ Yeni-il Kazası'nın tahminı nUfusu: 

Müsltima.n Hıristiyan Toplam 

A§Udi 3332 350 3682 nahiyesi 

G~rUn 2595 2080 4675 nahiyesi 

T2nus 1390 990 2380 
~ahiyesi 

Y~ni-il 5310 .910 6220 
nahiyesi 

K a z a 12627 4330 16957 

Tablo: XI 



ti C tl N C ti H Ö L U M 

YENİ-İL TÜRKME~Rİ 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde "Y örü k11 ve 11 T Ur k
m e n" adlariyle anılan 'l'ürk aşiretleri, umumiyetle muhtelif . 
"1 l"lere veya 11 u 1 u a"lara ayrılmış olarak bulwıuyorlardı. 
Ayrı bölgelerde yaşayan ve bulundukları yerler1de muhtelif isim
ler altında bilinen bu il~er, bilhaaaa XVI. ve XVII. ·yüzyılla-

,,. A , 

ra ait tapu-tahrır defterlerinin incelenmesiyle açıkoa ortaya 
konmuş oiaoakdır1 • 

İşte araştırmamızın mevzuu olan ny e n 1 - 1 1 T ü r k

m enler 1", burada vuzuha kavuşturmaya çalişacağımız bu il
lerden birisidir. Ana kaynak olarak Yeni-il'e ait tapu-tahrir 
defterlerinin kullanıldığı bu ar~ştırmada, Yeni-il Türkmenleri 
cemaatlerinin, mevcut defterlere göre şöyle bir seyr takip et
tiği görülmektedir. 

Yeni-il'e ait 955(1548) tarihli ilk tahrırde2 , Yeni-il 
A A 

TUrkmenleri'ni teşkıl edan cemaatler, sayıca çok az idiler. Bu 
A A A A 

durum mezkur tarihde Yeni-il kazasının yeni teşkıl edtlmiş ol-
masından ileri gelmiş olmalıdır.Bu tarihde kaza dahilinde bulu
nan cemaatlerin sayısının 68 olduğu ve bunlardan 55'inin "Dul
k adı r l ı11 taifesinden ve ll'inin "Yaban - er 1113 ya
ni "H a 1 e p T ti r k m e n 1 e r i II taifesinden olduğu belir-
-------------~------
+- Osmanlı İmparatorluğu devrinde muhtelif bölgelerde bulunan 

bu "1 l"ler veya "u l u s"lar hakkında, "Giriş" kısmında ma-, 

lumat verilmiştir(bk.s.1-9). 
2- BA,!Q,nr.262. 
3- Bu isim, uya ban" ve "E ;r •Adam" kelimelerinden yapıl-

mış, İl-eri, Dağ-eri, AğaQ-eri v~ Uç-e~i.gibiAbir teşkildir. 
Halep Tilrlonenleri'nin gUneyden yani Halep vilayetinden gele-

!!! 



tildiği halde, geriye kalan 2 cemaatin hangi taifeden olduğu 
b.elirtilmemiştir. 

Yeni-il'e ait 991(1583) tarilıli defterde ise4, Yeni-il 
TUrlmıenleri'ni meydallS:. getiren cemaatlerin aayısı,190 olup, bu
nun 149'wıun "Dul kadı r l ı" taifesine ve J7Jsinin "la
b an - er ~11 taifesine tabi bulunduğu kayaedildiği halde, 
geriye kalan 4 adet cemaatin tabi olduğu taife kaydedilmemiş
tir. Bu tarih.deki cemaat sayısından da anlaşılacağı Uzere,1548 .' 

A A 

tarihine nazaran cemaat eayısınm bir hayli arttığı görülmek-
tedir. Bu durum,, hio şUphesiz, Yeni-il'in ilk tahrire göre,daha 

A A A 

geniş bir sahaya yayılmaaiyle ilgili old~ğu kadar, tahrır esna-
sında hazır bulwıan cemaatlerin sayıca fazla olmasından da ile
ri gelmiş olmalıdır. Zira, konar-göçer taifesinden olan Yeni-il 
Türlanenleri'nin yaylak ve kışlakda olmalarının da bu hua~da 
önemli bir rol oynadığı dikkatden uzak tutulmamalıdır. 

Yeni-il Tilrkmenleri'ne ait 1006(1597) tarihli tahrırde~, 
Yeni-il'de bulunan cemaatlerin yine azalmış olduğu ve bu duru
mun, daha önce de bahsettiğimiz gibi6, cemaatlerin tam,aınının . 
tahrir .esnasında hazır bul'Wllllamalarından ileri gelmiş olmayıp, 

· tahrırin bazı cemaatleri müsteniden yapılmış olmasından ileri 
A A A 

geldiği anlaşılmaktadır. Bu tarihde tahrır edilen cemaat sayı-
sının 25 olduğu ve bmıwı 16'sının 11 D u 1 kadir l ı" taifesi-

A A v 

ne ve J 'UnUn de "Y a b a n - e r i '1 taifesine tabi bulWldugu 
belirtilmiştir. 6 cemaatin iae, hangi taifeden olduğu belirtil-

memiştir. 

1040(1630-31) tarihli defterde7, cemaatlere ait kısımda, 
.... A 

tahmin edemiyeceğimiz eksikliklerin olması, bu tarihe ait ve-

rek, Yeni-il'e dahil olması, bu adı almalarına vesile olmuş-
A A 

tur(F.SUmer, Türk Aşiretlerine umumı bir bakış, a.513). 
4- BA,1],nr.604. 
5- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174. 

6- Bk.a.31,not. 103. 
7- BA,l\JlA~,nr.14679. 

1 q: 
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receğimiz cemaat sayısının ihtiyatla karşılanmasına sebep teş
kıl etmektedir. Bu ekaik haliyle beraber defterde 88 adet ce
maat bulunmaktadır. Bu cemaatlerin hangi taifeden olduğunun 
belirtilmediğini de burada zila-e_tmek icab eder. Bunların hangi 
taifeden olduğunun tesbitinde, Yeni-il'e ait daha Bnce bahset
tiğimiz 955(1548), 991(1583) ve 1006(1597) tarihli defterlerden 
istifade edildiği gibi, yapılan araştırma ve incelemelerden de i 

faydalanılmak yoluna gidilmiştir. Bunun neticesinde, mezkur ta
rihdeki 88 adet cemaatin, 71':lnin "Dul kadı r 1 J.11 taife
sine, 7'ainin 11 Y aban - eri" taifesine tabi olduğu tesbit 
edildiği halde, diğer 10 cemaatin taifesi teabit edilememiştir. 

1051(1641-42) tarihli tahrırde8 , Yeni-il'de bulunan cema
atlerin sayısı ise, 145 idi. Bu tahrirde dahi cemaatlerin taife
si kaydedilmediğinden, bunlar~ tabi olduğu taifenin tesbitinde, 
yine Yeni-il'e ait 955(1548), 991(1583) ve 1006(1597) tarihli 
tahrırlerden ve muhtelif araştırma ile incelemelerden istifade 
edilmiştir. Bunun aonuounda Yeni-il TUrkmenleri'ni meydana ge
tiren cemaatlerin, 8.3'Unün !.'D u 1 kadı r l ı" taifesinden ve 
20 1 ainin "Yaban - eri" ~aifeainden olduğu görUlmektedir. 
Diğer 42 cemaatin ise, hangi taifeye menaub olduğu teebit edile
memiştir. 

Perakende ve perişan bir halde bulunan cemaatlerin tahri
ri gayesini gUden tahrı.rde iae9, Yeni-il'de bulunwı oemaatler:Ln 

A A A v A 

sayısı 106 idi. Bu tahrırde de cemaatlerin tabi oldugu taifeler 
A • 

kaydedilmediğinden, bunların bağlı bulundukları taifelerin tea~ 
bitinde de, Yeni-il'in 955(1548), 991(1583) ve 1006(1597) tarilı-
11 tapu-tahrir defterleri ile muhtelif araştırmala~dwı faydalanı-

- tlarak bunların 61 1 inin 11 D u l kadı r 1 ı" ve 7'ainin "Ya -t . 
ban - er :t" taifesinden olduğunu ve geriye kalan 38 cemaatin 
ise, _hangi taifeye mensub olduğwıu teabit edemediğimizi kayd 

.edelim. 
' ---------------~----

8- BA,~,nr.6159. 
9- BA,~,nr.6159. 
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Yeni-il TUrkm.enleri'nin 1057(1647) ve 1058(1648) tarihle
- rindeki bakayasını ihtiva eden defterdelO oemaatlerin sayısı ,, t 

53 olup, bunların hangi taifeden olduğu yine zikredilmemiştir. 
Bwıların taifesinin teabitinde de Yeni-il'e ait 955(1548), 991 

, (1583) ve 1006(1597) tarihli defterler ile yapılan araşt:ı.rmalara 
dayanılarak, 26•aının "D u ık adı r ı ~", 14'üntin "Yaban 
- er 1" taifesinden o.lduğ'WlU ve geriye kalan 13 cemaatin tai .. 
fesinin teabit edilemediğini belirtelim. 

Aşağıd~ki tablo (bk. TabloıXII) dikkatle incelendiği tak-

- Taife Adı 1548 158.3 1597 16.30-31 1641-42 1644 1647-48 

DJ,µkadırlı 
Taif~ai 55 149 16 71 . 8.3 61 26 

Y~ban-eri 
Taifesi 11 37 3 7 20 7 14 

Diğer Ce-
maatler 2 4 6 10 42 .38 1.3 

Yekuıı 68 190 25 88 145 106 53 

Tablo: XII 

dirde, yukarıda zikrettiğimiz tarihlerdeki çeşitli teşekkUllere 
tabi cemaat sayılarının daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. 

Yeni-il Tilrkmenleri'nin tetkikinde,955(1548) ve 991(1583) 
tarihli mufassal tapu-tahrir ve 1006(1597) tarilıli Evkaf defter
lerinin yanı sıra,1040(1630-31) ile 1051(1641-42) ve 1054(1644) 
iarilılerini :Uıtiva eden Maliyeden Müdevver Defterle;'den istifa
de edilmiştir.Ayrıca,cemaatlerµı 1057-58(1647-48)'deki bakayaaını 
ihtiva eden defterden de faydalandığımızı burada belirtmeliyiz. 
Bahis konusu defterler muvaceheainde,Yeni-il TUrkmenleri'nin nü
fuau,vergi hasılatı,yaylak-kışlak mahalleri,malik oldukları ko
yun ve deve sayısı ile bakaya.sı verilmiş olup, bunwı yanı sıra•, 

10- TSMA.,De.4166. 

'1 

',I 
; ! 



yapılan araştırmalardan da istifade edilerek, cemaatlerin muhte-
"' lif tarihlerdeki durumları hakkında malumat verilmeye çalışıl-

mıştır. Verilen bu bilgilerde, cemaatler mensub oldukları tai
fenin ismi altında, alfabetik bir aıra dahilinde zikredilmiş, 
taifesi tesbit edilemeyenler iae, ayrı bir kısım halinde kayde
dilmiştir. 

A) 'rEŞKi.LATLARI VE MUKELU~'İYETu;Hİ 

1- Teşkilatları: 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde "İ 1 11 veya "Ulus" ismi 
altında muhtelif guruplara ayrılan ve üzerinde bulunduğu topra
ğın ayrıldığı şekle göre, yani tımar, zeamet ve has reayası 
olarak bulunan konar-göçerlerın11 , etnik teşkilatları bakımın
dan çeşitli tasniflere tabi tutulduğu görUlınektedir. Bunlardan 

,. konar-göçerleri boy( aş i.ret), oymak( cemaat), oba(mahalle) 12 ve 
boy(kabı.le), q.ba(öemaat) 13 kademelerine ayıranlar olduğu gibi; 

boy(kabıle), aşiret, cemaat, oymak, mahalle,- oba(aile) şeklinde 
tasnif edenler de vardır14 • 

Yeni-il 'lürkınenleri. 'nin ise, bu İl' in içtimaı durumunu 

izah etmemizi kolaylastıracak bir tarzda tertib olunan 955 
(1548)l5 ve 991(1583)1.G tarilıli defterlere göre, sıra.siyle ta
ife, kabile, cemaat, mahalle v~ oba şeklinde bölümlere ayrıldı
ğı görUlmektedir. Daha önce de zikrettiğimiz üzere, Yeni-il 
~ürkmenleri'nin bUyilk bir kısmı, "Dul kadı r l ı" ve uya-

A A 

ban - eri" taifet:Jine menaub olan cemaatlerden meydana gel-

--------------~-----
11- Bu "İ l" ve ,ııu 1 u s 11 lar hakkında "Giriş" kısmında malumat 

verilmiştir(bk. a.1-9). 
~ A 

12- C 0 Qrhonlu,A~ıretleri iskan teşebbtisU,s.13. 
13- F.Sümer,Oğuzlar,s.201-202. 

14- Yusuf Halaçoğlu,Aynı eser,a.30-31. 
15- BA,TD,nr.262. 
16- BA,_!!2,nr.604. 
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mekteydi17 • Taifelere tabi olan kabılelerin önemlilerini, 955 
(l548)'de "Dul kadı r l ı" taifesine bağlı olan "Cer i d", 
"Şam - Baya d ı" ve "Ağ ç a - K. oyun ı 

,.. 
u" kabıleleri 

il 18 uy b .... e , , a a n - e r 1 11 taifesine bağlı olan "B e ğ d 1 l 1" 
kabilesi19 ; 991(1583)'de ise 11 D u l kadı r l ı" taifesine 
tabi olan "A ğ ç a - K o y u n l u", "A n a m a s l u", "D o -
kuz", "Afşar" ve "Cer 1 d" kabileleri ile20 , 11 Y aban 
- e r 111 taifesine tabi olan "B e ğ d 1 1 111

1 "B a y a d" ve . 1 

"Afşar" kabıleleri teşkıl etmekteyd121• Yukarıda bahis mev-
A 1 

zu olan defterlerde, cemaatler kısmında da görtileceği Uzere, 
.... ,. ' 

cemaatlerin bir kısmının k.abılesi belirtilmiş; büyük bir kısmı-
nın kabıl.esi zikredilmeksizin, doğrudan doğruya tabi olduğu ta
ifenin ismi verilmiştir. Bwıun yanı sıra, bazan cemaatin cemaa
te22, mahallenin cemaa~e23 ·ve obanın da cemaate tabi bulunduğu 
görUlmektedir24 • 

17- Bk. s.149-153. 
18- BA,TD,nr.262,s.43-44,62,65. 
19- BA,Aynı defter,s.54. 
20- BA,!],nr.604,s.l0,25,34,41,60,69,94,99,151,171,211. 
21- BA,Aynı defter,s.26-J0,36,50,54,62,70,187. 
22- Mesela bunlardan Dinlen, Şeyhlti, Kara-Hızırlu ve Tatar-AlilU 

cemaatlerinin Dulkadırlı taifesinden Şam-Bayadı cemaatine 
(B~,Aynı defter,s.65-68); Kürtün cemaatinin Dulkadırlı tai
fesinden Ağça-Koyunlu cemaatine(BA,Aynı defter,s.90-92); 
Gazlu cemaatinin Dulkadırlı taifesinden Afşar cemaatine(BA, 
Aynı defter,a.170) ve BeçilU ile Ali-BeylU cemaatlerinin 

A ı A A 

Yaban-eri taifesinden Pehlivanlu cemaatine tabi olduğu.gö-
rillmektedir(BA,Aynı defter,s.51,231-232). 

23- Cemaatler kısmında da görüleceği gibi, bu hususa dair bir 
hayli misal vardır. Fakat burada,Atlu-Hanlu mahallesinin, 
Dulkadırlı taifesinden KeçilU-Elçi oemaatine(BA,Aynı defter, 
s.122-125) ve Hüseyin Kethuda mahallepinin de Yaban-eri ta
ifesinden Bayındır cemaatine tabi olduğunu belirtelim(BA, 

Aynı defter,a.161-163). 
24- Mesela, Davud obası, Dulkadırlı taifesinden KUrd-Mehmadlu 
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Başların~ 1dareo1 olarak boy-beyleri ve kethudalar _bulu
nan 'Yeni-il Türkmenleri 25 , Yeni-il kazasının hukuki bakımdan . ,, 
955(1548) tarihinde UakUdar 1 dak1 MihrUmah Sultan evkafınaJ991 
l.1583) tarihinden itibaren 1 :de yine UskUdar'daki Nurbanu Sultan 
(Atik Valide Sultan) evkafına bağlı olmasından dolayı26 , önce 
Mihrümah Sultan ve daha sonra da Nurbanu Sultan evkafının rea-,,. 
yası idiler. Bu vakıfların UskUdar'da bulunmasından dolayı, 
Yeni-il TUrkmenleri kayıtlarda be.zan 11U s kil dar T Ur k ~ .. 
m e n 1 11 veya 11U s k U d a r e v 1" şeklinde kaydedilmiştir27·• 

Yeni-il Tilrkmenleri'ni teşkıl eden 11 D u 1 kadı r 1 ı" 
. A A A 

ve "Yaban - eri" taifesine mensub cemaatler, cemaatler 
kısmında da görüleceği gibi, konar-göçer hayatın gereği olarak 

V V • A A 

hayvancılıkla ugraştıgından, hayvanlarını otlatmak için kaza da-
,,. A 

hilinde muayyen birer yaylak mahalline sapiptilor. Hatta bu 
İl'e menaub olan cemaatler, hayvancılığa bağlı olan hayatlarını 
idame ettirebilmek için, yazın Arapgir, Canik, Pivriği, Bozok, 
Çorum, Amasya ve Sivas taraflarında yaylamakda ve kışın Şam ta
raflarında kışlamakda idiler28• Yine bu İl'e menaub cemaatler, 
Ankara, Kastamonu, Beypazarı ve Eekişehir'e kadar gidip buralar
da yaylamaktaydılar29 • 
-------~------------

oemaatine(BA,A:nı defter,s.34-35) ve Pir Hüseyin ile Bostan~ 
lık obaları da Yaban-eri taifesinden HorbendelU cemaatine 
tabi idi(BA,Aynı defter,s.41-42). ' 

25- Boy-beyleri ve kethudalar hakkında-bk. e.41-42. 
A ~ A 

26- Bu huaueta Yen1-11'1n hukukı statUsU kısmında malumat ve-
rilmiştir(bk.e.16-23) •. 

A A' f7- ATA,a.B2,ıo1,109,121; C.Orhonlu,Aşıretleri·iskan teşebbtiaU, 

s.151 F.SUmer, Oğuzlar,a.177. 

28- ATA,a.69. . 
29- BA MD nr.71 s.258,hUk.482. Bu arada Erzurum, Diyarbekir ve . ,_, t 

Sivas TUrk:menleri koyunlarının Sivas, Çorum, Çankırı, Bolu, 
Bursa, Samsun, Sinop ve Borlu'ya(BA,Aynı defter,s.258,hUk. 
483); Adana TUrkmenleri koyunlarının iae, Niğde, Ereğli, 
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'ii' 
· ıı 
·ıı 

f: 

li 
I! 
il 
I! 
1 u 

!!J 
1. 



Yeni-il Türkmenleri'nin toplu gruplar halinde bulundukla
rı bölgelerde, 1040(1630-31) tarihinden itibaren nahiye olarak ,.. 
teşkıl edildikleri ve mezkur tarihde bu nah.iyelerin; "Kara -
MU r sel l U", "Ekin o i" "P er ak ende• 1 Sa -

A -.,· • f 
g ı r v . e K e b ı r", "A ğ o a· - K o· y u n ı u", "B e ğ d 1 -

1 i", "Hor bende l U", 11P·e r ak ende - 1 Cedit", 
1 p A A A 1 Y ü z d e - a r e - i .S a g ı r", "Y U z d e - P a r e - 1 ' 

A 

K e b ı r", "B o z o k" ve "M a n o ı l ı k" isimlerini taşıdığı 
görUlmektedir30• l05l(l64l-42) 1de ise, bu nahiyelerı "Şark -
P a r e - i K e b i r v e S a g ı r", "E k 1 n c i" 1 11 A ğ -

. ,.. 
ç · a - K o y u n 1 u 11 "H o r b e n d e l U" "P e r a k e n d e · • t . 

- i K e b i r", 11 P e r a k e n d e - i S a g i r", 11 :e e r a-
k e n d e - 1 C e d i t", "B e ğ. d i l 1 11 , 11K a r a - M ü r -
a el l U" ve "Boz o k11 adlarını taşı~akda ve mezkur tari.hde 
başlarında birer subaşı vazif~ yapmaktaydı~1 vergiler kısmında 
da görüleceği gibi, yukarıda bahsolıuıan tarihlerde, ayrı ayrı 

A A 

mukataaya verilen nahiyeler, muhtEınelen cemaatleri muayyen yer-
lerde zabt u rabt altında tutabilmek ve mukataaya vermede b~zı 
kolaylıklar sağlamak dUştincesiyle teşkil edilmiş olmalıdır.Yine 
bu nahiyeler, idari bakımdan belli bir merk~zi olmaksızın muay
yen bir bölgeyi içine alıyordu?2 

2- MUkellşfiyetleri ı 

Konar-göçer hayatın bir gereği olarak hayvancılıkla uğra
ijan Yeni-il TUrkmenleri, sahip oldukları geniş aürtiler -koyun, 
keçi, deve, at ve hatta katır- ile, Osmanlı İmparatorluğu'nun. 

--------------------
Aksaray,Konya,Larende(Karaman),Ilgın,Akşehir,Beyşehir,Boz
kır,Belviran,Hatım-Sarayı,Seydişehir ile Hamid-ili sancağına 
bağlı Yalvaç,Karaağao,Burdur,Eğridir ve İsparta kazaları ile 
Antalya,Alaiyye,Menteşe ve Rodos•a kadar olan yerlerde yay
ladığı anlaşılma.ktadır(BA,Aynı defter,s.258,hUk.848). 

30. BA,MAD,nr~14679,a.136-139. - ,. 
31- BA,MAD,nr.6159,s.96-98. -32- Bk.s.28,not 85. 



bazı bölgelerinin bu hususta duyulan ihtiyaçlarını gideriyor
lardı. Bilhassa İstanbul' wı et ihtiyao:uıın bir kısuu. bwılar.dan 
temin edilmekteydi. Mesela 15 Muharrem 986(24 Mart l57~)'da 
İs1'8!.1bul'un et ihtiyacının temini hususunda, Yeni-il TUrlanenle
ri'nden bıçağa yarar erkek hayvanların, Hızır Çavuş•a teslim 
edilerek İatanbul'a gönderilmesi ioin Yeni-il kadısına33 ı yine 
İstanbul' un et ihtiyacının temini huauswıda Yeni-il ile Eroiş , 

yaylaklarından İstanbul'a gelen koyun aUrUlerinin Kayseri'ye 
gelindiğinde, koyunların burada boğazlanmaması ve başka bir vi
layete gönderilmemesi ioin, yanlarına vazifeliler Vörilerek İe
tanbu.l I a giden yol ti zerindeki kadılara ulaştırılması hakkında;. 
14 Zilka'de 1001(12 Ağustos 1593) tar:lhinde Kayseri Beyine ve 
Kadısına hUkUmler gönderilmea134,. İstanbul'un et ihtiyacının 
bir kısmının bunlardan temin edildiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Yeni-il TUrlanenleri'nin İmparatorluğun 
bazı bölgelerinde milhimmat ve nakliyat işlerinde de kullanıldığı 
görülmektedir. Mesela, ZUlkadriyye vilayetindeki gemi kereste
lerinin İstanbul•a35 ; Payas'da bulunan pirinç ve pekaimed malze
mesinin Birecik'e36 ve Ergani ma 1 den-i hUmayul1u haaılatından 
olan saf bakırın Tokat dökUmhanesine ulaştırılmasında, Yeni-il 
TUrkmenleri'nin vazifelendirildiği görUlmektedir37• 

Bütün bwıların yanı sıra, Yeni-il TUrlonenleri'nden olan , 
bazı cemaatlerin, eşkinoU olduğundan, herhangi bir sefer vuku.
unda, mükemmel ve mUsellah kimselerle aerere gitmek mecburiye
tinde bulunmasıf8 ; bazı derbentleri korumak ve _şenle~dirm.ek 
-~------------------
33- ATA,s.32-33. 
04- BA,!12,nr• 71, a. 411,hük._770. 
35- BA,l'!'U2,nr.27,a.397,hUk.907. 

, 36- ATA,e.77. 
37- BA,İrade-Dahiliye,nr.23344. 
38- Mesela· Yeni-il TUrlonenleri'nden olup, Dulkadırlı taifesine 

. f A A 

tabi olan ÇöblU ve Kandurgalu cemaatlerinin, 1548 tarilıli 
A A A ~ A 

Yeni-il defterinde, berat-ı padişahı ile eşkincti tayin edil-
diğini ve herhangi bir sefer vuku.unda, mükemmel ve mUaellah 
kimselerle sefere, gitmekle mtikellef olduklarını belirtmeli-

yiz(BA,TD.nr.262,a.59). 



için derbentci tayin edilmeai39 ve cemaat mensuplarından bir 
kısım k~aelerin asker olarak 1690'da II. Viyana aeferine çağ-
rılması , bunların İmparatorluk dahilinde, başka hizmetler ve ıii 
gayeler için de vazife aldıklarını ortaya. çıkarmaktadır. i 

B) YENİ~İL TÜRKMENLERİNİ TEŞKİL EDEN CEMAATLER 

1- Dulkadırlı Taifesine-Tabi Olan Cemaatler ı 

Abda 11 u Cemaati ı 1548 tarihli defterde is
mine tesadüf edilemeyen cemaatin, 1583 tarilıinde l duacı, 62 · 
mUoerred, 110 mUzevveo nüfus ile 14801 akça vergi hasılına sa
hip olduğu belirtilmektedir41• 1630-Jl'de Hacı Abdülkerim.Ket
huda idaresinde, neferen 106 nUfus ve 23740 adet koywıu olan 

V A 

ve mer'a ile agnam resmi, 800 riyal guruş mukabilinde mukataaya 
verilen oemaatin42 , 1641-42'de Ali Kethuda idaresinde 53 hane 

A A 

nüfus ile 9o~adet deve ve 8414 adet koyWl.a malik olarak, deve 
resmi için 23 adet deve vermekle mükellef tutulduğu43 ; l648 1 de 
ise, -Yemleha Kethuda idaresinde 200 riyal guruş bakayası bulun
·duğu kaydedilmiştir44 • 

Adem - Fakih 1 U Cemaati t İsmine sadece 
A A ~ A 

1644 tarihinde rastlanan ve bu tarihde, 4 hane nUfus ile 770 
adet koyuna_aahip olan ve Dtllkadırlı taifesinden Mua~-Hacılu 
------~-------------
39- Meaela,Dulkadırlı taifesinden olan Ağça-İnlU c~maatinin, . 

Yeni-il nahiyesindeki Felekdin-Hanı ismiyle maruf olan der
bende, 1583'de derbendci tayin edildiğini zikretmeliyiz(BA, 
TD,nr.604,s.227). Konar-göçer cemaa~lerin,derbendlerde,der-

~ bendci olarak vazife yapmaları hakkında geniş malumat için 
bk.Cengiz Orhonlu,Oemanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkila-

!!,İatanbul 1967. 
40- ATA,s.81-86. 
41- BA,TD,nr.604,s.157-158. 
42- BA MAn nr.14679,a.40-42,226,241. ,_, 
43- BA,MAD,nr.6159,a.25. -AA mo11ırA T\,-,. ı1,C...(.. ı:t_?. 



A A A 

cemaatine tabi olduğu için Dulkadırlı taifesine bağlı cemaatler ,.. 
içine dahil ettiğimiz bu cemaat, perakende ve perişan bir halde 
Ekinci nahiyesinde bulunuyordu45

0 

A f ş a r C e m a a t i : 1548 tarihli defterde, neferen -ii 
A A . A 

72 nUfuaa sahip olan Afşar cemuatinin, bUytik bir kısmı Kara Gün-,.. ,. / 

dUz Kethuda idaresinde, vala.f kaydedilmiş bulunan Hasabak:l.( ~l-a,) 
d 

A A ' / / 1 

yurdun a, bir la.smı Gökaven-Hisarı(J°..J\.4,4,J_ı\6:.;) yurdwıda ve bir 

kısmı da Deve-Deresi yurdu ile- Ağça-Taş mezraasında yaylakçılık 

ve ziraatçilik yaptığından, vergilerini vakfa vermekteydiler46 • 
A A ,,,.. 

1583 tarihinde Erindi( J..N..ı\) Kethuda idaresinde J miloerred,12 
müzevvec nüfusu olan cemaatin, 11 müoerred, 18 müzevvec ntifusu 
ise, cemaate tabi İ•E z m e l U( ~ -Lı.:.,) m a h a l l e s i"ni 

teşkil ediyordu; cemaat mensuplarının vergi hasılı, Bidil-Afşa
rı, Taifı-Afşarı ve Gazlu cemaatlerinin vergi haeıliyle birlik
de, 32.162 akçadan ibarett147 • 1597 tarihinde Ali-oğlu Halil 

A A A A 

Kethuda idaresinde neferen 35 nUfus ve 800 akça vergi hasılı ol-
duğu kaydedilen mezkur cemaatın48 , 20 Zilk:a'de 1022(1 Ocak 1614)! ,. 
de, Karaman civarına kadar gelerek, burada yayladığı ve kışla-
dığı;- reaya ile berayaya zarar verdiğinden, kadimi yaylak yer

. leri olan Rum vilayetine ve kışlak yerleri olan Şam'a gönderil-
A A 

meleri huau.a-wıda, bahis konusu tarihde Karaman Beylerbeyi ile 
sair aancak-beylerine·htikUmler gönderildiği görillmektedir49 • 

A A A 

1644'de perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde bulu-
nan ve "Hacı 1 1 u" ismiyle de anılan cemaatin, 4 b.ane ntifu

aa malik olan grubunun mer'a resmi vermekle mUkellef tutulduğu; 
Kara Gündüz Kethuda idaresiııde olan 25 çift nüfus i~e Ali Ket-· 
huda idaresinde bulunan 15 çift ntifuau olan grubunun iae,çift 
resmi ve dönüm resminden muaf olduğu kaydedilmiştir50 • 
---------------~----
45~ BA,MAD,nro6159,s.179. 
46- BA,TD,nr.262,e.42,49-51,61. 
47- BA,TD,nro604,s.169-170. 
48- Tap;:-Kadastro,Evkaf,nr.2174,4b-5a. 
49- ATA,s.69o 
50- BA,M!Q,nr.6159,a.181,188Q 



Ağa l u Cemaati ı 1548 tarihli defterde ismine 
tesadüf edilemeyen ve 1583 tarihli defterde Ağça-Koyunlu kabı-. 
lesinden olduğu zikredilen Ağalu cemaati, kendisine bağlı bazı 

· mahallelerden teşekkUl etmekteydi. Bunlardan 3 mUcerred, 4 mti
zevvec nüfusu "Ayva t l u mahalle a i"ni; 34 milcerred, 
6) mtizevvec nüfusu "K. a r a - H a c ı l u m a h a l· l e a i"ni; 
l imam, 34 mUcerred, 57 müzevvec nüfusu 11 K araca l u m a -
ha 1 le B i"ni; 2 mUcerred, 30 mUzevvec nilfusu "Çağatay'.. 
l u m aha 1 le a i"ni; 2 imam, 61 mücerred, 97 mUzevvec 

A 

nüfusu "K ı 1 ı n ç c ı m aha 11 es i"ni; ı muaf, l imam, 
30 milzevvec, 33 mücerred nüfusu "Zağ al l u m aha 1 le
s i"ni; 1 imam, 6 mUcerred, 16 mUzevvec nüfusu "Saru 1 ar 

A A 

mahalle s i"ni teşkıl etmekde ve bu mahallelerin vergi ha-
aılı,8340 akçadan müteşekkil bulunmakda idi51 • 1630-31 tarihinde 
neferen 96 nüfus ve l 7. 993 adet koyun ile İbrahim Kethuda ida·
resinde bulunan cemaatin, bu cemaate bağlı olarak neferen J 
nüfusu "E a e d l U m a _h a l l e s i"ni; neferen 4 ntifuau 

, A 

"Kara - Çoban m -ah al le s· i"ni ve neferen 12 nüfu-
su da "Keçi l U mahalle a i"ni meydana getiriyordu52• 
1641-42 1 de yine Ağça-Koyun~u kabilesinden olduğu zikredilen ve 
Ağça-Koywılu nahiyesine bağlı SUltiklU yurdunda. yayladığından, 

1200 akça yaylak resmi verro1 cemaatin, Hacı İbrahim Kethuda ida
resinde bu~unduğu ve 228 hane nü1us, 21.447 adet koyun ile 249 
adet dev~ye sahip olan kolunun, ağnam resme ve mer'a resmi; 9 
ha.ne nüfusa sahip olan kolunun ise mer'a resmi verdiği kayde
dilmiştir53. 

A ~ ç a - Ahmed 1 U Cemaat 1: İs~ine sadece 
1583 tarihli defterde rastlanan cemaatin, mezkur tarihde 8 mü-

A A 

zevvec nüfus ile 49 akça vergi hasılına malik olduğu kaydedil-
miştir54. 
---~------~---------
51- BA,~,nr.604,s.94-99. 
52- BA MAD nr.14679,a.114-117,244. ,_, 
53- BA,MAD,nr.6159,s.56-57,100. 
54- BA,!J2,nr.604,a.225-226. 



; 

"' 
Ağ ç a - İn 1 U Cemaati: İsmine sadece 1583 

tarihinde rastlanan ve bu tarihde l mUcerred, 7 mUzevveo nUfua 
ve 64 akça vergi hasılı olan Ağça-İnlU cemaatinin, Yeni-il na
hiyesinde ana yol üzerinde bulunan "F e ı ek din - Hanı" 

A A ' 

ismiyle marüf derbentle, derbendci tayin edilerek, derbendi koru-
mayı ve şenlendirmeyi taahhüt ettiği, derbend yakınında ziraat
le meşgul olduğu ve l/10 öştir vermekle mUkellef tutulduğu bel~r
tilmektedir~5 

Ağ ç a - Koyun 1 u Cemaati: 1548 tarihli 
defterde nüfusu tesb~t edilemeyen ve vakıf müllıakatından olan 
Taşlu-Öyük, Bel-Çıkdı ile Ktirtün yurdlarında yayladığından,ver
gisini vakfa verdiği kaydedilen cemaat1n56 , 1583 tarihinde, ne
feren 4 nüfusa malik olarak, Çal-Yakub köyünde ziraatçilik yap
tığı ve dönüm I'tH:mıi verdiği görUlmektedir57 • 16J0-Jl' de uüfueu 
hakkında bir kayda tesadüf edilememesine rağmen, mer'a v~ ağnam 
resminin 8.000 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği be
lirtilmektedir58. 1641-42'de ise, Halil Kethuda idaresinde 175 
hane nüfus, 11.239 adet koyun ile 470 adet dev~ye sahip olan 
ve Ağça-Koyunlu nahiyesine bağlı Bel-Çıkdı ve KUrtUn yurdlaı"in
da yayladığından, J60 akça yaylak resmi ver~n,cemaatin59 ,1647•
de Hacı İbrahim Kethuda idaresinde bulunduğu ve bu t.arihde 166; 
1648 1 de 294,5 riyal gur~·bakayası olduğu zikredilmiştir60 • 
1101(1690) 1 de cemaat mensuplarından 150 nefer askerin, Behram 
-oğlu İsmail Bey, Keçeli-qğlu Mualu Bey, Arzman-oğlu Hacı Murad 
Kethuda ve Yeni-oba Kethudası Ahmed Kethuda idaresinde Avusturya 

61 
seferine katı;ı.maaı emredilmiştir • 
----------------~-~-
1 

55- BA,TD,iır.604,s.227. 

56- BA,1']2,nr.262,a.42-43. 
57- BA,!12,nr.604,s.258. 
58- BA,~,nr.14679,a.227. 
59- BA,MAD,nr.6159,a.57-~8,100. 
60- TSMA,De.4166,a.l. 
61- ATA,s.83. 



Ağ çal u Cemaati: 1548 tarilıinde neferen 4 ,. .. ,.. ,.. 
n~fua ile Gokaven-Hiaarı yurdunda hem oturan ve hem de yaylayan 
Ağçalu cemaati, vakfa yaylak resmi ve koru resmi vermekle mü
kellef tutulmuştu62 • 1583 1 de 5 mUcerred, ıo müzevvec nUfus ve 
73 akça vergi hasılına malik olan cemaatin63 , 1630-31 tarihinde, 
Sultan Kethuda idaresinde nefaren 3 nUfusa ve 410 adet koyuna 
uahip olduğu kaydedilmiştir64 • 1641-42 tarihinde, 3 hane nilfua

1 

ve 205 adet koyunu olan cemaat mensuplarının, Bozok nahiyesine 
,.. "' . 

tabi olup, Bozok kabılelerinin yaylakçılık yaptığı Yosun-Pınarı 
yurdunu 25 ve Kan-Viranı yurdunu 35 eaedı guruş mukabilinde 
yayladığı, fakat tahrir esnasında cemuat mensuplarının mezkur 
yurdlarda bulunmadığı belirtilmektedir; 1644'de ise iki grup 
halinde Ekinci nahiyesinde bulunduğu görUlen Ağçalu cemaatinin, 
4 hane nüfus ile perişan ve perakende bir halde bulunan kolunun, 
mer•a resmi verdiği ve Gilğercinlik'de kışladığı; 5 çift nüfusu 
olan diğer kolunun da, çift ve dönüm resminden muaf tutulduğu 
zikredilmekted1r65. 

A A 

Aha en - Gazi 1 U Cemaati: 1548 tarihinde 
A • A 

neferen 5 nüfus ile Ak-In yurdunda hem yaylayıp, hem de ziraat-
,.. 66 A 

çilik yapan Ahsen-GazilU cemaatinin , 1583 tarihli defterde; 
2 mücerred, 10 müzevvec nüfusa v~ 61 akça ver~i hasılına malik 
olduğu görUlmektedır67 • 

Ali - Fakihi il Cemaati: 1548 tarihli def
terde ismine tesadtif edilememesine rağJnen, 1583 tarihli defter-
---------~------~---

462- BA,TD,nr.262,a.50. -
63- BA,!Q,nr.604,s.229-230. 
64- BA,IıJIAD-,nr.14679, s. 52,241. 
6"5- BA,~,nr.6159,a.26,102,179,ıss. 

66- BA,TD,nr.262,s.64. 
67- BA,~,nr.604,s.220. 



de, Kulu Kethuda idaresinde 1 kethuda, 1 imam, 28 milcerred, 31 
müzevvec nUfusa ve 105 akça vergi hasılına malik olduğu belir
tilen bu cemaat, aslen Diyarbe,kir reayasından olduğu halde, 
beş-altı seneden beri Yeni-il'de vakıf toprağında yayladığın-

,,.. ,.. 
dan ve tahrır. esnasında Yeni-il'de hazır bulunduğundan deftere 

A 68 A A A . 

dahil edilmiştir. 1597 tarihinde, yine Kulu Kethuda idaresinde 
A . A 69 

olan cemaatin, neferen 60 nUfuau ve 1200 akça vergi hasılı ; 
1630-Jl'de Hızır Kethuda idaresinde neferen 38 ntifusu ve 11.928 
adet koyunu vardı70 • 1641-42'de ise, 32 hane nUfua ve 3361 adet 

A A 

koyunu olan ve mer•a ile ağnam resmi veren Ali-FakihlU cemaati-
nin, 1644'de perakende ve perişan bir halde, Şark-Pare-i Kebır 

A A A A 

ve Sagır nahiyesinde bulunduğu ve 7 bennak, neferen 37 nUfua 
ile 12.414 adet koyuna malik olduğu zikredilmektedir71 • 

A 1 tun - Taş 1 u Cemaati: 1583 tarihinde 
A A 

10 mücerred, 37 mUzevvec nlifus ve 314 akça vergi hasılı olan ve 
Timu.r-ili 1nde kışlayıp, Elbistan toprağında yaylayan cemaatin72 , 

A ' A "' A 

1644'de perakende ve perişan bir halde, Ekinci nahiyesine tabi 
olan cemaatler içinde 13 hane ntifua ile 240 adet koyuna malik 
olar~k, mer' a resmi verdiği ve mezkur ta.rihdeJ 11 A:·: ı t u n - T a ş" 

· ismiyle kaydedildiği görülmektedir73 • 

Anama s 1 u Cemaati ı 1548 tarihinde neferen 
15 nüfusu olan cemaatin74, 1583'de ziraatçilik yapan ve "BU -
----------~~--------
68- BA,1]2,nr.604,s.154-155. 
69- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,Sb. 
70- BA,MAD,nr.14679,a.98-99,243. . -
71-'BA,~,nr.6159,a.52,168. 
72-_BA,!.Q,nr.604,s.200. 
73- BA,~,nr.6159,s.183. 
74- BA,TD,nr.262,a.60. 



-

y ilk - İsken der l U" ismiyle de anılan kolu, l sipahi, 
41 mUcerred, 70 mUzevvec ntifuaa; yaylakçılık yapan ve Kubad Ket-

A A A 

huda idaresinde bulunan kolu ise, ı kethuda, 20 mUcerred, 30 · 
mtizevve·c nilfuaa malik olup, toplam vergi hasılları 4487 akçadan 

. ibaret idi75 • 1630-Jl'de Şahverdi Kethuda idaresinde olan kolu
nun neferen 71; Ömer Kethuda idaresinde olan ko~unwı neferen 17 
ve "Ovacık - An· ama a ı u a u" ismiyle de anılıp, Hacı 

, A A A 

Hızır Kethuda idaresinde olan kolwnm iae, neferen 12 nilfusa 
ve 924 adet koyuna malik bulunduğu ve mer•a ile ağnam resmleri
nin 700 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği zikredildi
ği gibi, nüfusu tesbit edilemeyen ve Kara Mehmed Kethuda idare
sinde bulunan diğer bir kolunun ise, mer•a ile ağnam resminin 
700 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği görülmektedir76 • 
1641-42 tarihinde, Kara Mehmed ve Taycılar idaresinde, 28 hane 
nüfus, 868~~ adet koyun ve 90 adet deveye malik olan ve deve r~s-

A A 

mi olarak 20 adet deve veren kolu ile Hacı Bozan Kethuda idare-
.... A I A 

sinde 5 hane nüfus, 1351 adet koyun ve 19 deveye sahip olan ve 
' ~ 

dev~ resmi olarak 5 adet deve veren kolunun, Tonua nahiyesine 
bağlı Kızıl-GedUk yurdund·a yaylayarak, 640 akça yaylak resmi 
verdiği belirtildiği gibi, 1644'de perişan ve perakende bir hal
de Ekinci :'.lahiyesinde 11B u· y U k - İ s k e n d e r l U" ismiyle 
de anılıp, 36 çift nUfuau olanlarının da, çift 'resmi ve dönüm 
resminden muaf tutulduğu zikredilmektedir77 • 1641-42'de Hacı 
Bozan Kethııd.a. idaresinde bulunan.ve 1648'de "Ha o ı - Bozan 
A n a m a nl u s u" ismiyle kaydedilen kolwı, 200 riyal gu.ruş 
baka.yaya; 1:ara Mehmed' e tabi olan kolun ise, 1647' de 60; 1648 1 de 

- '' ,.. ""ı k ka d 1m 78 de ~)83 riyul guruş bakayaya ma i olduğu y edi iştir • ---·- ,... ________________ ... 
• 
75- BA,!!2,nr.604,s.134-135. 
76- BA,MAD.nr.14679,s.18,J0,63-64,227,240. 
77- BA,MAD,nr.6159,s.20,101,187. 
78- TSMA,De.4166,s.l-2. 



Anama s 1 u - Afşar ı cemaati ı İsmine sa
dece 1641-42 tarihli defterde rastlanan v~ bu tarih.de hangi ta
ifeden olduğu zikredilmemesine rağmen, Dulkadırlı taifesinden 
Koyunlu-Elçi ~eme.ati ile birlikde tahrir edildiğinden, Dulkadır-

,.. A A A 

lı taifesine bağlı cemaatler arasına aldığımız bu cemaatin,nUfu-
au teabi t edilemediği r·alde, Ağça-Koyunlu nahiyesine tabi Kara 

-Durak yurdunu, Koyunlu-Elçi c-emaati ile birlikde yayladığı gö
rülmektedir 79. 

A A A 

Ara b 1 u Cem u ati: 1548 tarihinde Cerid kabı~ 
lesinden olduğu belirtilen bu cemaat, neferen 37 nüfusa sahip 
olarak, vakfa tabi Uç-Alan yurdunda yaylakçılık yapmakda ve yay
lak resmi ile koru resmi vermekde idi8o. 1583 tarihinde Pir Veli 
Kethuda idaresinde olan ceruacıtin, 11 mUcerred, 36 müzevvec nU-

A ,.. Hl 
fusu ve 2084 akça vergi hasılı vardı. 

A r i f ,·l ti C e m a. a t i : 1583 tarihinde l imam, 16 
A A A A 

müzevvec nüfusa ve 250 akça vergi hasılına sahip olarak, havaas-ı 
htimayun reayasından olan bu cemaat, vakıf kaydedilen Tekfur-Kal'a 

· mezraasında ziraat yapmakda ve vergilerini vakfa vermekde idi
ler82. 1644'de perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde 

A A 

bulunan ve 6 çift nüfusu olan cemaatin, çift resmi ile dönUm 
resminden muaf tutulduğu belirtilmektedir83• 

At 1 u - Han 1 u Cemaat 1: 1583 tarihli def
terde, 1 mUcerred, 8 müzevvec nilfus ile 47,5 akça vergi hası-

79- BA,MAD,nr.6I59,s.ıoo. 

so~ BA,!],nr.262,s.44,57. 
81- BA,!Q,nr.604,s.204-205. 
82- BA,TD,nr.604,s.201. 
83- BA,!eJ2,nr.6159,a.186. 
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lına malik bulunan cema.atin84, 1641-42'de "At l U·- Ha. n l u 
E l ç 1 11 ismiyle kaydedildiği ve 18 hane nüfusa sahip olarak,· 
Ağça-Koyunlu nahiyesine tabi Kara-Durak yurdunu 150 akça muka-_ 

bilinde yayladığı ve deve resmi için J adet deve verdiği görUl
mektedir85. 

Avcı Cemaati: 1583 tarihinde Yakub Kethuda 
..... ,,. ,,. 

idaresinde l kethuda, l imam, 19 milcerred, 43 müzevvec nüfus 
ve 260 akça vergi hasılı olan ve GUğercinlik'e bağlı ÖyUk kö
yünde sakin bulunan cemaatin86 , 1597~de Kara Mustafa Kethuda 
idaresinde neferen 90 nUfua ve 1800 akça vergi hasılına malik 
olduğu kaydedilmiştir87 • 1641-42 tarihinde, 59 hane nüfus ile 
Kara Kethuda idaresinde olan cemaatin, 1644'de perakende ve pe
rişan bir halde, Şark-Pare-i Kebir ve Sagir nahiyesinde, 6 b~n-,,. ,,. 
nak, neferen 47 nilfusu ve 14.703 adet koyunu olan grubunun Meh-

,,. A 1 A " A med Kethuda ve yine perakende ve perişan bir halde Ekinci nahi-
yesinde bulunan ve Güğerc~nlik'de kışlayan diğer bir gurubunun
da, J hane nüfusa malik olarak, ·Yakublulu idaresinde bulunduğu 
zikredil~ektedir88• 

A y d ı m C e m a a t i ı Ziraatle nıeş'gul olan ve 1583 
tarihinde 19 mUcerred, 25 nıtizevvec ntifuau ve 927 akça vergi 
hasılı oldµğu kaydedilen bu cemaat89 , 1644'de perakende ve pe
rişan bir halde Abdurrahman Kethuda idaret3inde, 14 hane nüfus 
ve 220 adet koyun ile Ekinci nahiyesinde bulunuyordu90 • 
---~----------------
84- BA,,!!2,nr.604,s.225. 
85- BA,~,nr.6159,a.16,lOO. 

186- BA,.'!'],nr.604,a.15-16. 
87- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,lla-llb. 
88- BA,IVIAD,nr.6159,s.74-75,164,181. 
89- BA,,!!2,nr.604,s.208. 
90- BA,Mlil2,nr.6159,s.l8J. 



-----

AY r U. - Dam 1 u Cemaati ı 1548 tarihinde ne
feren 2 nüfus ile Sakçaluca yurdunda yaylayan ve Yasaı-Hiaar 
mezraasında ziraatçilik yapan cemaatin91 , l583'de 1 kethuda.12· 
mUcerred, 31 müzevvec nüfus ve 181 akça vergi haaılına sahip 
olan kolu, Bağluca Kethuda idaresinde; l ağma, 1 imam, 7 mU
ce~red, 40 mUzevvec nUfua ve 191,5 akça.vergi hasılı olan diğer 
bir -kolu da, Kamaş Kethuda idaresinde ziraatçilik yapmakda idi9~ 
1644 tarihinde, perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiye-

1 

sinde bulunan cemaatin Uç kola ayrıldığı görülmektedir. Bunlar
dan Kulu Halil Kethude. idaresinde bulunan ko.lun, 2 hane; çift 
resmi ve dönUm resminden muaf olup, Cafer Kethuda idaresinde 
bulunan kolun, 25 çift ntifuaa ve kimin idaresinde bulunduğu kay
dedilmeyen kolurı ise, 20 çift nüfusa malik olduğu zikredilmekte
dir93 •. 

Bağda d Cemaati: İsmine sadece 1644 tarihin
de rastlanan ve bu tarihde hangi taifeden olduğu belirtilmeme
sine rağmen, Dulkadırlı taifesinden Sığırlu-Elçi cemaatine tabi 

A V A 

olduğu için, Dulkadırlı taifesine baglı cemaatler arasına aldı-
ğımız Bağdad cemaati, 4 hane ntifusa sahip olarak, perakende ve 
perişan bir halde Ekinci nahiyesinde bulunuyordu94. 

Bahri - Afşar ı Cemaati: 1630-31 tarihin
de, Osman Bahri Kethuda idaresinde, neferen 89 nüfus ve 19.948 

A v A 

adet koyuna sahip olan ve mer'a ile agnam resmi 1300 riyal gu-
A 95 A 

ruş mukabilinde mukataaya verilen cemaatin , , bu tarilıde hangi 
taifeden olduğu zikredilmemesine rağınen, 158.J'da Bahri Kethuda 

1
idaresindeki Bidil-Afşarı· cemaatinden _ayrılarak~G .d.aha sonraki 
tarihlerde ismini bu kethudadan almış olabileceği göz önüne 
alındığından, Dulkadırlı taifesine tabi cemaatler arasına alın-
~-------------------
91- BA,!Q,nr.262,a.62. 
92- BA,TD,nr.604,e.220,226. 
93- BA,~D,nr.6159,a.18J,l86-188. 
94- BA,MAD,nr.6159,a.184. 
95- BA,MAD,nr.14679,a.37-39,225,240° 

- A 

96- Bk. a. 171 , "Bidil-Afşarı cemaati". 



mıştır. 1641-42'de ise, Mehıned Kethuda idaresinde 158 hane nüfus, 
14.175 adet koyun ve 158 adet deve ile Bozok nahiyesine tabi 
Kızıl-Çö~en yurdunu yayladığından, 1280 akça yaylak resmi ve 
deve resmi olarak da, 31 adet deve verdiği belirtilen Bahri-Af
şarı cema.atinin97 , 1648' de Mahmud Kethuda idaresilıde 188, 5 ri
yal guruş bakayası vardı98 • 

B a 1 ı Cemaati: 1548 tarihinde neferen 23 nilftla 
ile, Mühür-Kulak mezraasında ziraat yapan ve Hatun-Pınarı yur
dunda yaylayan Balı cematiti, vakfa 3 sikke filori koru resmi 
veriyordu99 • 1583 tarihinde iki grup halinde Yeni-il'de bulunan 
cemaatin, 38 mUcerred, 92 müzevvec nüfusu ve 671 akça vergi ha
sılı olduğu belirtilen grubunun, IVlancılık'daki Mühür-Kulak mez
raasında zira.at yaptığından, "B a 1 i - i M ti h ti r - K u -
1 ak" ismiyle de anıldığı; 8 mücerred, 25 müzevvec nüfusu ve 
256 akça vergi hasılı olduğu belirtilen diğer bir grubwıun ise, 

A A " 100 63 Baş-Viran mezraasında ziraat yaptıgı zikredilmektedir • 1 O 
A A 

-31' de "B a 1 ı - i M U h U r - K u 1 a k" ismiyle kaydedilen ve 
neferen 1 nilfua ile ~O t:1det koyunu olduğu görtilen Ct:,maatiıılOl, 
1641-42' de nüruau ve kimin idaresinde bulunduğu tesbi t edileme~ 
diği halde, Mı;ıncılık'a tabi Uatun-Pınarı y'Ul'dunu, 180 akça mu
kabilinde yayladığı, 1644'de ise, perakende ve perişan bir du
rumda, Ekinci nahiyesinde muht_elif gruplara ayrıldığı aı"'llaşıl
maktadır. Bu gruplardan Hacı İsa Ketlıuda idaresinde olan grubu, 
6 ha.ne; Karlu Kethuda idaresinde olan grubu, 5 hane; çift resmi 

A A 

ve dönüm resminden muaf olup, "B a 1 ı - i MU h tir - K u -
A A 

ı ak" ismiylo bilinen grubu, 17 çift ve Silleymwı Kethuda idare-

sinde olan grubu da, 14 çift nüfusa ınalikti102 • 
~-------------------
97- BA,MAD,nr.6159,s.43-44,102. 
98- TSMA,De.4166,a.lo 
~9- BA,!Q,nr.262,s.42,63. 

100- BA TD nr.604,s.79-B0,21U. ,_, ,. 

101- BA,MAD,nr.14679,s.J0,240. 
102- BA, IVIAD, nr. 6159, a. 99, 18.3, 185, 1H7 • 
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Barak Cemaati ı Tapu-tahrir defterlerinde Ce~ 
A 

rid kabıleainden olduğu kaydedilen ve ismi bazan "Barak l u" 

olarak da zikredilen bu cemaatin, 1548 tarihinde neferen 48 nüfu
su, Kara-Göl yurdunda yaylayıp-kışlamakda ve vakfa, 990 akça 
koru resmi vermekteydilO). 1583 tarihinde yaylakçı olarak kay
dedilen mezkur cemaatin, 78 milcerred, 119 mUzevvec nüfusu ve 

=· 15 • 350 akça ve~gi hasılı vardı l04• 1630-31' de Hacı İnal Kethuda 
idaresinde neferen.198 nUfuau ve 89.264 adet koyunu olup, mer•a' 
ile a~am resmi, 3.000 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril
mışt1105. 1641-42'de ise, yine Hacı İnal Kethuda idaresinde bulu-

·nup, Kızıl-Gedük yurdunu 990 akça mukabilindt, yaylayan cemaatin, 
~ A A 

182 hane ntifusa, 40.894 adet koyuna ve 395 adet deveye malik ol-
duğu ve deve resmi ola~ak, 150 adet deve verdiği görUlmektedir10~ 

~ 

Cemaat mensuplarından 50 nefer askerin Arab Osman-oğlu Muharrem 
Bey idaresinde, 1101(1690)'de Avusturya seferine katılması emro
lunduğu gibi107 , 21 Ocak 169l'de de, Arab aşiretlerinin istila 
ve şekavetlerine sed olması maksadiyle, cemtiatin Fırat nehrine 

A ~ 

karışan Belih nehri kenarındaki Akça-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rak-
,, A A V 108 ka'ya kadar olan yerlere iskana memur oı~ugu anlaşılmaktadır • 

Baz 1 amaç Cemaati: 1630-31 tarihinde Laffesi 
zikredilmeksizin, neferen 22 nUfusa sahip olan109 ve 1641-42'de 
Dulkadırlı taifesinden Reyhanlu cemaatine tab~ olduğu için,Dul
kadırlı taifesine bağlı cemaatler arasına aldığımız bu cemaatin, 
mezkur tarihde, perakende bir halde, 35 hane nüfusa ve 2300 adet 
koyuna malik olduğu ve mer'a ile ağnam resminin Reyhanlu,Y~ğlı~ 
Ceridi ve Kara-SUleymanlu ceıuaatlerinin mer I a Vd ağrıam ret::Jıniyle 
birlikd~ 1000 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği kayde-
• . 

dilmi tirllO. ~----~--------------
103- BA,!Q,nr.262,a.44,57-58. 
104- BA,_TI2,nr.604,a.6J-65. 
105- BA,~,nr.14679,s.2-5,224,245. 
106- BA,MAD,nr.6159,a.5-6,98. 

107- ATA,a.8.3. 
108- C.Orhonlu,Aşıretleri iskan teşebbüsil,s.55-57. 
109- BA,MAD,nr.14679,s.45. 
110- BA,MAD,nr.6159,a.81. 
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Behram - Gazi 1 ü Cemaati: İsmine sadece 
..... 

1583 tarihli defterde rastlanan ve mezkur tar:ihde ziraatla meş-
gul olduğu kaydedilen cemaatin, 8 mUcerred, 14 milzevvec nüfusa 
ve 162 akça vergi ha.sılına sahip olduğu görülnıektedir111 • 

Be Y c eğ iz 1 i Cemaati: 1597 tarihinde Kubad 
Mehmed Kethuda idaresinde neferen 322 nUfua ve 6660 akça vergi 
hasılı olan cemaatin, kenç.i'sine tabi olup, Uğurlu Kethuda. idare..!. 
sinde bulunan "Ahmed l i m aha ı ı es i"nin neferen 51 
nüfus ve 912 akça vergi haaılı; Şahverdi Kethuda idaresinde bulu
nan "K ı 1 l ı - Ket huda mahalle a i"nin neferen 
31 nüfus ve 620 akça vergi hasılı; Ali Kethuda idaresinde bulu
nan "K u b a. d m a h a l l e a i"nin neferen JJ nilfus ve 660 
akça vergi hasılı; Hüdabende Kethuda idaresinde bulunan "Ok c u-

1 ar mahalle a i"nin neferen .38 ntifua ve 760 akça vergi 
hasılı; Süleyman Kethuda idaresinde_ bulunan "De 1 U celil 
m aha 1 1 es i"nin neferen 40 nUfua ve 800 akça vergi hasılı 
va Sarı SUleyman Kethuda idaresinde bulunan "Saru 1 ar m a
ha l le s i"nin neferen 46 nüfus ve 920 akça vergi hasılı var
dı. Bu arada,yine bahis konusu tarihde aslen Hısn-ı Mansur(Adı
yaman) reayasından olan ve on-beş seneden beri Beyceğizli cema
atiyle birlikde bulmıan grubun iae 9 Seydi Ali Kethuda idaresinde 
neferen 39 ntifuaa; kimin idaresinde olduğu.belirtilmeyen grubun 
da neferen 6 nUfuaa malik olduğu; vergilerinin Bayceğizli cemaati 
ile beraber zabt edildiği ve halen Ruha(Urfa) kazasının Harran 

A A · 112 6 AA . nahiyesinde sakin bulunduğu kaydedilmiştir • l 44'de Pırı Meh-
"" A A A A med Kethuda idaresinde, perak~ıde ve perişan bir halde Şark-Pa-

re-1 Kebir ve Sagi.r nahıı.{eaende, 2 benniik, neferen a·nufUB ve 
6680 adet koyuna sahipti 13• · 
---------------~--~-
111- BA,1Q,.nr.604,s.220-221. 
112- Tapu-Kadastro,.Evkaf,nr.2174,lb-4b. 
113- BA,~,nr.6159,s.169. 



B 8 Y don 1 u Cemaati ı 1548 tarihli tapu defte
rine göre, neferen 5 ntifuaa sahip olan ve BUyilk Kara-Pınar yur-

,,.. A A 

dwıda DanişmendlU cemaati ile beraber yaylakçılık yapan bu cema-
_at, ~ynı cemaatle birlikde, vakfa 990 akç~ koru resmi veriyor
du114: 1583 tarihinde ise, 6 mUcerred, 18 müzevveo nüfusa ve 92 
akça vergi hasılıı-ıa malik olarak, ziraatçilik yapmakda idi~15• 
16J0-3l'de neferen 3 nüfusu ve 1378 adet koyı.ıq.u olan Beydonlu ce
maatinin116, 1641-42' de 50 hane nüfusu olduğu;· 1644' de 7 çift i 

nüfus ile,perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde bu
lunarak, çift resmi ve dönüm resminden muaf tutulduğu beliriilmşk
tedir117. 

Beyte mil r 1 ti Cem e. ati: İsmine sadece 1548 
ta.rib.inde tesadüf edilen cemaatin, bu tarihde 6 n·eferen 6 nüfus 

ile Aydım köyünde ziraat yaptığı kaydedilmiştir~18 

B idi 1 - Afşar ı Cemaati: 1583 tarihinde 
A ;ı. .---. A 

iki grup halinde bulunan cemaatin, Bahri Kethuda idttresinde yay-
layan kolurnm, 1 kethuda, 2 duacı, 78 mUcerred, 179 ınüz~vvec nü
fus ve Receb Kethuda idaresindeki Taifı-Afşarı ile Erindi Kethu
da idaresindeki Afşar ve Gazlu cemaatlerinin vergi haaıliyle bir
likde 32.126 akça vergi hasılına; Gökçe Hacı Kethuda idaresinde 
bulunan kolunun ise, 27 mücerred, 53 müzevvec nüfus ve 2540 akça 

vergi hasılına malik olduğu görUlmektedir119 • C~ınaatin diğer def
terlerde ismine tesadüf edilememesine rali;ınen, Yeni-il' in dağıl
ması üzerine batıya doğru göç ederek, Ankara'nın Bala kazası da
hilindeki bazı yerleri kendisine yurd tuttuğu ve hatta yine An
kara'd.a Muğan gölü yakınınd&ki bir yere kendi adını verdiği an
laşılmaktadır120. 

f -~------------------

114- BA,TD,nr.262,s.42,49. 
115- BA,TD,nr.604,s.215. 
116~ BA,~,nr.14679,s.47. 
117- BA,~,nr.6159,s.59,187. 
118- BA,TD,nr.262,a.64. 
119- BA,TD,nr.604,s.16J-166,170-171. 
120- F.Sümer,Oğuzlar,a.277• 



B on Bu z(J~) Cemaati ı 1548 tarihinde neferen 
21 nüfusu olan cemaatin, eşkincU olan ve avarız-ı divaniyye ile 
tekalif-i örfiyyeden muaf tutulan neferen 11 nüfusu, vakıf olan 

Sakçaluca yurdunda yaylakçılık-ve Yassı-Hisar mezraasında ziraat
çilik yaptığı gibi, yine eşkincU olan ve avarız-ı divaniyye ile 
. A 

tekalif-i örfiyyeden muaf tutulan neferen 10 nUfusu da, herhangi 
bir a~fer vukuunda, birer mükemmel ve mUsellah eşkinoU göndermek 
mecburiyet inde idil·er121• l 583 tarihli defterde_, Davud Kethuda 1 

idaresinde 1 kethuda, 19 ınUcerred, 41 mUzevveo nUfus ve 405 akça 
A A A 

vergi hasılına malik olan grubunun, ziraatla uğraştığı, yirmi se-
nedir Ağça-Koyunlu cemaati ile beraber yaşadığı ve Ağça-KoyW1lu'
dan olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan, yine aynı tarilıde 

_,, A AA AA A 

· - havaas-ı hümayun r~ayasından olan ve neferen 29 nüfus ile, vakfa 
A A A A 

ait arazide ziTaat ettiği için, her haneden altışar akça dönüm 
A A A A 

resmi _veren diğer bir gurubunun ise, hasılının havass-ı htimayuna. 
dahil edildiği zikredilmektedir122• 

Boynu - Yoğun 1 u Cemaati: 1548 tarihli 
tapu defterine göre, neferen 3 nüfusa sahip olarak, KUçtik-Dokuz
cu.k: ile Dokuzcuk-Boğazı yurdlarında yaylayan ve vakfa yaylak res-

• A 

minden başka, 990 akça da koru reami veren cemaat mensuplarının, 
büytik bir kısmının tahrir esnasında Yeni-il sınırında kaldığı ve ... 
daha önceki senelerde vakfa 45 adet koyuıı, yani 1485 akça koru 
resmi vermekle mükellef tutulduğu kaydedilmiştir123 • 1583 tari
hinde, Mancılık köyüne bağlı Dokuz Hüseyin-i Sagi.r yurdunda yay
lakçılık yapan cemaatin, 1 kethuda, 28 mücerred, 46 müzevvec nüfu-

A A A ... 

su olan grubunun Mehmed Kethuda; 3 mUstahık-i tımar, 25 mücerred, 
39 müzevvec nüfusu olan grubunun Hacı İbrahim Kethuda; 29 milcer-

• A A 

red, 44 müzevvec nilfusu olan grubunllll Hasan K.ethuda ve 8 milcer-
red, 44 mtizevvec nUfuau olan grubwı~ da, Kara Ümmet Kethuda ida
resinde bulm1duğu ve toplam vergi hasıllarının 14.694 akçadan 

124 6 A müteşekkil olduğu görülmektedir • 1 30-Jl'de mer•a ve ağnam . 
--------------~-----
121- BA~1Q,nr.262,s.4J,61,65. 
122- BA,1],nr.604,s.75-77• 
123- BA,~,nr. 262, s. 42., 49 • 
124- BA,_TI2,nr.604,a.31~34. 



resminin 900 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği zikre
dilen Boynu-Yoğunlu cemaatinin, neferen 72 nUfus ve 66.614 adet 
koyunu olan kolunun İsmail Kethuda; neferen 77 nUfus ve 39.279 
adet koyunu olan kolunun Pirli Kethuda; neferen 57 nUfus ve 
26.197 adet koyunu olan kolunun HUseyin Kethuda ve neferen 37 
nUfus ile 33.686 adet koyunu olan kolunun ise, Veli Kethuda ida
resinde bulunduğu anlaşılmaktadır125. 1641-42 tarihli defterde,, 

A ,,._ A 

Mancılık nah1Yeaine tabi Dokuzcuk-ı Sagır -yurdunu yayladığından, 
990 akça yaylak.resmi verdiği zikredilen cemaatin, deve resmi 
için 36 adet deve veren ve Kara Hızır Mehmed Kethuda idare.sinde 
olan grubunun·70 hane nüfusu, 10.557 adet koyunu, 94 adet devo~ 
si; deve resmi için 32 adet deve veren ve Uveys Kethuda idare
sinde olan grubunwı 92 hane nUfusu, 15.369 adet koyunu, 177 
adet devesi;-, deve resmi için 7 adet deve veren ve HUseyin Kethu-
_ da idaresinde olan grubunun da, 49 hane nüfusu, 8668 adet koyunu 
ve 44 adet devesi vardı126 • 1647·-•Ve 1648 tarihlerinde Rum vila
yetinde, yine muhtelif kollara ayrıldığı görUlen bahis konusu· 
cemaatin, 1648'de 299,5 riyal guruş bakayası olan kolwıun Kulak
sız Kethuda; 16481 de 558 riyal guruş bakayaa. olan kolunun tlveyu· 
Kethudaı~-l647'de 38 riyal guruş ve l648'de 290,5 riyal guruş 
bakayası olan kolunun ise, Yunus Kethuda idaree,inde olduğu kay
dedilmektedir127. 

,. ,.. ,.. 
Boz - Atı u Cemaati ı 1583 tarihinde 4 mUoer~ 

A A A A 

redi ·5 müzevveo nUfua ve 77,5 vergi haaılına malik olan oemaa- · 
tin 28 , 1644 tarihinde 15 hane nU:f'ue ile Ekinci nahiyesinde pe
rakende ve perişan bir halde bulunduğuı Ayıntab kazis:ı.na tabi 
Kara-Diken ve Kız:ı.l-lU.sar mevkiilerinde kışladığı bel1rtilmek
tedir129. 

----------~---------
125- BA,~,nr.14679,s.14-18,227,244. 
126- BA,M!J2,nr.6159,s.ıo-ı2,99. 

:ı,27- TSMA,De.4166,s.l, 
128- BA,TD,nr.604,s.227, -12~- BA,W,nr,6159,s,178. 



_ Bu 1 ak Cemaati: İsmine sadece 1583 tarihli 
defterde rastlanan ve bu tarihde 30 müzevvec nüfus ile 842 akça 
vergi hasılı olan cemaatin, Aşudi nahiyesinde sakin olarak, zi
raatçilik ve hayvancılık yaptığı zikredilmektedir~JO 

A 

C e 1 al 1 u Cemaati ı 1548 tarihli tapu def-
terinde, neferen 13 nUfus ile Cerid kabilesinden olduğu belir
tilen ve vakıf mUlhakatından Çukur yurdunda yaylakçılık yapan·, ... 
bu cemaat, koru resmi olarak vakfa 264 akça verdiği gibi, yaylak 
resmi vermekle de mükellef tutulmuştu131 • 1583 tarihinde 12 mü
cerred, 34 mtizevvec nilfua ve 684 akça vergi hasılı olan ve Ana
maalu'ya tabi bulunan· cemaat1n132 , 1630-3l'de Taştirnur Kethuda 
idaresinde neferen 17 nüfus ve 4936 adet koyuna malik olarak, 
mer'a ve ağnam resminin 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya 
verildiği belirtilmektedir133• 1641-42 tarihinde Yeni-il nahiye
sine tabi Çukur-Can yurdunu 300 akça mukabilinde yaylayan ve 
deve resmi için 7 adet deve veren Celallu cemaati, bu tarihde 
20 hane nilfuaa, 1300 adet koywıa ve 25 adet deveye134 ; 1647'de 
371 ve 1648'de ise,330 riyal guru.ş baka.yaya aahipt1135• 

Cer i d Cemaati: 1,48 tarih~nde nüfusu tesbit 
edilemeyen ve Oğlan-Fakih yurdunu, Tatar-İlyaalu cemaati ile be
raber Ferid ve Veli Kethuda idaresinde yaylayan bu cemaatin, 
mezkur Tatar-İlyaslu cemaatiyle birlikde vakfa dört sikke filori 
koru resmi vermek üzere deftere kaydedildiği belirtilmektedir136• 

• A 

20 Zilka'de 1022(1 Ocak 1614) tarihinde, Karam~ Beylerbeyi ve 
sair sancak-beylerine gönderilen bir hükUmden anlaşıldığına 
göre, yazın Huın vilayetinde yayla.çiığı ve kışm Şam taraflarında 

i A 

kışladığı belirtilen Cerid cemaatinin, bir kaç seneden beri Ka-
raman taraflarında yayladığı ve kışladığı; reaya ile berayaya 
-------~--------------
130- BA,TD,nr.604,a.323. 
131- BA,.!Q,nr.262,s.44-45. 
132- BA,TD,nr.604,s.207. 
133- BA &n nr.14679,s.88,226,243. ,_, 
134- BA,~,nr.6159,s.19,98. 
135- TSMA,De.4166,s.2. 
136- BA,_!Q,nr.262,s.42,65. 



zararlar verdiği ve bu bakımdan kadimi yaylak ve kışlak mahal
lerine gönderiDneainin ilgililerden istenildiği görillmektedir137• 
1630-31' de nüfusu teabi t edilememesine rağ-pıen, mer' a ile ağnam 
resmi 600 riyal gtiruş mukabilinde mukataaya verilen oemaat1n138, 
1641-42'de 18 hane nüfus ve )O adet koyw-ı ile Karaca-Virwı kö
yünde sakin olan grubunun, "Karaca - Viran Cer i -
d i" ismiyle; 9 hane nüfus ile Kolça-Kend 1 de sakin olan grubu
nun da, "K o 1 ç a - K e n d C e r i d i" ismiyle anıldığı 
ve cemaat menaupl~rının perakende ve perişan bir halde bulunma
sından dolayı\ mer' a ve ağnum resmlerinin Ktiçük-Hacılu, Saclu
Ceri~i, Ulu-BeylU, Yumaklu-Ceridi, Tabanlu-Ceridi, İnal-Ceridi 

ve Urban-Ceritli cemaatlerinin roer'a ve ağnam resmleriyle birlik
de 800 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği anlaşılnıa.k-
t adır139 • 

Cüneyd l U Cemaati: 1548 tarihin~e, neferen 
24 nüfusa malik olan ve ~iınal-DutruwJ yurdu ile Dwrılaluca yurdun
da yaylakçılık, Küllüce-Viran mezrı:ıasındtt da ziraatçilik yapan· 
bu cemaat, ~imal-Dutmuş yurdu için vakfa 1 sikke filori ve Dam
laluca yurdu için vakfa 2 sikke filori koru resmi veriyordu140• 
1583 tarihinde 9 mücerred, 24 ınüzevvec nüfus ve 674 akça vergi 
haaılına141 ; 1630-Jl'de ise, neferen 17 nüfus ve 6575 adet koyu
na sahip bulunan cemaat ın142 , 1641-42' de Saru-İaalu cemaati ile 
beraber Mancılık nahiyesine bağlı buzı yurdları 120 akça muka-

,.. A ... 

bilinde; Bozok nahiyesine tabi olup, .Bozok ka.'bılelerinin yaylak 
mahalli olan Küçük-Köprü yurdunu :Eynıirlü cemaati ile birlikde 
9,5 esedı guruş mukabilinde yayladığı ve 14 hane nüfus ile 
280 adet koyunu olduğu zikredilmektedir; 1644' de perakende ve · 
perişan bir halde, 5 çift nüfus ile Ekinci nahiyesi içinde kay
dedilen cemaatin, çift r(jemi ve dönüm resminden muaf tutulduğu 
--------------------
137- ATA,s.69. 
138- BA,~,nr.14679,s.140. 
139- BA,MAD,nr.6159,s.85. 
140- BA,!,l2,nr.262,s.4J,60-61. 
141- BA,TD,nr.604,s.192. 
142- BA,~,nr.14679,s.35,240. 



belirtilmektedir143• 1648'de Rum vilayetinde bulunduğu görülen 
mezkur cemaatin, 110,5 riyal guru.ş bakayaaı ·vardı144. 

Çağır g an 1 u Cemaati: 1548 tarihinde ne
feren 45 nüfusu olan ve bu ntifuadan neferen 32'sinin Küçük-Ziya
ret yurdunda yaylakçılık, neferen ll'inin Büyük-Kara Sekti yur
dunda yaylakçılık ve Karaca-Viran ile Gözenden( ~,...;.,;f)-Pınarı 
mezraalarında ziraatçilik yaptığı belirtilen cemaatin, neferen 1 

2 nüfusunun da Küçük~Ziyaret yurdunda yaylakçıl~k ve Mezgidlil 
mezraasında ziraatçilik yaptığı zikredilmektedir145• 158J 1 de 
Uç grup halinde bulunan Çağırganlu cemaatinin, Karaca-Viran ile 
Gözenden-Pınarı mezraalarında ziraatla meşgul olup, 25 mUcer
red, 37 müzevvec nilfuaa sahip olan g.rubunwı 508,5 vergi haeılı
na; 15 mücerred, 29 müzevvec nüfusa sahip olan grubwıun 3077 

... ...... ,. ,. ,. 
akça vergi hasılına; Kara Pırı Kethuda idaresinde olup, ziraat-
çilik yapan 24 mUcerred, 77 müzevvec nüfus ile yaylakçılık ya
pan ve 21 mücerred, 39 müzevvec nüfusu olan grubunun dahi, 7~9 
akça vergi hasılına sahip olduğu kaydedildiği gibi, 5 müzevvec 

A V A 1 ._, 

nüfusunun da vakıf topragında ziraatçilik yaptıgından, vergisini 
sipahilerine vermekle mükellef tutulduğu görülmektedir146 .ı6J0-
31 tarih.inde, neferen 17' nüfus ve 3011 adet. koyun ile mer'a ve 
ağnam resmi 150 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen kolu, 
Şaban Kethuda; nüfusu tesbit edilemeyen ve mer•a ile ağnam res
mi 50 riyal gurue mukabilinde mukataaya verile·n kolu, Can Ahmed 
Kethuda ve yine nilfusu tesbit edilemeyen ve 9229 adet koytına 
sahip olar-ak, mer' a ile ağnam resmi 400 riyal guruş mukabilinde 
mukataaya verilen kolu ise, Hüseyin Kethuda idaresinde bulun
maktaydı 147. 1641-42'de Hüseyin Kethuda idaresinde ·26 hane nü-

1 A 

fua, 4878 adet koyun ve 57 adet deveye malik olan ve Yeni-il 

143- BA,~,nr.6159,a.16-17,99,102,188. 
144- TSMA,De.4166,s.l. 
145- BA,TD,nr.262,s.55,59,61. 
146- BA TD nr.604,a.73-74,156,211-213. ,_, 
147- BA MAD nr.14679,s.46,226,241,245. ,_, 



nahiyesine bağlı Ağça-Kal'a GedUğU yurdunu 24o·akça ve Mağara 
-Kal'a yurdunu yine 240 akça mukabilinde yaylayan ve deve res
mi olarak 15 adet deve veren cemaatin, 1644'de Ekinci nahiye
sinde perakende ve perişan bir halde, 10 hane nUfueu olan gru
bWlwı Pazarcık'da, 22 hane nUfuau olan grubunun Pazareık'da, 
4 hane nüfusu,,olwi grubwıun yine Pazarcık' da ve 4 hane nüfusu 
olan diğer bir grubunun da, Bilecik' de kışladığı; 2 hane nUfu- , 

. A A A 

sunun kimin idaresinde olduğunmı belirtilmediği ve 4 hane nUfu-
. sunun ise, tiveya Kethuda idaresinde olduğu; çift reami ve dH
nUın resminden muaf olan 41 çift nUfusun Can Ahmed Kethuda, 14 
çift nüfusun Şaban Kethuda ve 15 çift nilfuaun da Kara Satılmış 
Kethuda idaresinde bulW1duğu anlaşılnıaktadır148 • 

Q aka 1 - Demir c 1 1 U Cemaat 1: 1548 tari
hinde "Ç a k a l" ismiyle kaydedilen ve nUfusu tesbi t edileme- . 

yen bu cemaat, Eski-Ahur yurdunda yaylakçılık yaptığından, koru 
reami olarak vakfa 2 sikke filori veriyordu149 • 1583 tarihli 
defterde ise, "Çakal - Demir of 1 ü" ismiyle kaydedi
len ve Dokuz'a tabi olan c8lll8.atin, 20 mticerred• 24 mtizevvec nU
fue ile 355 akça vergi hasılı.na sah.ip olduğu ve Mancılık'a bağ
lı Eski-Ahur yurdunda yaylakçılık yaptığı zikredilmektedir150. 
1641-42 tarihinde ntifusu tesbit edilomemeaine rağmen, daha ön-

~ V 

ceki senelerde olduğu gibi, Eaki-Ahur yurdunu yayladıgından, 
180 akça yaylak reami verdiği belirtilmektedir151• 

Ç a n d a r 1 u C e m a a t 1 : 1583 tarihinde Anamaslu 
cemaatine tabi olarak, hem yaylakçılık ve hEm de zi~aatçilik 
yapan bu cemaatin, 29 mticerred, 44 mtizevvec nüfusu ve 233 akça 
vergi hasılı vardı ı52·• 1597' de müşterek vergi hasılları 2220 
------------~---~---
148- BA,MAD,nr.6159,s.4,98,178,179,181,182,186-188. ·-
149- BA,!.Q,nr.262,s.43. 
150- BA,!.Q,nr.604,e.60-61. 
151- BA,~,nr.6159,s.169. 
152- BA,~,nr.604.e.227-228. 
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akça. olan neferen 11 nüfuawı Kubad Kethuda; neferen 111 nilfuawı 
A A A A 

Kılagur Kethuda idaresinde olduğu belirtildiği gibi, Kılagur 
A "'' Kethuda iduresiudeki kola tabi "S ey f mahal 1 es i"nin 

neferen 45 ntifus ve 1080 akça vergi haaılına; kimin idaresinde· 
olduğu zikredilmeyen diğer bir kolwı neferen 35 nüfus ve 700 
akça vergi haaılına153 ; 1644'de ise, Şark-Pare-1 Kebir ve Sagır 
nahiyesindeki kalını neferen 18 nilfua ve 8951 ade_t koyuna; Ekinci 

,.. ... .... ,.. 
nahiyesindeld kolun da, 10 hane nUfua ve 120 adet koyuna sahip 
bulunduğu kaydedilmektedirl54. 

Q avda r Cemaat 1: İsmine sadece 1583 tarihin
de rastlanan cemaatin, bu tarihde neferen 2 nüfusa ve Gavurgalu 

A A A A 

cemaatinin vergi haaıliyle birlikde 19 akça vergi haaılına malik 
olduğu görUlmektedirl55. 

Q av u ş 1 u Cem a. at 1: 1583 tarihinde 9 milcer-:
red, 29 mtizevvec nüfusu ve 600 akça vergi haaılı olan cemaatin, 
bu tarihde Anamaslu cemaatine bağlı olduğu belirtilruektedir156 • 
1630-Jl'de 900 adet koyuna ve NasriddinlU cemaatiyle birlikde 
neferen 4 nUfuaa sahip bulurıduğu kaydedilen Çavuşlu cemaatinin157 
1641-42'de 15 hane nüfus ve 100 adet koywıa malik olarak, Bozok 
nahiyesine bağlı Yoğun-Ağaç yurdunu, Hüaeyin-Hacılu ve KUtüklti 

A u A Aı 

cemaatleriyle birlikde yayladıgı ve mezkur cemaatlerle beraber 
1100 akça yaylak resmi verdiği zikredilmektedir158• 

Ç a y k a z a 1 u( _,J\~.~:l:) C e ro a a t 1 ı 1583 tarihinde 
Saclu-Ceridi cemaatine tabi olan ve 6 mücerred, 14 milzevvec 

nüfus ile Saclu-Ceridi, Göçe-Hacılu ve KUçUk-liacılu cemaatleri-

--------------------
153- Tapu-Kadast:ı:•,:.,, Evkaf ,nr. 2174, llb-12b, 17a. 

154- BA,~,nr.6:59,a.174,177. 
155- BA,1]2.,nr.60 ,s.226. 
156- BA,!Q,nr.604 a.191-192. 
157- BA,~,nr.ı, 79, a.88, 243. 
158- BA,MAD,nr.6: ,9,a.51,102. -
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A 

nin vergi haaıliyle birli~de 2110 akça vergi hasılına malik bu-
lunan ce~atin159 , diğer,defterlerde ismine tesadUt edilemedi. 

çeçe 1 U Cemi ati ı 1548 tarihinde Dulkadırlı 
taifesinden Cerid kabılesine bağlı olarak, neferen 147 nUfusa 

A A 

aahip olan ve vakıt mUlhakatından bazı yurdlarda yayladığı gö-,,.. 
rtilen cemaatin, Kez-Beli ve Sin-Beli yurdları iQin 1320 akoaı 
Alucak yurdu için 200 ~k9a ve Alacalar yurdu ioin 10 akça koru 1 

resmi verdiği ve ayrıca yaylak resmi vermekle de mü-kellef' tutul
duğu belirtilmektedir160• 1583'de Kepenek-oğlu idaresindeki gru
bwıun l kethuda, 1 imam, 6 mUcerred, 16 mUzevvec nüfusu; Yılanlu 
yurdunda yaylayan diğer bir grubunwı 83 mUcerred, 179 mtizevvec 
nüfusu ve vergi haeıllarının, Ulaşlu cemaatinin vergi hasıliyle 
birlikde, 11.525 akçadan mUteşekkil olduğu zikredilmektedir161• 
1630-31 tarihinde, neferen 11 nüfus ve 2657 adet koyunu olan 
kolunun Kepenek Kethuda; mer'a ile ağnam resmi 300 riyal guruş 
mukabilinde mukataaya verilen ~e neferen 35 nUfus1ve 4232 adet 
koyunu olan kolwıun MUrsellUı mer'a ile ağnam resmi 800 riyal 
guruş mukabilinde mukataaya verilen ve neferen 155 nUfus ve 

A A . 

51. 978 adet koyunu olan ~ıwı~.~ Marun6d Kethuda idaresinde bu-
lunduğu kaydedilen ÇeçelU cemaatinin1 2, l641-42'de Manoılık 
nahiyesine tabi Öksüz yurdunu.120 akça mukabilinde yaylayan ve 
18 hane nüfus ile 1010 adet koyuLu olan grubunwı "Kepenek 

A A A A 

- çeçe 1 üs U"; Mustafa Kethuda idaresinde 51 hane nU:ftis, ,. 
8950 adet koyun ve 70 adet deveye sahip olarak, deve resmi için 
16 adet deve veren diğer bir grubunwı da, "MU reel 1 U -
çeçe ı U a U" ismiyle ~ıldığı anlaşılmaktadır163 • 1101(1690)! 

A A A • 

ıde,Ali KUçilk-oğlu Hasan Kethuda ve Musa Kethuda idaresinde Avus-
turya seferine katılmaları emr olwıan cemaat meneupları164 , 

159- BA,~,nr.604,s.131-lJJ. 
160- BA,~,nı:~262·,s.43-44,56-57. 
161- BA,~,nr.604,s.151-154. 
162- ·BA MAD,nr.14679,a.57-58,60-61,224,241. ·-. 163- BA,M!,!2,nr.6159,s.32-33,99. 
164- ATA,s.8J. 
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21 Ocak 169l'de de, Arap aşiretlerinin istila ve şekavetleri
ne bir set teşkil etmek makaadiyle, Fırat nehrine karışan .Be
lih nehri kenarındaki..Akça-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya ka
dar olan yerlere iskana memur olmw-Jlardır165. 

Cık ı n 1 u Cemaati: İsmine sadece 1583 tari
hinde rastlanan cemaatin, bu tarihde 3 mUcerred, 13 müzevvec 

,,. " ,,. ;,,. 

nüfus ile Hwnid cemaatine tabi olduğu ve vergi haaılının, Ha-
mid, Göbellti, K~layoılu ve Yağbaaan cemaatlerinin vergi hası
liyle birlikde, 516 akçadan mtiteşekkil bulunduğu belirtilmek
tedir166 • 

...,C_i_ğ_d_e....,;m;;;..._.;l;;;....U~___,;C;;......;e;._,;;m;....,;;;a;.....;;;;a;......;.t....;,i_: 1548 tarihinde nüfusu 
teebit edile.eyen ve daha önceki yıllarda vakıf olan KandillU
ce yurdunda yaylakçılık yaparak, vakfa 30 baş koywı koru reami 
vermekle mükellef tutulan ÇiğdemlU cemaatinin, tahrir esnasın
da mezkur yurda gelmediğinden, koru resminin HorbendelU cema-. 
atinden alındığı zikredilmişt1r167 • 1583 tarihinde l kethuda, 
1 imam, ~3 mticerred, 53 mUzevvec nUfuaa ve 5154 ak!a verfi ha
sılına malik olan ve Yelltice yurdunda yaylayan cemaat1n1 8 , 
1630-31' de Ali Çavuş ·idaresinde neferen 61 nUfuea ve 40. 471 

A V A 

adet koyuna sahip olarak, mer'a ve agnam resminin 1200 riyal 
guruş mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmiştir169 .ı64l-42! 
de ntifusu hakkında bir bilgiye rastlanılamamasına rağmen, Man
cılık nahiyesine bağlı KilblUoe yurdunu yayladığı ve 400 akça 
yaylak resmi verdiği170 ; 1101(1690)'de de, cemaat mensupların
dan 100 nefer askerin, Çiğdem-oğlu Osman Bey, Çiğde~-oğlu Köae 
ruauf Kethuda ve Çiğdem-oğlu Balaban Bey idareaiııde, Avuaturya 
seferine katılmasının emr olunduğu görUlmekted1r171• 

165- C.Orhonlu,Aşiretleri iskan teşebbüaü,a.55-57. 
166- BA TD nr.604,a.210-211. ·-· 167- BA,!E,nr~262, s.42. . · 
168- BA,TD,nr.604,s.35-36. 
169- BA LL\n nr.14679,s.50~51,227,241. ,_, 
170- BA,MAD,nr.6159,s.99. 
171- ATA,s.83-84. 



Q 1 m e l U C e m a a t 1 ı 1548 tu1·1bl1 tapu defterin
de top~am nUfueu neferen 116 olan cemaatin, vakıf mUlhakatın-· 
dan Kara-Hacı(Felekdin) ve Dokuzlar-GedUğU yurdlarında yaylak
çılık yapan grubu, 1221 akça koru resmi; Harun yurdunda sakin 
olan grubu, 15 sikke filori koru resmi ve Gökaven-Hisarı yur-

A 

dwıda sakin olan grubu iae, koru resmi ve yaylak reemi vermek-
le mükellef tutulmuştu172 • 1583 tarihinde muhtelif gruplara 
ayrıldığı görülen ÇimelU cemaatinin, Yeni-il sınırında GUğer
cinlik'e bağlı KeçellU köyünde sakin olarak, dericilik aan•a
tiyle uğraşan ve vergisini kanwı Uzere vakfa veren grubunwı 
4 mticerred, 6 müzevvec nUfus ve 90 akça vergi haaılına malik 
olduğu belirtildiği gibi, cemaate tabi olup, toplam vergi ha
sılları 30. 959 akçadan müteşekkil olan aı,s:ı.r:·K•tlnıda idaresin
deki 11 T a c i r l U mahalle e i"nin 25 mUcerred, 44 · 

A A A 

mUzevvec nUfuaa; Hoca Kethuda idaresindeki "Karışıklı 
1 

m aha 1 le a i"nin 1 muaf, 45 mUoerred, 113 mUzevvec nüfusa; 
"Hacı - Bey l U mahal 1 e a i"nin lJ müeerred, 32 
müzevvec- nüfusa; diğer 11 :k arışı k 1 ı m aha ı le 8 1" 
nin l muaf, 7 mUcerred, l? mUzevvec nüfusa; Davud Kethuda ida
resindeki "S a a a n 1 u m a h a l 1 e e i"t>:in 30 mücerred, 

A A A A 

44 milzevvec nüfusa ve Ywıus Kethuda idaresindeki "Avı k 1 u 
mahalle s i"nin 1 ketbuda, 72 mUcerred, 106 milzevvec nü
fusa sahip bulwıduğu zik:rediluıektedir173 • 1597 tarihinde, yine 

A A A 

muhtelif kollara ayrılan cemaatin, Taştimur Kethuda idaresinde 
olan kolu, neferen 20 ntifus ve 400 akça vergi hasılınaı Ummet 
Kethuda idaresinde olan kolu, neferen 94 nUfus ve 1880 ak9a 

A A 

vergi haaılına; Uğurlu Fakih Kethuda idaresinde olan kolu da 
A A ' 

.neferen 283 nUfus ve 5660 akça vergi haaılına malikti. Ayrıca, 
Uğurlu Fakih Kethuda idaresindeki kola tabi olan "Barak 
mahal 1 8 s i"nin Mustafa Kethuda idaresinde neferen 54 
ntifua ve 1080 akça vergi hasılıl "İ eh ak l u m aha 1 -
l 8 8 i "nin Halil Kethuda idaresinde neferen 41 nüfus ve 820 
akça vergi hasJ,.lı; ııy arım'- B a Q ı m aha 11 es i"nin 
----------------...... --------
172- BA, TD,nr .• 262, s. 41-42, 45, 49, 51. 
17~- BA,;i;,nr.604,s.ı6,1J8-143. -
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de Timur Han Kethuda idaresinde neferen 93 niltus ve 1860 akça 
17 .. 

vergi hasılı vardı 4• 1630-3l'de dahi muhtelif gruplara ayrı-
lan bahis konusu cemaatin, neferen 72 nUfusu ve 15.999 adet ko
yunu olan grubu, Hüdaverdi Kethuda; neferen 56 nUfusu·ve 15.680 
adet koywıu olan grubu, Murad Kethuda; mer•a ve ağnam resmi 
300 riyal gurUQ mukabilinde mukataaya verilen ve neferen 36 

A A 

nüfus ile 15.186 adet koyunu olan grubu, Kalender Kethuda; nü-
fusu teabit edilemeyen ve mer'a ile ağn~ reami 1000 riyal gu-

1 

ruş ~ukabilinde mukataaya verilen grubu, Kara Ali Kethuda; nU-
A A 

fusu tesbit edilemeyen ve mer'a ile ağnam resmi 500 riyal gu-
ruş mukabilinde mukataaya verilen grubu, Derviş Kethuda;nUfusu 
tesbit edilemeyen ve mer'a ile ağnam resmi 400 riyal guruş mu
kabilinde mukataaya verilen grubu, Mustafa Kethuda; mer'a ile 
ağnam rea~ 30 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen ve 
neferen 3,· nüfus ile 7192 adet koyunu olan grubu, Ey.miran Ket~ 

A A 

huda v~ neferen 31 nüfus ile 8194 adet koyunu olan grubu, Ahmed 
A A A A 

Kethud.a idaresinde idi. Diğer taraftan Ahmed Kethuda idaresin-
A A 

deki ÇimelU cemaatine tabi olan "Kassa b l u m aha 1 -
1 es 1 11 neferen 8 nüfusa ve "Ta c 1 r l il - H'ı zır m a -
h a l l e a 111 de, ne.feren 9 nUfusa sah1pti175 • 1641-42 tarihli 
defterde ise cemaatin, 83 hane nUfw,, 17.710 adet koyun ve 31 
adet. devesi olan ve deve resmi olarak 7 adet deve veren kolu
nwı, Ömer Kethuda; Mancılık nahiyesine bağlı Eğerci yurdunda 
yaylakçılık yapan ve 200 akça yaylak resmi ile deve resmi ola
rak 4 adet deve veren, 55 hane nUfua, 11.394 adet koyun ile 19 
adet deveye malik olan kolunun, Mustafa Kethuda; Mancılık nahi
yesine bağlı Dutmuş yurdunda yaylakçılık yaparak, 900 akça yay
lak ~resmi veren, 22 hane nüfus ile 3040 adet koyuna·malik olan 
t A A 

kol1.1J1un, Ali Ketbuda~ idaresinde belirtildeği gibi, Bekir Kethu-
da :lıiaresindeki 37 hane nUfus ve 4535 adet koyuna malik olan 
kol :Lle, Derviş Kethuda idaresindeki_ 26 ~ane A nUfus, 2347 adet 
koytuıa malik olan kolun ve Derviij Kethuda idaresindeki kola bağ-
---••e•---------------- • 

174-· Tapu-Kadastro, Evkaf ,nr.2174,8a,l3a-15b •. 
l 75 ... BA,~,nr.14679, s. 52-53, 57-60, 88-90, 226-227 1 241, 243. 
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lı 49 hane nUfus, 8156 adet koyun ve 8 adet devesi olan "Mu -
r a d l u . m a h a l l e e i"nin; 32 hane nUfus ve 4047 adet 
koyunu olan "Ö k a U z 1 U m ah a 1 1 e s i"nin; 34 hane nU
fus, 3035 adet koyun ve 2 devesi olan "Akda n 1 u m aha 1-
1 es i"nin; 13 hane nüfus ve 948 adet koyunu olan "K H k en -
1 i m aha 11 es i"nin ve & hane nUfus, 555 adet koyun ile 
4 adat devesi olan "S a r u k l u m a h a l 1 e s i"nin 

A ı 

Mancılık nahiyesine bağlı MescidlU ve Kulmaç yurdlarında müşte-
reken yayladığı ve MescidlU yurdu için 600 ve Kulmao yurdu için 
de 1280 akça yaylak resmi verdiği görUlmektedir. Bunun yanı sı
ra, 1644'de perakende ve perişan bir halde Şark-Pare-1 Kebir ve 

A A A A. 

Sagır nahiyesinde, aynı cemaate mensup bazı gruplar vardı. Bu 
gruplardan 6 bennak, neferen 37 nUfus ve 5745 adet koyunu.olanı 
Osman Kethuda; 7 bennak, neferen 23 nüfus ve 4167 koyunu olanı_ 

A A A A 

Şaban Kethudaı 7 bennak nüfusu ve 3232 adet koyunu olan grubu, 
İskender Kethuda; 6 bennak nüfus ve 382 koyunu olanı Hacı Aşcı 
Kethuda; 5 bennak, neferen 2 nüfus ve 399 adet koyunu olanı 
tlmmet Kethuda; l bennak• neferen 8 nüfusu ve 766 adet koyımu 
olanı Abdülkadir Kethuda; 8 beıwak, neferen 19 nüfusu ile 8140 

A A 

adet koyunu olan grubu ise Timur Han Kethuda idaresinde idi. 
Diğer taraftan Ekinci nahiyesinde dağınık bir vaziyette bulunan 
cemaat mensuplarından "Anıl l u( fl, )" ismiyle de anılan 
ve GUğercinlik'de kışlayan grubunWl 2 hane; Karaca-Davud'da sa-

,,. A 

kin bulunan grubwıun da 4 adet koyun ve 3 hane nUfusu olduğu 
kaydedildiği gibi, yine aynı nahiyede l çift nUfua ile "Çime

,. ı u - i E y m i r e n" ismiyle beliı·tilen grubun da, çift res
mi ve dönüm r~ami.İıden muaf tutulduğu görUlmektedir176• 

ç ö b 1 U Cemaat 1 ı 1548 tarihinde neferen 8 nti

. fus ile Manoılık'a bağlı Kızıl-GedUk yurdunda yaylakçılık ya
pan bu cemaatin, berat-ı padişahı ile eşkincU olduğundan, ava
rız-ı divaniyye, tekalif-i örfiyye, adet-1 ağnam ve sair rüsum-
~------------~------
176- BA,m,ı-ır.6159,s.26-J2,99,167,171,184-185,188. 
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dan muaf tut\llarak, herhangi bir sefer vuku.unda, mUkemmel ve 
A . 

milsellah kimselerle sefere gitmek mecburiyetinde olduğu bel1r-
tilmektedir177. 1583 tarihinde Afşar kabılesinden olduğu kay- · 
dedilen grubunun 27 mUcerred, 38 mUzevveo nüfus ve 2314 akça 
vergi haaılına; ,İsmail Kethuda idaresinde olan diğer bir gru
bunım l muaf, l imam, 18 mücerred, 25 müzevvec nüfus ve 2084 
akça vergi haaılına malik bulwıduğu kaydedilen oemaatin178, 
1630-Jl'de neferen 33 nüfus ve 5873 adet koyuna sahip olarak, 
mer'a ve ağnam resminin 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya 
verildiği görUlmektedir179 • 1641-42'de Abdülaziz Kethuda ida
resinde 18 hane nUfua, 4296 adet koyun ile 24 adet devesi olan 
ve deve resmi için 4 adet deve veren mezkur ceDlaatin, Ağça-Ko
yunlu nahiyesine bağlı Gelen-Bey yurdu için 1201 Kara-Kuyu ve· 
Saka.lluca yurdu için 300, Yıva yurdu için de 120 akça yaylak 

· resmi vererek, adı geçen yurdlarda yayladığı180 ; 1648'de iae, 
yine Abdülaziz Kethuda idaresinde Rum vilayetinde bulunduğu ve 
391 riyal guruş bakayası olduğu zik:redilmektedb-181 •. 

A A 

Ç H b l U - Afşar ı Cemaati: 1583 tarihli 
defterde, Dulkadırlı taifesinin Afşar kabilesine bal~~ ÇöblU 
cemaatine mensup olduğunu tahmin ettiğimiz bu cemaatin1~2 

16J0-3l'de neferen 44 nilfua ve 9768 adet koyunu olduğu ve mer'a 
ile ağnam resminin 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril
diği kaydedilmiştir183 • 1641-42 tarihinde deve resmi için 3 
adet deve veren ve 64 hane nüfus, 4016 adet koyun ile 16 adet. 
devesi olan cemaat1n¼84 1647'de 114 riyal guruş ve 1648'de 800 

A A I A A 

riyal guruş bakayaya malik olarak, Sai~r Kethuda id~reainde Rum 
vilayetinde bulund~ğu anlijşılmaktadır 5• 1700 yılında Niğde 

177- BA,TD,nr.262,s.59. 
178- BA,TD,nr.604,s.171-172,185-186. 
179- BA MAn nr.14679,s.48-49,100,225,241. ,_, 
ıao- BA MAD nr.6159,s.16,ıoo. ·-· 181- TSMA,De.4166,s.2. 
182- Bk. 11Çöb1U" cemaati. 
183- BA MAD nr.14679,s.43-44,225,241. ,_, 
184- BA,~,nr.6159,e.49. 
,__ - .. - .~~~ ~ ı 



. J.ö? 

sancağı dahiline kadar gelen ve bu sancağa bağlı Yahyalı kazası 
köylerinde şekavette bulunan cemaat mensuplarınırı, şekaveti 
terketmeleri şartiyle Misis derbeııdine derbendci kayd olwıduğu 

ve hac yolunu korumaları karşılığında da bazı vergilerden muaf 
tutulduğu görUlmekted1r186 • 

Q Un k er Cemaat 1: 1583 tarihinde 3845 akça 
A A A A 

vergi hasılı olan cemaatin, Köse Han Kethuda idaresindeki grubu, 
15 mUcerred, 45 mUzevvec nüfusa; cemaate tabi "Bin - Şehid 
m aha 11 e e 1"ni teşkil eden grubu da, 1 imam, 25 mUcerred, 
55 mUzevvec nUfuea sahipt1187 • 1630-Jl'de mer'a ve ağnam resmi 
1000 riyal gllruş mukabilinde mukataaya verilen ve Ayvad Kethuda 

,.. ,.. 
idaresindeki grubu, neferen 77 nilfıw ile 26.733 adet koyuna;Ah-
med Kethuda idaresindeki grubu, neferen 46 ntifus ve 9784 adet 
koywıa malik bulunan cemaatin.ısa, 1641-42 1 de 43 hane nüfus, 

. 15.236 adet koywı, 156 adet deve ile Bin Şehid Kethuda idare
sinde olduğu ve deve reemi olarak 40 adet deve verdiği belirtil
mektedir189. 1648'de Ağça-Koyımlu İbrahim uhdesinde 83 riyal gu
ruş bakayası olan ·cemaat1n190, 1694 yılında Yeni-il'deki yurd
larından ayrılarak, Marmara, Menteşe, Akhisar, Tire ve Kuyucak'a 
kadar gelip buralarda meskun bir hale geldiği, fakat vergileri
nin tahsil edilmesi için Yeni-il'e gönderilmeleri hususunda, 
Manisa, Menteşe, Akhisar, Marmara, Kuyucak, Yeni-il ve Tire ka
dılarına htiktim gönderildiği görUlmektedir191• ,. 

( A A 

D a n i ş m e n d 1 U C e m a a t i : 1548 tarihinde ne-
.... A A A 

feren 39 nüfusa sahip olan DanişmendlU cemaatinin, Büyük-Kara 
Pınar yurdunda Beydonlu cemaati ile birlikde yaylakçılık yapan-
•---------------~--~- .. 
186- Yusuf Halaçoğlu, Aynı eaer,e.90-91,267. 
187- BA,TD,nr.604,s.144-145. 
188- BA ~D-nr.14679,a.72-74,224,242. ,_. 
189- BA,~,nr.6159,s.18-19. 
190- TSMA,De.4166,s.l. 
191- M.Çağatay Uluçay, Aynı eser,s.92,452-453. 



ları,mezkur cemaatle beraber vakfu 990 akça koru reami,Kantara 
yurdunda yaylayanları 3 aikke filori ve KUçtik-K~a P~ar yurdun-

" da hem sakin ve hem de yaylakçılık yapanları,10 baş koyun koru 
resmi vermekle mükellef tutulmuşlardı19 2 .15a3 tarihinde iki grup 
halinde bulunan cemaatin,YUzdeciyan taifesinden olup,Hacı Zeke
riyya Kethuda idaresinde 2 ınilcerred,39 mUzevvec nilfus ile vakıf 
olan Kırk-Pınar yurdunda yaylayan grubu,her haneden vakfa 33'er 
akça mer'a reami;Haymana taifesinden olup,bad-i heva,resm-1 yav,a 
ve beytU'l-malları vakfa kaydedilmiş olan ve Hacı Veli Kethuda 

A A A A 

idaresinde l kethuda,l imam,8 caba nUfua ile vakfa ait yurdl~da 
A A 

hem sakin ve hem de yaylayan diğer bir grubu iae,yine her hane-
den vakfa 33'er akça mer•a resmi vermekteydi193.cemaatin 1641-
42'de nUfuau teabit edilememesine rağmen,Bozok kabı.lelerinin 
yaylak mahalli olup, .Bozo k nahiyesine t·a.bi olan Ktiçtik-Kavak Pına
rı yurdunu 5,5;Kantara yurdunu da 20 eaedı gı.muş mukabilinde 
Kara-Gündüz Afşarı cemaatiyle birlikde yayladığı belirtilmekte
dirl93a. 

Davud - Hacı 1 u Cemaati: 1583 tarihli 
defterde 11 mücerred,20 mtizevvec nilfusu olan cem.aatin,ziraatçi
lik yaptığı ve 450 akça vergi hasılına malik bulınıduğ~ kayde
dilmişt1r194.1644 tarihinde "Da ıt u d - Ha o ı 1 u Doğu
z u11 ismiyle bilinen ve dağınık bir halde Ekinci nahiyesinde bu
lunan cemaatin, bir gruburnm 1 hane nüfus ve 60 adet koywıa;diğer 
bir grubunun da çift resmi ve dönilm resminden muaf olarak,5 çift 

A A d V •• ill kt di 19 5 nüfusa sahip ol ugu gor me e r • 

.... • A .... 

D e m i r 1 il C e m a a t i : lemine sadece .1583 tar1hi11-

1de rastlanan ve bu tarih.de neferen 9 nüfus ve 429 akça vergi ha-
.... .... 

aılı ile,Mehmadlu'ya tabi olarak, ziraatçilik ve hayvancılıkla 
uğraşan cemaatin,raiyyet olduğwıdan dönUm resmi vermekle mlikel-

.... d v 196 
!~!-!~!~1~~~-Y~-~~~di nahiyesinde bulun ugu zikredilmektedir • 
192- BA,1],nr.262,s.42,49,66. 
193- BA,!Q,nr.604,a.200-201,222-223. 
193a BA,MAD,nr.6159,s.102. 
194- BA,TD,nr.604,a.225. 
195- BA,MAn,nr.6159,s.185-186. 
196- BA,TD,nr.604,s.317-318. 



Dem re k Cemaat 1: 1548 tarihli defterde nU-,. 
fusu teabit edilemeyen cemaatin, vakıf olan KUçük-Kara Seldi 
yurdunda yaylakçılık yaparak, vakfa 210 akça koru resmi verdiği 
belirtilmekted1r197• 1583 tarihinde yaylakçılık yapan ve İbra
him Kethuda idaresinde l kethuda, l imam, 61 mUoerred, 88 $U-

.,,. A I' 

zevvec nüfusu ve 6866 akça vergi hasılı olan Demrek oemaati-
n1n198, 1630-31 1 de Korkmaz Kethuda idaresinde nef eren 46 nUfusa' 
ve 13.855 adet koyuna malik olarak, mer'a ile ağnam resminin 
300 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmiş
t1r199. 164l-42'de iae, yine K~rlonaz Kethuda idaresinde Manoı
lık nahiyesine bağlı BöğUrdelen ve Kara-Sekti yurdlarını 300 ak
ça mukabilinde yaylayan ve 77 hane nilfua ile 2640 adet koyuna 
sahip buJunan cemaatin2oo, 1648 1 de 600 riyal guruş bakayası var
dı201. 

D 1 n len Cemaati ı İsmine sadece 1583 tarihin
de re.atlanan ve bu tarihde 12 mUzevvec nUf'usa malik olarak,Şam
Bayadı cemaatine tabi olduğu kaydedilen cemaatin, Şam-Bayadı, 

~ , A • A 

ŞeyhlU, Kara-Hızırlu ve Tatar-AlilU cemaatlerinin vergi hasıliy-
le birlikde, 595 akça vergi hasılına sahip bulunduğu belirtil
mekte.dir202. 

Dokuz Cemaat 1: 1548 tarihinde toplam nUfuau 
' A A 

neferen 20 olan ve bu nüfusun neferen 4'U Baş-Hisar yurdunda 
yaylakçılık yapan oemaatin203 , 1597 tarihinde Şah Hüseyin Ket
huda idareaiiıde neferen 19 nüfusa ve 380 akça vergi haaılına 

A 204 malik olduğu kaydedilmiştir • 

197- BA,~,nr.262,e.42. 
198- BA,~,nr.604,s.74-75. 
199- BA MAD,nr.14679,s.78-79,227,242. - ,_ 
200- BA,~,nr.6159,s.38,99. 
201- TSMA,De.4166,s.2. 
202- BA,~,nr.604,s.67-68. 
203- BA,!,!2,nr.262,s.60,62. 
204- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,Ba. 
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Dokuz - Keçe Bey 1 ti Cemaati: İsmine 
sadece 1548 tarihinde teaadtif edilen ve bu tarihde neferen 20 
nüfusu olan cemaatin, her haneden vakfa J'er akça yaylak resmi 
verdiği belirtilmektedir205. 

D u d e kÇ--J..>J->) C e m a a t i ı 1548 tarihinde nef'eren 
l nUfue ile Boğaz-Hisarı mezraasında ziraatçilik yaptığı b'elir-

1 A 206 A I 

ti en cemaatin , 1583 tarihli defterde, Kırk-Pınar mezraasın-.. 
A A 

da ziraatçilik yapan ve Ana.maslu'ya tabi olan kolunun, 21 mU-
cerred, 38 mUzevvec nUfua ve 365 akça vergi hasılına; Timur 
-ili'nde kışlayıp, Bakır-dağı yaylağında yaylayan kolunun, 6 
mücerred, 39 mUzevvec nüfus ve 1277 akça vergi haaılına;Timur 
-ili'ndeki Miais-KöprUaU yakınında kışlayıp, Kızılcık yaylağın
da yaylayan diğer bir kolunun ise, 19 mticerred, 65 mUzevvec nü
fus ve 1347 akça vergi haaılıııa malik olduğu görUlmektedir207• 
1644 tarihinde perakende ve perişan bir halde Ekinci nahi~esin
de bulunan cemaat mensuplarının, 13 hwıelik bir grubunun Yeni-il 
sınırında la.şladığı; "K u b ad" ismiyle de anılan 4 hanesinin 
kışlakçı olduğu; 8 hanesinin Evliya-Hacılu'ya tabi bulunduğu 
ve 12 çift nüfusunun da, çift resmi ile dönüm resminden muaf tu-

. 208 
tulduğu kaydedilmiştir • 

A A 

Durdu - Yaycı 1 u Cemaati: 1583 tarihli 
tapu defterinde, Hamid cemaatine tabi olan ve 3 mücerred, 7 mU
zevvec nüfusa sahip b~lunan cemaatin, vergi hasılı Ham4d,Göbel-
1U, Çıkınlu, Kalaycılu ve Yağbasan cemaatlerinin vergi hasıliy
le birlikde 516 akçadan ibaretti209 • 1644'de dağınık bir halde 

. ,,. 
Ekinci nahiyesinde olduğu kaydedilen Durdu-Yaycılu cemaatinin, 

A A 210 
2 hane nilfuau vardı • 

205- BA,!]2,nr.262,s.47. 
206- BA,!}2,nr.262,a.62. 
207- BA,TD,nr.604,s.81,189,201-202. 
208- BA,;:;:D,nr.6159,s.179-180,183,188. 

209- BA,TD,nr.604,e.211. -210- BA,M!Q,nr.6159,s.185. 
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El C i Cemaati: 1597 tarihinde neferen 93 ntlfus 
ve 860 akça vergi hasılı olan eemaatin211 , 20 Zilka 1 de 1022 
(1 Ocak 1614) tarihin~e Karaman civarına kadar gelerek yayladı
ğı ve kışladığı; reaya~ile berayaya zarar verdiğinden, kadimi 
yaylak yerleri olan Rum vilayetine ve kışlak yerleri olan Şam'a 
gönderilmeleri hususunda, bahis konusu tarihde Karaman Beyler
beyi ile sair sancak-beylerine hilkUmler gönderildiği g~rUlmek-. 
tedir

212
• 1630-Jl'de nUfuau tesbit edilememesine rağmen,İlUhan i 

Kethuda idaresinde 5231 adet koyuna malik bulunduğu ve mer•a 
V A , 

ile agnam resminin 500 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril-
diği kaydedilmiştir213 • 1641-42 tarihinde 3 bennak nUfus ile 
Şam vilayetinde olduğu belirtilen cemaatin, 1644'de perakende 
ve perişan bir halde, Şark-Pare-1 Kebir vo Sagir nahiyesinde 

,., ,., ,., . ... 
Selim Kethuda idaresindeki grubunun 24 benna~, neferen 80 nUfwı 

A A ,A 

ve 29.209 adet koyunu; Ekinci nahiyesinde Memiş Kethuda idare-
sinde olan, "G ö ı; d e n - G ö r e( "-'.:,-('.J..>..ı_,.()" ismiyle de anı
lan ve Ağça-Koyunlu kabilesine tabi KeçelU-zade İbrahim Kethu~ 
da idaresindeki Ağalu cemaati içinde sakin bulunan grubunwı 
ise, 9 .hane nilfueu vardı 214• Pehlivan-oğlu Mustafa Bey kefale
tinde 1647 1 de 25 riyal guruş ve 1648'de 65 riyal guruş baka.yaya 
malik olarak, mezkur .tarihlerde DellUce-oğlu idaresinde olduğu 
anlaşılan cemaatin215 , 1101(1690)'de Elçi Zaman-oğlu Tatar Ket
huda idaresinde, 15 nefer asker ile Avusturya seferine katılma
sı emr olunmuştur216 • Bahis konusu cemaatin, 1630-Jl'de İlUhan 
Kethuda idaresinde olan kolunwı, 24 Cum.ade'l-ahır 1102(25 Ocak 
1691) tarihli bir karar ile, Hama sancağındaki Barın nahiyesi 
timar köylerinden Deyr-i Makşemi.n•e yerleştirildiğini ve bu ta
rihde "İ 1 U han l u - E 1 çisi" ismiyle bilindiğini; 27 
t 

Eylul 1727'de de Haleb-Şam yolu muhafazasına memur edildikleri-
ni kaydetmeliyiz217 • 
-------~--~---~------
211- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,9b. 
212- ATA,s.69. 
213- BA,~.nr.14679,s.225,240. 
214- BA,~,nr.6159,s.85,~64-165,185. 
215- TSMA,De.4166,a.l. 

' 216- ATA,a.85. 
217- C.Orhonlu,Aşıretleri iskan teşebbUaü,e.65-66,not 69. 

111 ,, 
!il 

m 

ji 
iı 
il 
li 

il 
il 



E 8 e dl U Cemaat 1 ı İsmine sadece 1583 tari
hinde rastlanan ve bu tarihde J mUcerred, 18 mUzevvec nüfus il.e 
68,5 a~9a vergi hasılı olan cemaatin, ziraatçilikle uğraştığı 
kaydedilmiştir218 • 

E ş r e f l U . C e m a a t i : 1583 tarihinde l mUcer
red. 7 mUzevvec nUfuau ve 44 akça vergi hasılı olan cemaatin, 
ziraatçilikle uğra@tığı belirtilmektedir219. 1641-42 tarihinde' 

A A A A 

42 hane nüfus ve 9930 adet koyun ile Ağça-Koyunlu cemaatine tabi 
olduğu; 1644'de iee, perakende ve perişan bir halde Ekinoi na-

ıı 

iij 
"' 

hiyesinde 5 çift nüfusa malik olarak, çift reami ve dönüm rea- ·;
1 

minden muaf tutulduğu görillmektedir220• 

Ev 1 i ya - H ~ c ı 1 u Cemaati; 1583 tarihin
de Kayağılu-Dokuzu cemaatine tabi olduğu kaydedilen ve 1 imam, 
22 miloerred, 46 mUzevvec nüfus ile Kayağılu-Dokuzu ve Kaskallu 

A A A 

cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 24.840 akça vergi hasılı 
olan cemaatin221 , 1644'de·5 hane ntifusa malik olarak, dağınık 
bir halde Ekinci nahiyesinde bulunduğu ve "Dokuz" ismiyle 
de anıldığı zikredilmektedir222 • 

E v e a n 1 u( ~ w _,' ) C e m a a t 1 : İsmine sadece 

1583 tarihinde teaadUf edilen ve bu tarihde 5 mUcerred, 8 mU-
"' . A A A 

zevvee nUfue ile GUndUz-:F'akihlU cemaatine tabi olan cemaatin, 
GUndUz-FakihlU, Osman-Dedelil ve Tarmuk cemaatlerinin vergi ha
aıliyle birlikde, ·1361 akça vergi hasılı vardı223 • 

218- BA,TD,nr.604,s.224. 
1 -
219- BA,!]2,nr.604,a.235. 
220- BA,ID,nr.6159,s.59,185. 
221- BA,!],nr.604,s.184-185. 
222- BA,MAD,nr.6159,s.178. 
223- BA,~,nr.604,a.115-116. , 



EY mir Cemaati: 1548 tarihinde neferen 9 nü
fusu olan ve Göremez yurdunda yaylakçılık, Ağça mezraasında da 
ziraatçilik yapan cemaat1n224 , 1583'de "Göremez" ismiyle 
de anılarak, ziraatçilikle uğr~ştığı ve 15 mUcerred, JO mUzev
vec nUfua ile 230,5 akça vergi hasılına malik olduğu görillmek
ted.ir225. 1641-42'de nüfusu tesbit edilememesine rağmen, Bozok 

,,. ,.. ,A 

kabılelerinin yaylak mahalli olup, Bozok nahiyesine tabi olan 
KUçUk-KöprU yurdunu 9,5 eaedı guruş mukabilinde CUneydlU cema
ati ile birlikde yaylayan cemaatin, 1644'de dağınık bir halde 
Ekinci nahiyesinde 23 çift nüfusa sahip bulunarak, "Gör~ -
m ez l U" ismiyle kaydedildiği ve çift resmi ile dönilm resmin
den muaf tutulduğu anlaşılmaktadır226 • Evasıt-ı Receb 1102(10 
-19 Nisan 1691) tarihinde Karaman valisi, Kırşehir kadısı ve 
mUtevelliai ile Tokat naibi ve voyvodasına gönderilen hUkUmde, 
cemaa~ mensuplarının Kırşehir civarında perakende ve perişan_ 
bir durumda olmasından dolayı, 50 hanelik nüfusunun Kırşehir'
deki Tokat mukataaaına bağlı Nusretli köyüne iskan edilmesi 
emr olwunuştur227 • 

""' A A 

F a i d e 1 U - A f ş a r ı C e m a a t 1 .: 158.3 tarihin-
. .... "" 

de 10 mücerred, 2 müzevvec nilfuaa ve 1852,5 akça vergi baaılına 
sahip olan cemaatin228 , 1630-)l'de neferen 23 nüfusu ve 5499 
adet koyunu olduğu, mer'a ile ağnam resminin 300 riyal guruş 
mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmektedir229 • 1641-42'de 
21 hane nüfus, 4865 adet koyun ve 55 ade_t deve ile, Bozok nahi
yesine bağlı Sıraca yurdwıu yaylayan ve 90 akça yaylak resmi 
veren cema.atin230, 1648'de 564,5 riyal guruij bakayaya malik 
9larak, Ahmed Kethuda idaresinde Rum vilayetinde buiunduğu be

lirtilmektedir231. 
---------------~-~--
224- BA,TD,nr.262,s.64. 
225- BA,TD,nr.604,s.137-138. -
226- BA,~,nr.6159,s.102,187 • 

. 227- ATA,e.95. 
228- BA,TD,nr.604,s.174• -229- BA,M!],nr.14679,e.40,225,241. 
230- BA,MAD,nr. 6159, a·. 51,102. -231- TSMA,De.4166,s.l. 



F a t m a 1 u C e m a a t i : 1548 tarihinde nef eren 
18 nüfusu olan cemaatin, bu nUfuadan neferen 9'wıwı Baş-Viran 
mezraasında ziraatçilik yaptığı zikredilmektedir232 • 1583 tari
hinde ziraatle meşgul olarak 11 mUcerred, 36 mUzevvec nüfus ile 
144 akça vergi hasılına sahip bulunduğu kaydedilen Fatmalu oe
maatinin233, 1644'de Ekinci nahiyesinde dağınık bir durumda lJ 

A ,._ 

hane nUfuau olduğu ve çift resmi ile dönUm resminden muaf tu- i 

tulduğu görUlmektedir234. 

Gavur g a 1 u Cemaat 1: 1583 tarilıinde Gündüz 
cemaatine tabi olan cemaatin, Yeni-il sınırında Kara-Fınar yakı
nındaki Karaca-Ören köyUnde sakin olan grubu, 6 mtizevvec, 3 mU
cerred nüfusa ve GUndUz cemaati ile Kangal cemaatinin vergi ha-

... A A 

sıliyle birlikde 275 akça vergi haaılına; neferen 3 nUfusa sahip 
, A A 

olan diğer bir grubu ise, Çavdar cemaatinin vergi haaıliyle bir-
likde 19 akça vergi hasılına malikt1235 • 1644 tarihinde 3 hane 

A A A A 

nüfus ile perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde bu-
lımduğu ve Bilecik'de kışladığı belirtilmektedir236

o 

G a z 1 u( _,..)..ı~ ) C e m a a t 1 : İsmine sadece 1583 ta
rihinde rastlanan ve bu tarihde Afşar cemaatine tabi olduğu 
kaydedilen Gazlu cemaatinin, 2 mUcerred, 21 mUzevvec nUfusa ve 
Bahri Kethuda idareaindeld. Bidil-Afşarı, Receb Kethuda idaresin-

,,.. .... .... ,. 
deki Taifı-Afşarı ile Afşar cemaatlerinin vergi haeıliyle bir-
likde 32.162 ~kça vergi hasılına sahip bulunduğu zikredilmekte
dir237. 
---~-------------~--,. 

232- BA,TD,nr.262,e.60,64. -
233- ·BA,~,nr. 604, s. 214. 

• 234- BA,ın,nr.6159,s.186. 
235- BA,TD,nr.604,s.12-13,226. -
236- BA,ın,nr.6159,s~l84. 

237- BA,!Q,nr.604,s.170. 
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G e V her - Sev l 1 k(_.u..,-~/) Cemaat 1: 1548 
tarihinde toplam nüfusu neferen 31 olan ve vakfa yaylak resmi 
vermekle mUkellef tutulan cemaatin, bu nUfusdan neferen 2 1si 
Yaban-eri taifesinden Beğdili cemaati ile birlikde Boz-ÖyUk yur
dunu yaylamaktaydı238 • 158J'de, Arab Kethuda idaresinde 1 kethu
da, l imam, 62 mUcerred, 63 milzevvec nüfusa ve 7224 akça vergi 
hasılına sahip olan Gevher-Sevlik aemaatinin239 , 1630-Jl tari-. 

A . 1 

hinde neferen 25 nUfu.au ve 7653 adet koyunu olduğu ve mer'a ile 
ağnam resminin 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği 
görUlmektedir240 • 1641-42'de iae, deve resmi olarak 24 adet de
ve veren cemaatin, 35 hane ntifuau, 5089 adet koyunu_ ve 58 adet 

· devesi vardı241 • 

G ey gel - Ha C ı ı u Cemaati: İemine sadece 
1583 tarihli tapu defterinde rastlanan ve bu defterde esk;den 
beri raiyyet olduğu kaydedilen oema~tin, 13 müzevvec nUfua ve 
484 akça vergi haaılına malik olarak, Aşudi nahiyesinde bulun
duğu ve mahsullerini buğday, arpa ile hayvan Urtinlerinin teQkıl 
ettiği belirt.ilmekt edir242 • 

,. 
Göbel l ti Cemaati: 1583 tarihil;ıde Hamid cema-

atine tabi olan GöbellU cemaati, 7 milcerred, 16 mUzevv6c nüfusa 
. ve Hamid, Çılo..nlu, Kalaycılu, Yağbasan ve Durdu-Yayoılu cemaat

lerinin vergi hasıliyle birlikde 516 akça vergi hasılına malik
ti 2 43 •· 1630-Jl tarihinde Muea-Hacılu cemaatine tabi olduğu gti

rUlen cemaatin, Elhas(~l-7'') Bey idaresinde neferen 22 nüfusa 
A 1 ti 244 sahip bulwıduğu kaydedilm ş r • 

-----------~--------
t238- BA,!,E,nr. 262, s. 54, 60. 
239- BA,TD,nr.604,s.53-54. -240- BA,~,nr.i4679,s.71,224,242. 
241- BA,MAD,nr.6159,s.24 • 

... -
242- BA,TD,nr.604,s.3J9. -243- BA TD nr.604,s.209-211. ,_, 
244- BA,~,nr.14679,s.109. -
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G H Q e - Ha C ı ı u C elli a ati ı İsmine sadece 
1583 tarihinde teeadUf edilen cemaatin, bu tarihde Saclu-Ceridi 

A A A 

cemaatine tabi olarak, 10 müzevvee, 14 mUcerred nüfusa ve Saclu 
-Ceridi, Çaykazalu ve KUçUk-Haoılu cemaatlerinin vergi hasıliyle 
beraber 2110 ~kça·vergi hasılına malik olduğu belirtilmektedir24? 

Gök - Kaz 1 u Cemaati: 1548 tarihinde m.Uh-
. A A 

· telif gruplar halinde Yeni-il' de bulwıduğu görülen cemaatin, 
neferen 4 nU:tueu olan grubunun Gökaven-Hisarı yurdunda yaylak
çılık ve ziraatçilik; 'neferen 6 nUfueu olan grubunun CH:Skaven 

A A A. 

-Hisarı yurdunda yaylakçılık ve Ytı.r-Hiaar mezraasında ziraatçi-
lik yaptığı belirtildiği gibi, ŞereflU cemaati ile birlikde ne
feren 10 nUfuau olan diğer bir grubwıun da, GHkaven-Hisarı yur-

,.. A o 

dunda oturduğu ve mezkur ceuwat ile beraber 5 sikke filori koru 

resmi verdiği zikredilmektedir246• 1583 tarihinde 1 imam, 18 mU
oerred0 39 mUzevvec nUfusu ve 1255 akça vergi hasılı247 ;1597'de 

A A ' A ~48 ne~eren 6 nUfusu ve 120 akça vergi hasılı olan cemaatin. , 
1641-42 1 de 7 ha.ne nUfus, 645 adet koywı ve 3 adet deveye sahip 

A A V 

olarak, Şereflil cemaati ile birlikde Manoılık nahiyesine baglı 
Gökaven-Hisarı yurdunu 900 akça mukabilinde yayladığı; 1644'de 

A ' A 

ise, nef'eren 5 nUfus ve 3070 adet koyun ile, perakende ve peri-
" A A A A ,.., 

şan bir halde Şark-Pare-i Kebır ve Sagır nahiyesinde bulundugu 

görUlınekted1r249 • 

Gök 1 U - Avcı 1 ar Cemaat 1: İsmine sadece 

1583 tarihinde rastlanan ve bu tarih.de Karaca-Viran'da bulundu
ğu kaydedilen cemaatin, 3 mUcerred, 6 mUzevvec nUfua~ ve 47,5 

A • 250 
ijkça vergi hasılı vardı • 

245- BA,TD,nr.604,s.132-133. -246- BA,!Q,nr.262,s.42,49,62. 
247- BA,!Q,nr.604,s.178-179. 
248- Tapu-Kadaetro,Evkaf,nr.2174,l2b. 
249- BA,M!Q,nr.6159,s.11,99,170. 
250- BA,!Q,nr.604,s.218. 



·G tik 1 U - Cer idi Cemaati ı 1583 tarihinde 
l sipahi, 26 milcerred, 18 mlizevvee ntifusa ve 307 akça vergi ha-

l 251 1630 3 A A ~ A sı ına ı - l'de Ali Bali id~reainde neferen 14 nUfusa sa-
hip olan GöklU-Ceridi-cemaatinin252 , 1641-42 tarihinde 14 hane 

A A 

nUfus, 1712 adet koyun ve 11 adet deveye malik olarak, Mancılık 
nahiyesine bağlı Oğlan-~'a.kih yurdunu yayladığı, 240 ak9a yay
lak reami ve deve reami olarak da J adet deve verdiği gHrUlmek-, 
tedir253• 1647'de 247 riyal guruş ve 1648'de 220 riyal gurW} 

,.. 
olan bakayaaının, Elbistanlı Ali Bey uhdesinde bulunduğu anla-
şılmaktadır254. ~ 

- G ö z d e m l U( _rl,->-'~ ) C e m a a t i : İsmine sade
ce 1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde 14 mUcerred, 60 mU
zevvec nüfus ile Huma Kethuda idaresinde olan cemaathı, on se
neden beri vakıf toprağında yaylakçılık yaptığından ve tahrir 
esnasında Yeni-il'de hazır bulwıduğundlin, mer•a reamlerini 
vakfa vermek Uzere deftere k:ayd olunduğu belirtilmektedir255 • 

G· Un deş 1 il Cemaati: Yeni-il'e ait uefter
lerde taifesi zikredilmemesine rağmen, Dulkadırlı taifesine 

A 256 A mensup olduğu anlaşılan bu cemaat , 1597 tar~li Yeni-11 def-
,. A A 

terinde GUndtiz Kethuda ve Veli Kethuda idaresinde neferen 317 
A A A 257 nUfuea ve 6340 akça vergi haaılına malik bulunmaktaydı ___ .1641 

-42'de 2 bennak nilfua ile Şam vilayetinde olan cemaatin , 
A A A 

1644'de perakende ve perişan bir durwnda, Şark-Pare-1 Kebır ve 
A A A A A 

Sagır nahiyesinde neferen 228 ve 23 bennak nUfusa sahip· olarak, 
Hasan Ali Kethuda, Selim Kethuda ve Ayvad Kethuda idaresinde 

258 
olduğu anlaşılmaktadır • 

251- BA,!Q,nr.604,s.187. 
252- BA,M!Q,nr.14679,a.28. 
253- BA,MAD,nr.6159,e.23,99. 
251- TSMA,De.4166,s.2. 
255- BA,TD,nr.604,a.202-203. 
256- F.Süiner,Oğuzlar,a.176. 
257- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,5b-7a. 
258- BA MAD nr.6159,s.85,165-167. ·-· 



G ti n d U z C e m a a t i : 1583 tarihinde iki grup ha 
linde bulunduğu görUlen ve vergi hasılı kendisine tabi Gavurga
lu ve Kangal cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 275 akça 

A 

olan cemaatin, Yeni-il sınırındaki Çeşm ve Kır( ~ ,j f) ya-
ı kınında bulun~n Dilbaliee( ~LJ_,) köyUnde sa.kin olan grubu 

n~feren 17 nüfusa; ziraatçilik ve yaylakçılık yapan diğer bir 
grubu da neferen 39 nUfuaa malikt1259 • 1644 tarilıinde perakende . 
ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde muhtelif gruplara ayrıl 
mış olarak bulunan cemaatin, GUğercinlik' e tabi Çeşm( f) 'de 
kışlayan ve Abdulgaffar Kethuda idaresinde bulunan grubu, 8 

A A 

hane nüfusa ve 417 adet koyuna; Pazarcık'da kışlayan grubu, 10 
A A A A A 

hane nuf,· 3a; Antakya' da kışlayan grubu, 2 hane nUfuaa malik ol-
duğu gibi, çif~ resmi ve dönUm resminden muaf tutulan grubu 

ise, 12 çift nUfusa sahipt1260 • 

.Q.UndUz-FakihlU Cemaati: 1583 tari-
hinde z~~ra.E.tçilik yaparak, 7 mUcerred, 7 müzevvec ntifusu ve ken
disine tabi Osmen-DedelU, Tarmuk ve Evaanlu cemaatlerinin vergi 

A A A 261 6 
h~sıliyle bırlikde 361 akça vergi hasılı olan cemaatin ,1 30 
-Jl'de neferen 6 nUfusu ve 1428 adet koyunu vardı262 • 1641-42'-

,., A A A 

de 20 hane nilfuaı ve 115 adet koyuna sahip bulunan cemaatin, 
1644' de perişan ·1e perakende halde Ekinci nahiyesinde olduğu ve 
20 çift nUf'usa .m,ilik olarakı çift resmi ile dönüm resminden mu
af tıı.f;ulduğu gör· ilmekt edir

2 3• 

A A 

Hacı 111 Cemaati: 1548 tarihli tapl:1 defterin-
de nUfuau tesbit edilemeyen cemaatin, vakıf mülhakatından Alım 
-Pınarı, Kızıl-GcıdUk, Mescidlilce ve Kuyuluca yurdlarında yay
lakçılık yaptığı ve vakfa 10 sikke filori koru resmi verdiği 

259- BA,!],nr. 60iı., e.12-13. 
260- BA MAD nr.6159,s.178ıl82,184,188. ,_. 
261- BA,TD,nr.604,s.114-116. -262- BA MAD nr.14679,s.18,244. ,_, 
263- BA,MAD,nr.6159,s.35,185. -



belirtilmektedir264• 1583'de "Gar 1 b - Ne o car 1 u" is
miyle de anılan ve 10 milcerred, 12 müzevvec nilfuaa ve 122 akça 

A "' 

vergi hasılına malik olan cemaatin, Güğercinlik'de kışladığı 

ve Kwıgal-beli'nde yayladığı kaydedilmiştir265 • 1641-42'de 
nUfusu tesbit edilemeyen ve Bozok kabilelerinin yaylak mahalli 
olup, Bozok nahiyesine tabi bulunan Beşlik yurdunu 30 esedi gu.
ruş mukabilinde yaylayan cemaat mensuplarının, 1644 tarihinde , 

A A A 

4 hane nüfus ile "D o k u z" •ismiyle dahi anılarak, perakende 
ve perişan bir du.ruruda Ekinci nahiyesinde olduğu görtilmekte
dir266. 

Hamid Cemaati: İsmine sadece 1583 tarihinde 
rastlanan ve tarihde Pir Bende Kethuda idaresinde Tim:ur-ili'nde 
kışlayan cemaatin, 9 mticerred, 33 mUzevvec nUfus ile kendisine 
tabi olan Göb~llU, Çıkınlu, Kale.ycılu, Yağbasan ve Durdu-tayoı
lu cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 516 akça vergi hasılı 
vardı 267 • 

Harun Cemaati: 1548 tlirihinde nüfusu hakkın
da bir kayda rastlanamayun ve Sarı-Ömerlti cemaatinden olduğu 
belirtilen cemaatin, vakıf oları MaacidlU yurdunda yaylakçılık 

yartığı ve koru resmi olarak vakf'a J sikke filori verdiği zik
redilmektedir268. 1597'de Pıri Kethuda idaresinde neferen 37 

A A . A 269 6 -' 
nUfusu ve 740 akça vergi hasılı olan cemaatin , 1 41-42.ta-
rihd.nde de nUfusu hakkında bir kayda tE:tsadüf edilememesine rağ
men, Mancılık nahiyesine bağlı MeacidlU yurdunu 300 akça muka
bilinde yayladığı ve tahrır eanaaıuda cemaat mensuplarının yurd

da bulwunadığı gö~lmektedir
270

• 
----------~--r------
264- BA,!]2,nr.262,s.42. 
265- BA,!]2,nr.604,s.203. 

· 266- BA,M!.]2,nr.6159,s.102,178. 
267- BA TD nr.604,a.209-211. ,_, .. 
268- BA,TD,nr.262,s.43. 
269- Tapu-Kadastro, Evkaf,nr.2174,7b. 
270 .. BA, MAD,nr. 6159, s. 99. 



HU a e Y 1 n - Ha o ı l u Cemaati ı 1583 tarih~ 
li tapu defterinde, HUdaverdi Kethuda idaresinde l kethuda, 69 
mücerred, 117 mUzevveo nUfueu ve 5509 akoa vergi hasılı olan 
cemaatin271 , 1630-Jl'de Yahya Kethuda idaresinde neferen 70 
nüfusu ve 22.206 adet koyunu vardı272 • 1641-42 tarihinde Bozok 

A A 

nahiyesine ba~lı Yoğun-AğaQ yurdwıu Çavuşlu ve KUtUklU cemaat-
leriyle birlikde yayladığından, mezkur oemaatlerle beraber 1100 
akça yaylak resmi veren HUseyin-Haoılu cemaatinin, Sarı Hacı i 

A A A ""' A 

Kethuda idaresinde 73 hane nüfus ve 6455 adet koyuna sahip bu-
lunduğu belirt1lmektedir273. 

L/ A İ A HU s U k 1 U( ..r,.,~) Cemaati ı amine sadece 1548 
A A A 

tarihinde rastlanan ve bu tarihdo Cerid kabıleainden olduğu kay-
dedilen cemaatin, Ördek-İni mezraasında ziraatçilik, Demrek ce
maati ile birlikde Küçük-Kara Seldi yurdunda yaylakçılık yaptığı 
ve Veli Kethuda idaresinde neferen 21 nüfusa malik bulunduğu 
görUlmektedir274• 

A A 

İbrahim - Ha o ı 1 u Cemaat 1: 1548 tari-
~ A 

hinde Hoca-Yakub mezraasında ziraatçilik yapan ve neferen 5 
ntifuaa sahip olan İbrahim-Hacılu cemaati275 n 1583 8 de Turgu.d 
Kethuda idareainde l kethuda, 16 mücerred, 22 müzevvso nUfuaa 
ve 120 akça vergi haaılına malik bulunmaktaydı276 ~ . , 

1 
A ~ 

İ m a n ı u - A f ş a r ı C e m a a t i ı 1548,.tarihin-
"" . A 

de neferen 21 ntifus ile K1zıl-Çukur yurdunu Kara-Dedelü cemaa-
tiyle beraber yaylayan ve mezkur cemaat ile birlikde vakfa 960 

A • 

akça koru reami veren bu cemaat, ayrıoa yaylak resmi vermekle 
-- . -----------------~-~ 
271- BA,TD,nr.604,s.149-151. -272- BA,~,nr.14679,e.34-35,240. 
273- BA,~,nr.6159,s.34-35. 
274- BA,TD,nr.262,e.61. -275- BA,TD,nr.262,s.61. 
276- BA,~,nr.604,s.223-224. 
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,. 

de mükellef t tulm t 277 ,.. u uş u • 1583 tarihinde muhtelif' gruplara ay-
rıldığı görUlen İmanlu-Afijarı cemaatinin, toplam vergi hasılı 
Mısırlu cemaatinin vergi haaıliyle birlikde 25.272 1 5 akçadan 
müteşekkil olarak, GUndUz Kethuda idaresinde olanları, l ket-

" huda, l imam, 11 mticerred, 202 mUzevvec nüfusa; ziraa.tçilik ya-
pan ve "Armuda n" ismiyle de anılanları, 6 mticerred, 13 
müzevvec nüfusa; "S a r u - H a c ı" ismiyle de anılanları, 31' 
mUoerred, 66 mUzevveo nüfusa ve "Kızıl - Sultan" is-' 
miyle de anılı~, Ali Kethuda idaresinde Mancılık'a tabi Deve
Deresi yurdunda yaylakçılık yapanları, 1 kethuda, 15 milcerred, 
39 mtizevvec nüfus ile 1198 akça vergi hasılına sahip bulımmak
taydı278. 1630-31 tarihinde, yine muhtelif kollara ayrılan 

A A A A 

cemaatin, GUndUz Kethuda idareeinde olup, mer•a ve ağnam·reami 
2500 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen kolunun, nUfusu 
tesbit edilem~diği halde, Kaçar İsa idaresinde olup, mer'a ve 

V A 

agnam resmi 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen kolu-
nun, neferen 23 nUfua ve 4710 adet koyunu; Emir Ali idaresinde 
olup, mer'a ve ağn&Jn resmi 300 riyal guruş mukabilinde mukataa
ya verilen kolWlwı, neferen 35 nilfus ve 16050 adet koyunu;Ali 
Kethuda idaresinde olup, cemaatin }.'lLa .h m u d .1 u m a h a 1-
1 e a i"ni teşkil eden kolunwı, neferen 42 nUfusuı Hacı Hasan 
Kethuda idaresinde olan kolunun, neferen 43 nUfus ile 15.840 

A A A 

adet koyunu ve Hacı Hasan Kethuda idaresindeki kola tabi olan 
' A "B ahşa y ı ş 1 u mahal 1 es i"nin neferen 28 nilfus 

ve 15.568 adet koyunu; "Aba 1 u m aha 11 es i"nin nefe
ren 35 nUfus ve 11.678 adet koyunu; "Mazı l u m aha 1 -
1 e a i"nin neferen 11 nüfus ve 2779 adet koyunu; "K ö e e -
N U v i s m a h a l l e s i"nin neferen 51 nUfus ·ve 13.559 
" adet koyunu; "Toka d 1 u m aha 1 le a i"nin neferen 26 
nUfus ve 5977 adet koyunu; "Hacı - Mu a a, mahalle -
e i "nin nEıf eren 16 nüfus ve 2727 adet koyunu; "M ı s ı r l u 

A . 

m aha ı ı e 8 i"nin neferen 14 nUf'ua ve 5330 adet koyunu; 
"K a r a. n•. a n 1 u m a·h a 1 1 e e i"nin neferen 16 nUfus ve 

--~-------~---------
277- BA, TI 1,nr. 262, s. 41, 48. 
278- BA TD nr.604,s.36-41,52-53. ,_. 



7328 adet koyunu; "A ğ ı z m a n ı u m a h a l l e e i"nin 
de neferen 20 ntifus ve 5015 adet koywıu olduğu belirtilmekte
dir279. 1641-42'de nUfuau hakkında bir kayda rastlanılamaması
na rağmen, Mancılık nahiyesine bağlı Hasabaki, Bozok nahiyesi
ne bağlı Kara-Pınar ve Bekmez-GötUrdU yurdlarında yaylakçılık 
yaptığı, Hasabaki yurdu için 870, Kara-Pınar yurdu için 240 ve 
Bekınez-GötUrdti yurdu için iae 1 240 akça yaylak resmi verditi 
zikredilmektedir280 • 1647'de 823 ve 1648'de 385 .~ı.ıaı guruş ba~ 

A A 

kayası olan cemaatin, Gündüz Bey idaresinde bulunduğu görillmek-
tedir281. 

İn a 1 - Cer i d 1 Cemaati: 1641-42 tarihli ______ __,,;;;__.;;;_.;.;.....;;;;__..;___,;_;;;;;;......;;;;~ ....... --
defterde, hangi taifeden olduğu belirtilmemesine rağmen• Dul- •. 

kadırlı taifesine tabi Cerid cemaatine bağlı olduğu için,Dul
kadırlı taifesine tubi cemaatler arasına aldığımız bu cemaatin, 

A A A A "'° A 

mezkur tarihde perişan ve perakende bir halde 9 hane nllfusa ve 
130 adet koyuna sahip olduğu, mer'a ile ağnam resminin KUçUk
Hacılu, Saclu-Ceridi, Ulu-Beylil, Yumaklu-Ceridi, Tabanlu-Ceri
di, Urban-Ceridi ve Cerid cemaatlerinin mer'a ve ağnam resmiyle 
birlikde 800 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği zikre
dilmektedir282. 

K a 1 aycı 1 u Cemaati ı İs.mine sadece 1583 ta-
A A A 

rihinde rastlanan ve bu tarihde Hamid cemaatine tabi olarak, 11 
A A A 

mUcerred, 26 müze.vvec nilfusa sahip olan cemaatin, Hamid, GöbellU, 
Yağbasan ve Durdu-Yaycılu cemaatlerinin vergi haeıliyle beraber 

1 
A A 28.3 516 akça ,,ergi hasılına sahip old~ğu belirtilmektedir • 

· ·279_ BA,lli,nr.14679,s.80-87,90-l00,225,242-243,245. 

280- BA,.MAD.nr.6159,~•99,102. 
281- TSMA,De.4166,a.1. 
282- BA,fil,nr.6159,a.84-85. 
283- BA TD rir.604,a.210-211. ,_, 



- C.U.J. 

\ 

,. 
Kama e( u-V) Cemaati: 1548 tarihinde neferen ,,. 

3 nUf.us ile Turna-Çayırı köyünde hem yaylayıp, hem de ziraatçi-• 
lik yapan Kamaş Cemaat1284 , 1583'de Köse-Budaklu cemaati ile 
birlikde l muaf, 14 mUcerred, 39 mtizevvec nUfus ve 230 akça ver-

A A 285 
gi haeılına sahip ola~ak, ziraatçilik yapmaktaydı • 1630-31 

A A 

tarihinde mer'a ile ağnam resmi 500 riyal guruş mukabilinde mu-
kataaya veri~en ve Apdünnebi Kethuda idaresinde neferen 28 nU
fusu ve 12.448 adet koyunu olan bu oemaatm286 , 1641-42'de 
Kara Hasan Kethuda idaresinde 29 hane nUfus, 7238 adet koyun 
ve 71 adet deveye malik olduğu ve deve resmi olarak 14 adet deve 
verdiği; 1644'd~ perakende ve perişan bir halde neferen 5 nilfusu 
ve 1505 adet koyunu olan grubwıWl Şark-Pare-1 Kebir ve Sagı.r na
hiyesinde; çift resmi ile döntim resminden muaf olan 11 çift nU
fualu diğer bir grubunun ise, Ekinci nahiyesinde bulunduğu gö
rUlmektedir287. 1648'de yine Kara Hasan Kethuda idaresinde olan 
cemaatin, 850 riyal guruş bakayası vardı288•· 

Kan dur g a 1 u Cemaati: 1548 tarihli defter
de muhtelif gruplar halinde Yeni-il'de bulunduğu görUlen bu ce~ 
maatin,- Htiaeyin Kethuda. idaresinde ziraatçilikle uğraşıp, Arpalı-

. Öytik köyünde sakin olan grubu, 1 imam, 1 mücerred, 4 caba, 11 
bennak ntifue ve 420 akça vergi haaılına; Yapağııu köyünde sakin 
olan grubu, l caba, 3· barınak ntifuaa; Kuruca-Kol köytinde sakin 
olan grubu, 4 caba, 6 bennak nüfusa; Kızılca-Ziyaret köyünde sa
kin olan grubu, l caba, 5 bennak nüfusa; Alaca-Çayır mezraasın
da ziraatçllik yapan grubu, 2 caba, 9 bennak ntifuea; berat-ı pa
dişahi ile eşkincU olup, herhangi bir sefer vukuunda sefere 

"" . 
~itmekle m-Jkellef !utulan ve raiyyet rti~umundan muaf olan grubu, 
neferen 3 nUfuaa sahip olduğu gibi, ntifuau tesbit edilemeyen ve 
vakıf olan Kara-Gevher yurdunda yaylakçılık yapan grubu da, 

--------------------
284- BA,TD,nr.262,a.64. 
285- BA,TD,nr.604,a.215-216. 
286- BA,MAD,nr.14679, s. 49,_225, 241. 
287- BA MAD nr.6159,a.21,169,ıaa~ 

'-·' 288- TSMA·,ne.4166,s.ı. 
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vakfa 3 sikke filori koru resmi vermekteyd1289. 1583 tarihinde 
Ağça-Kal'a köyUnUn Ağça-Ş~hir mezraasında ziraatçilik yaptığı 
belirtilen cemaatin, l mticerred, 20 milzevvec n°Ufusu ve 495 akça 
vergi hasılı vardı290. 

Kan g a 1 Cemaat 1: 1583 tarihinde GUndUz cema-,., 
atine tabi olarak, Yeni-il sınırındaki Sarı mevkiinde sakin olan 
ve 2 mUcerred, 7 mUzevvec nUfue ile Gündüz ve Gavurgalu cemaat
lerinin vergi hasıliyle birlikde 275 akça vergi hasılına malik 
bulunan cemaat1n291 , 1644'de 5 hane ntifus ile perişan ve pera
kende bir halde Ekinci nahiyesinde olduğu ve GUğercinlik'e ta
bi Sarı mevki.inde kışladığı kaydedilmekted1r292 • 

1! ,.. . ,,. 
K a p 1 a n 1 u( JV }ıt.-t ) C e m a a t i : lemine sadece 

1583 tarihinde rastlanan cemaatin, bu tarihde l mUcerred, 4 
mtizevvec ntifUdU ve 45,5 akça vergi hasılı vardı293 • 

,.. ,.. 
Kara - Dede 1 ti Cemaat 1: 1548 tarihli tapu 

A ,,_ 

defterinde, neferen 39 nüfusu olan Kara-DedelU cemaatinin, va-
• A 

kıf mtilhakatından Kızıl-Çukur-yurdwıu Imanlu-Af'şarı cemaati ile 
beraber yayladığı ve mezkur cemaat ile birlikde vakfa 960 akça 
koru resmi verdiği görtilmektedir294• 1583 tarihinde Mancılık'a 
bağlı Kızıl-Çukur yurdunu yayladığı kaydedilen cemaatin, Ana
maalu'ya tabi olduğu ve 1 imam, 5 duacı, 63 mUcerred, 79 mUzev
vec nilfualve 9624 akça vergi hasılına malik bulunduğu anlaşıl
maktadır295. 1630-31 tarihinde ise, Hacı Mustafa Kethuda idare
sinde neferen 97 nUfusa ve 21.768 adet koyuna sahip olan bu 
\cemaatin296, 1641-42'de Osman Kethuda idaresinde 82 ha.ne nüfusa, 

--------------------
289- BA,TI2,nr·. 262, s.26-27, 43, 59. 
290- BA,TD,nr.604,e.323-324. 
291--BA,~,nr.604,e.12-13. 

· 292- BA,M!Q,nr.6159,s.175. 
293- BA,1}2,nr.604,a.~29. 
294- BA,,TI2,nr.262,e.41,48. 
295- BA,TD,nr.604,s.25-26. 
2Qh_ ~A ;:;;:n•n~_ıA679.s.61-63. 



6522 adet ko~a ve 82 adet deveye malik olarak, deve resmi 
için 17 adet deve verdiği ve Mancılık nahiyesine tabi Kızıl-Çu
kur yurdunu 720 akça mukabilinde yayladığı zikredilmektedir297• 
1648 tarihinde dahi yine Osman Kethuda idaresinde olan cemaatin, 
1046,5 riyal guruş bükayaaı olduğu belirtilmektedir298• 

Kara - Ha 1 il l U Cemaati: 1583 tarihinde 
Anamaalu'yu tabi olarak, Hızır-oğlu Kulu Kethuda idaresinde l 
kethuda, 1 imam, 47 mticerred, 66 müzevveo nüfusa ve kendisine 
tabi olan Ulaşlu, Urcanlu, Tuvalu ve 0kcu-Kaeımlu cemaatlerinin 

A A A 

vergi haaıliyle birlikde 440 akça vergi haaılına malik bulunan 
Kara-HalillU cemaatinin, Yeni-il sınırındaki Amid yakınında sa
kin olduğu ve,. Yeni-il' de vakfa e.i t yerlerde yaylakçılık yaptık
larındwı, mer'a reamlerini vakfa vermekle mUkellef tutulduğu 
kayde.dilmiştir299 • 1644 tarihinde dağınık bir halde Ekinci na-

, hiyeainde bulunduğu görillen cemaatin, neferen 8 ntifuswıun Kara 
-Burclu'da kışladığı ve nüfusu teabit edilemeyen diğer bir gru
bunun ise, Said-ili'nae bulunduğu belirtilmektedirJOO. 

Kara - Hızır 1 u Cemaat 1: İsmine sadece 
1583 tarihinde rastlanan ve bu ta.rihde Şam-Bayadı cemaatine ta
bi olduğu ve Ali Kethuda idaresinde bulunduğu kaydedilen cema-· 

A 

atin, 2 duacı, 14 mticerred, 19 mUzevveo nüfusu ve Şam-Bayadı, 
A A 

Dinlen, ŞeyhlU ve Tatar-AlilU cemaatlerinin vergi hasıliyle bir-
A 301 " 

li~de 595 akça vergi hasılı vardı • 
-------------------~ 
297- BA,~,nr.6159,e.17-18,99. 
298- TSMA,De.4166,e.l. 
299- BA,TD,nr.604,s.10-12. 
300- BA,MAD,nr.6159,s.178,184. 
301- BA,!B,nr.604,a.67-68. 



,. 

Kara - MU r a e 1 1 ti Cemaati: İemine sadece 
1583 tarihinde teaadtif edilen ve bu tarihde l muaf, 1 kethuda, 
1 imam, 72 mUcerred, ~ A 

215 mUzevvec nüfusa ve 511 a~ça vergi ha-
A 

aılına malik.olarak, Şah Hüseyin Kethuda idaresinde 11 Y ana -
l u k 1 u( ...,..W\t\J )"· 1 

A ,- . A 

ismiyle de anılan cemaatin, tahrır esna- . 
amda Xeni-il'de hazır bulunduğundan ve Aaitane-1 Sa'adet'de 
getirdikleri emr-i şerı.f mucibince vergilerini vakfa vermeyi ka
bul ettiklerinden, deftere dahil tjdildikleri belirtilmektedirJO~ 

A A 

K a r a - S U 1 ı:, y m u n 1 u C t, m a t:l t 1; 1583 tarih-
li tapu defterinde iki kol halinde Yeni-il'de bulunduğu görU-

Aı. A A At A 

len cemaatin, GUlabı Kethudu idart}aindtJki ko~u, 1 iınam, 23 mU-
oerred, 33 müzevvec nüfusa ve Muee.-Ha.cılu ceruaatinin bazı grup
larının vergi hasıliyle birlikde 640 akça vergi haaılına;Maytaş 
Kethuda idaresinde olan diğer bir kolu ise, 22 müzevvec, 28 m~
cerred nüfusa ve 167,5 akça vergi haaılına walikt1303 • 1630-31'
de neferen 31 nüfusu ve 4897 adet koyunu olan Kara-Süleymaıılu 
cemaatinin304 , 1641-42'de perişan ve perakende bir halde 41 ha
ne ntifus ile 3882 adet koyunu olduğu, mer'a ve ağnam resminin 
Reyhanlu ve Yağlı-Ceridi cemaatlerinin mer'a ve ağnam resmiyle 
birlikde 1000 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği;l644'
de ise, yine perakende ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde, 
8 hane nüfus ve 7 40 adet koyuna malik olarak, Hilaeyin ~'akih Ket

huda idaresinde Maraş'da kışladığı belirtilwektedir305 • 

A . A 

Karaca - Hacı 1 u Cemaati: !amine sadece 
1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde Dokuz'a tabi olduğu kay
dedilen cemaatin, 4 mücerred, 10 müzevvec nüfusu ve·72a akça. 
' ~ )06 
vergi hasılı vardı • 
--------------------
302- BA,TD,nr.604,e.197-200. 
30 3- BA, 'l'D, nr. 604, s. ııo, 2·2a-229 • 

304- BA,M!J2,nr.14679,s.44-~5,241. 
305- BA,M!J2,nr.6159,a.80-81,179. 

, 306- BA,!]2,nr.604,e.151. 
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,. 

Karıştıran Cemaat 1: 1597 tarihinde ne-. 
· feren 18 nUfuau ve 360 akça vergi hasılı olduğu kaydedilen Ka
rıştıran cemaatinin307 , l630-3l'de neferen 7 nUfusu ve 1461 adet 
k 308. 1648 A A A oyunu , tarihinde ise, KUçUk-Hacılu cemaatinin bakayaeı 
ile birlikde, Ağça-Koyunlu Halil Bey uhdesinde 525 riyal guruş 
bakayası vardı309. 

Kar 1 u - Hacı 1 u Cemaati: İsmine sadece . 
A A A 

1583 tarihli tapu defterinue rastlanan ve mezkur tarih.de 18 mU-
cerred, 42 müzevvec ntifuau ve 805 akça vergi hasılı olan cema
atin, Timur-ili'nde kışladığı ve Bakır-dağı'nda yayladığı be
li;tilmektedir310. 

K a a k a 1 1 u( ...,...U \..Q....p L, ) C e m a a t 1 : İsmine sadece 
1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde 1 imam, 5 mUcerred, 20 
milzevvec nüfus ile Kayağılu-Dokuzu cemaatine tabi olduğu kayde
dilen cemaatin, Kayağılu-Dolruzu ve Evliya-Hacılu cemaatlerinin 

A A A 
0 

vergi haaıliyle birlikde 24.840 akça vergi haaılına malik oldu-
ğu görtilmektedir311 • 

Kayağı 1 u - Dokuzu Cem a a-t i; 1583 ta
rihinde l muaf, l imam, 177 mticerred, 207 milzevvec nUfusa ve 

A A 

Evliya-Hacılu ile Kaakallu cemaatlerinin vergi hasıliyle bir-
likde 24.840 akça vergi hasılına sahip olan Kayağılu-Dokuzu 
cemaatinin3l2 , 1630-Jl'de Pır Veli Bey idaresinde neferen 124 
nUfuau ve JJ.232 adet koyı.uıu olduğu, mer'a ile ağnam resminin 
500 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmekte-
,----------~---~----
307- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,16a. 
308- BA,~,nr.14679,a.94,243. 
309- TSMA,De.4166,s.l. 
310- BA,!Q,nr.604,s.193-194• 
311- BA,TD,nr.604,s.185. · 
312- BA TD nr.604,a.180-185. ,_, 
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dir
313

• 1641-42 tarihinde 157 hane nUfuaa, 13061 adet koyuna 
ve 20 adet deveye malik olan ve deve resmi olarak 5 adet deve 
veren cemaatin314 ,· 1648' de Koca Bey idaresinde bulunarak, 266 
riyal guruş bakayası vardı315 • Cemaat mensuplarının 21 Ocak 
1691 tarihinde, Arap aşiretleriniıı istila ve şekavetlerine sed 
teşkil etmek amaoiyle, Fırat nehrine karışan Belih nehri kena
rındaki Akça-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yerlere 
iskana memur old~ gijrillmektedirJ16• 

,. 

K a Ya 1 u Cemaati: 1583 tarihinde Yakub Kethu-
,., A 

da idaresinde 39 mUcerred, 52 mUzevvec nUfusu ve 4861 akça ver-
. gi hasılı317 ; 16JO-Jl'de ise neferen 34 nUfusu olan 0emaat1n318, 

1648 tarihinde 550 riyal guruş bakayaya malik olarak, Yusuf' 
Kethuda idaresinde Rum vilayetinde bulwıduğu kaydedilmektedirJl: 
Cemaatin, E~-1 Tosun cemaati ile birlikde neferen 65 ve 35 
çift nUfueunun, 24 Cumade'l-ahir 1102(25 Ocak 1691) tar:Uıli bir 
kararla Humus sancağındaki Şımakiyye köytine iskan edildiği gcS-· 
rUlınektedir320 • 

Kay g usu z 1 u Cem a a t.i: İsmine sadece 1583 
tarihinde tesadUf edilen ve bu tarilıde muhtelif gruplara ayrıl
dığı görülen cemaatin, toplam vergi hasılı 460 akçadan müteşek
kil olup, 3 muaf, 8 mUcerred, 25 mtizevvec ntifusu olan grubunun 
Mestan ve Hacı Mehmed Kethuda; 1 imam, 1 mtioerred, 2 muaf, 42 
müzevveo nüfusu olan grubunun Hacı Mıatık Kethuda; 1 sipahı,19 

313- BA,ın,nr.14679,a.75-78,224,242. 

t314- B~,ın,nr. 6159, s. 44-46. 
315- TSMA,De.4166,a.2. 
316- c.Orhonlu,Aşiretleri iskan teşebbilaU,s.55-57. 
317- BA,!Q,nr.604,s.~94-195. 
318- BA,~,nr.14679,e.28. 
319- TSMA,De.4166,s.l. 
320- C~Orhonlu,Aşiretleri iskan teşebbüsU,a.65,not 62. 



müoerred, 35 müzevvec nüfusu olan grubwıun Hoca Müyesser Ket
huda idare~inde bulunduğu kaydedildiği gibi, Görgi( d:_,J) 
Kethuda idaresinde olan diğer bir grubwıun da, 1 sipahi,21 mU
oerred, 28 mUzevvec nUfuaa ve 267,5 akça vergi hasılına malik 
olduğu belirtilmektedir321 • · 

Keçe - Bey 1 ti Cem a t:ı ti ı 1583 tarihinde İs
kender K~thuda idaresinde 19 mUoerred, 37 milzevvec nUfuea ve 
4098 akça vergi haaılına malik olan Keçe-BeylU oemaatinin322 , 
l6J0-3l'de Musa Kethuda idar~ainde neferen 46 nüfusu ve 12.862 
adet koyunu vardı323 • 1641-42 tarihinde Tonue nahiyesine tabi 
Dilltice yurdwıu yaylayaı'ak, 180 akça yaylak resmi, deve reami 
olarak da 19 adet deve veren ve 27 hane nUfus, 2158 adet koyun 

ile 64 adet deveye aahip olan cemaatin, 1644'de 5 bennak nUfus ... ... ,. ... ... 
ile perakende ve perişan bir halde Şark-Pare-1 Kebır ve Sagır 
nahiyesinde bulunduğu görlilmektedir324• 1648'de 75 riyal guruş 
ba~ayaya malik olarak, Sofiyanlu ve Diraan cemaatleriyle bir
likde Bagraa•ın Belen köyünde olduğu kaydedilmiştir325. 

Keçi 1 il - E 1 x i Cemaati: 1583 tarihinde 
A A A A 

7946 akça vergi hasılına malik bulunan cemaatin, AhaenlU'ye ta-
bi olan grubunun 1 imam, 18 sipahi, 56 mticerred, 154 müzevvec 

A A A A A 

nUfuaa ve Mura~ Kethuda idare~inde cemaate tabi"A t l u 
,.. . 

Hanı u mahalle s i"ni teşkıl eden grubwıun ise, l 
duacı, 1 imam. 23 mUcerred, 59 mtizevvec nüfusa sahip olduğu gö
rillmektedir32ı. 1630-Jl'de mer'a ile ağnam resmi 110 riyal gu
ruş mukabilinde mukataaya verilen ve AhaenlU Hasan Kethuda ida-

.reainde neferen 121 ntifuau ve 13.455 adet koyunu olan cerua~

tin327, 1641-42 tarihinde 112 hane nüfus, 11.753 adet koyun ve 
131 adet deveye malik olarak, Hasan Kethuda idaresinde Ağça-Ko
yunlu nahiyesine bağlı Kara-Durak yurdwıu 380 akça mukabilin4e 

-------------------~ 
321- BA,~,nr.604,s.13-15,61-62. 
322- BA TD,nr.604,a.160-161. ,_ 
323- BA MAD nr.14679,e.79-80,242. ,_, 6 
324- BA MAD nr.6159,s.25,101,l a. ,_, 
325- TSMA,De.4166,a.2. 
326- BA TD nr.604,a.122-125. 

t,=.:::., I' - drU\ a 101-103.243. 



yayladığı ve deve resmi olarak 23 adet deve verdiği belirt1l
mektedir328. 

K er 1 mü d din 1 U Cemaat 1: 1583 tarihinde 
l duacı, 47 mUcerred, 48 müzevveo nUfuau ve 348 akça vergi ha
sılı olan cemaatin329 , 1644'de J hwıe nUfus ile Bkinci nahiye
sinde perakende ve perişan bir durumda bulunduğu kayded11Jllekte
dir330. 

K e a m ez 1 U Cemaati: İsmine sadece 1548 ta
rihinde teaadUf edilen ve bu tarilıde nUfusu hakla.nda bir kayda 
rastlanılamS19~aıııa rağmen, Şam-Bayadı kabil~sinden olduğu kay
dedilen cemaatin, vakıf mtilhakatından KöselU-GedtiğU, Ağça-Vi-

A 

ran ile Savaş-GedUğU yurdlarını evvelden beri yayladığı ve her 
. sene vakfa 600 akça koru resmi verdiği zikredilmektedirJJl. 

Kır 1 an g iç 1 u Cemaati: 1583 tarihinde 
1 imam, 14 mUcerred, 18 müzevveo, neferen 4 ntifusu ve 163.akça 
vergi hasılı olan cemaatin332 , 1644'de çift resmi ve .dönUm res
minden muaf olarak, perakende ve perişan bir durumda) 16 çift 
nUfua ile Ekinci nahiyesinde bulunduğu görülmektedir J). 

~ A 

Koyun 1 u - ~ 1 ç i Cemaati: 1583 tarihinde 
Ali Fakir ve Hasan Kethuda idaresinde Kara-Durak yurdunu yay
l~yan ve 2 imam, 14 sipahı, 96 mücerred, 182 müzevvec nUfus 
ile 9518 akça vergi hasılına malik olan Koyunlu-Elçi cemaati
nin334, 16J0-3l'de Kubad Kethuda idaresinde neferen 129 nüfusa 

tVe 27.564 adet koyuna sahip olduğu ve mer'a'ile ağnam resminin 

328- BA,MAD,nr.6159,s.14,lOO. -329- BA,TI2,nr.604,s.172-17J. 
330- BA,MAD,nr.6159,s.183. 
331- BA,TD,nr.262,s.43,65. 
332- BA,TD,nr.604,s.146-147. 
333- BA -;;:D nr.6159,a.188. ,_, 
334- BA,1],nr.604,s.117-120. 



--.., 

1100 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmiş
tir335. 1641-42 tarihinde nüfusu teabit edilememesine rağmen, 
Ağça-Koyunlu nahiyesine tabi Kara-Durak yurdunu Anamaslu-Afşarı 

A 

cemaatiyle birlikde yayladığı ve mezkur cemaat ile beraber 1260 
akça yaylak resmi verdiği görUlmektedir33~. 

Kozak 1 u Cemaati ı İsmine sadece 1583 tari- , 
hinde teaadUf edilen cemaatin, bu tarihde 3 mUcerred, 6 mUzev-· 

A 

vec nUfua ve 1347,5 akça vergi hasılına malik olduğu kaydedil-
miştir337. 

Kozan l u Cemaati: 1583 tarihli defterde,Ha
cı Veli Kethuda idaresinde 7 mUcerred, 15 müzevvec nUfuau ve 
2146 akça vergi hasılı olduğu kaydedilen cemaat1n338, 16441 de· 
Şark-Pare-i Kebir ve Sagir nahiyesinde, perakende ve perişan 
bir halde isminin "Kozan" olarak kaydedildiği ve 10 bennak, 
neferen 15 nilfua ile 2414 adet koyuna sahip bulunduğu belirtil
mektedir339. 

K o z a n ş 1 a h( ..._:.o'_,·_; ) C e m a a t i : 1548 tarihinde 
Gök-Pınar mezraasında ziraatçilik yaparak neferen 7 nUfueu 
oıan3.40 ve 1583 • de Ağça-Koyunlu kabilesinden olduğu kaydedilen 
cemaatin, bu tarihde 1 muaf, 2 imam, 89 mticerred, 149 milzevveo 

. nUfuau olan kolu ile, bu kola tabi l imam, 35 mUcerred, 69 mU
zevvec nilfusu olan "E .. del il mahalle a i"nin 5709 akça 
vergi hasılına; ziraatle uğraşan ve 2 mUcerred, 23 mUzevvec nü
fusu olan diter bir kolwıun ise, 82 akça vergi haaı~~a sahip 
--~-----------------• 
335- BA MAD nr.14679,s.19-21,225,240. ,_, 
336- BA,M-!]2,nr.6159,s.lOO. 
337- BA,!12,nr.604,s.174. 
338- BA,.!]2,nr.6Ö4,s.189. 
339-_ BA,M-!]2,nr.6159,s.174. 
340- BA,~,nr.262,s.62. 



bulwıduğu görUlmektedir341 • 1630-31 tarihinde, yine Ağça-Koyun-.,.. 
lu kabılesinden olduğu zikredilen cemaatin Hacı Hasan Ketbuda 

A f 

idaresinde neferen 106 nUfusu ve 11.764 adet koyunu, kendisine 
A "H tabi a o ı - Eşref m aha ı ı es i"nin de neferen 21 

nilfusu ve 6473 adet koyunu vardı342 • 1641-42 tarihinde nilfusu 
teebit edilemeyen ve Ağça-Koyunlu nahiyesine tabi SUlUklU yur
dunu 600 akça mukabilinde yaylayan cemaatin, 1644'de perakende 
ve perişan bir halde Ekinci nahiyesindeki grubu, 20 hane nilfu- ' 
sa; cemaate 11 T ok 1 u 1 u m aha 1 1 es i"ni teşkil eden 
grubu, 12 ha.ne nUfua ve 217 adet koyuna; "0 r han 1 u m a -
halle a i 0 ni teşkil eden grubu, 9 hane nUfus ve 580 adet 
koyuna; Hacı İnal Kethuda idaresindeki grubu, 11 hane nUfus ve 
370 adet koyuııa; "B o z k ı r _ı u m a h a l =\- e s i"ni teş

kıl eden grubu da, 15 hwıe nUfus ve 242 adet koywıa malik oldu
ğu gibi343 , 1648'de Halil Bey idaresinde 207 riyal guruş baka
yaya malikti344• 

A A 

Köse - Bekir 1 ti Cemaat 1 ı 1583 tarih.inde 
1 duacı, 15 mticerred, 25 mtizevvec nüfusu ve 377 akça vergi ha
sılı olan cemaatin345 , 1644'de perakende ve perişan bir halde 
16 hane nüfus ve 1105 adet ko~a sahip olarak, Ekinci nahiye
sinde bultmduğu g~rUlmektedir346 • 

,. 

K ö e e - Budak 1 u O em a at 1: İsmine sadece 
. A ~ 

l583 tarihinde tesadüf edilen ve bu tarih.de Kamaş cemaati ile 
'birlikde, l muaf, 14 mücerred, 39 müzevvec nüfusa ve 280 akça 

vergi haeılına malik qlan cemaatin, ziraatla uğraştığı belir
tilmektedir347. 

341- BA TD nr.604,s.99-103,224. ,_, 
342- BA,MAD,nr.14679,s.117-119,244. 
343- BA MAD nr.6159,s.ıoo,ıa2. ,_, 
344-,TSMA,De.4166,s.l. 
345- BA,TD,nr.604,s.196-197. 
34~- BA,iiİAD,nr.6159,a.177• 
347- BA TD nr.604,e.215-216. ,_, 



K H § k er 1 U Cemaat 1 ı 1583 tarihinde 18 mU
cerred, 23 mUzevvec nUfus ve 1473 5 akna vergi hasılı ile KUrd 

A 348 f • 
-Mehmadlu cemaatine ı 1630-Jl'de neferen 25 nUfue ve 10.282 
adet koyun ile ÇiğdemlU cemaatine tabi olduğu kaydedilen Köe
kerlU cemaatinin349 , 1641-42 1 de 15 hane nüfus, 1351 adet koyun 
ve adet deveye sahip bulunduğu ve deve resmi için 2 adet deve 
verdiği belirtilmektedir350• 1648 tarihinde Rum vilayetinde 
olan cemaatin, 252 riyal guruş bakayası vardıJSl. 

K u 1 ak Cemaat 1 ı 1583 tarihinde Cerid kabile
sine bağlı olarak, Yeni-il nahiyesinin Uç-Alan yurdunda yayla
yan ve Yılanlı'da çiftçilik yapan cemaatin, Hamza Kethuda ida
resinde l kethuda, l duaQi, l imam, 28· mUcerred, 34 mUzevvec 
~Ufuau ve 3515,5 akça vergi hasılı vardı352 • 1597 tarihinde 
neferen 23 nüfus ve 460 akça vergi hasılına malik olan Kulak 
cemaatinin353, 1630-Jl'de nUfusu teabit edilememesine rağmen, 
Cum'a Kethuda idaresinde 9912 adet koyunu bulunduğu ve mer•a 
ile ağnam resminin 300 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril
diği kaydedilmektedir354• 1641-42 tarihinde Sultan Kethuda ida
resinde 34 hane nUfuau, 2375 adet koyunu ve 28 adet devesi olan 
cemaatin, Yeni-il nahiyesine tabi Uo-Alan yurdunu 370 akoa mu
kabilinde yayladığı ve deve resmi olarak da 6 adet deve vermek
le mükellef tutulduğu; 1644'de ise, perakende ve perişan bir 

A A A A A A A 

halde, Hamza Kethuda idaresinde Şark-Pare-t Kebır ve Sagır na-
hiyesinde 2 bennak, neferen 11 nUfus ve 2151 adet koywıu oldu-
~u bel1rtilmekted1r'55 • 

348- BA,TD,nr.604,e.70. 
349- BA,MAn,nr.14679,s.25-26,240. -350- BA,MAD,nr.6159,s.12. -
351- TSMA,De.4166,s.2. 
352- BA,!Q,nr.604,e.69-70. 
353- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,15b-16a. 
354- BA MAD nr.14679,s.224,245. ,_, 
355- BA MAD,nr.6159,s.4,98,170. ,_ 
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Kumar l u Cemaati: 1548 tarihinde neferan 
9 nüfusu olan cemaatin, yaylağı Kara-Seldi ve Oluk-Başı yurdu 
olup, KöprU-Ağzı ve Gökce-Viran mezraalarında da ziraatçilik 
yapmakda idi356 • 1583 tarihinde Bagras kazasında kışlayan ve 
Mancılık yakınındaki Çamurlu-Tarla mevkiinde yaylayan kolu, 12 
mücerred, 21 mUze:vvec nUfus ve 134,5 akça vergi hasılına;zira
atçilik yapan'' diğer bir kolu ise, 12 mUcerred, 35 milzevvec nU-' 
fus v.e 338 akça vergi haaılına malikt1357• 1644'de dağınık bir 
halde Ekinci nahiyesinde bulunan Kumarlu cemaatinin, 15 hane 
nilfua ve 270 adet koyuna sahip olduğu ve Timur-ili'nde kışladı
ğı belirtilmektedir35~. 

K u r d - o ğ l u N e c c a r l u a u C e m a a t 1 : 
1630-31 ve 1644 tarihlerinde Kurd Kethuda idaresindeki Neccarlu 
cemaatinden ayrıldığını tahmin ettiğimiz iç1n359 , Dulkadırlı . 
taifesine tabi cemaatler arasına dahil ettiğimiz bu cemaatin, 
1648'de Pehlivan-oğlu Mustafa Bey kefaletinde olan bakayaaının, 
85 riyal guruş ~lduğu belirtilmektedir3~0 • 

K Uç tik - Hacı l u Cemaati: 1583 tarihli 
tapu defterinde, iki grup halinde Yeni-il'de bulunduğu görülen 
cemaatin, Saclu-Ceridi cemaatine tabi olan grubu, 34 mUcerred, 
38 müzevvec nilfua ve Saclu-Ceridi, Çaykazalu ve Göçe-Hacılu 
cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 2110 akçş vergi hasılı
na; yaylakçılık yapan grubu ise, 10 mücerred, 20 mUzevvec nü-· 

A A A 361 6 fus ve .2556 akça vergi haaılına sahipti • 1 30-Jl'de neferen 
14 nüfus ve 4753 adet koymı ile Karlı Kethuda idaresinde olan 
KüçUk-Hacılu cemaatinin362 , 1641-42'de 22 hane ~Ufua ve 2946 

356- BA,!]2,nr.262,s.64. 
357- BA TD nr.604,a.6J,221-222. ,_. 
358- BA,MAD,nr.6159,s.179. - ,. 
359- Bk.a. 221~ "Neccarlu" cemaati. 

360- TSMA,De.4166,a.l. 
361- BA,TD,nr.604,s.132-13J,209. 
362- BA,~D,nr.14679,s.94,243. 



adet kayıma malik olan kolunun Karıştıran'a; perakende ve pe
rişan bir halde 105 hane nUfus ve 8789 adet koyunu olup,mer'a 
ile ağnam resmi, Saolu-Ceridi, Yumaklu-Ceridi, İnal-Ceridi,Ur
ban-Ceridi ve Cerid cemaatlerinin mer•a ve ağnam resmiyle bir
likde 800 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen kolunun · 
ise, Cerid'e tabi bulunduğu görUlmektedirJ6J. ıCeınaatin l648'de 
Ağ,;a-Koyunlu Halil Bey uhdesinde olan bakaya.sının, K.arı~tıran 

A A 

cemaatinin bakayaeı ile beraber 525 riyal guruş olduğu belir- 1 

tılmektedir364 • , 

K Ur d - M eh m ad l u Cemaati ı 1583 t2r1hin
de Dokuz'a tabi olan ve toplam vergi hasılı 2287,5 akça olan 

A ...., 

cemaatin, vakfa ait yerleri yaylaytın ve mer•a resmini vakfa 
veren grubu, 5 milcerred, 12 mtizevvec ntifu.sa; Davud Kethuda ida
resinde cemaate bağlı "Da V u d o bAa a :"nı teıkil eden 
grubu da, 77 mUcerred, 18 mtizevvec nüfusa sahipti3 5• 1630-31'
de mer'a ve ağnam resmi 800 riyal guru.ş mukabilinde mukataaya 
verilen ve Kurd Kethuda idaresinde neferen 46 nUfuau ve 17.403 
adet koyunu bulunan Ktird-Mehmadlu cemaatinin366 , 1641-42 ta
rihinde 41 hane nüfus ile 8793 adet koyuna ve 118 adet deveye 
malik olarak, Bozok nahiyesine tabi Yoğun-Ağao yurdunu yayla
dığından, 900 akça yaylak resmi ve deve reemi olarak da 26 
adet deve verdiği lcaydedilmişt1r367 • Cemaat mensuplarının ver
mekle mtikellef olduğu vergilerini vermemek için, 1662 yıl:µıda 
Yeni-il'deld. eski yurdlarını terk ederek, Kuşadası•na kadar 
geldiği ve burada evler inşa ederek yerleştiği; fakat bunların 
Yeni-il• den ayrılması vakfın zarar görmesine ao\)op.L tevkil et
tiğinden tekrar yerlerine gönderilmeleri husuawıda'Aydın, Sa-
• f A 

rUhan, Menteşe, sığacık, Hamid, Teke ve Alaiyye aancakların-
daki kadılara ve Kuşadası naibine 1665'de hük:Um gtinderildiği 

görUlmekted1r368• 
--------------------
363- BA,MAD,nr.6159,s.53,82-85. -364- TSMA,De.4166,s.l. 
365- BA,TD,nr.604,s.34-35. 
366- BA MAD nr.14679,s.42-43,227,241. , __ , 
367- BA .MAD nr.6159,s.21,l02• 

'-·' 368- M.Çağatay Ulµçay, Aynı eser,a.91-92,384-385. 
,. 



K Ur 8 k çiler Cemaati: 1583 tarihinde Ti
mur-ili'nde kışladığı ve Bakır-dağı'nda yayladığı kaydedilen 

A 

cemaatin, l duacı, 19 mUcerred, 91 müzevvec nilfuau ve 1996 ak-
ça vergi hasılı vardı369 • 1630-Jl'de Karpur( ....ı..r_..,) •a tabi 
olarak neferen 8 nUfuau olan KUrekçiler cemaatinin370, 1644'de· 

A A. 

12 hane· nüfus ile dağınık bir halde Ekinci nahiyesinde bulundu-
. ğu belirtilmektedir371• 

K tir t tin c· em a ati ı İsmine sadece 1583 tarihin
de rastlanan ve bu tarihde Ağça-Koyunlu cemaatine tabi olduğu' ~. 
kaydedilen cemaat, 37 mticerred, 50 mUzevvec nilfua ve Ağça-Ko
yunlu ile Turhanlu cemaatlerinin vergi haaıllariyle birlikde, 
21.827 akça vergi haaılına malikti 372 • 

K Ut tik l ti Cemaati: 1583 tarihinde 5 miloerred, 
25 müzevvec ntifus ve 1152,5 akça vergi haaılına sahip olan ve· 
yaylakçılık yapan bu cemaat 373 , 1630-Jl'de neferen 6 nüfusa . 
ve 428 adet koyuna aahipt1374• 1641-42 tarihinde nUfusu tesbit 

1 
A A V V 

edilememesine rağmen, Bozok nahiyesine tabi Yogwı-Agaç yurdunu 
HUseyin-Hacılu ve Çavuşlu•cemaat~eriyle birlikde yayladığı ve 
mezkur cemaatlerle beraber 1100 akça yaylak resmi verdiği gH
rülmektedir375. 

M ar• aş l u Cemaat 1: İamine.aadece 1548 ta
rihinde rastlanan ve bu tarilıde neferen 19 nüfusa sahip olduğu 
kaydedilen·Mar•aşlu cemaatinin, vakıf mtilhakatından Öyilkce yur
dunda hem oturduğu, hem de yayladığı ve vakfa 1245 akça koru 
resmi ile yaylak resmi vermekle mUkellef tutulduğu görillmekte
dir376. --~----~------~~----
369- BA,TD,nr.604,e.192-193. 

-.C..· .... -

370- BA,~,nr.14679,s.94. 
371- BA,~,nr.6159,s.184. 
372- BA,,!!2,nr.604,s.90-92. 
373- BA,TD 1 :tıl;.604,s.160. 
374- BA Ün nr.14679,s.26,240. 

,_, 1 

375- BA MAD nr.6159,s.102. ,_, 
376- BA TD nr.262,s.41,50. ,_, 



M e 1 e k a n 1 u( ..rl \{.L, ) c e m a a t i : İsmine sade

ce 1548 tarihinde teaadUf edilen ve bu tarihde neferen 8 nilfuaa 
A A· . 

malik olan cemaatin, Orta-Pınar yaylağında yayladığı ve MUhUr-
Kulak mezraasında ziraatçilik yaptığı belirtilmektedir377• 

Mı a ı r 1 u Cemaat 1: İsmine aadeoe 1583 tari
hinde rastlanan ve bu tarihde Dokuz'a tabi olarak, Koyuncu-Vi-

A A - 1 

ran mezraasında ziraatçilik yapan Mıaırlu cemaati, 13 miloerred, 
24 mtizevvec nUfuaa ve GUndtiz Kethuda idaresindeki İmanlu-Afşarı 

A A A 

cemaatinin vergi hasılı ile birlikde 25.272,5 akça vergi hası~ 
lına malikt1378• 

Murca 1 u Cemaati : 1548 tarihli tapu defte-
A ~ 

rinde, Cerid kabılesinden oldu~u kaydedilen ve neferen 8 nilfusu 
olan cemaatin, vakıf willhakatından At-Oluğu yurdwıu yayladığı 
ve vakfa koru resmi olarak 165 akça verdiği görtilmektedir379• 

A • A ,. 

1583 tarihinde Kooa Veli Kethuda idaresinde 15 mUcerred, 39 
müzeyvec nüfus ve 1274 akça vergi hasılına380 ; 1630-Jl'de Bal
calu( ~ l,;,JL,) 'ya tabi bulunarak, neferen 14 nüfus ve 4422 adet 

. ... " 381 6 .... d v ,.. koyuna sahip olan cemaatin , 1 44 tarihine dagınık bir hal-
A A A A 

de,22 hane nUfus ve 510 adet koyun ile Şemseddin Kethuda ida-
reainde,Ekinci nahiy~ai içinde kaydedildiği anlaşılmaktadır382 • 

M u a . a - H a c ı 1 u C e m a a t i : Yeni-il·' e ait tapu 
defterlerinde, Ağça-Koyunlu kabilesinden olduğu belirtilen ve 

A A A ' 

1548 tarihinde neferen 79 nUfusa sahip olan Musa-llacılu cemaa-
tinin Yellilce yakınındaki Kızılca-Pınar mevkiinde yayladığı ' . 
•ve vakfa 1485 akça koru resminin yanı sıra, yaylak resmi verdi-
-------------------... 

377- BA,!E,nr.262,a.63. 
378- BA,!]2,nr.604,a.41. 
379- BA,1,!2,nr.262,s.44,58. 
380- BA,TD,nr.604,a.234-235. 
381- BA ;;:D nr.14679,a.ıoo,243. ,_, 
382- BA MAD nr.6159,a.ısı. ,_, 



ği de kaydedilmiştir383 • 1583 tarihinde ise, çeşitli kollara 
ayrıldığı görUlen cemaatin, Durmuş Kethuda idaresinde KızılcaJ 
Pınar yurdunu yaylayan kolu, l kethuda, l imam, 55 milzevvec, 
74 mUzevvec nUfua ile 2220 akça vergi haaılına; AbdUlfeyyaz 

A A 

Kethuda idaresinde olanı, l kethuda 124 mücerred, 149 mtizev-' . 
vec nUfus ve 12.315 akça vergi haaılına; Kasım Ketbuda idaresin-
de olanı, l kethuda, l imam, 35 mUcerred, 47 mUzevvec ntifu.e 
ve 1064 akça vergi haaılına; Sultan Hoca Kethuda idaresinde 
olan kolu, l kethuda, l muaf, 65 mUoerred, 68 milzevvec ntifus 

ve Durak Kethuda idaresinde olanı, l kethuda, 6J milcerred, 75 
mUzevveo nüfus ile müştereken 5350 akça vergi haaılına; Hisar-

• j 

,.. A A A A 

cık'da sakin olup, GUlabı Kethuda idaresinde olanı, 4 mUcerred, 
19 mtizevvec nüfus ve Kara-SUleymanlu cemaatinin vergi hasıliyle 
birlikde 640 akça vergi haaılına malikti. Ayrıca, KUrtUn ve ~ur
hanlu cemaatlerinin vergi hasılı ile beraber 21.827 akça vergi 

A A I 

hasılına sahip olan diğer bir kolun ise, 1 imam, 47 mUcerred, 
49 mtizevvec ntifuau "İ b l' ah i,m - Hacı 1 u m'a hal 1 e
s i"ni; .ı duacı, 52 mticerred, 59 milzevvec nüfusu 11K a ç a n l u 

mahal 1 es i"ni; 29 mUzevveo, 31 mUcerred nUfusu "Be ğ -
ın iş l U" ve "Kara - Bıyık 1 u m aha 1 le s i"ni; 

A 

24 mticerred, 37 mUzevveo nüfusu "K a r a - B ı y ı k m a h a l· 
l e e i"ni; .3 muaf, 45 ınilcerred, 57 mUzevvec nüfusu "A n a m a s• 

l u mahalle a i"ni; 17 mUcerred, 18 mUzevvec nüfusu 
"G ö be 1 ı ti mahal 1 es i"ni; 10 müzevvec, 13 mtioerred 
nUfuau "Y ı 1 an 1 u" ismiyle de anılan "Kara - Kesek -
l ti mahal 1 es i"ni; 51 müzevvec, 57 mUoerred nüfusu 
"Ö z ı u11 ismiyle de anılan "H a l 1 u( ..,..UL:>) m a h a l l e s 1" 

A 

.ni; 57 mUcerred, 89 mUzevveo nüfusu "Karama ri 1 u m a -
ha 1 le e i"ni; l duacı, 30 mUcerred, 51 mUzevvec nUfusu 
"Demir - Han 1 u mahalle a i"ni ve 7 mUcerred, 16 
mtizevvec nüfusu "Be ğ tim ur mahalle e i 11ni teşkil 
etmekteydi. Cemaatin Tur-Hasanlu cemaati ._ile beraber 2001 akça 

----------~---------
38.3- BA,TD,nr.262,s.43,52-53. -
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vergi haeılına sahip olan kolwıun 6,muaf, 12 miloerred, 16 mU-
zevveo nüfusu "D Unda r 1 u mahal 1 e & i"ni ve 5 mU
cerred, 9 müzevvec nüfusu da "H a m i d l U m a h a l l e -
s i"ni meydana getirdiği kaydedildiği gibi, 7029 akça vergi ha
sılı olan ve arasında neferen 36 sipahi bulunan kolwıun dahi 
l duacı, 1 imam, 54 mücerred, 89 mUzevvec nUfueu "K Ur ekçi
le r mahalle e i"ni; 21 mUcerred, 32 müzevveo nüfusu 

" "Ta o i r l U mahal 1 e a i"ni; 1 duacı, l imam, Jl mU-
cerred, 61 mtizevvec nüfusu 11 D emir c i 1 ti m aha 1 le -
e i"ni; 1 muaf, l imam, 34 mUcerred, 35 mtizevvec nüfusu "Da -
r ı o u l a r m a h a 1 l e s i"ni; 91 mücerred, 112 milzev-. 
vec nilfuau 11 E yer c ile r mahal 1 e a i"ni meydana 
getirmekteydi. Diğer taraftan toplam vergi ha.s1

ılı 5480 akçadan 

ibaret olan ve 4 mücerred 1 13 müzevveo, neferen 17 sipahi nU
f'usu HUdabende Kethuda idaresinde bulunan kola tabi ns ala -

· v a t l u m a h a l 1 e s i"nde 1 imam, 17 mticerred, 44 mti
zevvec nUfus; "Kara - Ev 1 U m aha 1 le s 1 19nde 2 mu
af, 39 mücerred, 79 müzevvec nüfus; "Ha 1 e b'l U m aha 1-
1 e a i"nde 33 mücerred, 53 milzevvec nüfus; "S ey y 1 d - Ah
med 1 U mahalle a i"hde 11 mücerred, 18 mtizevvec nü

fus ve 11 B azla.maç mahalle s i"nde ise, 23 milcerred, 
21 mUzevvec nüfus vardı384 • 1597 tarihinde neferen 7 nüfus ile 
140 akça vergi ~asılı olduğu kaydedilen385 ve 20 Zilka'de 1022 
(l Ocak 1614)'de Karaman Beylerbeyi ve sair sancak-beylerine 
gönderilen bir hükümde, yazın Rum vilayetinde yayladığı ve kı
şın Şam taraflarında kıeladığı belirtilen cemaat mensuplarının, 
birkaç seneden beri Karaman taraflarında yayladığı ve kışladı
ğı; reayaya ve berayaya zararlar verdiği aebepden, eski kıulak 
ve yaylak mahallerine gönderilmelerinin ilgililerden istenildi
ği görillmektedir386 • 1630-31 t~rilıli defterde, yine muhtelif 

A A 

gruplar halinde olduğu görUlen cemaatin, neferen 140 nüfusu ve 
25. 548 adet koyunu olan gurubu, Polad Kethuda; ağnam ve mer I a ~ 

384- BA TD nr.604,a.17-24,82-94,103-114. ,_, 
385- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,16b. 

386- ATA,a.69. 



resmi 1700 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen ve "T o -

P uz o u 1 u11 ismiyle de anılan ;rıeferen 77 nüfusu ve 25.560 
adet koyunu olan grubu, İbrahim ve Feyyaz Kethuda; ağnwıı ve 
mer'a resmi 600 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen ne
feren 68 nilfuau ve 3688 adet koyunu olan grubu, Veli Kethuda 

"' ,.. "' 
ile Pırlı Kethuda ve neferen 72 nUfusu olan grubu iae, Kaya 
Kethuda idaresinde idi. Mezkur cemaatin İlühan Kethuda idare
sinde bulunan kolunun neferen 23 nUfuau ve 1490 adet koywıu 
olan grubu, "Meşe l ti m aha ı le a i"ni; neferen 21 

,.. "' nUfuau ve 2253 adet koyunu olan grubu, "Ta o i r 1 ü m a -
hal 1 e a 1" ni; neferen 20 nUfus ve 15.39 adet koyunu olan 
grubu, "D e m i r c i l U m a h a l ı e e i"ni; neferen 3.3 

A 

nüfusu ve 5651 adet koyunu olan grubu, "Darı c ular m a-
ha l le a i"ni; Ali Kethuda idaresinde neferen 40 nUfusu ve 
8522 adet koywıu olan grubu, "E y e r c 1 1 e r m a h a l l e-

. a i"ni ve neferen 8 nUfuau ve .319 adet koyunu olan grubu da 
"K tire k çiler mahalle s i"ni teşkil etmekde idi. 
Diğer yandan Elhaa Bey idaresinde olan kolun ise, neferen 14 
nUfusu ve 3618 adet koyunu olan kolu, "Be ğ t 1 ıu urlu 
mahal 1 e a i"ni; neferen 24 nUfuau ve 2638 adet koyunu 
olan kolu, 11 D Unda r 1 u m aha 1 1 e e i"ni; neferen 25 
nUfusu ve 3319 adet koywıu olan kolu, "Kaçan l u m a -
ha 1 1 es i"ni; neferen 31 ntifusu ve 3328 adet koyunu olan 
kolu, "İbrahim - Hacı l u mahal 1 es i 11ni; ne-,. 
feren 58 nüfusu ve 5815 adet koyunu olan kolu, "Anama s l u 

A 

m ah· a 1 ı e a i"ni; neferen 40 ntifuau ve 4771 adet koyunu 
. olan kolu, "H a 1 1 u' 1 m a h a l l e s i "ni; neferen 22 nUfusu 

ye 862 adet koyunu olan kolu, "Göbel l U mahalle -
s i"ni; neferen 22 nUfuau ve 1228 adet koyunu olan kolu, "K a -
r a _Bıyık 1 u m aha 11 e a i"ni; neferen 41 nüfusu 
ve 3212 adet.koyunu olan kolu, "Be ğ mi ş 1 U m a.h al -
1 e 8 i"ni· neferen 21 ntifuau ve 3212 adet koyunu olan kolu, . ,.. . 
"K tir t tin m aha ı le s i 11ni; neferen 12 nilfuau ve 1245 
adet koyunu olan kolu, "K a r a - K e a e k 1 U m a h a 1 1 e
a i"ni; neferen;J4 nüfusu ve .3678 adet koyunu olan kolu, ... "De -
m 1 r _ H a n ı ~ m a h a l l e a 1 "ni·; neferen 75 nUfu.au ve 



219 

6758 a~et koyunu olan kolu, "Karaman l u m aha 1 le
s i"ni ve neferen 27 nüfusu ve 1652 adet koyunu olan kolu da 
"Tur - Ha a an 1 u mahal 1 e a· i"ni meydana getir1.yor
du387. 1641-42 tarihinde iae, Yeni-il nahiyesine tabi Dilce-Pı
nar ve Oyuklu-Baba yurdlarını 1485 ve Ağça-Koyunlu nahiyesine 
tabi SilltiklU yurdunu 3200 akça mukabilinde yaylayan cemaat men
suplarından, deve resmi olarak 25 adet deve veren ve Hasan Ket-. 

A A A A 1 

huda idaresinde olanı 82 hane nUfus, 5726 adet koywı ve 102 
adet deveye; deve resmi olarak 4 adet deve veren ve Yusuf Ket-

.--. A A A 

huda idaresinde olanı 10 hwıe nüfus, 1820 adet koyun ve 16 ade-t 
deveye;· deve resmi olarak 13 adet deve veren ve Kör Çavuş Ket-
h uda idaresinde olanı 39 ha.ne nilfua, 6906 adet koyuıı ve 39 adet 
deveye; deve resmi olarak 13 adet deve veren ve_Kara KUçtik Fey
yaz Kethuda idaresinde olanı 98 hane ntifus, 16.547 adet koyun 
ve 75 adet deveye; deve resmi olarak 9 adet deve veren ve Bey
doğdu Kethuda idaresinde "T o p u z c u 1 u" ismiyle de anıla
nı 87 ha.ne ntifua, 7098 adet koyun ve 31 adet deveye; deve res-
mi olarak 4 adet deve veren ve Kara Kethuda idaresinde olanı 
31 hane nüfus, 2162 adet koyun ve 27 adet deveye malik olduğu 
gibi, Abdüllatif Kethuda. idaresinde bulunan "Kil r t tin m a
ha l 1 es i"nin 27 hane nüfus, 600 adet koyun ve 39 adet de

veye; 11 B e ğ t i m u r l u m a h a 1 1 e a i "nin 12 hane n"4-
fua, 4032 adet koyun ve 29 adet deveye; "Karaman l u m a
ha 1 le a i"nin 93 hane nUfua, 8374 adet koyun ve 62 adet de
veye; "İbrahim - Hacı l u m aha 1 1 e s·1 11n1n 35 
ha.ne nilf~s, 3502 adet koywı ve 68 adet deveye; 11K ara - B ı -

A. A, 

yıkı u m aha 1 1 es i 11nin 17 hane nUfua, 2471 adet ko-
yun ve 14 adet deveye; "K ·a r a - K e a e k l ti m a h a 1 l e
a i"nin 11 hane nüfus, 1653 adet koyun ve 12 adet deveye;"H al-
1 u m a h a ı l e a i"nin 37 hane nUfus, 5267 adet koywı ve 
52 adet deveye; "D e m i r - H a n 1 u m a h a 1 1 e a i"nin 
45 ha.ne nUfua, 5303 adet koyun v~ 48 ad~t deveye; "Be ğ mi ş-
1 u m aha ı ı es i"nin 15 hane ntifua, 2433 adet koyun ve 

---------------~----
387- BA,~,nr.14679,a.6-13,90-94,105-114,224,243. 



ve 21 adet deveye; "D U n d a r ı u ın a h a l 1 e e 1 "nin 18 
hane nUfua, 2704 adet koyun ve 17 adet deveye; "G ö be 1 l U 
m a h a l 1 8 a i"nin 12 hane nUfus, 580 adet koyun ve 15 adet 
deveye; "Anama a 1 u mahalle s i"nin 45 hane nüfus, 
7476 adet koyun ve 55 adet deveye; "Kaçanı u m aha 1 -
l e a 1 "nin 27 ha.ne nüfus, ~4~3 adet koyun ve adet deveye'i:"T u r 
- H a a a n l u m a h a 1 1 e s i "nin 16 hane nilfus, 395 adet 
koyun ve 24 adet deveye sahipti. Bunun yanı aıra Kara Kethuda ' 
idaresindeki kola tabi 11 T a c i r 1 ti m a h a 1 l e s i "nin .. 
35 hane nüfus ve 626 adet koyuna; "Dem 1 r c il U m aha 1-
1 e e i"nin 52 hane nUfus, 560 adet koyun ve 24 adet deveye; 
"M e ş e l U m a h a l 1 e a i"nin 78 hane nüfus, 540 adet 
koyun ve 52 adet deveye:;• "K ti r e k ç i ı e r m a h a l 1 e -
s i"nin 30 hane nüfus, 341 adet koywı ve 50 adet deveye;"S ey-
y i d - Ahmed" ile "Darı c ular mahal 1 esi"
nin 58 hane nUfua, 2276 adet koyuıı ve 3 adet deveye malik oldu
ğu görülmektedir. Ayrıca, yine bunlarla beraber mezkur y~dlar
da yaylayan ve Kurd Kethuda idaresinde olan kolunun 66 hane nU
fua ve 3747 adet koywıu; Veli Kethuda idaresinde olan kolunun 
da 78 hane ntifua ve 1498 adet koywıu vardı. Diğer taraftan ce
maatin 1644'de dağınık bir halde, 1 bennak, neferen 8 nUfus 

' ,. ... ... ,.. 
ve 2408 adet koyunu olan grubunw-ı Şark-Pare-1 Kebır ve Sagır na-

A ,. ,. A 

hiyeaµıde; Hisarcık'da kışlayan 8 hane nUfus ile Ayıntab'da sa-
kin olan 3 hane ntifuaun ve Yıvalu' da sakin olan 12 hane nüfus 

· 'tm 262 adet koyunu olan grubwıWl Ekinci nahiyesinde bulunduğu 
belirtilmektedir388• ~647-48 tarihinde üç grup halinde olan 
cemaatin, 1647'de 47 riyal guruş ve 1648'de 496 ciyal guruş 
bakayası olan,grubu,Muslihiddin Çelebi idaresinde; 1648'de 159 
~iyal guruş bakayası olan grubu, Abdurrahman Kethuda ve l26 
riyal guruş bakayaaı olan grubu da, Mahmud Kethuda idaresinde . 
idi389. 1101(1690) tarihinde Çavuş-oğulları idaresinde 20 nefer 
-~------------------
388- BA,~,nr.6159,s.6-10,60-67,98,100,~68,177. 

3_8~- TSMA,De.4166,s.l. 
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asker ile Avusturya seferine çağrılan cemaat1n390 , 21 Ocak 1691ı 
• A A 

de Iaa Kethuda, Elvend Sultan, Ömer Kethuda, Tayfur Kethuda,Ali .... ,.. 
Kethuda ve Bayezid Kethuda idareai:nde olan gruplarının, Arap . 

A ~ 

aşıretlerinin istila ve şekavetlerine bir aed ,teşkil etmek mak-
sadiyle, Fırat nehrine karışan Belih nehri kenarındaki Akça
Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yerlere iskana memür 
ıd v 391 f k t b "' V A o ugu ; a a unların iskan mahallerinde Begdili cemaatinin, 

çeşitli saldırı ve tecavU~lerine maruz kaldı~ı anlaşılmaktadır39~ 

Milde r r i a an ve Mu a 1 liman Cem a a
ti: İsmine sadece 1583 tarihinde tesadüf edilen cemaatin, bu 
tarihde Ağça-Koymılu kabilesinden Muaa-Hacılu cemaatine tabi 
olarak neferen 18 nUfuaa malik olduğu kaydedilmiştirJ93. 

Nasr i d din 1 ti Cemaati: 1630-31 tarihinde 
Dulkadırlı taifesinden Çavuşlu cemaati ile beraber tahrir edil
diğinden, Dulkadırlı taifesine tabi cemaatler arasına aldığımız 
bu cemaatin, mezkur tarihde Çavuşlu cemaatiyle birlikde neferen 
4 nüfueu394 ; 1641-42'de ise 2 hane nüfusu, 930 adet koyunu ve 
4 adet devesi vardı 395 • 

Neccar l u Cemaati ı 1583 tarihinde muhtelif 
gruplar halinde bulunduğu görUlen Neccarlu cemaatinin, 91 Ö z b e k
l ti" ismiyle de anılanı l duacı, 111 mticerred, 129 .müzevvec nü-

"" - ,. ,.. 
fus ve 12.787 akça vergi hasılına; Dokuz'a tabi olarak EşreflU 
mezraasında ziraatle uğraşanı 1 duacı, 13 mUcerred, 57 milzevvec 

A - A A 

nüfus ve 211 akça vergi haaılına; Hasan Kethuda i~esinde ola-,. 
nı ı imam, 73 mticerred, 137 müzevvec nilfua ve l0.371 akça vergi 
haaılına; Eymiren Kethuda idaresinde olanı ise, l kethuda, 14 

A A A 

mUcerred, 29 mtizevvec nUfus ve 377 akça vergi haaılına sahip-
---------------------
390- ATA,s.85. 

A 

391- c.Orhonlu,Aşiretleri iskan teşebbilsU,e.55-57. 
392- Yusuf Halaçoğlu,~A~yn;.;;.;.;..ı_e_s_e_r,s.98. 

~ 393- BA,!Q,nr.604,s.l0J. 
394- BA,~,nr.14679,a.88. 
395- BA,MAD,nr.6159,s.52. -



396 
.ti • 1630-3l'de mer•a ile ağnam resmi 1700 riyal guruş muka-
bilinde mukataaya verilen ve neferen 108 nilfua ile J0.192 adet 
koyunu HUaeyin Kethuda; neferen 75 nüfus ile 18.650 adet koyu.;. 
nu Zekeriyya Kethuda ve neferen l ntifua ile 880 adet koyunu 

Kurd Kethuda idaresinde olduğu kaydedilen cemaat1n397,1641-42 
tarihinde Bozok nahiyesine tabi Karanlık ile Erteme yurdlarını 
300 akça ve Toy-depe yurdunu 180 akça mukabilinde yaylayan ve 
Trablua-Şam' da bulunan kolu, Mustafa Kethuda idaresinde 

A • A A 

129 hane nüfus ve. 1380 adet koyuna; perakende ve perişan bir 
A ı• ,.. 

halde 1644'de Ekinci nahiyesinde olup, "Hacı 1 u" ismiyle 
de anılan ve Bogras'da kışlayan kolu, 5 ha.ne ntifusa ve çift 

. resmi ile dönüm resminden muaf tutulan kolu, Kurd Kethuda ida
resinde 20 çift nüfu~a ınalikt1398 • 1648'de Hacı Ahmed Ağa uhde
sinde olan bakayası, 200 riyal guruş ict1399 • 

O b 1 ~din 1 ti Cemaati: 1583 tarihinde 6 mU-------------------cerred, 20 müz~vvec nüfus ve 309 akça vergi hasılı olan ve zi-
raatçilik yaptı~ı kaydedilen cemaatin400 , 16J0-3l'de neferen 
1 nüfusu vardı401 • 1644 tarihinde dağınık bir durumda 3 çift 
nüfusa malik ol~rak Ekinci nahiyesinde bulunan cemaatin, çift 
reBmi ve dönüm resminden muaf tutulduğu-görülmektedir402 • 

Ok c u - Kasım 1 u Cemaat i: 1583 tarihli 
tapu defterinde Kara-llalillU cemaatine tabi olduğu kaydedilen 
ve 10 müzevvec nUfus ile Kara-HalillU, Ula.şl-u, Uroanlu ve Tu
valu cemaatlerinin vergi hasılı ile birlikde 440 akça vergi ha-
--------------------
396- BA,TD,nr.604,a.71-73,80-81,147-149,190. 
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397- B~,MAD,nr.14679,a.30-34,101,224,240,243. 
398- BA,IW\.D,nr.6159,a.J6-J7,102,178,188. 

399- TSMA,De.4166,s.l. 
400- BA,TD,nr.604,s.217-218. 
401- BA MAD nr.14679,a.ıoı. ,_, 
402- BA MAD nr.6159,a.186. ,_, 



sılına malik olan bu cemaat, Yeni-il'de vakfa ait yerlerde 
yaylakçılık yaptığından, mer'a resmini vakfa vermekle mUkellef 
tutulmuştu403 • 1644 tarihinde perakende ve perişan bir halde 
Ekinci nahiyesinde bulunan cemaatin, 12 hana nUfusu vardı404 • 

O B m an - Dede l U Cemaati: 1583 tarihli ta
pu defterinde iki grup halinde Yeni-il'de bulunduğu görUlen Oa-

' 
man-DedelU cemaatinin, ziraatçilik yapwı grub~, 1 imam, 13 mU-
cerred, 18 mUzevvec nUfua . ve Gtindtiz-l1'akihlti, Tarmuk ve Evaanlu 

A A . A 

cemaatle~inin vergi haaıliyle birlikde 1)61 akça vergi haaılına; 
İnce-Kuyu mezraasında ziraatçilik YliPWl grubu iae, 2 muaf, 14 
mUcerred, 18 .cnüzevvec ntifua ve 119,5 akça vergi haaılına aahip
ti405. 1641-42 tarihinde nUfuau tesbit edilemeyen ve Mancılık 

.... .... . 
nahiyesine tabi It-Kıran yurdunu yayladığından 86 akça yaylak 
reami veren cemaatin, 1644'de dağınık bir durumda Ekinci na.h.1-

A A 

yesinde 10 çift ntifuaa malik olarak, çift resmi ile döııtim rea-
m1.nden muaf tutulduğu zikredilmektedir40G. 

Ozanca 1 u Cemaati: 1548 tarihinde neferen 
5 ntifusu olan grubunun vakıf mUlhakatınctan Kara-Çayır yurdunu 
Reyhanlu cemaati ile beraber yayladığından, vakfa 12 sikke filo
ri koru resmi ve ayrıca HerbendelU yurdunda oturarak, yaylak 
resmi vermekle de milkellef tutulduğu kaydedilen cemaatin,Duru 
-oğlu Ali Kethuda. idaresinde neferen 14 ntifusu olan gı--ubu.nun 
iae, Kal'acık mezraasında ziraat ettiği ve vakıf mtilhakatından 
Yassı-Pınar mezraasında yaylakçılık yaptığından, vakfa 3 sikke 
1'ilori koru resmi verdiği belirtilmiştir; bunun yanı aıra,MUhUr, 
~Kulak mezraası yakınındaki Orta-Pınar yurdunu 6 sikke filori 
tapu resmi vererek Uzerine kaydettiren Duru-oğlu Ali Kethuda, 
cemaatiyle birlikde bu yurdda -~ahi ziraatçilik yapmaktaydı407 • 
--------------------
403- BA,TD,nr.604,a.11-12. 
404- BA,MAD,nr.6159,s.186-187. 
405- BA, TD,nr. 604, a .• 115-116, 187-188. 
406- BA,MAD,nr.6159,s.99,185. 
407- BA,!!2,nr.262,s.41,43,63,65-66. 



158J'de yine Duru-oğlu idaresinde ziraatçilik yapan ve 23 mil
cerred, 45 mUzevvec nüfus ve 1519 akça vergi hasılına malik 
olduğu görUlen Ozancalu cemaat:ın1n40S 1597 tarihinde Halil 

A A t 

Kethuda idaresinde olan kolunun neferen 13 ntifus ve 260 akça 
,._ A 

vergi hasılı; .kimin idaresinde olduğu belirtilmeyen diğer bir 
kolunun iae, neferen 3 nUfue ve 60 ak9a vergi _haeılı vardı 4°9• 
1630-31 tarihinde 3628 adet koyunu olan ve neferen 17 nüfusu 
Pır Sultan Kethuda ve neferen ~ nüfusu Şah Kulu Dede Kethuda 
idaresinde bulunan cemaatin410 , 1641-42'de Pir Sultan Kethuda 

A A 

idaresinde Mancılık nahiyesine bağlı KöprU-ili ve Yassı-Pınar 
yurdlarında yaylayan ve KöprU-111 yurdu için JOO, Yassı-Pınar 

yurdu için 180 akça yaylak resmi ile deve resmi için 4 adet 
deve vererek, 29 hane nUfua, 1870 adet koywı ve 2 adet devesi 
olduğu; 1644'de dağıı.nık bir halde Şark-Pare-i Kebir ve Sagİ.r 
nahiyesinde, Deli Oğlan Kethudi,._idaresinde 4 bennak, neferen . 
29 nUfua ve 16.248 adet koyuna sahip bulunduğu anlaşılm.aktadır4l: 
1648'de 265 riyal guruş bakayaaı olup, konar-göçer bir vaziyet
te Rum vilayetinde bulwımaktaydı412 • 

Reyhan 1 u Cemaati: 1548 tarihli tapu def-
. terinde Cerid kabıleainden olduğu kaydedilen ve neferen 36 nü

fus ile Sırma-GedUğU ye KUçUk-Doğuzouk yurdlarında yaylakçılık 
yapan Reyhanlu cemaati, Sırma-GedUğU yurdu için vakfa 330 ~kça 

koru resmi vermekteyd1413 • 1583 tarihinde 16 mticerred, 57 mU
zevvec nUfu.a·ve 2426 akça vergi hasılı olan oemaat1n414,16JO-Jl 
tarihinde neferen 52 nüfusa sahip olarak, İbrahim Kethuda idar~
ainda bultınduğu ve mer'a resminin 1000 riyal guruş mukabilinde 

415 A mukataaya verildiği zikredilmektedir • 1641-42'de ·perakende ve 
' ----·•".-------------------
408-· BA, TD,nr. 604, a.155-156 • 

... -
409-· Tapu-Kadastro, Evkaf, nr. 217 4, Sa, 12b. 

410- BA,MAD.nr.14679,s.26-27,240. 
411- BA MAD nr.6159,s.51,99,163. ,_. 
412- TSMA,De.4166,a.2. 
413-· BA, TD,nr. 262, a.44, 58. 
414-· BA,TD,nr.604,a.133-134. 
415- BA,MAn,nr.14679,s.104,229. 



i, 

perişan bir halde olup, mer'a ve ağnwn resmi Yağlı-Ceridi,Kara 
-SUleymanlu ve Bazlamaç cemaatlerinin mer'a ve ağnam resmiyle 
birlikde 1000 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen ve 61 
hane nUfue ile 8577 adet koyunu olan cemaatin, 1644 1 de dağınık 
bir durumda Ekinci nahiyesinde bulunarak, 4 hane nüfusa malik 
olduğu416 ; ll01(1690)'de de, cemaat mensuplarından 15 neferu. 
askerin Hacı Elhaa-oğlu Hacı Mehmed Kethuda ve Kara Ramazan Ket-

A A 

huda ida~eainde, Avusturya seferine katılmalarının istenildiği 
görtilmektedir417 • 

Sac 1 u - Cer 1 d 1 Cemaati: 1548 tarihinde 
A 

Cerid kabıleainden olduğu kaydedilen ve ismi "Sac 1 u" ola:-
rak belirtilen bu cemaat, neferen 2 nilfuaa sahip olarak,Hacik. 
yaylağında yaylamakda ve Koyuncu mezraasında ziraat yapmaktay
dı 418. 1583'de 11 S a c 1 u - Cer idi" ismiyle kaydedilen ce-

A A • 

maatin, 13 mücerred, 32 mUzevvec nUfuau ve Çaykazalu, Göçe-Hacı-

lu ile KUçUk-Hacılu cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 2110 
A 419 r A A A akça vergi hasılı vardı • 1041-42 tarihinde ise, 22 hane nUfus 

ve 470 adet koyuna malik olduğu görlllen mezkur cemaatin, pera
kende ve perişan .bir halde bulunduğu, mer•a ile ağnam resminin 
KUçUk-Hacılu, Ulu-Beylti, Yumaklu-Ceridi, Taba.nlu-Ceridi,İnal
Ceridi,Urban-Ceridi ve Cerid cemaatlerinin mer'a ve ağnam rea-

. miyle birlikde, 800 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği 
zikredilmektedir420 • 

sarı - İ a a 1 u Cemaati: 1548 tarihinde ne-
• A A 

feren 21 nilfuaa malik olan Sarı-Iaalu cemaati, Dutmuş· yurdunda 
~aylamakda ve Damlaluca mezraasında ziraatçilik yapmaktaydı421 ~ 

416- BA MAD nr.6159,e.80-81,182. ,_, 
417- ATA, e.84. , 
418- BA,TD,nr.262,a.62. 
419- BA TD nr.604,s.lJl,lJJ. ,_, 
420- BA,!Y!!J2,nr.6159,a.8J-85. 
421- BA,TD,nr.262,s.6J. 
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.... 
1583 tarihinde 2 mücerred, 35 müzevveo ntifua ve 1766,5 akça 
vergi hasılı olduğu kuydedilen cemaat1n422 1630-Jl'de neferen 

A t 

25 nilfuau ve 8116 adet koyunu vardı42 J. 1641-42 tarihinde ise, 
Cüneydlü cemaati ile birlikde Mancılık nahiyesine tabi yurdlar
da yaylakçılık yapan ve mezkur cemaat ile beraber 120 akça yay
lak resmi veren cemaatin, 20 hane nüfus ve 2011 adet koyuna; 
1644'de dağınık bir halde Ekinci nahiyesinde olun ve Ayıntab.-a 

/ 1 

bağlı Göç, ( C:.) ) köyünde kışlayan kolunun 5 ıha.ne nilfusa; çift 
resmi ile dönilm resminden muaf tutulan kolurıtın da 15 çift nü
fusa sahip olduğu görtilm~ktedir424 • 1648'de 267 riyal guruş ba
kay;;.yt:t malik olaruk, Hum vilayetinde bullmmukttıydı 425 • 

Sarı - Ömer 1 ti Cemaati: 1548 tarihli def-------,_;_-~..;;;;...~-..;;_..;__~..;;;;.....;;;;..._;_~ 

terde Boğt:tz-liisa.:r·ı mezraasında zirautçilik yaparak, neferen 10 

nüfusa sahip olduğu kaydedilen ceınaatin426 , 1583 tarihinde zi
ra.ı:1tçilik yapan ve Süleyman Kethuda idaresiııde bulunan kolunun 

1 kethuda, l imam, 42 milcerred, 42 rnilzevvec nüfu.13 ve 450,5 ak-
"' ,_ ,._ A 

ça vergi hasılı; yine ziraatçilik yapan ve Yusuf Kethuda ida-
resinde bulunan diğer bir kolunun ise, 1 kethuda, 39 mücerred, 
50 müzevvec nUfua ve 861 akça vergi hasılı vardı427 • 16J0-3l'de 
neferen 24 nüfusu ve 7359 adet koyunu olan ve mer'a ile ağnam 
resmi 200 riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen Sarı-Ömerlil 
ceınaatinin428 , 1641-42'de Mancılık nalıiytiaine ttibi Yassı-Pınar 
yurdunu yaylayarak, 300 akça yaylak resmi ile deve resmi için 
2 ad.et deve veren,Hacı Durak Kethudti idarasindeki grubu, 30 
hane nüfus, 1100 adet koyun ve 6 adet deveye, Ayıntab'a t~bi 
Yaylacık köyünde sakin olan grubu, 7 h~ne ntifusa; 1~44'de dağı
nık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde olwı bir grubu 4 hane nü-. 
fusa, çift resmi ile dönilm resminden muaf tutulan diğer bir gru

bu da 25 çift nUfuaa sahipti 429 • 
--------------------
422- BA,!Q,nr.604,a.204. 
423- BA,MAD,nr.14679,s.27. 
424- BA,MAD,nr.6159,s.16,99,179,188. 
425- TSMA,De.4166,s.2. 
426- BA,TD,nr.262,a.62. 
427- BA,TD,nr.604,s.77-79. 
428- BA MAD nr.14679,s.66,226,242. ,~ 
429- BA IvıAD nr.6159,s.17,99,184,188. . . 

t - ' . ~. _,- - ., L rrr .~ ~d!ll. ---_.filF~'<.-.~.F f• Y""p._;".}• .. -!. .. .c·p~~ 



S e 1 m an 1 u Cemaati: 1583 tarihinde 5 mücer
red, 9 müzevvec nüfus ve 508 akça vergi hasılı olan cemaatin430 , 
1630-Jl'de neferen 4 nüfusa ve 494 adet koyuna sahip olarak, 
Şam-Dayadı cemaatine tabi olduğu I "B ah Alı" ismiyle de anıl-

' y ' 

dığı ve mer' a ile uğnwn reamiıdn 100 riyal guruş mukabilinde mu-
kataaya verildiği kaydedilmiştır43l. 1641-42 tarihinde 10 hane 
nüfus, 2536 adet koyun ile 15 adet deveye malik olan ve deve . 
resmi ~çin 4 adet deve vererek, Abdullah Kethuda idaresinde ol
duğu bel~rtilen Selmanlu cemaatinin, 1644'de dağınık bir vazi
yette Ekinci nahiyesi içinde olan 2 hane ntifuaunun Birgi'de sa
kin bulunduğu zikredilmoktedir432 • 

S e y y i d - r' a k 1 h 1 ti C e m a a t i ı İsmine sade-
ce 1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde Ahmed Seyyid Kethuda 
idaresinde 1 kethuda, 30 mlicerred, 41 ruüzevvec ntifuau ve 2176 
akça vergi hasılı olduğu kaydedilen cemaatin, Anamaalu-i Kızıl
lu' ya tabi bulunduğu görülnıektedir433 • 

- A 
=S--=ı:.....;.ğı..-;ı;..._=.r~l~u;._,-__,;:;;E~l:_...ııç __ i _ _..,;;.c_,;;.e~m;......;;;a....;.;.a ___ t ___ i : 1583 tarihinde 

kendisine tabi "Bağda.dl u m aha 1 1 es 1 11 ile birlik
de ı imam, 71 mücerred, 181 müzevvec nüfus ve ,8441 akça vergi 
hasılı olan Sığırlu-Elçi cemaatinin434 , 1630-Jl'de K~ra Yusuf 
Kethuda idaresinde nefer~n 116 ntifuau ve 22.268 adet koyunu ol
duğu ve mer'a ile ağnam reaminin 1000 riyal guruş mukabilinde 
mukataaya verildiği anlaşılmaktadır435 • 1641-42 tarihinde deve 
resmi olarak J adet deve veren ve Ağça-Koyunlu.nahiyeaine tabi 

, Kara-Durak yurdunu 720 akça mukabilinde yaylayan cemaatin,Mehmed 
Kethuda idaresinde 99 hane nüfusu, 1916 adet koyunu.ve 17 adet 
----------·----------
430-
431-
432-
433-
434-
435-

BA,1.Q,nr.604,e.69. 
BA,~,nr.14679,a.29,226,240. 
BA,MAD,nr.6159,s.20,185. . 

BA,1'],nr.604,s.179-180. 
BA TD nr.604,s.120-122. ,_, 
BA,ın,nr.14679,s.22-24,225,240. 



1 d 436 ... 
devea varı • Cemaat menauplarından neferen 95 ve 30 çift 
nUfuswı, 24 CUJJlade'l-ahir 1102(25 Ooak 1691) tarihli bir karar 
ile Humus sancağı dahilindeki timar köyler:lnden Bettin ve Tel 
-CUder'e iskan edildiği görülmektedir437 

1• 

Su Y lal u Cemaati ı İsmine sadece 1583 tari~ 
A A 

hinde tesadUf edilen ve bu tarihde 3 mUoerred, ı25 mU~ovveo nü-

fus ve 1103 akça vergi hasılına sahip olduğu kaydedilen cema-. 
atin, Malatya'da kışladığ+·ve Aşudi nahiyesine bağl~ Ağça-Kal'a 
mezraasında ziraatçilik yapt~ğı belirtilmektedir438• 

SU ley m an l u Cemaat 1 ı İsmine sadece l5BJ 
tarihinde rastlanan ve bu tarih.de Timur-111 'ndeki Kars toprağı.n~l1• 
da kışladığı görülen cemaatin, mezkur tarihde 5 mUceı-red, 19 mU
zevveo nilfusu ve 112 akça vergi hasılı vardı 439• 

A • A A 

S il z e l U C e m a a t 1 :. !amine sadece 158) tarihin-
de teaadUf edilen cemaatin, bu tarihde ll mUzevveo nUfua ve 61 
akça vergi hasılına malik olduğu görillmekted.1r440. 

Ş a m - B a y a d ı C e m a. a t 1 ı ;l-583 tarihinde !11 
Kethuda idaresinde l ketbuda 0 2 sipahi 8 34 mücerredi 150 ~Uzev
vec nüfusa ve Dinlen, ŞeyhlU, Kara-Hızırlu ve Tatar-Al11U ce-

,,. A • A 

maatlerinin vergi haaıliyle birlikde 595 akça vergi hasılına 
sahip olan cemaatin, ağnam resmi Çerkea Bey tasarrufunda b~u-

--------------------' 
436- BA,MAD,nr.6159,a.13,100. 

- A 

437- C.Orhonlu,Aeiretleri iskan teeebbtieU,s.65,not 580 

438- BA,~,nr.604,s.318-319. 
1)9- BA,!J2,nr.604,s.2ıı. 

_440- BA.!!2,nr.604,s.2)0. 



nuyordu
441

• 20 Zilka'de 1022(1 Ocak 1614)'de Karaman Beylerbeyi, 
sancak-beyleri ve elviye-i mezburede olan kadılara gönderilen 
bir hUkUmde, yazın Ru.ttı vilayetinde yayladığı ve kışın Şam taraf
larında kışladığı belirtilen cemaatin, birkaç seneden beri Ka
raman taraflarında yayladığı ve kışladığıı reaya ile berayaya 
zararlar verdiği belirtilerek, bunların kadimi yaylak ve kışlak 
mahallerine gönderilmesinin ilgililerden istenildiği anlaşılmak
tadır442. 1630-)l'de nUfuau tesbit edilemeyen Şam-Bayadı cemaa~ 

' A, A A A 

tinin, Kara Zabid Kethuda idaresinde olan kolunun mer•a ve ağnam 
resmi 300 riyal guruş; Mehmed Kethuda idaresinde olan kolunun 
ise, mer'a ve ağnam resmi 350 riyal guruş mukabilinde mukataaya 
veril.mişti443 • 1641-42 tarihinde Tonus nahiyesine tabi Ku.lma9 

yurdunu 660 akça mukabilinde yaylayan cemaatin, 165 hane nüfusu 
Veli Kethuda ve 120 hane nüfusu da Hacı Kara Pir Kethuda idare
sinde bulunuyordu444• 1647 ve 1648 tarihlerinde Kara Kethuda 
idaresinde ol~p, 1647'de 31 ve 1648'de 230 riyal guruş bakayası 
vardı 445 • 1101(1690)'de 30 nefer asker ile başlarında Kör Haydar 
Bey, Gazi-oğlu Mahmud Bey, Karataş-oğlu Mehmed Kethuda ve Koyun
cu Kara Bilal Kethuda olmak Uzere, Avusturya seferine katılması 
emr olunan cemaatin446 , XVIII~ asırda Ankara ile Sivas arasın
daki sahada yaşadığı ve bunlara mensup bir oymak grubunun Kon
ya hava.lisirıe kadar gelerek, Karaman kasaba.sına yerleştiği gcS"."" 

rtilmektedir447 • 

Şeref 1 U Cemaati: 1548 tarihinde Gök-Kazlu 
A A A A 

cemaati ile birlikde neferen 10 ntifusu olan ve Gökaven-Hiaarı 
yurdunda hem sakin, hem de yaylakçılık yapan bu cemaat, vakfa 
'5 sikke filori koru resmi veriyordu448• 158J'de "Yiğitler' 
-----------------~---;• 

441- BA,!Q,nr.604,s.65-68. 
442- ·A'l1A, a. 69 • 

. 443- BA,MAD,nr.14679,s.225. 
444- BA MAD nr.6159,s.75,101. ,_, 
445- TSMA, De. 4166, s.1 ... 
446- ATA,s.82-83. 
447- Faruk Sümer,Bayatlar,Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,IV/4 

(İstanbul 1952),380. 
448- BA,~,nr.262,s.42,49. 
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ismiyle de anılan ve 29 mücerred, 40 müzevvec nüfus ve 3962,5 
akça vergi hasılına sahip bulunan cemaatin449, 1630-31 tarihin
de neferen 3~ nüfus ve 15.073 adet koywı ile Sultan Kethuda 
idaresinde olduğu ve mer' a ile ağnam resminin .300 riya·l guruş 
mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmiştir450. 1641-42 • de . 
Mancılık nahiyesine bağlı Gökaven-Hisarı yurdunu Gök-Kazlu ce
maati ile birli~de 900 akça; Tonua nahiyesine bağlı GUzel-Oğlan 
yurdunu 600 akça; Bozok kHbılelerinin yaylak mahalli olup,Bozok

1 

nah~yeaine tabi olan Deliklü-Taş yurdunu Deli-AlilU ve Kara-Gün
düz Afşarı cemaatleriyle birlikde 20 eaedı guruş ve BUyUk-Ak Pı
narı yurdunu yine Deli-AlilU ve Kara-Gündilz Afşarı cemaatleriyle 
birlikde 16,5 eaedı gur~ mukabilinde yaylayan ve deve re~mi 
olarak 11 adet deve veren cemaatin, Mustafa Kethuda idaresinde 
49 hane nüfusu, 5059 adet koyunu ve 56 adet devesi vardı 451• 
1647'de 850 riyal guruş ve lb48'de Pehlivan-oğlu Mustafa Bey 

,.. .... ,. ,. 
kefaletinde 318,5 riyal guruş ba~ayaaı olup, mezkur tarihlerde 
Köse-oğlu idaresinde bulu.nmaktaydı452 • Cemaatin 1630-.31 1 de 
Sultan Kethuda idaresinde bulunan ve 24 Cumade'l-ahır 1102(25 

A v • A 

Ocak 1691) tarihli bir karar ile Hama sancagındald. Barin nahi-
yesine tabi padişah hassı olan Abguru' 1-Havle( 6\-)_,..:ı' ~_,..ı...., 1 ) kö

yü ile tı.mara tahsis olan Beşemea mezraasına iskan olunan nefe
ren 66 ve .30 çift nüfusun "Şeref 1 il - i Sultan 
Ket huda" ismiyle453 ; 1647-48'de Köse-oğlu idaresinde bu
lunan ve 24 Cumade'l-ahir 1102(25 Ocak 1691) tarihini taşıyan 

A A V A A 

bir karar ile, Durdu Kethuda idaresinde Humus aancagı tımar 
köylerinden ~ .f..~ 'ya iskan olunan neferen 59 ve 25 çift 
nüfusun da 11 ş ere f 1 ü - i K ö a e - o ğ 1 u" adiyle bil:µı
qiği görülmekte<lir454• 
---------------------
449- BA,TD,nr.604,s.186. 
4~0- BA,~D,nr.14679,e.51-52,241~ 
451- BA,MAD,nr.6159,s.26,99,101-102. 

452- TSMA,De.4166,s.l. 
453- C.Orhonlu,Aşiretleri iskan te~ebbtisü,s.67,hot 76. 
454- C.Orhonlu,Aşıretleri iskan teşebbüsti,s.65,not 56 • 

• 
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ş 8 Y h 1 ü C e ın a ati: İsmine sadece 1583 tarihin
de rastlanan ve bu tarihde Şa.ın-Bayadı cemaatine tabi olduğu kay
dedilen cemaatin, 12 mücerred, 24 müzevvec nüfusu ve Şam-Bayatlı, 
Dinlen, Kara-Hızırlu ve Tatar-Alilil cemaatlerlııin vergi haaıliy
le birlikde 595 akça vergi hasılı vardı455. 

Taban 1 u - Cer idi Cemaati ı İsmine sade-, 
ce 1641-42 tarihinde tesadüf edilen ve bu tarihde taifesi zikre-
dilmemesine rağmen, Dulkadırlı taifesinden Cerid cemaatine bağlı 
olduğu için, Dulkadırlı taifesine tabi cemaatler arasına aldı
ğınız Tabanlu-Ceridi cemaatinin, mezkur tarihde perakende ve pe
rişan bir halde 17 hane nüfusa ve 295 adet koyuna malik olarak, 
mer' a ile ağnam resminin KUçük-Hacılu, Saclu-Ceridi, Ulu-Beylü,. 
Ywnaklu-Ceridi, İnal-Ceridi, Urban-Ceridi 
nin mer'a ve ağnam resmiyle birlikde, 800 

de mukataaya verildiği görUlmektedir456 • 

A 

ve Cerid cemaatleri-
riyal guruş mukabilin-

Taif i - Afşar ı C e ın a. ati: 1583 tarilıinde 
A v A A A 

iki grup halinde bulundugu görülen cemaatin, Receb Kethuda ida-
resinde olan grubu, l kethuda, l imam, 81 mUcerred, 220 milzev
vec nüfusa; "Avret 1 ü - Baş c ı 1 ar" ismiyle de a.pılan 
diğer bir grubu ise, 12 milcerred, 23 mtizevvec nUfusa malik bu

lımmakda ve cemaat mensuplarının vergi hasılı, Afşar, Gazlu ve 
Bahri Kethuda idaresindeki Bidil-Afşarı cemaatlerinin vergi ha
sıliyle birlikde 32.162 akçadan ibaret bulunmaktaydı457 • 1630-31 
tarihinde Rec~b K~thuda idaresinde olup, neferen 84 nüfus ve 
22.884 adet koyun ile mer'a ve ağnam resmi 800 riyal Fuş mu
~ab11inde mukataaya verilen Taifı-Afşarı cemaatinin45 , 1641-42'-

. de 11 R e c e b ı i - A f ş a r ı" ismiyle de anıldığı, ve deve 
V A A 

resmi için 7 adet dev~ vererek, Receb-oglu Hüseyin Kethuda ida-
---------------------
455- BA,!,!2,nr.604,s.67-68. 
456- BA,M!.!2,nr.6159,s.84-85. 
457- BA,.!Q,nr.604,a.166-170. 
458- BA,!!Q,nr.14679,s.36-37,224,240° 



resinde 144 hane nUfua, 12.858 adet koyun, 34 adet deveye ve 
. ,. 

kendisine tabi "Bozuş a t(ı...Jl,~-'-~-'J) m aha ı ı e e i"nin 

ise, 42 hane nüfus, 465 adet koywı ve 2 adet deveye sahip ol
duğu, Bozok nahiyesine bağlı Kızıl-Çöken yurdunu yayladığından, 
720 akça yaylak resmi· verdiği kaydedilmiştir459. Cemaat mensup
larından bazı grupların Rakka'da Belih nehri ve Akça-Kal'a 
mevkiilerindeki KUrd, TUrlanen ve Arap aşiretl~rinin şekavetle
rine karşı bir sed teşkıl etmek üzere, 1702 yılında mezkur yer
lere yerleştirildiği görUlmektedır460 • 

Tak 1 u - Kar kın Cemaati: 1583 tarihinde _______ .....;..;,._,,.;.. ___ ___,~-~~_,;;;:;:;.....;;;;;.....;;;;......;__,;;; ..... 
6 mücerred, 19 müzevvec nüfus ve 1645,5 akça vergi ha.aılına 
malik olan cemaatin461 , 1630-3l'de neferen 8 nüfusa ve 937 adet 
koyuna malik olarak, mer 'a ve ağnam r~Hllliniıı 100 riyal guru.ş 
mukabilinde mukataaya verildiği belirtilmekt~dir462 • 1641-42 ta
rihinde Aşudi nahiyesine tabi Kara-Gedik yurdunu 120 akça muka
bilinde yaylayan 1l1aklu-Karkın cemaatinin, 18 hane nUfua, 875 
adet koyuıı ve 2 udet deveeJ vardı463 • 

Tar mu k Cem a. ati: İBınine sadece 1583 tarihin
de rastlanan ve bu tarilıde Osman-DectelU cemaatin~ bağlı olduğu 
kaydedilen ·cemaatin, 2 mücerred,· 10 müzevvec nüfusu ve Gündüz
Fakihlü, Oamun-DedelU ve Evaanlu cemaatlerinin vergi hasılı 
ile birlikde 1361 akça vergi hasılı vurdı464 • ' 

Tatar - A 1 i 1 U Cemaati: 1583 tarihli def
terde Şam-Bayatlı cemaatine tabi olarak, iki grup ha~inde bulun
~uğu görülen cemaatin, birinci grubu, 11 ruticerred, 19 mtiz~vveo 

---------------~----
459-
460-
461-
462-
463-
464-

BA,~,nr.6159,s.47-48,102. 
Yusuf Halaçoğlu, Aynı eser,a.235. 
BA.~,nr.604,t:ı.207-208. 

BA MAD nr.14679,s.27,226,240. ·-· BA,~,nr.6159,s.17,101. 
BA,,!!2,nr.604,a.115-116. 
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nüfusa; Selmanlu cemaati ile birlikda bulunan ve tahrır esna
sında kendilerinin de deftere kaydedilmesini talebeden ikinci 
grubu, 5 milcerred, 6 müzevvec nüfusa sahip olup, cemaat mensup
larının vergi hasılı, Şam-Bayadı, Dinlen, Şeyhlti ve Kara-Hızır-

" A A 

ıu cemaatlerinin vergi haaıliyle birlikde 595 akçadan ibaret 
bulunmaktaydı 465 • 1630-Jl'de, yine Şaın-Bayadı cemaatine bağlı 
olan cemaatin, neferen 11 nüfusu ve 3267 adet koywıu vardı466 ., 

Tatar - İ 1 yas 1 u cemaat 1: 1548 tarihli 
tapu defterinde nüfusu teabit edilemeyen ve Cerid cemaati ile 
birlikde lı'erid ve Veli Kethuda idaresinde Oğlan-Fakih yurdunda 
yaylakçılık yapan bu cemaat, mezkur cemaat ile beraber vakfa 
4 sikke filori koru resmi verdiğinden deftere kayd edilmişt1r467 
1583 tarihinde çeşitli kollara ayrıldığı görülen cemaatin,Abdi 

A A A 

Kethuda idaresinde olan 1 kethuda, 1 duacı, 1 imam, 113 mtice~-
red, 143 mtizevvec nüfusu "Abd 1 - Ket huda mahal -
1 e a i"ni; Veli Kethuda idaresinde olan 1 sipahi, l imam, 30 
mücerred, 39 müzevvec nüfusu "M ez i d 1 ü mahal ı·e a i"
ni; 1 duacı, 1 imam, 49 milcerred, 55 milzevvec nUfusu "Z eke -
r i y ya 1 u mahal 1 e a i"ni; Ummet Kethuda idaresinde 
olan 1 imam, 44 mücerred, 63 müzevvec nüfusu "Bekir 1 U 
m a h a 1 ı e,. s i 1 'ni teşkil etmekde ve bunların müşterek vergi 

,,.. ,.. d 468 6 hasılı 29.454 akçadan ibaret bulunmaktay ı • 1 30-)l'de ise, 
yine ·muhtelif gruplar halinde olan cemaatin, neferen 37 nUfu.au 

· ve 8397 adet koyunu olan grubu, Mustafa Kethuda; "B e k i r l U" 

ismiyle de anılan ve neferen 83 nilfuau ve 16.722 adet kayıma 
malik olarak, mer'a ve ağnam resmi 750 riyal guruş mukabilinde 
'mukataaya verilen gurubu, Aralan Ali Kethuda; neferen 22 nilfu
au ve 3234 adet koyın1u olan grubu,Zekeriyya Kethuda; neferen 
138 nüfusu ve 38.120 adet koyun ile nıer•a ve ağnam resmi 200 
----------~------~~-
465- BA,~,nr.604,s.68. 
466- BA,~,nr.;4679,s.29,240. 
467- BA,TD,nr.262,s.42,65. 
468- BA,!_!2,nr.604,a.125-1)1. 
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riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen grubu, Cwn'a Kethuda 
ve neferen 59 nüfus ve 10.637 adet koyun ile cemaate tabi "K a
ra - Kocal u· m aha 11 e e i"ni teşkil eden grubu Veli 
Kethuda idaresinde bulunuyordu469. 1641-42 tarihinde Ağça-Koyun-

A 

lu nahiyesine bağlı Yıllık, Kızıl-Eşme, Muzaffer-Çayırı ve Tav-
şan-Damı yurdlarında yaylakçılık yapan ve Yıllık yurdu için 
120 akça; Kızıl-Eşme yurdu için 12 akça; Muzaffer-Çayırı yurdu 
için 400 akça ve Tavşan-Damı yurdu için 300 akça yaylak reami ' 
veren Tatar-İlyuulu oemliatinin, 33 han~ uUfua, 11.656 adet ko-

? yun ve 76 adet deveye sahip olan ve deve resmi için 12 adet de
ve veren kolu, Arslan Ali Kethuda; 31 hane nüfus, 8736 adet 
koyun ve 49 adet deveye ~ah.ip olan ve deve resmi için 9 adet 
deve veren kolu, Cum'a Ke.thuda idaresinde olduğu gibi, 18 hane 
nüfus, 4J~i6 adet koywı ve .Jl adet deveye sahip olan ve deve 

resmi için 6 adet deve veren kolunun, cemuate tabi "Kara -
K o c a 1 l. rn a h a l l e a i"ni; 8 hane nüfus, 2412 adet ko
yun, ve 22 ııdet deveye sahip olan ve deve resmi için 6 adet 
devtı veren kolunun, "F e r i d l ti m a h a 1 1 e s i"ni ve 
8 l:.Etne nüfus, 2002 adet koyun ve 7 udet deveye sahip olan ve 
deye, resmi için 2 adet deve veren·lcolunun da "Zekeri y ya-
l u. m a h a l l e e i"ni teşkil ettiği göı .. Ulmekttjdir470 .1648 
ta:'1hinde "Z e k e r i y y a 1 u" ismiyle de anılan grubun, 

Pelılivan-oğlu Mustafa Bey uhdesinde 240 riyal guruş bakayaaı 
ve Hamza Kethuda ile Kara-Kocalu'ya tabi olan grubun iae,yine 
Pehlivan-oğlu Mustafa Bey uhdesinde 45 riyal guruş bakayaaı 
vardı47l. Cemaatin 1101(1690)'de, Hatal-Bayadı(Reyhanlu) ve 
Pehlivanlu cemaatleriyle birlikde, 300 nefer asker ile, kethu
.. daf1i olan Bilaa Kethuda idaresinde Avusturya seferine ça~ıl-

clı~;:L görtilmektedir472 • 
-·----·------------------
469--
470--
471-
~.'72--

BA,MAD,nr.14679,s.66-71,95-98,227,242-243. 
BA MAD,nr.6159,s.22-23,100. ,_ . 

TSMA,De.4166,a.l. 
ATA,s.86. 
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T oh tem ü r 1 ü Cemaati: 1548 tarihinde nefe
ren 21 nUfuau olan cemaatin413 158J'de Kızıl Ali-ogvlu Hasan 

A A f 

Kethuda idaresinde 1 kethuda, l imam, 39 mücerred, 32 müzevvec 

nüfus ve 5528,5 akça vergi hasılına malik olarak, Alaca-Han'a 
tabi Yellüce yurdunda yayladığı ve "Kızı 1 - Al 1 l U" is
miyle de anıldığı görUlmektedir474. 1630-Jl tarihinde Hacı.Bay
ram Kethuda idaresinde neferen 25 nUfuau olan ve ıner' a ile ağ- · .. 

1 

nuın resmi 700 riyul guruş mukabilinde mukataaya verilen Tohte-
;,, 

mürlü cemaatinin, yine "Kızı ı - A ı i ı U" ismiyle anıldığı 
görülmektedir475 • 1641-42 tarihinde 21 hane ntifue, 5191 adet 
koyun ve 41 adet deveye malik olan ve deve resmi için 11 adet 
deve veren cernaa tin, ismi sadece "K ı z ı 1 - A l i T o p. -
tem tir l ü" olarak kaydedilmiştir476 • 

Tuğ 1 u - Dokuzu Cemaati: 1583 tarihinde 
15 müzevvec, 19 mücerred nilfua ve 457,5 akça vergi hasılı olan 
Tuğlu-Dokuzu cemaatinin477 , 1630-3l'de neferen 7 nilfusa ve 1141 
adet koyuna sahip olduğu belirtilmektedir478• 1641-42 tarihinde 
deve resmi olarak .J adet deve veren cemaatin, 13 hane nüfus, 
935 adet koyw{' ve 12 adet devesi vardı479 • 

T u 1 u 1 u - E 1 ç 1 Cemaat 1: 1583 tarihinde 
KoyW1lu-Elçi cemaatine bağlı olarak Hüseyin Kethuda idaresinde, 

,.. 
Kara-Durak mevkiinde yaylayan ve 1 kethuda, 1 imam, 29 mücer-

,.. - ,.. 
red, 74 müzevvec nüfus ile 2782 akça vergi hasılına malik ölan 
Tululu-Elçi cemaatinin480 , 16J0-3l'de Sarı Kethuda idaresinde 
neferen JO ni.ifusa ve 4015 adet koyuna sahip olduğu v_e mer'a 

473- BA,1]2,nr.262,a.47,59. 
474- BA,TD,nr.604,a.59-60. 
475- BA,~,nr. 1'4679, a. 95,224. 
476- BA,~,nr.6159,s.19-20. 
477- BA,!]2,nr.604,s.16-17. 
478- BA,WLAD,nr.14679,s.30,240. 
479- BA,~,nr.6159,s.21. 
480- BA,!Q,nr.604,a.116-117. 
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V A 

ile agnanı resminin 200 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril-
diği belirtilmektedir481 • 1641-42 tarihinde Ağça-Koyunlu nahi
yesine bağlı Kara-Durak yurdunu 210 akça mukabilinde yaylayan . 
ve dev~ resmi için 3 adet deve veren cemaatin, 28 hane nüfusu, 
4755 adet koyunu ve 18 adet devesi vardı482 • 24 Cumade'l-ahir 
1102(25 Ocak 1691) tarihli bir kararla, mezkur cemaatden ve 
Eablü cemaatinden 71 _nefer ve 30 çift nüfusun, Hama sancağında-

,,.. ,,,.. ,. ,., 
ki Barin nahiyesi tımar köylerinden Bulos•a iskan olunduğu gö- · 
rülmektedir483 • 

Tur - ll asan 1 u Cemaati: 158.3 tarihinde 
Ağça-Koyunlu kabilesinden olduğu belirtilen ~\ur-Hasanlu cemaa-

,. ,,.. 
tinin, 9 milcerred, 13 müzevvec nUfusu ve Muaa-Hacılu cemaatine 
bağlı Dündarlu ve Hamidlti mahallelerinin vergi hasılı ile bir
likde 2001 akça vergi hasılı vardı484 • 16JO-)l'de ise, Ağça-Ko
yunlu kabilesinden Musa-Hacılu cemaatine bağlı olduğu ve nefe
ren 27 nüfusa sahip bulunduğu kaydedilmiştir4~5 • 1644 tarihin
de dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesi içinde olduğu belir
tilen cemaatin, 9 ha.ne n~fusa malik olarak Misis'de kışladığı 
görülmektedir486 • 

Turgay - ı Adi 1 1 ü Cemaati: 1548 ta
rihinde Mehmed Kethuda idaresinde neferen 25 nUfuaa sahip olan 
ve Maınalu-Köşk yurdunu 10 sikke tapu resmi ile Uzeriue kaydet
tiren bu cemaat, vakfa her hanededen 3'er akça yaylak resminin 
yanı sıra, 990 akça da koru resmi vererek, mezkur yurdda hem 
oturduğu ve hem de yayladığı görülmektedir487 • 158.3 tarihinde 

.481- BA,MAD,nr.14679, s. 21,225,240. 
482- BA,MAD,nr.6159,s.15,100. 
483- C.O~nlu,Aşıretleri iskan teşebbüsU,s.67,not 79. 

484- BA,.!]2,nr.604,s.94. 
485- BA,~,nr.14679,a.113-114. 
486- BA,MAD,nr.6159,a.178. 
487- BA,TD,nr.262,a.41,47-48,6-5. 
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ise, yaylakçılık yaptığı belirtilen cemaatin, 22 mticerred,32 
müzevvec nüfusu ve 274,5 akça vergi hasılı vardı488 • 

Turhan 1 u Cemaati: İsmine aadeoe 1583 ta--rihinde rastlanan ve bu tari.hde Ağça-Koyınılu c~muutine tabi ol-
duğu belirtilen Turhanlu cemaatinin, 4 imam, 15 mu.af, 39 milcer
red, 44 müzevvec nüfusu ve Ağça-Koyunlu ile KUrttin cemaatleri-, 
nin vergi hasıliyle birlikde 21.827 akça vergi hasılı vardı489 • 

Tuva 1 u Cem: ati: İsmine sadece 1583 tarihin
de tesadüf edilen ve mezkur tarihde Kara-Halillü cemaatine bağ
lı olarak, 8 mUzevvec nUfutHi ve Karu-lialillil, Ulaşlu, Urcanlu 

ve Okcu-Kasıınlu cemaatlerinin vergi haaıliyle birlikde 440 ak-
.,_. A ,..__, A 

ça vergi hasılına·ınulik olan ceınuatin, Yeni-il'de vakfa ait ,. 
yerleri yaylamasından dolayı, mer'a re~mini vakfa verdiği gö-
rillmektedir490. 

Uç Cemaati: İsmine sadece 1583 tarihinde rastla
nan cemaatin, bu tarihde 34 mücerred, 58 müzevvec nüfusa ve 
168 akça vergi hasılına malik olduğu belirtilmektedir491 • 

U d u 1 1 u( __:,-U_u 1 
) C e m a a t i ı İsmine sadece 1597 

tarihinde tesadüf edilen Udullu cemaatinin. bu tarihde neferen. 

40 nüfusu ve 800 akça vergi hasılı vardı492 • 
--------------~-----, 

488- BA,_!Q,nr.604,s.188. 
489- BA,TD,nr.604,s.91-92. 
490- BA,_!Q,nr.604,s.11-12. 
491- BA,TD,nr.604,s.173-174. 
492- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,16a-16b. 
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U 1 aş 1 u C e ın a ati: İsmine sadece 1583 tari
hinde rastlanan ve bu tarihde iki grup halinde bulunduğu görU-

""' 
len cemaatin, Kaı-a-Halillü cemaatine t~bi olan kolunun J mü-

' , 
cerred, 7 müzevvec nüfus ile Kara-Halillti, Urcanlu, Tuvalu ve 

0kcu-Kasımlu cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde .440 akç~ 
A A • 

vergi hasılına uwlip olduğu ve vakfa ait yerlerde yaylukçılık 
yaptığından, mer•a resmini vakfa vermekle mükellef tutulduğu 
Jcayd~dildiği gibi 9 Kepenek-oğlu Kethuda idares_inde bulunan di- I 

ğer bir kolunun ise, 8 mücerred, 10 milzevvec ntifue ile Hacı 
Ramazan Kethuda. idaresindeki Çeçelü cenıatttinin vergi hasıliyle 
birlikde 11.525 akça vergi ha.sılına malik bulW1duğu görülmek
tedir493. 

il u - B e y D e m i r_ c · i 1 ü C e nı a. a t i : l 583 
tarihli tapu defterinde Anamaalu'ya tabi olduğu ve ziraatçi
likle uğraştığı kaydedilen bu cemaatin, mezkur tarihde 15 mü
cerred, 31 müzevvec nüfusu ve 480,5 akça vergi hasılı vardı494 • 
1641-42 ts.r\ihinde r._.üfusu teabi t edilemeyen cemaatin, Ağça-Koyun
lu nahiyesine bağlJ Yaylacık yurdunu yayladığı ve 120 akça yay
lak resmi verdiği lrnydedilmiştir495 • 

U 1 u - Bey 1 il Cemaati; 1641-42 tarihinde ta
ifesi belirtilmemesine rağmen, Dulkadırlı taifesinden Cerid ce
maatine tabi olduğu için, Dulkadırlı t;ifesine tabi cemaatler 

A A ~ A 

arasına aldığımız bu cemaatin, mezkur tarihde perişan ve pera-
kende bir halde, 12 hane nüfusa ve 225 ad.et koyuna sahip oldu
ğu ve mer'a ile ağnam resminin KUçtik-Ha.cılu, Sttclu-Ceridi,Yu-

.maklu-Ceridi, Tabanlu-Ceridi, İnal-Ceritli, Urban-ce·ridi ve Ce

rid cemaatlerinin mer'a ve ağnam resmiyle birlikde 800 riyal gu-
ıd · "'i .. ··ım kt di 496 ru.j mukabilinde mukataaya veri ıg goru e ·e r • 

-----------------~--
493-· 
494-· 

495-· 
496-

:UA TD nr.604,s.11-12,154. ,_, 
BA,TD,nr.604,s.211. 
BA,MAD,nr.6159,a.100. 
BA,MAD,nr.6159,a.BJ-85. 

,. 



239 

U r b a n - C e r 1 d i C e m a a t i : 1641-4.2 tarihli 
" defterde taifesi zikredilmemesine rağmen, Dulkadırlı taifesin-. 

den Ce:id cemaatine bağlı olduğu için, Dulkadırlı taifesine-ta
bi cemaatler ar~sına aldığımız Urban-Ceridi cemaatinin, mezkur 
tarihde dağınık bir vaziyette, 9 hane nUfuau ve 120 adet koyunu 
olduğu; mer•a ile ağnam resminin KUçUk-Hacılu, Saclu-Ceridi, 
Ulu-BeylU, Yumaklu-Ceridi, Tabanlu-Ceridi, İnal-Ceridi ve Cerid 

A A 1 

cemaatlerinin mer'a ve ağnam resmiyle birlikde 800 riyal guruş 
mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmiştir497. 

Ur can 1 u C e ın a. ati: 1583 t~rihinde Kara-Halil
lü cemaatine bağlı olan ve 5 mUcerred, 9 müzevvec nilfua ile Ka~a 
-HalillU, Ulaşlu, Tuvalu ve Okcu-Kaaırulu cemaatlerinin vergi ha-

" A A 

aıliyle birlikde, 440 akça vergi haaılına malik bulunan cemaatin, 
va~fa ait yerlerde yaylakçılık yaptığından, mer'a resmini vakfa 
vermekle mükellef tutultuğu kaydedilmiştir498 • 20 Zilka'de 1022 
(1 Ocak 1614)'de Karaman Beylerbeyi, awıcak-beyleri ve elviye-i 

1 ' A A 

mezburede olan kadılara gönderilen hükümde, yazın Rum vilaye-
A 

tind,3 yaylayan ve kışın Şam taraflarında kışlayan cemaat men-
suplarının, birkaç seneden beri Karaman taraı·ıarında yayladığı 
ve k:ı.şladığı; reaya ile berayaya zararlar verdiği belirtilmek
de vo bunların eski yaylak ve kışlak muhallerine gönderilmesi
nin tlgililerden istenildiği görUlmektedir499 • 1644 tarihinde 

A A 

dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde olan cemaatin, Korc'll: 
-DerEıei 'nde kışlayan ve "U r c a n" ismiyle kaydedilen grubu
mm, 5 ha.ne nUfusa; "K a r a c a - z a d e" ismiyle de anılan 
diğeı1 bir grubunun iee, 1.hane nüfusa sahip bulunduğu anlaşıl-

m.akt a.dır500 • 
-·---... -------------_.,. __ --
497-- BA,~,nr.6159,s.84-85. 
4-98- BA,,!!2,nr.604,e.ıı-12. 

4-'.j9- ATA, a • 69. 
500- BA,MAD,nr.6159,a.179,185 • 

. -



Uzun - O em an 1 u Cemaati ı 1583 tarihli 
tapu defterinde, Ahmed Kethuda idaresinde Dokuz'a tabi olduğu. 
kaydedilen ve l kethuda, l imam, 2 duacı, 33 mUcerred, 45 mU
zevvec nüfus ve 1943,5 akça vergi hasılına malik olduğu belir
tilen Uzun-Osm.anlu cemaat1n1n50lı 1630-31 tarihinde neferen 15 
nüfusu ve 5466 adet koyunu vardı'02 • 1641-42'de Bozok nahiyesi-

"" ne tabi GöçelU yurdwıu yayladığından, 180 akça yaylak resmi ve, 
ren ve 21 hane nüfus ile 1500 adet koyunu olan oemaat503 , 1648 
tarihinde Ahmed Kethuda idaresinde, 250 riyal ıguruş bakayaya 
sahipt1504• 

Vara ak Cemaati ı İsmine aadeoe 1644 tarihin
de rastlanan ve tarihde t0ıifesi zikredilmeksizin, Ekinci nahi-
yesi içinde dağınık bir vaziyette, " G ö 1 ı U. ( _JLl) _:;5" )" 
ismiyle de anılan gurubwıun 2 hane nUfua ve 182 adet koyuna ; 
" G ~ <\..c~ m a h a 1 l e a i"ni teşkil eden grubunun 13 

A A · A A 

hane nüfus ve 167 adet koywıa sahip olduğu belirtilen cemaa-
tin505, Dulkadırlı taifesine tabi bulunduğu anlaşılmaktadır506 • 

Yağ b a a an Cemaati; İsmine eadeoe 1583 ta-
.... ..... ,.. ,., 

rihinde teaadUf edilen ve bu tarihde Hamid cemaatine tabi oldu-
,.. ,.. ,.. ,.. 

ğu kaydedilen cemaatin, Pır Bende Kethuda idaresinde 11 mücer-' 
red, 15 mUzevvec nUfu.su ve Hamid, Göbellti, Çık:ınlu, Kalaycılu 

ve Durdu-Yaycılu cemaatlerinin vergi haaılı ile birlikde 516 
akça vergi haaılı vardı507 • 

501- BA,.!Q,nr.604,s.145-146. , 
502- BA,~,nr.14679,a.26,240. 
503- BA,~,nr.6159,s.37,202. 
504- TSMA,De.4166,s.2. 
505- BA,~,nr.6159,s.183. 
506- F.Süıner,Oğuzlar,s.176. 
507- BA,!}2,nr.604,s.211. 
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Yağdan 1 u C e rn a ati: İsmine sadece 1583 ta
rihinde rastlanan ve bu tarihde Sivas yörtiklerinden olduğ~ kay
dedilen cemaatin, neferen 7 nUfus ile, evvelden beri ra.iyyet 

olarak, vakıf mülhakatından Ayvalı-Deresi mevkiinde sakin oldu
ğu, Kapu-Kayası Y':lrdunda yayladığı ve lıer sene vakfa 240 akça 
yaylak raami verdiği belirtilmektedir50S. 

Yağ 1 ı - C ~ r idi C e ın a ati: 1630-.31 tari-
. hinde nefercn 9 nüfusu olan5Ö9 ve 1641-42'de Dulkadırlı taife

sinden Reyhanlu cemaatine tabi olduğu için, Dulkadırlı taifesi-
v A A ~ A 

ne baglı cemaatler arasına aldığınıız bu cemaatin, mezkur t_arih-

1. 

de dağınık bir vaziyette 10 hune nilfuua ve 335 adet koyuna malik 
olarak, mer•~ ve ağnam resminin Reyhanlu, Kara-SUleyma.nlu ve 
Bazlamaç cemaatlerinin mer•a ve ağrının resmiyle birlikde, 1000 
riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği belirtilmekteciir51~ 

, ,,. ,.. ,.. 
Yaycı 1 ar Cemaat 1: 1583 tarihinde 1 abdal, 

4 mücerred, 23 milzevvec nüfusa ve 82,5 akça vergi hasılına ma
lik olarak, ziraatçilikle uğraşan cemaat1n511 , 1630-Jl'de nefe
ren 20 nüfusu ve 1239 adet koyunu vardı512 • 1644 tarihinde pera
kende ve perişan bir vaziyette Ekinci nahiy~sinde bulunup, 31 
çift nüfusu olan cemaatin, çift resmi ve dönüm resminden muaf 
tutulduğu kaydedilmiştir513 • 

yenice 1 i C e ın a ati: İsmine sadece 1583 ta
rihinde rastlanan ve bu tarihde ziraatçilik yaptığı kaydedilen 
cemaatin, 5 milzevvec nüfusa ve 20,5 akça vergi has~lına malik 

. ld " .. "lm kt di 514 o ugu goru e e r .• 
------------------~ 
508-
509-
510-
511-
512-
513-
514-

BA,TD,nr.604,s.227. 
BA,~,nr.14679,a.46. 
BA,~,nr.6159,s.80-81. 
BA,TD,nr.604,s.213. 
BA,MAD,nr.14679,s.47,241. -
BA,MAD,nr.6159,a.187. 
BA,TD,nr.604,s.147. 



Y ı Va Cemaati; 1583 tarihli tapu defterinde 
Ali Kethuda idaresinde zir·aatçilikle meşgul olduğu kaydedilen 
cemaatin, 1 kethuda, 1 imam, 31 mUc.erred, 123 mUzevveo nUfuau 

ve 3273 akça vergi hasılı vardı515. 1630-31 tarihinde neferen 
31 nüfus ve 2245 ~det koyun ile Kasım Kethuda idaresinde olup, 
mer'a ile ağnam resmi 200 riyal guruş mukabilinde mukataaya ve
rilmişti516. 1641-42'de nUfuau teabit edilemeyen ve Ağça-Koyun-' 
lu nahiyesine buğlı Ko.ntar yurdw-ıda yaylakçılık yaparak, J00 
akça yaylak resmi verdiği kaydedilen cemaatin, 1644'de dağınık 
bir vaziyette Ekinci nahiyesinde olan 5 hane nüfusunun, Ayın-

~ A A 
tab'ın Kızılcu mahulleainde aukin olducu; Kasım Kethuda idare-
sinde olan 46 çift nüfusunun ise, çift resmi il~ dönüm resmin
den muaf tutuldut:f;u zikredilmektedir517 • 

Y u ın ak 1 u - Cer idi C e nı aut 1: 1641-42 ta--~.;.;.;_~-------------------------A A 

rilıli defterde taifesi zikredilmemesine rağmen, Dulkadırlı ta-
ifes'inden Ce'rid cemaatine bağlı olduğu için, Dulkadırlı taife
sine bağlı cemaatler içine aldığımız bu cemaatin, mezkur tarih
de perakende ve perişan bir vaziyette, 21 hane nüfusa ve 230 
adet koyuna malik olduğu; mer' a ile attnam resminin Küçük-Hacılu, 
Saclu-Ceridi, Ulu.:ı-Beylil, Tabanlu-Ceridi, İııal-Ceridi, Urban
Cericli ve Cerid cemaatlerinin mer'a ve uğnam resmiyle birlikde, 
800 riyal guruş mukabilinde mukatauyu verildiği kuydedilmekte
dir518. 

I' 

515- BA,TD,nr.604,s.216-217. 
' 516- BA,MAD,nr.14679, s.47-48, 226, 241._ 

517-· BA,MAD,nr. 6159, s. 100,184,186. - .. 
518-• BA,MAD,nr.6159, a.83-84. 
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2- Ytıbau-eri ( Htı.lep 'l'ürlanenleri) 'l'~if t;UiJıtl rr;bi 

Olan Cemaatler: 

Aba 1 u Cemaati: 1548 tarihinde vakıf mülhaka
tından Çamur~Kesen(Kızılca-Kal'a) yurdunda yaylayan ve vakfa 
2133 akça yaylak resmi ile 1320 akça koru resmi veren cemaatin, 
neferen 67 nüfusu vardı519 • 158J'de Beğdili'ye tabi olduğu ve 
"K a r a c a 1 u" ismiyle de anıldığı kaydedilen Abalu cemaati-' 
nin, Tonus nahiJesine bağlı Çamur-İn ve Kızılca-Kal'a yurdların
da ~yaylayan kolu, 1 imanı, 40 müzevvec, 41 mUcerred nüfusa; SU

leyınan Kethuda idurt,sinde olan diger bir kolu ise, 1 imam, 58 
mücerred, 69 müzevvec nüfusa sahip olup, cemaat mensuplarının 
vergi h~sılı, M~ıluta cem;atinin vergi h~sılı ile birlikde 420 

akçadan müteşekkil bulunmaktaydı520 • 20 Zilka'de 1022(1 Ocak 
1614) tarihinde Karaman Beyl~rbeyi, saııcak-beyleri ve elviye-i 
mezburede olan kadılara gönderilen bir hükümde, yazın Rum vi
layetinde yayladığı ve kışın çam taraflarında kışladığı belir-· 
tilen cemaatin, birkaç seneden beri Karwnan taraflarında yayla-

v A A A A V 

dıgı ve kışladığı; reaya ile berayaya zararlar verdigi belirti-
lerek, bunların kadimi yaylak ve kışlak mahallerine gönderilme
sinin ilgililerden istenildiği anlaşılmaktadır521 • 1641-42'da 
168 hane nüfusu olan cemaatin, Mancılık nahiyesine bağlı Başı-

. Yarık, Kızılca-Kal'a, Yenice-Çayırı ve Çamur-İn yurdlarında 

yayladığı ve Başı-Yarık yurdu için 180 akça, Kızılca-Kal'a yar
du için 1380 akça, Yenice-Çayırı yurdu için 420 akça ve Çamur
İn yurdu için de 180 akça yaylak resmi verdiği görtilmekted1r52~ 
1101(1690)'de ise, cemaut mensuplarından 60 nefer askerin, Ça
rık-oğlu Doğan Bey idaresinde Avusturya seferine katılması emr 

olunmuştur523 • 

519- BA,1]2,nr.262,a.41,46. 
520- BA,TD,nr.604,s.54-57~ 
521- ATA,a.69. 
522- BA,MAD,nr.6159,a.86,99,101. 

523- ATA,s.82. 



Afşar 1 U - EY mi .r 1 C ~ m a ati: 1641-42 ta
rihinde 11 hane nüfusa malik olarak Durswı Kethuda idaresinde 
bulunan

52
~ ve 1648'de Kıcılu_Haaan Bey uhdesinde 242 riyal gu

ruş bakayası olan cemaat1n52', mezkur tarihlerde hangi taife
den olduğu zikredilınemeaine rağJnen, XVII. aaxın ortalarında 
Ha.lep TUrlanenleri'ne bağlı ol<Juğu görülınektedir526 • 

A i ş e 1 ü C e m Ô. a t i : 1597 tarilıinde Uç grup ha-
linde bulunan cem~atin, Hacı Veli Kethuda idaresindeki grubu, 
neferen 81 nüfus ve 1620 akç1:t vergi haaılına; Beğdili'ye tabi 
olan grubu, neferen 14 ntifus ve 280 akça vergi haaılına m~lik 
olduğu gibi, Hacı Ahmed Kethuda. idar~~inde neferen 85 ntifus ve 
1700 akça vergi hasılına. sahip olwı grubu ise, cemaatin "F a -
ki h 1 U mahal 1 e a i"ni teşkil etmekde idi527 • 1644'de 
ise, perakende ve perişan bir vaziyette Said Kethuda idaresinde 

,._ "' • A A A 

Şark-Pare-1 l{ebır ve Sagır nahiyesinde bulunarak, 1 bennak, ne-
feren 6 nüfusu ve 1665 adet koyunu olduğu görillıuektedir528• 

A 1 i - Bey 1 ti Baya d ı C e nı a ati: İsmine 
sadece 1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde Pehluvanlu'ya 
bağlı olduğu kaydedilen cemaatin, 6 mücerred, 13 müzevvec_nu-

A A 529 fuau ve 35 akça vergi hasılı vardı • 

A r a b 1 u C e m a a t i : 1583 tarihinde Beğdili ka-. 
bilesinden Emtileklil'ye tabi olarak, Yellüce mezraasında yayla
yan ve Mustafa Kethuda idaresinde 1 kethuda, l imam, 10 mUcer-,.. ,.. 
red, 14 müzevvec nUfuaa ve Fakihlil cema~tinin vergi hasılı ile 
.birlikde 112 akça vergi haaılına malik olduğu kaydedilen cema-

524- BA,~,nr.6159,a.77. 
525- TSMA,De.4166,s.l. 
526- Faruk Sümer Osmanlı devrinde Anadolu'da yaşayan bazı U9-, . . 

oklu Oğuz boylarına mensup teşekkilller,ın,xr(Iatanbul 

1949-1950),460. 
527- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr.2174,lOa-lOb,lSb. 

528- BA,M!]2,nr.6159,e.168. 
529- BA,!Q,nr.604,s.2Jl-2J2. 



atin
530

, 1641-42'de Musa Kethuda id8resinde 27 halle nUfUsu var-
d 531 
ı • 

B 8 Yad Cemaati: İsmine aadeoe 1548 tarihinde' 
tesadüf edilen cemaatin, bu tarihde neferen 2 nUfu.ea malik ola

. rak vakfa,
2
her haneden JJ'er akça yaylak resmi verdiği görUl

mektedir53 • 

B a Y ı n dur Cemaati: 1548 tarihinde neferen 
66 nUfuau olan ve Ağça-Kal'a GedUğU(Çukur-Çayır) yurdunu yayla

dığından vakfa, 2122 akça yaylak resmi ve 1056 akça koru resmi 
,.. 

veren bu cemaat, kendi adıyla anılan yurda tasarruf eden Corab 
-oğlu'nwı, taaarrufdan feragat etmesiyle, vakfa 10 sikke filori 
tapu resmi vererek Uzerlerine kayd ettirdiklerinden, bu yurda" 

da tasarruf etmekde idiler533• 1583 tarihinde yaylakçılık yap
tığı kaydedilen ve Bay Koca Kethuda idaresinde olan kolwnm, l 

, A ~ 

muaf, l imam, 41 mUcerred, 82 müzevvec ntifusa; ~Uaeyin Kethuda 
A A 

idaresinde bulmıup "Hila eyin - Ket huda m aha 1 -
le a i"ni teşkıl eden diğer bir kolunun ise, 1 imam, 44 mUcer
red1 66 mUzevvec nUfuaa malik olduğu belirtilen cemaatin, müş
terek vergi hasılı 413 akçadu.n ibarett1534• 1641-42'de Yeni-il 
nahiyesine bağlı Ağça-Kal'a Gedüğti yurdunu 1166 akça yaylak 
resmi vererek yaylayan cemaatin, Bayram Hoca Kethuda idaresin
de 154 hane nüfusu vardı535 • Cemaat mensuplarının Yeni-il'de 
milatakil yaylakları olduğu halde, Rum eyaleti dahilinde bulu
nan Karayel mahallindeki ekili toprakları hayvanlarına otlat~ 
ması ve evleri yakması, 1686 Haziranında ilgi~ilerin dikkati-

,. "'i ibi536 in . A nin çekilmesine sebep teşkıl ettig g , Y e cemaat men-
suplar:uıdan 20 nefer askerin 1101(1690) 1 de, Rüstem K·ethuda-oğlu 
Halid Bey idaresinde Avusturya seferine katılmasının emr olun-

duğu görtilmektedir537 • 
---------~~--------~ 
530- BA,!Q,nr.604,a.27-28. 
531- BA,MAD,nr.6159,a.94. 
532- BA,TD,nr.262,a.59. 
533- BA,~,nr.262,a.41,45-46,65. 
534- BA,!Q,nr.604,s.161-163. 
535- BA,MAD,nr.6159,a.73,98. 
536- C.O~nlu,Aşiretleri iskan teşebbüsU,aoJ8,not 47. 

- I - -~..;.r_.J'J,.N-



B e ç i l U C e m a a t i : İsmine sade·ce 1583 tarihin-
de rastlan~ ve bu tarihde Pehluvanlu'ya tabi olarak, 20 mU
zevveo nUfuau olduğu kaydedilen cemaatin Dogvanlu-Bayadı Me-

. ' ' 
leklU,. Melek-Hacılu ve Çalışlu cemaatlerinin vergi hasılı ile 
birlikde 483 akça vergi hasılı vardı53BQ 

B 8 ğ dil 1 Cemaati: 1548 tarihli tapu defte
rinde ili grup halinde Yeni-il'de bulunduğu gijrUlen cemaatin, 
vakıf mUlhakatından Deve-Taş yurdunda yaylayan ve 1452 akça ko
ru resmi ile 2289 akça yaylak resmi veren grubu, neferen 75 
nüfusa; Boz-ÖyUk yurdunda yaylayan ve 1485 akça koru resmi ile 
2002 akça yaylak resmi ve Alaca-Han yurdunda yaylayan ve 1485 
akça koru resmi ile 2207 akça yaylak resmi veren diğer bir gru
bunun ise, neferen 62 nUfuaa malik olduğu kaydedilmiştir5.3_9 • 
1641-42 tarihinde nilfusu tesbit edilemeyen Beğd111 cemaatinin, 
Yeni-il nahiyesine bağlı Kızıl-ÖyUk yurdunu 120 akça, Boz-ÖyUk 
yurdunu 1485 akça ve Alaca-Han yurdunu yine 1485 akça mukabi
linde yayladığı belirtilmekte~ir540 • Beğdili cemaati mensupla
rının ll01(1690)'de, başlarında Firuz Bey-oğlu Şahin Bey, Şe
dıd-oğlu Topal Assaf Bey, BeğmişlU Ganim Bey, Kör Nasır Bey, 
YUz Hatim Ağa-oğlu Hasan Bey, Seyf Han Bey, Ebu Seyf-oğlu Mir~ 
za İsmail Bey, Kara-Şeyhlil Kızıl İdris-oğlu Musa Bey, Şeyh Mu-, 
sa Kethuda, Şah İsmail-oğlu Mehmed Bey, Boz-Koyunlu Murtaza 
Kethuda, Boz-Koyunlu Ahmed Kethuda, Kara-ŞeyhlU el-İye oğulla
rından Ken•an ve Keaaal Bey, Kırgıl Yahya-oğlu ve Döğerli Yedi 
Bey olmak Uzere Avu~turya seferine çağrıldıkları görülmekte
dir541. 

, . 
. B 8 ğ i ı l il Cemaati: İsmine sadece 1641-42 

tarihinde teaadilf edilen ve bu tarihde taifesi zikredilmeksi-

538- BA,!Q,nr.604,s.51. 
539- BA,!Q,nr.262,s.43,53-54. 
540- BA,~,nr.6159,s.98. 
541- ATA,s.84. 



. ... 
zin Solak Kethuda idaresinde 22 ı- ~-rl Uf'"" ... ... 542 A ~ 1"44.1,e n usa sahip olan cemaa-
tin • Kanunı devrinde- Yaban-eri taifesinden Beğdili'ye bağlı 
olduğu görUlmektedir54J. 

Be ğ l i k 1 ti Cemaat 1 ı 1583 tarihinde İsmail 
... A 

Kethuda ... idareain~e 16 mUcerred, 27 mUzevveo nUfusa ve 77 akça 
vergi haaılına sahip olan BeğliklU oemaatinin544, 1641-42'de 
nüfusu teabit ediıememeaine rağmen, Bozok nahiyesine bağlı Vi
ran-Şehir yurdunu 1000 ak9a mukabilinde yayladığı kaydedilmiş
t1r545. 1648 tarihinde Hasan Çelebi Kethuda idaresinde Rum vi

layetinde bulunan cemaatin, 540 riyal guruş bakayası vardı546 • 

Be ğ mi ş l ti Cemaati: 1583 tarihli tapu def
terinde Beğdili kabilesinden Emtilek1U 1 ye tabi olarak, YellUce 
yurdunda yaylayan ve 26 mUcerred, 35 müzevveo ntifus ile 126 ak
ça vergi haaılına malik olan oemaatin547 , 1641-42 tarihinde Ali. 
el-Ganim·Kethuda. idaresinde 35 hane ntifu.sa sahip bulunduğu kay-

. dedilm1Qt1r'48• 1648' de Hacı el-Ganim Kethude. ide.resinde olan 
""' grubunun, Pehlivan-oğlu Mustafa Bey kefaletinde ~9 riyal guruş 

ve Süleyman Kethuda idaresinde olan grubunun ise, 77 riyal gu

ruş bakayaeı vardı549 • Evahir-i Safer 1102(24 Kaaım-3 Aralık 
1690) tarihinde, Rakka Beylerbeyisi Hilaeyin Paea'ya gönderilen 

A ~ 

bir hUkUmden anlaşıldığına göre, cemaat mensuplarının Arap aşı- , 
retlerinin istila ve şekavetlerine karşı bir sed teşkıl etmek 
makeadiyle, Fırat nehrine karışan Belih nehri kenarındaki Akça 
-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yerlere, Hacı Ali 
-oğlu Ganim Kethuda idaresinde neferen 500 nUfus ile iskan 
olunduğu; fakat cemaat menaupları~dan bazı kimselerin eşkiyanın 
§~kaveti karşısında Rum vilayetine kadar geldiğ~ görülmekte
dir550 

• 

542- BA,ın,nr.6159,s.75 •. 
543- Faruk• Stimer, Bozoklu Oğuz boylarına dair,DTCFD,XI/l(Ankara 

1953),97. 
544_ BA,~,nr.604,s.175. 

' 545_ BA,ın,nr.6159,s.102. 
546- TSMA,De.4166,s.l. 
5
5
47- BA,TD,n~.604,a.26-27. 
48 -- BA,MAD,nr.6159,s.95• 

549- TSMA,De.4166,s.l-2. 
...... SSO- ATA.s.100-101. 



B~YllU-Kıaaıu Afşarı Cemaati: 
İsmine sadece lSB3 tarihinde rastlanan cemaatin 28 mUcerred 
39 müzevvec nUfuau ve 119 k " 'v ' 551 aça vergi hasılı oldugu belirtil-
mektedir • 

Boz - K o Yun 1 u O em a ati: 1583 tarihli def
terde_muhtelif gruplara ayrıldığı görUlen Boz-Koyunlu cemaati
nin, I~-Ko~du yurdunda yaylayan, AbdUlkadir-oğlu Bekir Doğdu 
Kethuda idaresindeki grubwıwı, l kethuda, l imam, 25 mUoerred, 
59 mUzevvec nUfusa ve 154 akça vergi haaılına sahip olduğu be
lirtilmektedir. Diğer taraft~ Defter-1 atıkde Seydi Bey idare
sinde ve mezkur tarihde Uğurlu Kethuda idaresindeki kola tabi 
olup, Alaca-Çayır yakınındaki Yığın-Pınarı yurdunu yaylayan l 
pir, 8 mücerred, 38 mtizevvec ntifuslu g:rubwıun, "Yalman l u 
mahalle s i•ni, Korna yurdunu yaylayan ll mUcerred, 19 
müzevvec nüfuslu grubunwı "D o ğ a n 1 u m a b. a l l e a i"ni, 

A' 

Alaca-Çayır yurdunu yaylayan 2 mUcerred, 15 mUzevvec nüfuslu 
,.. 

grubunwı da 11 S ela haddin 1 ti m aha. l le s i"ni 
teşkil ederek, müşterek vergi he.aıllarının 98 akçadan müteşek
kil bulunduğu kaydedildiği gibi, yine bu kola tabi olup, dağı-

• A A 

nık bir vaziyette olan neferen 8 nüfusun iae, vakfa ait geliri 
toplayıp teslim etmelerinden dolayı, vergiden muaf tutulduğu 
anlaşılmaktadır. Öte yandan Şefaat Bey idaresinde ll milcerred, 

. 21 mUzevvec nüfusu olan grubunwı da, kendisine tabi olan Ku
zuoaklu cemaati ile birlikde 9 bad-i heva ve sair vergilerinin 

' " 
hava.ss-ı htimayulla dahil olduğu, fa.küt Yeni-il sınırı dahilinde 
olan yurdların otundan ve auywıdan faydalandıkları için,mer•a 
~eamlerini vakfa verdikleri zikredilmektedir552 • 16)0~31 tari
hinde nUfusu tesbit edilemeyen cemaatin, kendisine tabi olan 

. A 

"D O ğ a n ı u m a h a ı ı e s 1" ile beraber, Ali Kethuda 

idaresinde 150 adet koyuna malik bulunuyordu
553

• 1641-42'de 

---------------~----
55~- BA,TD,nr.604,a.52. 
552- BA,!Q,nr.604,s.195-196,205-206,219. 
553- BA,~,nr.14679,a.245. 
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Aşudi nahiyesine tabi İl-Kondu yurdunu. 480, Yığın-Pınarı yurdu
nu 240, Kuyu-Depe-i Doğanıµ yurdunu 180 ve MeaoidlU ile Kuzu
Kıran Y"U:dunu 300 akça mukabilinde yayladığı b~lirtilmesine rağ
men, nUfusu hakkında bir malumata rastlanılamayan oema.at1n554 

A ' 

1648 tarih!nde Abbas Bey idaresinde olduğu ve 662,5 riyal guru.ş 
oıan bakayasının Çerkea Ömer Ağa.kefaletinde bulW1duğu kayde
diimektedir555. Evahir-i Safer 1102(24 Kaaım-3 Aralık 1690) ta
rihinde, Rakka Beylerbeyisi HUaeyin Paşa'ya gönderilen bir hU- i 

kümden anlaşıldığına göre, cemaat mensuplarının Arap aşıretle-
A A 

rinin istila ve şekavetlerine karşı bir eed teşkıl etmek makaa-
diyle, Fırat nehrine karışan Belih nehri kenarındaki Akça-Kal'a 

A 

ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yerlere, Firuz Bey-oğlu 
Şahin Bey idaresinde neferen 600 ve Seyf Han idaresinde neferen 

A ... V ... . A 

200 nUfua ile iskan olwıdugu; fakat cemaat mensuplarından bazı 
kimselerin eşkiyanın şekaveti karşısında Rum vilayetine kadar 
geldiği görUlmektedir556• , 

Boz 1 u Cemaati: 1548 tarihinde neferen 22 nU~ 
fua ile vakıf-millhakatından Meecidlil yurdwıu yaylayan ve vakfa 
726 akça yaylak resmi ile 1320 akça koru Nemi ~eren cemaat1n557 
1583 1 de İsmail Kethuda idaresinde 5 muaf, 59 mUc.erred, 69 mU-

,,. A .· 

zevveo nilfuaa ve 131 akça vergi haeılına sahip olarak, yaylak-
çılık yaptığı belirtilmektedir558• 20 Zilka'de 1022{1 Ooak 1614) 
tarihinde Karaman Beylerbeyi, sancak-beyleri ve·elviye-i mezbu-

, ,.. 
rede olan kadılara gönderilen bir htik:Umde, yazın Rum vilaye-
tinde yayladığı ve kışın Şam taraflarında kışladığı belir~ilen 
cemaatin birka~ seneden beri Karaman taraflarında yayladığı 

f ~ A V ı 
ye kışladığı; reaya ile berayaya zararlar verdigi belirti e-

\ :;• rek, bunların kadimi yaylak ve kışlak maha~~;rine gönderilmesi
nin ilgililerden istenildiği görillmektedir • 164l-42'de Aşudi 

,. ---~-~------~------~ 
554- BA,M!Q,nr.6159,s.101. 

, 555- TSMA,De.4166,s.l. 
556- ATA,a.100-101. 
557- BA,TD,nr.262,e.41,47• 
558- BA,TD,nr.604,s.158-160. 
559- ATA-;;. 6~. 



c. "JU 

... 
nahiyesine tabi Kulmaç ve DeğirmenlU yurdlarını GUn cemaati 
ile birli~de yaylayan ve mezkur cemaatle beraber 1680 akça yay
lak resmi veren Bozlu cemaatinin, İsmail Kethud; idaresinde 

A A A 

63 hane nUfusa malik olduğu anlaşılınaktadır560. 1648 tarihinde. 
Pehlivari-o!lu Mustafa Bey kefaletinde olan bakayaaı, 349 riyal 
guruş idi5 l. 

C a ' f e r 1 ti . C e m a a t i : İsmine a ade ce 1583 ta-... 
rihinde teeadUf edilen ve bu tarihde HorbendelU'ye tabi olarak, 
17 mUcerred, 26 mUzevvec nUfu.au olan cemaatin, HorbendelU,Ey
mir ve Kabanlu cemaatlerinin vergi hasılı ile birlikde 497 ak
ça vergi hasılı vardı562 • 

... . ... ... 
Çakır 1 u Cemaati ı !amine sadece 1548 tarih-

li tapu defterinde rastlanan ve bu tarihde nefer.en 6 nüfus ile 
Kara-Kebır yurdwıda yayladığı kaydedilen cemaatin, her haneden 
vakfa JJ'er akça yaylak resmi verdiği belirti~ektedir563• 

... ... . ' 

ç a 1 ışı u Cemaati: 1583 tarihinde Pehluvan-
. A 

lu'ya bağlı olan ve 22 mücerred, 28 milzevvec nUfu.s ile Reyhan-
lu(Hatal-Bayadı), Doğanlu-Bayadı, MeleklU, Melek-ijacılu ve Be
çilU cemaatlerinin vergi ha~ıliyle birlikde, 48~ akça vergi ha-

t eılına malik olan cemaatin564, 1641-42'de Pehluvanlu, Doğanlu 
ve MeleklU cemaatleriyle beraber tahrir edildiğin~en, mezkur 
cemaatlerle ·birlikde 460 hane nUfuaa sahip bulunduğu ve mer'a 

· d \) ·· illm kt dir565 
resmi vermekle mükellef tutul ~gu ~or e 8 • 

---------~----------
560- BA,MAD,nr.6159,a.93,101. 

t -

561- TSMA,De.4166,s.2. 
562- BA,1]2,nr.604,s.43-44. 
563- BA,~,nr.262,a.55,58. 
564- BA,!]2,nr.604,s.51. 
565- BA,~,nr.6159,a.78. 
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Ç 8 P n i - i Rum - K a 1 • a ı Anteb'in ku.zey-doğu
amıdaki Rum-Kal' a yöresinde oturduğwıdan 11 ç· e p n 1 - i R u m 

- K A a ı ;6611 
adiyle A bilinen ve Yaban-eri taifesinden olan bu 

cemaatin • 1648 tarihli Yeni-il TU~kmenleri'nin bakayaaını 
A . A 

ihtiva eden defterde, taifesi zikredilmeksizin 650 riyal gu-
ruş bakayaya malik olduğu görUlmektedir567. ll01(1690)'de 
20 nefer asker ile, başlarında Hacı Mahmud, Radif, Ali Paşa-oğ
lu, Sami ve Döğer-oğlu isimli kethudalar idaresinde Avusturya 

1 

seferine katılması emr olunan cemaat1n568, bugün dahi Rum-Kal'a! 
da yaşadığı anlaşılmaktadır569. 

Ç oba _n - Bey 1 U Cemaati: 1583 tarihli ta
pu defterinde Beğdili 'ye tabi olduğu kaydedilen ve 10 mticerred,· 

A. A 
I 

A 

14 müzevvec nüfus ile 42 akça vergi hasılına malik bulunduğu 

görUlen cemaatin570 , 164l-42'de 18 hane ntif'uaa sahip olarak, 
mer'a resmi verdiği belirtilmektedir571 • 

A A 

De ı U ı er - Afşar ı Cemaati: 1583 tari-
hinde 12 mUcerred, 16 mUzevvec nüfusa ve 49 akça vergi hasılına 
sahip bulunan Deliller-Afşarı cemaatinin572 , 164l-42'de B hane 
nüfus ile mer-' a resmi verdiği zikredilmektedir~n? e, 

l · 

D im 1 ek 1 il Cemaati: 1648 tarihli Yeni-il 
Türkmenleri'nin bakayasını ihtiva eden defterde, taifesi zila'e

dilmekaizin Pir Büdak Kethuda idaresinde 738 riyal guruş baka
yası olduğu kaydedilen cemaatin574• evahir-1 Safer 1102(24 Ka-

, 566- F.SUmer,Oğuzlar,e.329. 
t 

567- TSMA,De.4166,a.l. 
568- ATA,s.85. 
569- F.SUmer,Oğuzlar,e.330. 

570- BA,TD,n~.604,e.70-71. 
971- BA ~D nr.6159,a.91. , __ , 
972- BA,.!!2,nr.604,s.179• 
573- BA MAD nr.6159,a.74• ' , 
574- TSMA,De.4196,e.l. 



sım-3 Aralık 1690) tarihinde, Rakka Beylerbeyisi Hüseyin Paşa'-
ya gönderilen bir hUkUmden anlaAıld v •· y b 1 t,,.i 

~ ıgına gore, a an-er a -
fes:nden Beğdili cemaatine tabi olarak, Arap aşiretlerinin is-
tila ve şekavetlerine karşı bir eed teşkıl etmek maksadiyle, 
Fırat n!hrine karışan Belih nehri kenarındaki Akça-Kal' a ve 
Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yerlere, Pir Budak-oğlu Meh
med ve Satılmış Kethuda idaresinde neferen 500 ntifus ile iakan 
olW1duğu; fakat cemaat mensupl~rından baz~ kimselerin eşkiyanıri 
şekfveti kar~ıaında Rum vilayetine kadar geldiği görUlmekte
dir'75. 

1 D o ğ a n 1 u C e m a a t i ı İsmine sadece 1641-42 ta-
rihinde rastlanan ve bu tarih~e taifesi zikredilmemesine rağmen, 
Yaban-eri taifesinden MeleklU, Pehluvanlu ve Qalışlu cemaatle-

,.. , ,. . ,. 
riyle beraber tahrır edildiğinden, Yaban-eri taifesine tabi 
cemaatler arttaına aldığımız Doğanlu ceınaatinin, bahis konusu ta
rihde mezl:uı' cemaatlerle birlikde 460 hane nüf~u vardı~76 • 

A • • A 

Doğanı u - Baya d ı Cem a a t·i ı !amine sade-

ce 1583 tarihinde rastlanan ve bu tarihde Pehluyanlu'ya tabi 
olarak 12 mUcerı•tjd 25 mUzevveo nUfuaa sahip olan oemaatin,Rey-, ,.. 
ha: .. lu, MeleklU, Melek-Hacılu, Çalışlu ve BeçilU cemaatlerinin 
vergi haaılıyae birlikde, 48.3 akça vergi hasılına malik olduğu 
belirtilmE. ktedir577• 

aA ati ı 1641-42 tarihinde 30 ~D~ö~ğ~e~r:._:!;l~e-=-r_....;;:..C....;;.e_.m_.__--::::--:-
ha.ne nUfua ile Deve-Taş yurdunu Ulaşlu, Kara-Haaanlu, Kara-
ŞeyhlU ve Sincan cema~tleriyle birlikde 1445 akça mUk:abili_nda 
' 1 578 1647 ,de "D ö ğ e r - i H a m a" ismiyle Şah Yay ayan ve ..ıı 

Veli Kethüda· idaresinde bulunarak, .30 _..riyal guruş baka.yası 
A 579 kA tarihlerde taifesi zikredilmemesine 

olan cemaatin • mez ur _ 580 
x...,,. Aif sinden olduğu anlaşı.ı.maktadır • raESWen, Yaban-eri ta e 

575- ATA,a.ıoo-~oı. 
576·- BA MAD nr.6159,B• 78• ·--· 977~ BA,TD,nr.604,a.49-51• 
576- BA,MAn,nr.6159,s.91 ,98 • 

~!~- TSMA,De.4166,s._l ... ___ ,.,. rı~-ı~_Tilrkiya._t Mecmuası,X(İstanbul 
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D U n d a r 1 u - E y m i r i C e m a a t i : İsmine sa
dece l647 tard.hınde rastlanan ve mezkur ta;ihde taifesi zikre
dilme~sizin Karagözlü-Eymiri cemaatinin bakayaaı ile birlikde 
~5 riyal guruş bakayaaı olan cemaatin581 , XVII. asrın ortala-

. rında Yaban-eri taifesine bağlı olduğu görülmektedir582• 

E Y m i r C e m a a t i : 1583 tarihli tapu defterinde , 
mllhtelif gruplara ayrıldığı görülen cemaatin, Horbendelil'ye ta
bi olan ve 14 mücerred, 24 mUzevvec nüfusa sahip bulunan grubu, 
Ca'ferlti ve Kabanlu cemaatlerinin vergi haaıliyle birlikde 497. 
akça vergi haaılına; cemaatin "S 1 n c a r 1 u m a h a 1 1 e
s i"ni teşkıl eden ve 2 şeyh, 16 mUcerred, 26 mUzevvec nüfusu. 
olan grubu, 77 akça vergi haaılına; Ahme_d Kethuda idaresinde 
21~milcerred, 89 müzevvec nüfusu olan grubu, ken_diaine tabi olup 
6 milcerred, 21 müzevvec nüfusu olan "Afşar 1 u m aha 1-

1 e a i"nin vergi hasıliyle birlikde 245 akça vergi hasıl~na ma
likti. Ayrıca, Ahmed Kethuda idaresindeld. ko~a bağlı olarak, 1 
mücerred, 10 müzevvec nUfuau olan "M e h m e d -. K e t h u d a 
m aha ı ı e a i" ile 10 mücerred, 24 mUzevvec nüfusu olan 
"P o 1 a d - K e t h u d a m a h a 1 l e s 1 "nin müşterek . 
vergi hasıllarının 84 akçadan mtiteşekkil olduğu görülmektedir58~ 
1630-31 tarihinde ntifusu teabit edilemeyen ve İ~is Kethuda 
idaresinde olan grubunwı, mer'a ve ağnam resmi 120 riyal guruş 
mukabilinde• neferen 37 nüfus ve 10.808 adet koyun ile Hacı 

t ' ~ 

Bayram Keth uda idare sinde olan grubunW1 ise, mer ~ a ve ağnam 
~ 584 

resmi JOO riyal guruş mukabilinde mukataaya verilen cemaatin , 
l641-42'de Tonus nahiyesine bağlı Bağlaca yurdunu S:µıcarlu-Ey
miri ve HariclU-Eymiri cemaatleriyle birlikde, 16~0 a~ça muka
bilinde yayladığı ve Hacı Bayram-oğlu Seyf Kethuda idaresinde~ 
grubunun 33 hane nUfusa ve 8287 adet ko~a; Osman-oğlu Kethuda 
id" i b da 23 hane nilfuaa sahip bulunduğu kayde-ares ndeki gru unun 
---~-~--------------
581- TSMA,De.4166,a.2. . . 
582 . . v boylarına mensup teşe)ckUller,a.461. 

- F.SUnıer,Uçoklu Oguz 
583- BA TD nr 604 s.43-44,206-207,232-234. 

,_, • ' 29 242 584- BA,MAD,nr.14679,s.74~75, 227 •2 ' · • - , 
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585 . 
dilmiştir • ll01(1691) tarihinde Elhac Kadir Bey ida~esinde 
ıoo nefer asker ile Avusturya seferi k t 1m ı .... 586 ne a ı ası emr o unan 
Eymir cemaatinin , 1630-Jl'de Hacı Bayram Kethuda ve 1641-42'-
de Hacı Bayram-oğlu Seyf Kethuda idaresinde olan grubunun eva-

.... A • 

hir-i RebıU'l-ahır 1104(1-10 Kasım 1692) tarihinde "Ey m 1 r - i 
Hacı - B a Y ram" adiyle bilindi~i ve Hama ile Humus taraf-
larına iskan edildiği anlaşılmaktadır587. i 

Fakih 1 ti Cemaati: 1583 tarihinde Beğdili. 
kabilesinden EmtileklU 'ye tabi olan ve Mehmed· 1 Kethuda ide.resin-

,.. A A 

de bulwıan cemaatin, 1 kethuda, 10 mticerred, 11 müze.vvec nüfu-
su ve Arablu cemaatinin yergi hasılı ile birlikde 112 akça ver
gi haeıli vardı588 • 1641-42'de Ekinci nahiyesi içinde kaydedi-

,.. ,.. 
len FakihlU cemaatinin, KöpeklU-Afşarı ve Pehl~vanlu cemaatleri 
ile beraber 9 ha.ne nilfuaa malik olduğu ve Ayın-tab' da kışladığı 
görUlmektedir589 • 

G Un Cemaati g .1563 tarihinde ijeğdili'ye tabi 
A A 

olarak, 35 milcerred, 48 mtizevveo nilfuau ve 147 akça vergi hası-
lı olan cemaatin590, 1641-42'de 85 hane ntifua ile Tonua nahiye-... 
sine bağlı Ku.lmaç ve DeğirmenlU yurdlarını, Bozlu cemaati ile 
birlikde 1680 akça mukabilinde yayladığı görUlmekted1r591• 

G Un dil z - Afşar ı Cemaati: 1644 tarihli ,.. 
Yeni-il defterinde taifesi zikredilmek~izin perakende ve peri-

... A A 

şan bir vaziyette Ekinci nahiyesi içinde 24 çift nüfusa malik 
. A 592 

olan ve çift resmi ile dönUnı resminden muaf tutulan. c~maatin , 
Kanuni devrine ait Halep tap5

9
~efterinde, Yaban-eri taifeeine 

bağlı olduğu anlaşılmaktadır • ' 

585- BA MAD nl." 0 6159,a.23-24,77. ,_, 
586- ATA,s.82. 
587- ATA,a.107. 
588- BA,TD,nr.604,s.28. 
589- BA,MAn,nr.6159,a.178• 
590- BA,,!!2,nr.604,e.58-59. 
591- BA.MAD.nr.6159,s.91-92,lOl. 
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G Un eş Cemaat 1: 1548 tarihinde Beğdili kabile
sinden olan ve neferen 70 nUfua ile YellUce· mezraasında bulwıan ,. 
bu cemaat, vakfa koru resmi ve-Jyaylak resmi vermekle mUkellef 
tutulınuştu594 • 158J'de Beğdili kabilesinden Eıntileklü 1 ye tabi 
olarak, Kasım ve Veli Kethuda idaresinde YellUce mezraasında 

"' "' yaylayan cemaatin, l duacı, 1 imam 2 kethuda ~2 mUcerred 44 ,.. ' . .., . 
milzevvec nüfusa ve 168 akça vergi haaılına.5951 ·ı641-42'de ise 
45 hane nüfusa malik bulunduğu belirtilmektedir59G. Cemaat ' 
mensuplarının 21 Ocak 169l'de, Arap aşiretler:lnin istila ve şe
kavetlerine bir sed teşkil etmek makaadiyle, Fırat nehrine ka
rışan Belih nehri kenarındaki Akça-Kal'a ve Ayn-ı Riz•den Rak
ka'ya kadar olan yerlere iskana memur olduğu görülmektedir597. 

Hacı - Firuz 1 u Cemaati: İsmine sadece 
· 1583 tarihli tapu defterinde rastlanan ve bu defterde Beğdili 

kabilesinden Em~ileklU'ye bağlı olduğu kaydedilen oemaatin,Haoı 
Firuz-oğlu Süleyman Kethuda idaresinde YellUce'de yayladığı ve 
1 kethuda, 14 mücerred, 27 mUzevvec nilfus ile 84 akça vergi ha-

,. v 1m kt d 598 sılına aahip·bulundugu anlaşı a a ır • 

Har i c 1 il - Ey miri Cemaati ı 1641-42 ta~ 
A A 

rihinde taifesi zikredilmemesine rağmen, Tonus nahiyesine tabi 
Bağlaca yurdunu; Yaban-eri taifesine bağlı Eymir ve Sincarlu
EYiı1iri cemaatleri ile birlikde 1650 akça mukabilinde yayladığın
dan, Yaban-eri taifesine tabi cemaatler arasına ,ıdığımız bu 
cemaatin, mezkur tarihde 6 hane nüfusa malik bulundu~ıl644'de 
ise, J hane nUfue ile dağınık bir vaziyette ~kinci ~ahiyeainde 
bulunarak, Minarecik'de kışladığı görtilmektedir

599 • 

1953,a.457. 
594- BA,1],nr.262,s.54-55. 
595- BA,TD,nr.604,s.29-JO. 
596- BA MAn nr.6159,s.88-89. 
597- c.~;ı;;~lu, Aşiretleri iskan teşebbilaU,s.55~57. 
598- BA,TD,nr.604,s.27• 
599- BA,MAn,nr.6159,s.77,101,181• -
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H 8 y dar l u Cemaati ı İsmine aadeoe 1644 ti
~ihin~e raat lanan ve bu tarihde taifesi zikredilmeksizin dağı
nık bır vazi:ette neferen 18 nüfusu ve 8951 adet koyunu olan 
grubu Şark-Pare-1 Kebir ve Sagır nahiyesinde; 10 hane nüfusu 

v~ 120 
6
~get koyunu ol~ grubu da Ekinci nahiyesinde bulunan ce

maatin, 
60 

Yaban-eri taifesinden Beğdili'ye tabi olduğu anlaşıl
maktadır 1 • 

Hor bende 1 U Cemaati ı 1548 tarihinde top-,.. 
lam nUfuau neferen 66 olan ve vakıf mUlhakatından Doku.zcuk-ı ,. 
Kebır ~du için 1089 akça yaylak resmi ve 2640 akça koru res-
mi veren cemaat mensuplarının, daha önceleri Dulkadırlı taifeei
ne tabi KöşkerlU cemaati ile nizalı oldukları Bağlama yurdu 
için de, mezkur cema.~tin tahrır esnasında yurda.· gelmemesi üze
rine 660 akça koru reami verdiği görülmektedir. Ayrıca, Çtğdem
lü cemaatinin yaylak mahalli olan Kandillilce yurdu için, mezkur 

.,,. 
cemaatin gelmemesi üzerine, bu yurdu da yaylayarak 495 akça ko-
ru resmi veren cemaatin, Gökaven-Hisarı, Bayad ve Kara-Kebir 
yurdları ile Tur-Ali Ekinliği'nde dahi yaylakçılık yaptığı anla
şılrnaktadır602. 1583 tarihinde Mancılık'a bağlı Dokuzcuk-ı Ke
bır yurdunda yaylakçılık yapan ve Hamza Kethuda idaresinde 1 
kethuda, l imam, 2 muaf, 17 mUcerred, 52 müzevvec nUfusu olan 
HorbendelU cemaatinin, kendisine tabi olarak bulwıan "B o s ..: 
t a n ı ı k - 0 b a s ı "nın 2 muaf, 21 mücerred,. 48 müzev-veo 
nUfuaa ve Pir Htiaeyirı-oğlu Halil l!1akih idureaindeki ~•p i r -
H U a e y i n o b a a :ı/9nın da·, l kethuda! 1 imam, 9 mücer
red, 23 milzevvec nUfuaa malik olduğu ve cemaat mena~plarının 
vergi hasılının Ca'ferlU, ~ymir ve Kabanlu cemaatlerinin vergi 
haaıliyle birlikde 497 akçadan mUteşekkil bulunduğu görUlmek
tedir603 l630 31 ,de nUfuau tesbit edilememesine rağmen, mer'a 

• - ,. 604 
resmi 7oo riyal guruş mukabilind~ mukataaya verilen cemaatin , 

600- BA MAD nr.6159,a.174-177• , __ , 
601- F.SUmer,Oğuzlar,s.J06. . _ 
602- BA,TD,nr.262,a.41-42,48,50,55,57-59. 

603_ BA,i,nr.604,s.41-44. 
,._ - _,..,,,." 
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"' 
1641-42 ta:ihinde Murlid Kethuda idaresinde, 176 hane ntifua ile 
Mancılık nahiyesine bağlı Dokuzcu.k:-ı Kebir.yurdunu 1640 akoa 
mukabilinde yayladığı zikredilmektedir605. 

İ 1 d i 1 ek l U Cemaati: İsmine sadece 1641-42 
tarihinde tesadüf edilen.ve bu tarihde taifesi zikredilmekaizin 
2 hane nUfue ve 300 adet koyun ile Şam vilayetinde bulunduğu 
görtilen cemaat1n

606
, Yaban-eri tuifeainin Bayat boywıa mensup 1 

olduğu anlaşılmaktadır607. 

Kaban 1 u Cemaat 1 ı 1583 tarihinde Horbende-
1.U' ye bağlı olarak, Hamza Iı'akih Kethuda idaresinde 8 mticerred, 
17 müzevvec nüfusu ve Hurbendelü, Ca'ferlU ve Eymir cemaatle
rinin vergi haaıliyle birlikde 497 ak9a vergi haaılına malik 
olan cemaatin608, 1641-42'de 6 hane nüfusu vardı609 • 

Kadir 1 U Cemaat 1: 1641-42 tarihinde taifesi 

-----------------------------zikredilmeksizin 13 hane nüfus ile mer•a reami vermekle mükel
lef tutulan cemaat1n610 , Yaban-eri taifesinden Beğdili'ye tabi 
olduğu ve XIX. yüzyılda Suriye'de meskun bir hale geçtiği gö
rUlınektedir611. 

K a r a - H a s a n 1 u C e m a a t 1 ; 1583 tarihinde 
Beğdili'ye bağlı olarak, Yelltice'de yaylayan ve 17 mticerred, 2i 
---------------- -~-
605- BA,~,nr.6159,a.78,99. 
606- BA,~,nr.6159,a.85. 
607- F.SUrner,Oğuzlar,s~228. 

608- BA,TD,nro604,s.44. 
609- BA,~,nr.6159,a.90. 
610- BA,~,nr.6159,a.89. 
611- F.SUmer,Oğuzlar,s.J06. 

,. 
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müzevvec nüfusa v'e 70 al , "' "' ,.. . 6ı2 ti.ta vergi hasılına sahip olan Kara-Ha-
aanlu cemaatınin , 1641-42'de Yeni-il nahiyesine tabi Deve-

Taş yurdunu Döğerler, Ulaşlu, Kara-ŞeyhlU ve Sincan cemaatle-

. riyl~ beraber 1454 akça mukabilinde yayladığı ve 18 hane ntifu
sa malik bulunduğu görülmektedir613. 

Kara - K o Yun 1 u Cemaati ı 1583 tarihinde 
31 mUcerredi 50 mtizevveo nUfuaa ve 143,5 akça vergi haaılına 
malik olan

614 
ve 20 Zilk~'de 1022(1 Ocak 1614) tarihinde Kara

man Beylerbeyine, sancak-beyleri ile elviye-i mezburede olan 
kadılara gönderilen bi~ hUkUmde, yazın Rum vilayetinde yayladı
ğı ve kışın Şam taraflarında kışladığı belirtilen cemaat men
Sı..i.,t1larının, birkaç seneden beri Karaman taraflarında yayladığı 

ve kışladığı; reaya ile berayaya zarurlar verdiği belirtia.mekde 
"' ve bunların kadimı yaylak ve lo.şla.k mahallerine gönderilmesinin 

ilgililerden istenildiği görUlmektectir615 • 1641-42 tarilıinde 
ise, 28 hane nüfÜsu olan cemaatin, mer'a resmi vermekle mükel
lef tutulduğu zilçrodilmektedir616 • 

,. 

. K a r a - Ş e y h 1 U C e m a a t i : 1583 tarihinde 
Beğdili'ye bağlı olarak, Yellilce'de yaylayan ve 38 mücerred, 

"' ,.. 
41 müzevvec nUfua ile 140 akça vergi hasılına sahip olan ce-
maatin6l7 1641-42 tarihinde Yeni-il nahiyesine tabi Deve-Taş 

J A 

yurdunu Döğerler, Ulaşlu, Kara.-Hasanlu ve Sincan,.cemaat~eriy:e 
birlikde 1454 akça mukabilinde yayladığı ve ~6 hane n~fusa ma
lik olduğu belirtilmektedir618• Evahir-i Safer 1102(24 Kaaım-
3 Aralık 1690) tarihinde, Rakka Beylerbeyisi Hüseyin Paşa'ya · 
.gönderilen bir hükümden anlaşıldığına göre, cemaat mensupları-
------~--------~-~--
612- BA,TD,nr.b04,s.J6. 
610- BA MAn nr.6159,a.94,98. - ,_, 
614- BA TD nr.604,a.206-207. ,_, 
615- ATA,a.69. 
616- BA MAD nr.6159,a.79• ,_, 
617- BA,TD,nr.604,s.62-63. 
618- BA ivİAn nro6159,a.90,98• ,_, 
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,. 
,.. 

nın !rap aşıretlerinin istila ve şekavetlerine karşı bir aed 
.t~şkıl etmek makaadiyle, Fırat nehrine karışan Belih nehri ke-
narındaki Ak~a-Kal'a v A "' 

y e yn~ı Rız'den Rakka'ya kadar olan yer-
lere, Topal Aaaf Kethuda idaresinde neferen 600 nüfus ile iskan 
olunduğu; fakat cema~t mensuplarından bazı kimselerin eşkiyanın 
şekaveti karşısında Rum vilayetine kadar geldiği anlaşılmakta
dır619 • 

K a r a g ö z 1 U - E y m i r i C e m a a t i : 1641-42 
,., d C ' A "' A A 620 tarihine uma Kethuda idaresinde 18 hane nUfuau olan ve 

1647'de DilndarYu-Eymiri cemaatinin bakayaaı ile birlikde 35 ri
yal guruş bakayaya malik bulunan cemaatin621 , mezkur tarihlerde 
taifesi zikredilmemesine rağmen, XVII. asrın ortalarında Yaban 
-eri taifesinden olduğu görUlmektedir622 • 

Kaz 1 u Cemaati: 1583 tarihinde Beğdili kabile
sinden EmtileklU'ye bağlı olarak, Yellilce'de yaylayan ve 1 ket
huda, 1 :unam, 35 mücerred, 56 müzevvec nüfusu ve 189 akça vergi 
hasılı olan cemaatin, Durallah Kethuda idaresinde olduğu belir
tilmektedir623. 1641-42'de mer'a resmi vermekle mUkellef tutu-

,., A A 

lan ve 80 hane ntifuau olan cemaatin, Hacı .Al;uned Kethuda idare-
sinde bulunduğu görU~ektedir624 ~ 

Kızık cemaati: 20 Zilka'de 1022(1 Ocak 1614) ... 
tarihinde Karaman Beylerbeyi, sancak-beyleri ve 'elviye-i mezbu-... 
rede olan kadılara gönderilen bir htiktimde, yazııı Rum vilayetin-

619- ATA,s.100-101. 
620- BA,~,nr.6159,s.70. 
621- TSMA,De.4166,s.2. 
6 Ü O" boylan.na mensup teşekkilller,a.461.· 22- F. SUmer, ~9,2o~k!lu~~g~u~z~~-~~~...;..;:;;.;.;.;;......_ ...... ......___.... ____ _ 

623- BA,TD,nr.604,a.30-Jl. 
624- BA MAn nr.6159,s.92-93. ,_, 
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de :ayla~ğı ve kışın Şam· taraflarında kışladığı belirtilen 

cemaatin, birkaç seneden beri Kuraman taraflarında yayladığı 
ve kışladığı; :eaya ile b~rayaya zararlar verdiği belirtilerek, 

bunların kadimı yaylak ve kışlak mahullerine gönderilmesinin 

ilgililerden istenildiği anlaşılınaktadır62 5. 1648 tarihli Yeni 

-il 'l'ürkınenleri 'nin ba.kayasıru ihtiva eden defterde, taifesi 
zikredilmeksizin Melınıed Ketlıud.a idarfdsinde olup, 767 riyal gu

ruş bakayası olanının konar hayat tarzı; 400 riyal guru.ş baka- ' 
yası olanının da göçer hayat tarzı, yaşadığı kaydedilen cema
atin626, Yaban-eri taifesinden olduğu görülmektedır627. 1101 

( 1690) tarihinde it:ıe, Ct:ımaat illtHlı3Uplurından 30 nefer askerin, 

Hacı Zekeriyya-oğlu Asaf Bey, Kaı,ti Kethuda-oğlu Beld.r Bey ve 

Mehmed-oğlu Terbua(?) idaresinde Avusturya seferine gitmesi 
628 emr olunmuştur • 

A A A 

K ö p ~ k 1 ti - A f ş a r ı C e m a a t ı : Kanunı 

devrine ait Halep tapu-tahrir defterindtı Ya.bun-eri taifesinden 
olduğu görülen629 ve 1630-31 tarihli Yeni-il defterinde nefe
ren 26 nUfuau ve 2341 adet koyınıu olan cemaatinpJO, 1641-42'de 
76 hane nüfus, 5374 adet koy'Wl ve 50 adet deveye malik olarak, 
deve resmi için 16 adet deve ile mer'a ve ağnam resmi vermek

le mtikellef tutulduğu belirtildiği gibi, 1644'de dağınık bir 
vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunarak, FakihlU ve Pehluvanlu 

cemaatleriyle birlikde 9 hane ntiftWa auhip olduğu ve Aymtab '
da kışladığı zikredilmektedir6Jl. 1648 tarihinde 1.Se, HUseyi.n 

A ilA ti de olan cemaatin, 900 riyal Kethuda idaresinde Rum V aye n 
,.. 632 

guruş bakayaaı vardı • 
--------------------

, 6 2 5- ATA , s • 6 9 • 

626-- TSMA, De. 4166, s • 1-2 • 
62'7-- F • Sümer, BüZO klu Oğuz boylarına dair, s. 75-7,6. 

6 2 g... ATA , s • 8 .3 • 
629._. F •Sümer' Av:;arlara dair, a • 454. 

. 6Jo-- BA, tlJ.AD, nr.14679, s • .34, 2 40 • 

6 31-- .ilA, MAD, nr. 6159, 6 • 49-50' l 78 • 

632~ TSMA,De.4166,s.l. 
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K u r a 1 s a c A 

-~:---~~-~. ~e~m~aL.,l!a:_.!t_!i :İsmine sadece 1583 tari-
. hinde rastlanan ve bu tarihd V A e iki kola ayrıldıgı görülen cema-

tin Hacı GUndog"du K th A A a ' e uda idaresinde olup, Doğanlu mevziinde 
1 yan ve yayl ... , · yay a aga çıkmadığı zamanlarda raiyyet resmi muka-

bilinde mer' a resmi vermekle mUkellef olan kolunwı, 1 kethuda, 

l imem,,,..5 muaf, 102 rnUcerred, 128 ınUzevvec nilfuaa ve 3220 akça 
vergi hasılına; Ahmed Kethuda idaresinde olup, 'l'imur-ili 'ndeki 
Fazıl-Ağacı mevziinde kışlayan ve Yeni-il hududunda Kuru-Ça
yır' daki Soğanlu yurdunda yaylayan kolunun ise, 1 kethuda, 1 
imam, 16 mücerred, 22 mUzevvec nüfusa ve 1070 akça vergi haaı
lına sahip olduğu belirtilınektedır6 33. 

Kuzu c ak 1 u Cemaati İsmine sadece 1583 
1 

A A 

tarihli tapu defterinde teaadilf edilen ve bu defterde Şefaat 
Bey idaresindeki Boz-Koyunlu cemaatine. bağlı olarak, ·31 milzev-

,ıııtırıı A ·A " A A • vec nUfusa malik olan cemaatin, bad-i heva ile sair vergiainın 
havasa-ı hümayuna dÔ.hil olduğu ve Yeni-il dahilindeki yurdla
rın otundan ve suyundan istifade ettiğinden, mer'a resmini 
vakfa vermekle nıUkellef tutulduğu kc1ydedilmiştı.r634 s 

K ti r e y i( L,-: (,.,J_y5 ) c e m a a t i : İsmine sadece 1597 
tarihinde rastlanan ve bu tarihde Beğdili bağlı olduğu görülen 

,. ,. 635 
cemaatin, neferen 26 nüfuı-;u ve 520 akça vergi hasılı vardı • 

M ah 1 uta c em; ati: İsmine sadece 1583 tari

hinde rastlanan ve bu tarihde Şefaat Bey idaresindeki Boz-Ko
Yl.lnlu cemaatine bağlı olduğu belirtilen cemaatin, 8 mücerred, 
21 mtizevve c nüfusa malik olduğu, Almlu cemaati ile birlikde 

vakfa ait yerleri yirmi se~eden ~eri yayladığından, mer'a res
mini kf di"'i ve mezkur ceınaat ile beraber 420 akça vergi va a ver g . 636 
haaılına sahip bulunduğu görülmektedır • 

--------------------
633_ BA, TD,nr •. 604, s • 175-178 • 

634_ BA,TD,nr.604,s.219• 
635_ Tapu-Kadastro ,_!f.vkaf, nr. 217 4, 18b. 

636- BA TD nr.604,a.57• ,_, 



Melek - ll acı 1 U Cemaati: 1583 tarihinde 
Bayad'a bağlı olarak 10 mücerred, 11 müzevvec nüfusa ve Doğanlu 
-Bayatlı! Reyhanlu, lVleleklU, Çalışlu ve Beçilü cemaatlerinin 
vergi ıasıl-iyle birlikde 483 akça vergi hasılına sahip olan ce

maatin 
37

, 1641-42'de 7 ha.ile nüfUSa m8lik olduğu görtilınekte-
d

. 638 
ır • 

M e 1 ek 1 ti Cem a a. ti: 1548 tarihinde neferen 12 
nüfusu olan cemaatın639 , 1583'de Bayad'a bağlı olarak 20 mUcer
red, 29 müzevvec nüfusu ve Reyhanlu, Doğanlu-Bayadı, Melek-Hacı
lu, Çalışlu ile Beçilü cemaatlerinin vergi hasıliyle birlikde 
483 akça vergi hasılı vardı640 • 1641-42 tarihinde Pehluvanlu, 
Doğanlu ve Çalışlu cemaatleriyle beraber tahrir edildiği göril
len cemaatin, mezkur cemaatlerle beraber 460 hane nüfusa sahip 
bulunduğu kayderlilmiştir641 • 

Otamış 1 u Cemaati: 1583 tarilıli tapu defte
rinde Beğdili' ye tabi olarak, Yeni-il' in Deve-'l'aş yurdunu yay
layan cemaatin, 1 imam, 24 müc_erred, 24 ınü~evvec ntifuaa ve 87 
akça vergi hasılına malik olduğu kaydedilmiştir642 • 1641-42 ta
rihinde 29 hane nUf'ua ile mer' a resmi vermekle m.Ukellef tutulan 

643 A A 644 Otamışlu cemaati , 1648'de 200 riyal guruş bakayaya sahipti • 

p eh 1 u va n 1 u Cemaati: 1548 tarihinde iki L~!LJ:....J!....:!-~.l!..-=-~-~~~--:::A~-:--- A A 

grup halinde Yeni-il ı de bulunan cemciatin, Gökaven-Hisarı yurdwı-

637_ BA,TD,nr.604,s.50-51. 
1 -

638- BA,~,nr.6159,s.74• 
639_ BA,TD,nr.262~s.44• 
640- BA,TD,nr.604,e.50-51. 
641_ BA,;;:D,nr.6159,s.78 • r 

, 642_ BA, 'l'D, nr. 604, s • 60 • 
643_ BA MAD nr.6159,a.BB. ,_, ~ 

644_ TSMA,De.4166,s.2. 



da sa.kin olan °rubu, neferen 25 nUf'uaa; Tutmuş ve Kara-Sekü-i 
Kebir yurdınıu Yaylayan ve 2360 akça koru resmi veren diğer bir 
grubu ise, nefer~n 137 nilfusa malikt1645. 1583'de 172 mücerred, 
225 müzevvec nüfusu ve 804 akça vergi hasılı olan cemaatin646 , 

1630-31' de nüfusu t etiibi t edilememesine ragmv en mer' a resminin 
,.. ,.. ' 

kendisine tabi ce~aatlerle beraber, 1120 riyal guruş mukabilin-
de mukataaya ~erildiği zikredilmektedir647. 1641-42 tarihinde, ,.. 
Mancı.lık nahiyesine bağlı ~'utıuuş yurdmıu 1500 akçt1 mukabilinde ' 
yaylayan ve Doğanlu, MeleklU ile Çalışlu cemaatlerinin nUfuau 

' ile beraber 460 hane nüfusu olan mezkur cemaatin, 1644'de dağı
nık bir vaziyette Bki:ıcı nahiyesinde bulunarak, Ayıntab' da kış
ladığı, Köpekli-A:fşarı ve Fakihlil cemaatleriyle birlikde, 9 
hane nüfusu olduğu kaydedilmiştir648 • 1101(1690)'de Tatar-İlyas
lu, Reyhanlu.(Hatal-Bayadı) ve Kuzu-Güdenli cemaatleriyle bir
likde, Pehlivan-oğlu İsmail Bey, l!ehlivan-oğlu Hacı Musa Bey, . 
Pehlivan-oğlu Battal Bey, Pehlivan-oğlu Hacı Abbas Bey-oğlu, 
Hasan Bey-oğlu Mehmed Bey ve Ali Bey-oğlu Mirza iJey idaresinde 
neferen 300 asker ile Avusturya seferin~ katılması emr olunan 
Pehluvanlu cemaatinin649 1141(1728) tarihinde Bozok bölgesine 

kadar geldiği görülrnekte~ir650 • 

Reyhan 1 u Cemaati: Tap~ defterlerinde ~ 
"Hata 1 _Baya d ı" ismiyle de anılan cemaatin, 1548 ta

rihinde neferen 28 nUfusa sahip olarak, Kara-Ç~yır y~dunu 
Ozanlar cemaati ile birlikde yuyludığı ve mezkur cema.atl«.i btt-. 

b 6 lak resmi ve 12 sikke filori koru resmi ver-ra er 83 akça yay· 
di vi .'. ··ım kt d. r651 1583 • de Pehluvanlu' ya bağlı olduğu be-g goru e e ı • ..... V 

ı . . d 56 müzevvec nüfus ile Doganlu-Bayadı, 
irtılen ve 43 milcerre, 

1 ----------------~~--
645_ BA,TD,nr.262,s.42,50-52• 

646- BA TD nr.604,s.44-48• ,_, 
647_ BA MAD nr.14679,s- 229• ,_, 178 
648- BA,MAD,nr. 6159, 8 • 78 , 99, • 
649_ ATA,so85-86. 
650- F s·· Oğuzlar, s • 227 • • umer,.;:;.~--

6 651- BA, T D, nr. 2 6 2 , s • 41, 44 ' S • --
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Meleklti, Melek-lltt.cılu (' 1 1 . .. "" 
~ . , ~a ış u ve Beçılu cemaatlerinin vergi 

hası:iyle beraber 4B) akça vergi hasılı olan cemaatin652 ,16JO-
. 31 tarihinde neferen 52 nUfua ile İbrahim Kethuda idaresinde 

olup, mer'a resmi 200 riyal guruş mukabilinde mukataaya. veril
miştı653. 1641-42'de ·Mancılık nahiyesine bağlı Kara-Çayır yur
dunu 450 akça mukabilinde yaylayun cemaatin, bu tarilıde Şah Ku

lu Kethuda idaresinde 45 hane ntifusu vardı6 54 • 1101(1690) 1 de 
ise, Pehluvo.nlu, 'l'utar-İlyaslu ve Ku~u-Güdenli cemaatleriyle 

birli lede, cemaat uıeıwuplurıJ1dan 300 nefor nokorin Avusturya. ae

f erine kat ılınueı t:llU" ol ı.UllllWJ t Ul.'"' G55. 

Sekiz Cemaati: 1583 tarihli tapu defterinde, 
Afşar' a bağlı olduğ:u görülen cE:muatin, mezkur tarilıde 4 mücer
red, 8 müzevvec nüfusu v~ 28 akça vergi hasılı vardı656 .1641-
42' de ise, 15 hane nüfusu olan cemaatin, Ağ:~a-Koyunlu nahiye
sine tuui olun v~ keadl i tnniyle bi 1-1 ııeıı Selciz-Afşarı yurdunu 

120 akça muknbiliııde yuyladıt;ı belirtilmektedir657 • 

S e m i z - K e s t; n 1 il C e m a a t i : 1597 tarihin-

de Yab.an-eri taifesinden Ulaşlu cemaatine tabi bir mahalle 
olduğundan65S, Yaban-eri taifesine buğlı cemaatler arasına. al
dığımız bu cemaatin, 1644'de taifesi zikredilmeksizin dağınık 

bir vaziyette Şark-P~re-i Kebir ve Sagır nahiyesi içinde kayde
dildiv. 1 bennak neferen 3 nüfus ile 1410 adet koyuna malik 

gı ve , 659 
bulwıduğu görülmektedir • 
--------------------
652- BA,TD,nr.604,s.48-49,51. 
653- BA MAD,nr.14679,s.104,229. 

1 ,_ 

654- .BA MAD nr.61~9,a.75-76,99. ,_, 
655- ATA,s.85-86. 
656- BA TD nr.604,a.187. ,_, 
657_ BA MAD nr.6159,a.79,lOO. 

,_, A 

658- Bk 08 .266 , "Ulaşlu" cemaati. 

659_ BA MAD nr.6159,a.170. ,_, . 



Sincan Cem aut i: 1~8) t~rihinde Beğdili ku
bıleairıtlen EmtileklU '_ye bctğlı olan ve Davud Kethuda. idaresinde 
Yellilce'de yayladığı belirtilen bu cemaat, 1 kethuda, 1 muaf, 

15 mil66~red, 35 müz:vvec nüfusa ve 112 akça vergi haaılına sa
hipti • 1641-42 tarihinde Yeni-il nahiyesine bağlı Deve-Taş 
yurdunu, Döğerler, Ulaşlu, Kara-Haaanlu ve Kara-ŞeyhlU oemaat-
1:riyle ~irlikde 1454 akça mukabilinde yaylayan cemaatin, 39 
hane nüfusu olan gr-ubu Pırli ve Pır Ahmed Kethuda idaresinde; 
29 hane nüfusu da Veli Kethuda idaresinde idi661• l648'de Pirli 

A A 

Kethuda idaresinde olan grubunun, Pehlivan-oğlu Mustafa Bey ke-
faletinde 52 riyal guruş ve Pir-zade idaresinde olan grubımun·. 
ise, 250 riyal guruş bakayası vardı 662 • Cemaat1 mensuplarının 
21 Ocak 169l'de, Arap aşiretlerinin istila ve şekavetlerine 
biı• aed teşkil etmek maka_adiyle, · Fırat nehrine karışan Bel:l.h 

A . A 

nehri kenarındaki Akça-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den Rakka'ya kadar 
olan yerlere iaknna memur olduğu görtilmektedir66J. 

~ "' Sin car 1 u - Ey nı i r 1 Cem a a ~ i: 1583 ta-
rihinde, Yaban-eri taifesinden :Eymir cemaatine bağlı 11 S in -
car 1 u...: Ey miri m aha. 1 1 e a i" mensuplarının teş
kil etti~i aııluuılwıG 64 ve 16JO-Jl'da nUf~au tesbit edil~ıneme
aine rağmen, mer'a resmi 120 riyal guruş mukabilinde mukataaya 
verilen cemaatin665, 1641-42 tarihinde Tonua nahiyesine bağlı 
Kara-Çayır yu.ı:dwıu JOO ve Bağlaca yurdunu Eymir ile HariolU
Eymiri cemaatleriyle birlikde 1650 akça mukabilinde yayladığı; 
deve resmi için 3 adet deve veren·ve 12 hane nüfus, 1243 adet 

·, koyun ve 9 adet devesi olan grubunun Kubad-oğlu idar.esinde; 

56 hane nüfusu olan ve ahalisinden bir kısmını Kürd-Mehmadlu, 
ÇöblU ve Çiğdemlli cemaatlerinden meydana geleı6rubwıun ise, 
İdris Kethuda idaresinde olduğu görlilınektedir • 

660- BA,!Q,nr.~04,s.28-29. 
661- BA MAD nr.6159,s.94-95,98 • \ ,_, 
662- TSMA,De.4166,s.l-2. A 

663_ C.Orhonlu,Aşıretleri iskan teşebbilsü,s.55-57. 
664_ Bk. 80253 , "Eymir" cemaati. 
G65_ BA MAD nrol4679,s.229. ,_, 101 666- BA,ın,nr.6159,s.52,76-77, • 



T o h t e m U r ı u :-::-:-=-:::----=-=-=-~-:-!C~eumuauaLJtUi ı İsmine sa.dece 158.3 
tar~inde raa t l~an ve bu tarilıde ild kola.ayrıldığı görUlen 
cemaati~, 7l'müoerred, 97 mtizevvec nüfusu olan kolu, 294 akça 
verg~ hasılına; Ayıntab yakllıında sakin olup .35 mUoerred 9.3 

A f , 

~üz~vvec nUfuau olan kolu iae, 224 akça vergi hasılına malikt166J 

T o Pak 1 U C e ın a. ati; 1583 tarihinde iki grup 
halinde Yeni-il'de bulunduğu görülen cemaatin, 20 mUcerred, J0

1 

mUzevvec nü~uau olan grubu, 91 akça vergi hasılınaı Yılanlu 
yurdu yakınındaki Buyurcak yurdunu yaylayıp, 1 mticerred, 4 mU
zevvec nlifuau olan grubu da, 10,5 akça vergi haaılına sahipti~. 

U 1 aş 1 u Cemaati: 1597 tarihinde Beğdili'ye 
~ A A 

bağlı olduğu kaydedilen cemaatin, neferşn 191 nilfusu ve 3820 
ak~~ vergi hasılına sahip olan grubu, Abdi-oğlu Halil Kethuda 
idaresinde "H a 1 i l - K e t h u d a m a h a .1 l e s i 11ni; 

neferen 2) ntifus ve 440 akça vergi hasılı olan grubu ise,. 
"Semiz - Kesen l U" mahallesini teşkıl etmekde id.1669 • 
1641-42 tarihinde Aşudi nahiyesine btığlı Kara-Gedik yurdunu 
600 akça ve Yeni-il nahiyesine bağlı Deve-Taş yurdunu Döğerler, 
Kara-Hasanlu Kara-ŞeyhlU ve Sincan cemaatleriyle birlikde · 

, A A 

1454 akça mukabilinde yaylayun Ulaşlu cemaatinin, 21 hane nüfus 
. __, A V 670 

ile Göresi( u.,,...ı..,J) köyilnde sakin bulundugu kaydedilmiştir • 

3- Diğer Cemaatler: 

A 
O 

u l(_}_,...aı~) - Hacı 1 u Cemaati: 1641-42 

tarihinde nüfusu tesbit edilemeyen ve Bozok kabilelerinin yay-

------------------~~ 
667- BA,TD,nr.604,a.1J6-1J8,2J0-2Jl. 
668- BA,Tİ1,nr.604,a.57-59,180. 
669- Tap-;;:Kadastro,Evkaf,nr.2174,ı7a-18a. 
670- BA MAD nr.6159,a.72,98,lOl. ,_, 



c.v I 

lak ~alli olup, Bozok nahiyesine bağlı Oum•·a-Dereai yurdwıu 
J esedı guruş mukabilinde yaylayan .-. tin' t .... 1..-""' .-. da cemaa , Q.U..1,-ır esnasın 

yurdda bulwımadığı anlaşılmaktadır671. 

Ağ 2 a - İnal Cemaati ı 1644 tarihinde pera
kende ve perişan bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan ve 
çift resmi ile dönUm resminden muaf tutulan cemaatin 5 Oift 
nUfusu vardı672 • ' 

A 1 a C ala r - Baya d ı Cemaati ı 1641-42 
tarihinde ntifuau tesbit edilemeyen cemaatin, Manoılık nahiye
sine bağlı Çolak-Ummet yurdunu 180 akça mukabilinde yayladığ~ 
görillmektedir673• 

A r o a l u( _,J v~) C e m a a t i ı 1644 tarihinde da
ğınık bi~ vaziyette Ekinoi nahiyesinde bulunan ve 8 hane nüfusu 
olan bu cemaat, GUğercinlik'e bağlı Minarecik'de kışlamaktay-
d 674 
ı • 

A r m u d - E v l U C e m a a t i ı 1644 tarihinde 1 
A A A A hane nUfuaa malik olarak, dağın~k bir vaziyette ~kinci nahiyesi 

içinde kaydedilen cemaatine Pazarcık'da sakin olduğu görUlmek-, 
tedir675 • 

Av i c( f--'') C em a at i: 1648 t8:ih1nde iki grup 
halinde Rum vilayetinde bulunduğu görülen cemaatin, HUsey!11 K!t
huda. idare inde oıan grubu eoo riyal guruş ve Kara Kethuda ida-a A ~ 676 
~esinde olan grubu 806 riyal guruş bakayaya sahipti • 

671- BA MAD nr.6159,s.102. ,_, 
672- BA MAD nr.6159,a.ıaa. ,_, 
673_ BA,~,nro6l59,a.99• 
674_ BA MAD nr.6159,s.177• ,_, 
675_ BA MAD,nr.6159,e.185. ·-676- TSMA,De.4166,a.2. 



B a d ı l ı C e m a a t i ; 1597 tarihinde Ekrad taif"e
sinden olduğu kaydedilen bu cemaatin, neferen 44 nüfusu olan 
kolu, ~SO akça ~ergi hasılına; Pırli Kethuda idaresinde olup,. 
neferen 118 nUfusu olruı diğer bir kolu da, 1360 akça vergi ha
sılına malikt1 677. 

Başı - BÜ Y U k 1 ti Cemaati: 1641-42 tarihin
de "Başı - Bil Y tik - o ğ 1 u" ismiyle de kaydedilen ve 
Mancılık nahiyesine bağlı Han-ı Kestik yurdunu 180 akça mukabi
linde yaylayan cemaatin, 5 hane nüfusa, 500 adet koywıa ve 12 
adet deveye sahip olduğu ve deve resmi için 5 adet deve verdi
ği belirtilmektedir678 • 

B e k i r C e nı a a t i ı 1644 tarihinde Ekra.d taifesin

den ve Diyarbekir aklamından olduğu kaydedilen cemaatin, peri
şan ve perakende bir dururnda Şark-Pare-i Kebır ye Sagır nahiye
sinde nef~~en 161 ve 2 berın~k nilfusu VHrdı679 • 

B 6 z - Karaman 1 u Cemaati: 1641-42 tari
hinde nüfusu tesbit edilememesine ruğruen, Bozok kabilelerinin 
yaylak mahalli olup, Bozok nahiye~ine bağlı Öy.ücek yurdwıu 50 
esedı gurrn~ mukabilinde yaylayan cernuatin, tahrır esnasında 

~ 680 
yurdda bulunmadığı anlu~ılmaktadır • 

B O z c a 1 u C e rn a ati; 1641-42 tarihinde neferen 

14 nüfusa ve 985 udet koyın1a malik olduğu belirtilen cemaatin, 
ahalisinden bir kısmının Karaman vilayetinde bulunduğu görill-

.mektedir681. 
--------------------
677-
678-
679_ 
680-
681-

'J.lapu-Kadastro, Evkaf ,nr. 217 4, 5a, 8b-9a. 
BA MAD nr.6159,s.95,99. ,_, 
BA,ill,nr.6159,s.174-175. 
BA,MAD,nr.6159,s.lü2• 
BA :NIAD nr.6159,s.)6. ,_, . 



B u r h a n ı u c A A 

---:-:----------=::--~~e~m~a~a~t_!i_: İsmine sadece 1648 ta-
' rihinde raatlanm.L cemaatin, bu ta;rihdeki bakayaaı 120 riyal 

guruş ile GUndUz Bey uhdesinde bulunuyordu682. 

Burun - Dam 1 u Cemaati ı 1644 tarihinde 
perakende ve perişan bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan 
cemaatin, 2 hane nilfuau vardı683. 

C um' a 1 u Cemaati: 1641-42 tarihinde 4 hane 
nUfuau olan cemaatin, Bozok kabilelerinin yaylak mahalli olup, 

A A 

Bozok nahiyesine tabi bulunan Taşlu-Öyük yurdunu 12 eaedi guruş 
mukabilinde yayladığı ve tahrir esnasında yurdda bulunmadığı . 
anlaşılmaktadır684 • 21 Ocak 169l'de iae, cemaat mensuplarının 

1 
A A A 

Arap aşıretlerinin istila ve şekavetlerine ber aed teşkıl et-
mek maksadiyle, Fırat neh~ine karışan Belih nehri kenarındaki 
Akça-Kal'· a ve Ayn-ı Rız' den Rakka' ya kadar olan yerlere iskana 
memur olduğu görillmektedir685 • 

Ç a m u r 1 u - A n a m a a 1 u a u C e m a a t i ı 1644 
tarihinde dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan ve 
10 hane nUfus ile 1770 adet koyunu olan cemaatin

686
, 1647'deki 

bakayası, 100 riyal guruş mukabilinde Hacı İbrahim ve Halil Bey 

uhdesinde idi687 • 

A 

çanakçı Cemaati: 1548 tarihli tapu defte-
rinde neferen 4 nUfuau olan cemaatin, Baş-Viran mezraasında zi-
~ ti 688 raatçilik yaptığı kaydedilmiş r • 

682- TSMA,De.4166,s.l. 
683- BA,MAD,nr.6159,a.181. 
684- BA,MAD,nr.6159,a.89,102 •. 
685- C.O~nlu,Aşıretleri iskan teşebbüaU,a.55-57. 

686- BA,M!Q,nr.6159,a.184. 
687- TSMA,De.4166,a.1. 
688- BA,!Q,nr.262,a.60. 



,, 
270 

"' ~ ~ n g 8 l l U C 8 m a ati: 1641-42 tarihinde 115 
hane ntifuaa, 40.004 adet kovnn 509 A 

"' A J-.4 a ve adet deveye aahip olan 
ve Osman Kethuda idare 1 d b .._, 0 ne ulunan cemaatin, deve resmi için 
148 adet deve verdiği belirtilmektedir6s9. 

X o n a d( _.}\.,~) C e m a a t 1 : 1641-42 tarihinde l 
"' "' "' bennak nUfuaa afihip olun cemaatin, Şam vilayetinde bulu,nduğu 

kaydedilmişt1r690. 

Ç u k Ur Cemaati: 1644 tarihinde Osman Kethuda 
A A 

idaresinde 2 bennak ve neferen 21 nUfua ile 8877 adet koyunu 
olan cemaatin, dağınık bir vaziyette Şark-Pa~e-1 Kebir ve Sagır 
nahiyesinde olduğu belirtilmektedir691 • 

Dağ - Bahadır 1 u a u Cemaat 1: 1648 ta-
. A A A 

rihinde Mustafa Kethuda idaresinde bulunan cemaatin, 258 riyal 
guruş bakayası vardı692 ~ 

A A 

De 1 1 - A 1 il il Cemaat 1: 1641-42 tarihinde 
nUfusu teabit edilemeyen cemaatin, Bozok kabılelerinin yaylak 
mahalli olup, Bozok nahiyesine bağlı olan DeliklU-Taş yurdunu, 
Kara-GUndUz Afşarı ve Şereflti ce~aatleriyle birlikde 20 eaedi 
guruş ve BUytik-Ak Pınarı yurdunu, yine Kara-GUndilz Afşarı ·· "\te 

ŞereflU cemaatleriyle birlikde 16,5 esedı guru.ş mukabilinde 

yayladığı görlilmektedir693• 

D e l ü c e 1 ti C e m a a t i : 1630-31 tarihinde nef·e-
A ~ A • 694 6 

fen 7 nilfua ile Sultan Kethuda idaresinde olan cemaatin ,1 41 
A 

-42'de l hane ntifusu olan grubunun 290 adet koyunu; Şam vilaye-

tinde bulunup, 5 bennak, .2 hane nüfusu oıaı9~1ğer bir grubunun 
da Şam vilayetinde olduğu belirtilmektedir • 

6s9:-BA~MAn~~;:6159~s.34-Js. 
690- BA,MAD,nr.6159,s.85. 
691- BA,~,nr.6159,s.168. 
692_ TSMA,pe.4166,s.l. 
693_ BA_MAn_n~-~ı~g.a.102. 



A 

D i r 
8 ~ n Cemaati ı 1648 tarihinde Sofiyanlu ve 

Keçe-Beylü _cemaatleriyle beraber Bagras•ın Belen köyUnde sakin 
bulunan bu cemaat, mezkur cemaatlerle beraber 75 riyal guru.ş 
b~kayaya malikti 696 • 

A. 

D i Van l u Cemaat 1: 1644 tarihinde dağınık 
bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan ve 5 ha.ne nUfuaa sa
hip olan cemaatin, DemirlU'ye bağlı olduğu kaydedilmiştir697 • 

E b U - M i ll ll 8 t - i A I r 8. b i( (.r \~ \ .,__.. ..T I) 
A ,. A A A A 

C e m a a t 1 : lb44 tarihinde Fadi ( 4...5-> \.J ) Kethuda idaresinde 
neferen 23 nüfusa ve 9213 adet koyunu olan cemaatin, dağmık 
bir vaziyette Şark-Pare-i Kebır ve Sagir nahiyesinde bulw-ıduğu 
görillmektedı.r698 • 

Ev aş 1 u( J\---I~\) Cemaat 1: 1644 tarihinde 12 

çift nüfusa malik olarak perakende ve perişan bir vaziyette 
Ekinci nahiyesinde bulwıan cemaatin, çift resmi ile dönüm res
minden muaf tutulduğu kaydedilmişt1r699 • 

Fakı 1 1 u Cemaat 1: 1644 tarihinde dağınık 
bir vaziyette Ekinci nahiyesi içinde olan ve "Dokuz" ismiy
le de anılan cemaatin, 9 hane nilfuau olduğu ve Kör-Pınar'da 
kışladığı belirtilmektedir7oo. 

f Cemaati: 1641-42 ta-Gazi Bey A şarı ..... 
rihinde ıı s a r ı- H a. c ı ı un ismiyle de anılan ve .55 hane nu-

,. ---~----------------• 
696- TSiıllA,De.4166,a.2. 
697_ BA,MAD,nr.6159,a.184. 

, 698- BA,MAD,nr.6159,s.173. 
699_ BA MAD nr.6159,a.ıs1. ,_, 
700- BA,~,nr.6159,a.178. 



- 'ı.. 

ftlSa, 5B05 adet koyuna ve 89 adet deveye malik olan cemaatin, 
deve resmi için 20 adet deve verdiği görU~ektedir701 • 

Gökçe 1 U - Afşar ı Cemaati: 1630-31 ta
rihinde iki grup halinde bulunan cemaatin, İbrahim Kethuda ida

resinde olan grubu, neferen 17 nilfuaa; Abdurrahman Kethuda. ida

resinde olup, cemaatin "A b d u r r a. h m a n m a h a 1 l e -ı 
a i"ni teşkıl eden grubu ise, neferen 15 nUfuaa malikt1702 .164l 

., -42'de Ahmed Kethuda idaresinde Ağça-Koyunlu nahiyesine bağlı 
Yaylacık yurdunu 600 akça.muka~ilinde yarlayan mezkur cemaatin, 

A A , 703 41 hane ~Ufuau ve 1883 adet koyunu vardı • 

Gök l U Cem a ·at 1: 1641-42 tarihinde 1 hane nü
fusu ve 100 adet koyunu olan cemaatin, Şam vilayetinde sakin 
olduğu kaydedilmiştir 704 • 

H a 1 i m e 1 U C e m a. a t i : 1644 tarihinde 2 ben-:.:.....::.....=....=...:::....-=-=-.;;:....-.;;__~------
nak, neferen 2 nUfusu ve 1322 adet koyunu olan cemaatin, dağı-

A A A ' 

nık bir vaziyette Şark-Pare-i Kebır ve Sagır nahiyesinde bu-

lunduğu zikredilmektedir705 • 

H a 1 1 u( _,)JL> ) C e m a a t i : 1641-42 tarihinde l ben
nak nUfusu olan cenıaat, Şam vilayetinde bulunmaktaydı 7oG • 

a 1 Cem aati: 1630-31 tarihinde neferen 6 
Ham ,. 707 

nUfuau olan cemaat hakkında başka.bir malumata rastlanılamadı • 

,. ati: 1641-42 tarihinde HH_l!:,aJmLu~şL.JlLJU~(-:!._,.-l:..r>:!::::::~:!::..~),.iC~e::....:;m~a-:-~:-;- 708 
- - bennak nUfusu vardı • Şam vilayetinde bulwıan cemaatin, l 

1öi:-BA~M.An~~:6159:s.42-4J. 
702- BA,MAD,nr.14679,s.24-25. -703- BA,~,nr.6159,a.42,lOO. 
704- BA,MAD,nr.6159,a.24. 
705- BA,MAD,nr.6159,a.169. -706- BA,MAD,nr.6159,a.85. 
707- BA,MAD,nr.14679,a.ıoı. 
708- BAa~-n~-6ı~q:s.85. 
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H a r e m e Y n.. C e m a a t 1 : 1644 tarihinde dağınık 
bir vaziyette ~ark-Pare-i Kebır ve Sagır nahiyesinde olduğu 
kaydedilen cemaatin, GöçgUn( u#f) Kethuda idaresinde 29 ben
nak ve neferen 40 nUfua ile 11.515 adet koyunu vardı709. 

Ha 8 an 1 u Cemaati: 1641-42 tarihinde nUfusu· 
teabit edilememesiue rağmen, Bozok kabılelerinin yaylak mahalli 

A 1 

olup, Bozok nahiyesine bağlı olan Viran-Şehir yurdunu 30 eaedı 

guruş mukabilinde yayladığı ve "tahrir ean;aında cemaat mensupla
rının yurdda bulwımadığı anlaşılmaktadır710 • 

Hayvan 1 u - E 1 ç i Cemaati: 1641-42. tari
hinde Ramazan Kethuda idaresinde 79 hane ntifusu, 9066 adet koyu.-

A 

nu ve 17 adet devesi olan cemaatin, deve resmi için 2 adet deve 

verdiği görülmektedir711 • 

Hın s - ı Şerif Cemaat 1: 1644 tarihinde 
dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulwıan ve MUyeaaer 

A ~ 

Kethuda idaresinde 20 hane nüfusu olan cemaatin; Kilıa'de sa-

kin olduğu belirtilme.ktedir712 • 

İkiz - Afşar ı Cemaat 1: 1644 ta~ihinde Ha
cı Mehmed Kethuda idaresinde olan ve dağınık bir vaziyette Şark
P0.re-i Kebir ve Sagir nıihiyeainde bulunan celll0.aiiJ• neferen 80 
ve 25 bennak nüfus ile 2J.816 adet koym1u vardı • 

Kaçar_ İ 8 a Afşar ı Cem a a t_i: 1641-42 
tarihinde 16 hane nUfuaa, 2324 adet koyuna ve 16 adet deveye ~a
lik olan cemaatin, deve resmi için 5 adet deveı verdiği kaydedil-

miştır 714. 
--------------------
709- BA MAD nr 6159,a.16J-164. ,_ .. 

ı 710- BA,~1AD,nr.6159,a•l02. 
711- BA,MAD,nr.6159,a.14-15. 
712- BA,MAD,nr.6159,a.ıso. 
713- BA,ill,nr.6159,a.162-163. 
714- BA MAD nr.6159,a.41-42. ,_, 



,. 

K a P u - Sek ı ı u·· "' 
~=:--:=~~~~~~-~C~eumua~a_tUi : 1644 tarihinde 

dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan ve nüfusu hak-

. kında bir kayda rastlanılamayan cemaatin, 150 adet koyunu var-
d 715 
ı • 

K a r a - B a 1 Aı A ---:---,;;;,_=--=-==-----.:C~e~m~aLlaut__1i : 1644 tarihinde dağı-
nık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunduğu belirtilen ce-

maatin! 13 ha.ne nUfuau olan grubunun Hüseyin Kethuda ve 10 ha-.' 

ne nüfusu olan grubunun da Süleyman Kethuda idaresinde olduğu 
görillmektedir716 • 

Kara - Budak T oh tem ü r 1 Us ti Cem a a

Ll: 1641-42 tarihinde 29 hane nüfusu olan cemaat hakkında 
başka bir malumata rastlanılaınadı717. 

Kara - Bur c 1 u Cemaati : 1641-42 tarihinde 
Mancılık nahiyesine bağlı Kara-Pınar yurdwıu 240 akça mukabi
linde yaylayan ve 16 hane nUfusu olan cemaa·tin 718 , 1647' de Peh

livan-qğlu Mustafa Bey uhdeı::ıiııde 135 riyal guruş bakaya.sı var
dı 719. 

Kara - Ç ege 1 ti Cem aut i: 1648 tarihinde 
"' Ahmed Kethuda idaresinde bulunarak, 480 riyal guruş bakayası 

olan cemaatin720, 21 Ocak 169l'de Arap aşiretlerinin istila ve 
şekavetlerino bir sed teşkil etmek muksadiyle, ]'ırat nehrine 

karışan Belih nehri kene.rınduki Akçu-Kal'a ve Ayn-ı Rız'den 
,. "" ld ., ·. il 1m kt di 721 

Rakka'ya kadar olan yerlere iakuna memur o ugu gor e e r • 

--------------------
715- BA,~,nr.6159,s.178. 
716- BA,MAD,nr.6159,s.181. 
717- BA,MAD,nr.6159,a.72. 
718- BA,MAD,nr.61?9,s.91,99. 

719- TSMA,De.4166,s.2. 
720- TSMA, De. 4166, s. ı. . ,. 
721- c.Orhonlu,Aşıretleri iskan teşebbüsü,s.55-57. 



K 8 r a - G U n d ü z A f ş a r ı C e m a a t i : 1641-
42 tarihinde ~ozok nahiyesine bağlı Şehriyelik yurdunu 1180 ak
ça; Bozok kabılelerinin yaylak mahalli olan Deliklil-Taş yurdunu, 
Deli-Alilü ve ŞereflU cemaatleriyle birlikde 20 eaedi guruş;BU
yük-Ak Pınarı yurdunu yine Deli-AlilU ve Şereflil cemaatleriyle 
birlik~e 16,5 esedı guruş; KUçtik-Kavak Pınarı yurdwıu, Danişmend
lü cemaati ile birlikde 5,5 esedi guruş ve Kantara yurdunu,yine 
Danişmendlü cemaati ile birlikde 20 esedi guru.ş mukabilinde yay
layan cemaatin, Gündüz Kethuda idaretıinde 299 hane nilfuaa,21.476 
adet koywıa ve 15 adet deveye sahip olan grub~, deve resmi için 
3 adet deve verdiği gibi, 40 hane nUfuaa, 2353 adet koyuna ve 
14 adet deveye malik olan·ve cemaatin "M eh m e d 1· ü m a -
hal 1 e a i"ni teşkil eden grubu ise, deve resmi için yine 
3 adet deve vermekle müke~lef tutulmuştu722 • 1700 yılında Niğde 
sancağına bağlı Yahyalı kazası köylerinde şekayette bulunan ce
maat mensuplarının, şekaveti terketmeleri şartiyle, Misis der
bendine derbendci tayin olunduğu ve hac yolunu korumaları kar
şılığında da, bazı vergilerden muaf olduğu görülmekted1r723 • 

K a r a - H a n 1 u C e m a a t i : 1583 tarihinde Aşu-
di nahiyesinde ziraat ile hayvancılık yapan ve raiyyet olduğmı.
dan dönilm resmi vermekle mUkellef tutulan cemaatin, 9 mUzevvec 
nüfusu ve 304 akça vergi hasılı vardı724 • 1641-42'de 22 çift 
ve neferen 5 nUfus ile Malatya'da bulunan cemaat mensuplarının, 

d V •• ··ım kt di 725 
yine dönilm resmi vermekle mükellef tutul ugu goru e e r • 

Kara_ K O O a 1 u Cemaati: 20 Zilka'de 1022 

.(1 Ocak 1614) tarihinde, Karaman Beylerbeyine, aanca.k-bey~eri-

ne 1 i burA ede olan kadılara gönderilen bir hükümde, ve e viya- mez 
~ ti de yaylayan ve kışın Şam taraflarında kışla

yazın Rum vilaye n 
edenberi Karaman taraflarında yaylayarak Yan, fakat birkaç sen 

722- BA,MAD,nr.6159,a.41,l02• -
723- Yusuf Halaçoğlu,A;ynı eser,a. 9o-9 ı, 267 • 
724- BA,!]2,nr.604,a.339. 
725- BA MAD nr.6159,s.lJl. ,_, 



ve kışlayarak reaya ile b ~ A 
erayaya zararlar verdiğinden kadimi 

yaylak ve kışlaklarına gönderilme 1 " '726 ,. . a emr olunan cemaatin , 
1641-42 tarihli Yeni-il .defterinde 25 h" · Uf_._. A v , ane n usa aahip oldugu 
ve mera resmi_,_,vermekle mükellef tutulduğu kaydedilmiştir727. 

-- 21 Ocak 1691 tarihinde i " A 
"" -- . 88 , cemaat mensuplarının Arap aşıretle-

rinin iat ila ve şekavetlerine bir aed teşkil etmek makaadiyle, 
Fırat_ n~hrine karışan Belilı nehri kenarındaki Akça-Kal'a ve 
Ayn-ı Rız I den Rakka' ya kadar olan yerlere iskana memur olduğu , 

· görülmektedir728• 

K a r a - M e h m e d 1 U C e m a. a t i ı 1644 tarihin-

de dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan cemaatin, 
4 hane nüfusu ve 230 adet koyunu vardı729. 

Kara - T oh tem ü r 1 ti Cemaati ı 1630-Jl 
A A 

tarihinde nüfusu teabit edilemeyen ve mer'a resminin 600 riyal 
guruş mukabilinde mukataaya verildiği be_lirtilen cemaatin 730 , 
1641-42'de Ağça-Koyunlu nahiyesine bağlı Yağmur-Kızı yurdunu 
420 akça mukabilinde yayladığı ve 165 hane nüfusu olan grubunun 
Mustafa Kethuda; 39 hane ntifusu olan fubunun da, Cum'a Kethuda 
idaresinde bulunduğu kaydedilmişt1r73 • . . 

Kara - Yaycı 1 ar Cemaat 1: 1644 tarihin
del bennak, neferen 4 nUfua ile 600 adet koyunu olan cemaatin., 

A A A A 

dağınık bir vaziyette Şark-Pare-i Kebır ve Sagır nahiyesinde 
· 732 

. bulwıduğu belirtilmiştir • 

Karaca - A 1 i 1 ti Cemaati: '164~-42 tarihin
de nilfusu tesbit edilememesine rağmen, Bozok nahiyesine tabi 

olup,Bozok kabilelerinin yaylakvmah~l~i olan M7j3ra yurdunu 30 
eaedi guruş mukabilinde yayladıgı gorillmektedir • 

726- ATA,s.69. 
727- BA,~,nr.6159,a.78. 
728- C.Orhonlu,Aeiretleri iskan teşebbilail,a.55-57. 
729- BA MAD nr.6159,s.180. ,_. 
730- BA,MAD,nr.14679,a.226. 
731- BA,W,nr.6159,a.70-72,lOO. 
732- BA.MAD.nr.6159,a.169. 
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Karaca - Ara b 1 u Cemaati: 1630-31 tari
hinde Htiaeyiıı Kethuda idaresinde neferen 42 nüfusu olan cemaa-

tin, mer'a73: ağnWll resmi 300 riyul guruş mukabilinde mukataaya 
verilmişti • l64l-42'de yine HUaeyin Kethu~ idaresinde 10 

A A 

hane nUfuau, 4151 adet ko3unu ve 55 adet devesi olan ve deve 
resmi iç~n 13 adet deve veren cemaatin, 1644'de 1 bennak, nefe
ren 10 nUfue ile 2405 adet koyunu olduğu ve mezkur tarilıde da-, 
ğınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulwıduğu görUlmekte-
dir 735. . 

Karaca 1 u Cemaati: 1583 tarihli deft.erde, 
neferen 17 nUfueu ve 417 akça vergi hasılı olduğu kaydedilen 
cemaatin, vakfa ait mezraalarda ziraatçilik yaptığı ve raiyyet 
olduğundan döntim resmi vermekle ıntikellef tutuıduğu belirtilmek
tedir 736. 1644'de perakende ve perişan bir vaziyette Şark-Pare-i 
Kebir ve Sagır nahiyesinde olan cemaatin, 10 bennak,neferen 5 
nüfus ile 960 adet koyuna malik bulunduğu görülmekted1r737 • 

A A 

Karamanı u Cemaati: 1548 tarihli defterde 
Mühür-Kulak mezraasında ziraatçilik yaptığı kaydedilen cemaatin, 

neferen 7 nüfusu vardı738 • 

Karıştıran - Cer idi Cemaati: 1644 
tarihinde Şark-Pare-1 Kebir ve Sag~ nahiyesinde. da~ınık bir 
vaziyette bulunan cemaatin, 4 be73~, neferen 2 nUfus ile 332 
adet koyunu olduğu kaydedilmiştir • 

A t 1: 1597 tarihinde iki grup haK a r k ı n C e m a a 
~~~~!:..l~~~-=--~"":'ti::.1- cemaatin, Fazlı Kethuda ida

linde Yeni-il'de bulunduğu gör en 

1j4:-BA~M.An~~~14619,a.ı-2,226. 
735- BA,MAD,nr.6159,a.5,170• -736- BA,!!2_,nr.604,s.J20. 
737- BA,MAD,nr.6159,s.170. -738- BA,!!!,nr.262,s.63. 
739- BA,M!!2,nr.6159,s.l69. 

,. 



- 1 '-' 

resindeki.; grubu, nef eren 23 nüfusa 460 k "' ,.. ve a ça vergi haaılına; 
vergi hasılı zikredilmeyen ve Arabşah Kethuda idaresinde olan 

- diğer bir gru~u ~e, neferen 13 ntifuaa sahipti. 740. 1647'de 46 
ve 164S' de J9B riyal guruş bakayaaı olan cemaatin, mezkur ta
r:Uıle.rde Ahmed Kethuda idaresinde olduğu ve konar-göçer bir 
hayat yaşadığı görülmektedir74l. 

Kar P ur C~ em a at 1: 1630-31 tarihinde neferen 
25 ntifuau olan cemaatin, Veli Kethuda idaresinde olduğu belir
tilmiştir742. 

K a y d ı r a n( :._, ,_,..rJ ) C e m e. a t i : 1641-42 tari~ 
hinde 9 ha.ne nilfua ile 650 adet koyuna ve 9 adet deveye malik 
olduğu görillmek:edir743• 

Keçi l U - Baya d ı Cemaat 1: 1644 tarihinde 
dağınık bir vaziyette Şark-Pare-1 Kebir ve Sagır nahiyesinde bu
lım.an cemaatin, 2 bennak, neferen 3 nüfus ile 530 adet koyımu 
vardı 744• 

K ı c ı 1 u( __,-ls" ) C e m a a t i ı 1648 tarihinde Hasan 

ve HUaeyin Be;y: idaresinde bulwıan ve 600 riyal guruş bakayaeı
olan cemaatin745, 1101(1690) 1 de 15 nefer asker ile, Kefe-oğlu 
Ömer Bey idaresinde, Avusturya seferine katılmasının emr olwı

duğu görUlmektedir746 • 

K ı c ı l u - K a r a B a c ı C e m a. a t_ii: 1644 ta
~ihinde 2 hane nüfusu olan mezkur cemaatin, da,47ık bir vaziyet

te Ekinci nahiyesinde bulunduğu kaydedilmiştir • 

74Ö:-T;~~:K;d;;t;~~Evkaf,nr.2174,llb,17a. 
7~1- TSMA,De.4166,a.l. 
742- BA,~,nr.14679,a.93. 
743- BA,~,nr.6159,a.35. 
744- BA,MAD,nr.6159,a.170. -745- TSMA,De.4166,s.l. 
746- ATA,a.85. 
747- BA,MAD,nr.6159,a.ısı. 
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K 
1 

l 
1

,..9 l u A C 8 m a ati: 1644_ tarihinde dağınık bir 
vaziyette 3 hane nüfusu olan Kılıçlu cemaatinin, Ekinci nahiye
sinde olduğu görtilmektedir748. 

K ı 1 1 ç 1 u - E k r a d ı c e m a a 1 

t n 1641-42 tari
hinde 2 hane nüfusu ve 1500 adet koyunu olan cemaat1n749 ,l648'
de 300 ~iyal guruş bakay'aaı vardı750. 1101(1690) 1 de iae,oemaat, 
mensuplarından 15 nefer askerin, Kızıl Şaban-oğlu Ken•an Bey 
ve Bektaş Kethuda-oğlu idaresinde Avuaillrya seferine çağ,rıldığı 
görülmektedir 751• 

K ı .r c ( Z ._,,., ) C e m a a t i : 1644 tarihinde perakende 
1 

A ~ ve perişan bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan ve 2 hane 
A A 

nüfusu olan cemaatin, Antakya'nın llerberan köyUnde kışladığı 
belirtilmektedir 752 • 

/ 

K ö p r e z ( _,.J ✓ ~ ) C e m a a t i : 1644 tarihinde Ab-

dulgaffar Kethuda idaresinde 8 hane nüfusu olan ve Güğercinlik'e 
bağlı ( r-1, .,::> ) 1 de kışlayan cemaatin, dağınık bir vaziyet
te Ekinci nahiyesinde bulunduğu görUlmekted1r753• 

K ö a e - Davud Afşar ı Cemaati :16JO-Jl 
tarihinde neferen 20 nUfusu olan cemaat1n754, 1641-42'de 37 hane 

,.. 755 
nüfusa, 1390 adet koyuna ve 14 adet deveye ~alikAolduğu i 

l647'de 37 ve 1648'de 355 riyal guruş bakayaya sahip bulunduğu 

kaydedilmiştir 756 • 
---------~----~-----
,748- BA,ın,nr.6159,a.184. 

749- BA,ın,nr.6159,a.35. 

750- TSMA,De.4166,a.2. 
751- ATA,a.86. 
752- BA,~,nr.6159,a.184. 
753- BA,~,nr.6159,s.179• 
754- BA MAD nr.14679,s.29. ,_, 

,755- BA,MAD,nr.6159,s.50. 
~ 756- TSMA,De.4166,a.2. 

,. 



... 
,.. KAu bat C ~ ın a ati: 1641-42 tarihinde Ahmed Ket-

huda i~aresinde 22 hane nUfu"aa, 5410 , 
~ adet koywıa ve 50 adet de-

veye malik olan cemaatin d · 
belirtilmekted1r757. 

, eve reami için 12 adet deve verdiği 

K U r d i 1 ti C e m a a t i : 1641-42 tarihinde 5 hane 
A A 758 

nüfusu olan cemaatin , 1648' de Rum vilayetinde bulwıduğu ve 
1750 riyal guruş bakayaaı olduğu kaydedilmektedir7S9. 

K Ur dl U - Bek 1 r l i a U Cemaati: 1644 ta
rihinde Şark-l:'are-1 Kebir ve Sagır nahiyesinde bulunan cemaat :in, 

nef eren 134 ve -27 bennak nilfua ile 65. 227 adet koywıu vardı 760 •·· 

A A A A 

M a n s u r i y a n C e m a a t i : 1597 tarihinde Ekrad 
taifesinden olduğu kaydedilen cemaatin, neferen 41 nüfusu ve 
820 akça vergi hasılı vardı761 • 

M eh m ad l u Cemaat 1: 1644 tarihinde perakende 
ve perişan bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunduğu belirtilen 

... " " ld V •• Ulm kt d1r762 cemaatin, 18 çift ntifuaa malik o ugu gor e e • 

M o 1 l a - H u r i C e m a a t i : 16 44 tarihinde "S 0-ı 
f u" ismiyle de anılan ve dağınık bir vaziyette Şark-Pare-i Ke-

... A 

bır ve Sagır nahiyesinde bulunan cemaatin, neferen 22 nUfusu ve 

6194 adet koyünu ;ardı763 • 

Mu 8 a _Fakih l ti Af Ş arı Cemaati :1641 
A ' 

' -:42 tarihinde 14 hane nüfusu olan cemaat hakkında başka bir ma-

lumata rastlanılamadı~64 • 
757- BA,M!Q,nr.6159,a.19. 
758- BA,MAD,nr.6159,a.90. -759- TSMA,De.4166,a.l. 
760- BA,~,nr.6159,a.172-173. 
761- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,5b. 
762- BA,M!12,nr.6l59,s.188. 
763- BA,M!Q,nr.6159,s.169. 
764~-BA,~,nr.6159,a.76. 
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M u s t a f a c e m A 

nüfusa, 300 adet ko A a ati: 1641-42 ta:ihinde 4 hane 
Mustafa yurdunu 300~a malik olan ve Mancılık nahiyesine bağlı 

~ A acça mukabilinde yaylayan cemaatin tahrir 
eenaeında mezkur yurdda b ı v ' 765 u unmadıgı ve yurdun boş olduğu kayde-
dilmiştir • 

Nevbethan El ,,. ~ - 2 isi Cemaati :1630-31 
ta:ihinde neferen 40 nUfusu olan cemaatin, Hacı Budak Kethuda ' 
idaresinde bulunduğu kaydedilmişttl.r766. 

On(~~') - Hasan 1 u Cemaat 1 ı 1641-42 tari
hinde nU.fuau teabi t edilememesine rağmen, Bozok kabılelerinin 
yaylak mahalli olup, Bozok nahiyesine bağlı olan Buyurcak yur
dwıu 50 esedi gurWJ mukabilinde yayladığı görUlmektedir767. 

Oyunlu-Uğurunu Baaanlu Cemaati: 
1644 tarihinde dağınık bir vaziyette Ekinci nahiyesinde bulunan 
ve Varsak cemaatine bağlı olduğu kaydedilen cemaatin, 2 hane 
nüfusu ve 200 adet koyunu vardı768 • 

P ü r n e k( __.,\.ı..ı..r' ) C e m a a t i : 1597 tarihinde Se
lim Mehmed, Hacı İsmail ve Veli Kethuda idaresinde neferen 91 
nUfusa ve 1820 akça vergi hasılına malik olan cemaat1n

769
,1641-

42'de Yeni-il nahiyesine bağlı Orhan yurdunu 150 akça mukabi
linde yayladığı ve Hasan Kethuda idaresinde 230 'hane ntifusu, 
32.307 adet koyunu ve 683 adet deveai olan grubunun, deve resmi 
için 215 adet deve; Kara İbrahim Kethuda idaresinde 40 hane 
ile 12 bennak nUfuau, 6919 adet koyunu ve 135 adet deveai·oıan 
'gurubunun ise deve resmi için 34 adet deve verdiği; kimin ida~ 

' ,.. A, 

resinde olduğu zikredilmeyen diğer bir grubunun da, 5 hane nUfu-
au olduğu kaydedilmiştir770. 1648 tarihinde Hacı Kethuda idare-

~-------~-----------765- BA,!M.]2,nr.6159,e.33,99• · 
766- BA,ın,nr.14679,s.22. 
767- BA,MAD,nr.6159,s.102. 
768- BA,W,nr.6159,a.184. 
769- Tapu-Kadastro·,Evkaf ,nr.2174, 7a-7b. 
770- BA,'MAD,nr.6159,s.53-55,89. 



sinde l300 riyal guruş bakayaaı olan cemaa~1n77l, ll01(1690) 1 de 
20 nefer asker ile Kara Hasan-oğlu Ali Kethuda ve Cafer Bey 
idaresinde Avusturya seferine çağrıldığı görülmektedir772. 

S a l d a n 1 u(~ '.Arw ) C e m a a t i ı 1641-42 tarihin-
" de Şam vilayetinde bulunduğu belirtilen cemaatin, 1 bennak nUfu-

su vardı 773 • 

S a 1 i m e ~ ti( .r'~L-) C e m a a t i ı 1641~42 tari
hinde Bozcalu cemaati ile beraber tahrir edilen cemaatin,mez-

,,. ,.. """ ,. 
kur cemaat ile birlikde 4 hane nüfusu ve 985 adet koyunu var-
dı 774 • 

Sa 1 u ş 1 u Cem a a. t 1: 1644 tarihinde dağınık 
bir vaziyette 1 bennak nüfusu ol~ ve Ekinci nahiyesi içinde 

. ,. ... uğ ·rt11m kt dir775 kaydedilen cemaatin, Şam vilayetinde bulund u gö e e • 

ı A 

S a 1 y a n 1 u( ...:rL Wu) C e- m a a t i : 16.30-Jl tarihinde 
neferen 10 nüfusu olan cemaat hakkında,başka bir malUID.ata rast
lanılamadı 776. 

Sarıca 1 u Cemaati: 1630-Jl tarihinde nefe
ren 25 ntifusa malik olduğu görillen cemaat hakkında, ba~ka bir 

b ,. . 1 d.1777 ilgiye teaadUf edi eme • 

771- TSMA,De.4166,s.l. 
772- ATA,a.85. 

773- BA,MAD,nr .• 6159,a.85. 
774- BA,MAD,nr.6159,a.J6. 
775- BA,MAD,nr.6159,a.185. 
776- BA MAD nr.14679,a.46. -·-· 777- BA,~,nr.14679,a.ıoo-ıoı. 



1 • 

-:~-a~::-a--:l~u;..._...;:C~ . ..,.:e~m~a~a~t~i ı 1641-42 tarihinde Yusuf 
Kethuda idaresinde 38 hA fA · ,.. ane nU usa ve 4315 adet koyuna malik 
olan.ve ahalisinin bi: kısmı Kara(Kadirli)'da, bir kısmı da, 

Sayalu'da bulW1an cemaatin, ismini muhtemelen mezkur Sayalu 1 

adlı yerden almış olduğu anlaşılmaktadır77B. 

Sa Y ı n 1 U Cemaati: 1641-42 tarihinde 2 hane' 
nüfusu olan cemaatin, mer•a resmi vermekle mtikellef tutulduğu 
görülmektedir779 • 

S e va 1 u( _,JI_,_ ) C e m a a t i ı 164l-42 tarihinde Ağ
ça-Koyunlu nahiyesine bağlı Kara-Durak yurdunu 720 akça muka
bilinde yaylayan cemaatin•, 10 hane nüfusu vardı 780 •. 

S i n c a r 1 u C e m a a t i : 1597 tarihinde Ekrad 

taifesinden olduğu kaydedilen cemaatin, neferen 71 nüfusu ve 
1420 akça vergi hasılı vardı781 • 

Sofi yan 1 u Cemaati: 1648 tarihinde Dirsan 
ve Keçe-Beylti cemaatleriyle birlikde Bagraa'ın Belen köyünde 
bulunan cemaatin, mezkur cemaatlerle birlikde 75 riyal guruş 
bakayaaı vardı 782 • 

Su 1 tan_ Beyi Cemaat 1: 1641-42 tarih~de 
ll hane nUfusu, 1614 ade~ koywıu ve 12 adet devesi olan c7~3a
tin, deve resmi olarak J adet deve verdiği kaydedilmiştir • 

~78- BA,™,nr.6159,s.JJ. 
779- BA,MAD,nr.6159,s.94• 
780- BA,MAD,nr.6159,s.79• 
781- Tapu-Kadaatro,Evkaf,nr. 2ı74,ıGb-l?a. 
782- TSMA,De.4166,s.2. 
783- BA,~,nr.6159,s.26. 



T o b s a r( ...ı L.ı.ı..,.1 ) c ,. ... 
em a at 1 ı 1644 tarihinde dağı-

nık bir vaziyette Ekinci nahiyesi d bul · A 
· A ... ne unan cemaatin, Veli Ket-
huda idaresiude 5 bennak, neferen 95 nUfua ile 55.872 adet koyu
na malik olduğu kaydedilmiştir784• 

Turna 1 U - B a Yadı Cemaat 1: 1644 tari-,,. 
hinde l bennak, neferen 3 ntifua ile 950 adet koywıu olan cema-, 
tin, Şark-Pare-1 Kebir ve Sagir nahiyesinde bulunduğu belirtil
mektedir 785. 

Ulaş l u Cemaati: 1644 tarihinde dağınık bir 
vaziyette bulunan cem~atin, Demir Avret Kethuda idaresinde Şark-

... ... ... ... 
l?are-i Kebır ve Sagır nahiyesinde olan kolu, neferen 83 ve 20 
beruıak nüfus ile 20.104 adet koyuna; Cum'a Kethuda idaresinde 
Ekinci nahiyesinde olan ve Kilia'de kışlayan kolu, 16 hane nüfus 
ile 246 adet koyuna; yine Ekinci nahiyesinde olan ve Gelincik'-

... A ,-. 

de kışlayan diğer bir kolu ise 0 5 hane nüfusa sahip bulwıuyor-
du786. 

Yağmur 1 u Cemaati: 1583 tarihinde Aşudi 
A ,-. A 

nahiyesinde bulunan ve Mehmadlu'ya tabi olan cemaatin,neferen 
A A A 

9 nUfus ile 429 a~ça vergi hasılına malik olarak, mahsullerini 
buğday, arpa ıle hayvan UrUnlerinin teşkıl ettiği ve raiyyet 
olduklarından vakfa, döntim resmi vermekle mükellef tutulduğu 

görülmektedir 787 • 

Y v ı u cemaati: 1644 tarihinde Abdur-a g S ı z ' A A A • ,, 

rahman. Kethuda idaresinde 9 hane nUfuau olan oemaatin,dag~~k 
bir vaziyett~ Ekinci nahiyesinde bulunduğu kaydedilmi~tir • 

-------~---------~~-
784- BA,!!!2,nr.6159,sol62. 
785- BA,MAD,nr.6159,a.170. 
786- BA,W,nr.6159,s.172,181,184. 
787- BA,1]2,nr.604,s.317-318. 
78Ş- BA,MAD,nr.6159,a.ıso. 

- -



Y o r t a n c ~ 
~ em a at 1: 1644 tarihinde Kaygusuzlu'-

ya tabiAolarak, d~ğınık ~ir vazi~ette Ekinci nahiyesinde bulu
nan cemaatin, 3 hane nUfuau vara.ı789. 

yunak l u Cemaat 1: 1641-42 tarihinde 36 hane 
A A 190 

nüfusu olan cemaatin , kendisi hakkında başka bir kayda tesa-
düf edilemedio 

Yusuf - Baba 1 u Cemaati ı 1583 tarihinde 
• A, ,.. 

14 müzevveo nilfuaa sahip olan ve vakıf mUliıakatındwı Kırık-Bol 
mezraasında ziraatçilik yapan cemaatin, eskiden beri raiyyet 
olduğu ve vakfa döntim resmi vermekle mükellef tutulduğu kayd~
dilmiştir791. 

Y u s u f 1 u C e m a a t i : 1644 tarihinde peri.kende·J. 
ve perişan bir halde Ekinci nahiyesinde bulunan cema.atin,Dulka
dırlı taifesinden Cüneydlti cemaati ile birlikde tahrır edildiği 
ve mezkur cemaat ile beraber 11 hane nUfusa ve 140 adet koyuna 
sahip olduğu belirtilmektedir792 ~ 

Zerk 1 U Cemaati: 1597 tarihinde Çarıklı Os
man Kethuda idaresinde bulW1duğu görülen Zerklil cemaatinin, ne
feren 5 nüfus ile 100 akça vergi hasılına malik olduğu belirtil
mektedir793. 

------------------~-
789- BA,~,nr.6159,s.ıso. 

790- BA,~,nr.6159,a.89. 
791- BA,!]2,nr.604,a.JJJ. 
792- BA,MAD,nr.6159,a.177. 
793- Tapu-Kadastro,Evkaf,nr.2174,5a. 
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C) . NillrOs DAĞILI~1I ,,,,, Vlı•ırr' -r· L 
ol V .ı:ı J.J:ı 'f ~1ÜRKMENLBRİ ' NİN 

TAli.Mİrd IM'Osu 

N ü f U s D a j; ı l _1,_ !1 ı Yeni-il I e 8.it tapu-tahrir 
defterlerindeki vergi mükellefleri ve muafların adetlerini he-,., 

saplamak suretiyle, Dulkadırlı ve Yaban-eri(Halep Türkmenleri) 
taifesine mensup cemaatler ile, taifesi belirtilmeyen bazı ce-, 
maatlerden teşekkül eden Yeni-il Türkmenleri'nin muhtelif ta
rihlerdeki ni..ii'uu duğılııJluı•ını toulıit edebilmek mUmkUııdUr. Bu 

,,.. ,., 
arada, muhtelif tarihlerdeki Yeni-il 'lıirkmenleri • ni:n nüfus du-

" rumunun gösterildiği tc1.blolardfı <lcihi görüleceği üzere, bazı, . 
vergi mükelleflerinin hane veya mücerred olduğu belirtilmeksi
zin, defterlt:rde nefert:ıı oluruk kayd olunduğunu ve bu baklJlldan 
bunları tubL..)lurd.a neferen ismi altında zikrettiğimizi be1.irt
meliyiz. 

955( 1548) 'deki duruıa: 

D~lkadırlı 
Taifesi 

Y~ban-eri 
Taifesi 

Diğxr 
Cemaatler 

Yekun 

,, 

,., 
Hane 

46 .. 

46 

Mücerred Neferen Muaf 

1 11J2 6 

6.38 

11 

1 1781 6 

Tablo: XIII 

bl dikkatle in;~elent:cek olursa, 955(1548)" 
Yukarıdaki ta 

O 
... f" bakımından az bir yekwı 

"" mH kmenleri' nin ... ıu ıw 
tariLinde Yeni-il J.ur . ozkur tarihde Yeni-il 

t dir Bu du ::-um, m,.J teşkil ettiği görülmek e • · 



A ~ 

kazasının yeni teşkıl edil 1( 1 v . ın ş O masından ileri ım-ı cı ı 
cegi gibi, konar-göçer bir h . _ ge ~ o abile-
mensup cemaatlerin talı ~ ~at yaşayan Yeni-il Türk:ınenleri'ne 

rır esnasında Yeni-il'de bulunmamış 
eından da ileri gelmiş olmalıdır. olma-

~~l( 1583) 1 deki durum: 

A 

Hane MUcerred Neferen Muaf' 

D1µkadırlı 
Taifesi 9768 5402 132 287 

Y~ban-eri 2176 Taifesi 1333 "'!" 51 

Diğ~r 
Cemaatler 23 26 

Yekun 11976 6,735 158 338 

Tabloı XIV 

991(1583) tarihindeki nUfus durumwıu belirten Tablo: XIV 
incelendiği takdirde, 955(154Ş) tar:Uıine nazaran Yeni-il TUrk- 1 

menleri'nin nüfusunwı bir hayli artmış olduğu görillmektedir. Bu 
· durum, hiç şüphesiz, Yeni-il kaza.sının ilk tahrire göre, daha 
geniş bir sahaya yayılmasiyle ilgili olduğu kadar, tahrir esna
sında hazır bulunan cemaatlerin sayıca fazla olmasından da ileri 
gelıniş olmalıdır. Çünkü, konar-göçer bir hayat yaşayan Yeni-il 
'Türkmenleri• nin yaylak ve kış ~akda olmalarının da bu hua~da 
önemli bir rol oynadığı dildmtten uzak tutulmamalıdır. 

1006(1597) 1 duki durum: 

DJ..l].kadırlı 
Taifesi 

,. 

,.. 
Hane Milcerred Neferen Muaf 

2154 24 



·•· 

Y~ban-eri - 420 2 Taifesi -
Diğ~r 

406 7· Cemaatler 

"" Yekun 
2980 33 

,. Tablo: XV 

· 1006(1597) tarihindeki nUfua durıununun gösterildiği Tabloı 
. XV incelendiği zaman, 991(1583) tarihine nazaran Yeni-il TUrk

menleri nüfusunun bir hayli azaldığı ve bu durumım daha önoe de 
bahaettiğ:Lm.iz gibi794; cemaatlerin ta.mumının tahrir esnasında 

A A hazır bulunmamalarından ileri gelmiş olmayıp, tahrırin bazı oe-
maatlerı müsteniden yapılJnış olmasından ileri geldiği-anlaşıl
maktadır. 

l040(1630-31) 9 daki durunu 

A A MUcerred Neferen Muaf Hane 

~kadırlı 5029 74 Taifesi 
\ 

Y~ba.n-eri 
Taifuai 

78 .3 

Diğ~11 · 207 5 Cemae,tler . -
Yekun 5.314 82 --- Tablo: XVI 

A ihindeki nüfus durumunun gösterildiği 
1040(1630-31) tar 1006(1597) tarihine nazaran 

Ta.blı)ı XVI da da görüleceği Uz ere, -~----..... _______________ _ 
79,4- Bk.a. 31, not. 103. 
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· Yeni-il Tilrkmenleri'nin nüfus bakımından bir hayli arttığı dik
kati çelanektedir. Bu durum, Yukarıda da bahsettiğ:lmiz gibi,1006 

· ~ A A 

(1597) tahrırinin bazı cemaatleri müsteniden yapılmı~ olmasından 
ileri gelmiş Olmalıdır. Bunun yanı sıra, 1040(1630-.31) tarihli 
defterde, cemaatlere ait kısımda tahmin edemiyeoeğiıniz eksiklik
ler:lıı olması dolayıaiyle, bu tarihe ait cemaat sayısının ihti
yatla karşılanmasına sebep teşkil ettiğini gözden uzak tutmamak 

- lazımdır. 
,. 

1051(1641-42)'deki durunu 

A 

MUoerred N'eferen Muaf Hane 

~kadırlı 
Taifesi 5166 45 

Y~ban-eri 
Taifesi 1936 15 

Diğ~r 19 6 1338 Cemaatler , 

Yekuıı 8440 19 66 

Tablog XVII 

UfA durumunun belirtildiği Tablo: 
1051(1641-42)'deki ~ ı:o(ı630_31) tal'ihine nazaran,Yeni 

XVII incelendiği takdir~e, bir hayli arttığı görUlmek-
'nin nüfus bakımından ~ 

·• -il T.Urkmenleri ) A ihli defterde cemaatıere ait 
0(1630-31 tar • 

tedir. Bu durum, 104 ~-- ileri gelmiş olabileceği 
--. kliklerin olmas ınw;ı.u. "" "" 

· kıaJJDda bazı eksi ah "'r edilen cemaatlerin, tahrır ,. ihinde t rı . 
gibi, 1051(1641-42) tar d da ileri gelmiş olmalıdır. 

... f la olmasın an eeınaaında sayıca az 

1054( 1644) , deki_ durumı 



A 

Hane MUcerred · Neferen Muaf 

Dulkadırlı· 
Taifesi 1087 570 30 

,Y~ban-eri 
Taifesi 39 27 l 

Diğ2r 
Cemaatler 299 678 10 

Yekun 1425 1275 41 . 

Tabloı XVIII 

1054(1644) 'deki nUfus durumwıwı gösterildiği Tablo; XVIII 
incelendiği takdırde, 1051(1641-42) tarihine nazaran Yeni-il 
TUrkmenleri'nin -nUfua bakımından bir hayli azaldığı görülmekte
dir. Bu durum, daha önce de bahsettiğimiz gib1795 , 1054(1644)' 
senesi tahrırinin, · cemaatlerin tamamını ihtiva e.den bir tahrir 
olmayıp, perakende ve perişan bir halde bulunan cemaatlerin 
tahriri gayesini gUtmesinden ileri gelmiş olmalıdır. 

Y e n i - i 1 T U r k m e n 1 e r i ' n· i n T a h -

m i n i N ti .. f u s u ı Yeni-il kazası dahilindeki Yeni-il TUrk

menleri 'nin v~rgi mtikellefleri ile muaflara dair rakamlardan, 
tahm~ı nUfu.slarını hesaplamak mümlctindür. Bunun için daha önce 
de bahsettiğimiz gibi 796 , "5" kişinin ifade olunduğu kabul edi
len "ha.ne" tabirine, 11 mücerred"in de eklenmesiyle elde edilecek 
Bayı, yaklaş ık olarak. Yeni-il Türkmenleri• n1n ta.bmini nüfUSunu 

.-,, A 

bize vereoekdir. Bwıun yanı sıra, muhtelif tarihlerde "hane" ve-
ya "mUcerred" olduğu belirtiilmelcsizin, "neferen" olar8:k kaydedi
len vergi mükelleflerinin, araştırmamızda, aşağı-yukarı l/3'e 
Yakın bir sayısı "mUcerred", 2/3'ye yakın bir sayısı da 

11
h8.lle

11 

• 

kabul edilmiştir. ~-~--~-~----~---~~--
795- Bk.a.J3. 
79~- Bk.s.146. 
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8 ı de Yeni-il TUrkmenleri'nin tahmini nUfusu : 

" Hane MUoerred Toplam 

~kadırlı 
4035 

i 

Taifesi 378 441) 
Y~ban-eri 
Taifesi 2125 213 2338 

Diğ~r 
Cemaatl~r 35 4 )9 

Yeni-il 6195 595 6790 TUrkmenleri 

. Tabloı XIX 

~~l~l~S~l'de Yeni-il Ttirkmenleri 'nin tahmini nüfusu : 

A 

Hane Milcerred Toplam 

D~kadı:rlı 
Taifesi 50715 5446 56161 

Y~ban-eri 
Taifesi lll.35 1.3.33 12468 

Diğ~r 
Cemaatler 200 9 209 

, Yeni-il 62050 
TUrlonenleri 

6788 68838 

Tablo: XX 

km l ri I nin tahnrl..ı-ıı nüfusu ı 1006(1597)'da Yeni-il TUr ene 



r 

1 

... 

:. 

A 

Hane MUcerred Toplam 

D~kadırlı 
7300 Taifesi 718 8018 

Y~ban-eri 
Taifesi 1410 140 1550 

Diğxr 
Cemaatler 1390 135 1525 

Yeni-il 10100 Türkmenleri 993 1109.3 

Tablo: XXI 

10~0,16JO-~ll'da Yeni-il TUrkmenleri•nı,n 
A A 

tahmin;1,; nUfus:,aı 

,,,. 
Hane MUcerred Toplam. 

!)ıükadırlı 
Taifesi 17135 1676 18811 

Y~ban-eri 
Taifesi 275 26 301 

Diğ~r 
Cemaatler 715 69 784 

Yeni-il 
I' 19896 1~125 1771 

TUrlanenleri 

~· Tablo: XXII 

Yeni-il Türlarıenleri 'nin tahmini nüfusu: 1051(1641-42)'de 

DJµkadırlı 
Taifesi 

,.. 
Hane 

26055 

MUcerred Toplam 

26055 

": 
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Yşban-eri 
Taifesi 9755 9755 

Diğ~r 
Cemaatler 6785 6 6791 

Yeni-il ,, : 

Tilrlonenleri 42595 6 42601 

Tablo: XXIII 

1054(1644)'de Yeni-il TUrlanenleri'nin tahmini nilfusuı 

,. 

~ 

Hane MUcerred Toplam 

DJµ.kadırlı 
Taifesi 7485 190 7675 

Y~ban-eri 
Taifesi 290 9 299 

Diğ~r 
Cemaatler 3805 226 4031 

. \ 
Yeni-il . 11580 425 12005 
TUrkmenleri 

Tabloı XXIV 

' i' 

.,'•, 



D Ö R D U N C U BÖL UM 

• A A 

~KTISADI DURUM VE VERGİLER 
I' 

A) IKTİSADİ DURUM 

Sivas vil§yetinin güneyinde, bugün Sivas'a bağlı olan Div,
riği kaz§sının batı taraflariyle, Kangal, Şarkışla ve Gilriln ka
zalarının bulunduğu havalide teşkil olwıan Yeni-il kazasında, 
iktisadi hayatın esası, ziraat ve hayvancılığa dayanmakda idi. 
Tarım UrUnleFinden alınan vergiler kısmında da anlaşılacağı Uze
re, ziraatçilikle uğraşanların bUyUk bir kısmını, köylerde mes-
~- 1 . kı.w. olan ahali meydana getiriyordu. Bunun yanı sıra, Yeni-il'de 

konar-göçer bir hayat yaşayan ve Yeni-il Ttirkmenleri'ni teşkil 
eden Dulkadırlı ,1ıe Yaban-eri(:Haleb Türkmenleri) t§ifesinden 
bir kısım cemaatlerin dahi Yeni-il'deki b~zı köylerde ve mezraa
la;da zir§atçilik yaptığı görülmektedir2

• Kaza d§hilinde yetiş
tirilen tarım ürünleri, ambara veya yakın bir pazara getirilmek-

de ve burada satışa arzedilmekteydi3• . 
Yeni-il kazasındaki Yeni-il Türkmenleri, hayvancılıkla uğ-

raşanların büyük bir kısmını meydana getiriyordu. Daha önce de 
zikrettiğimiz gibi, Yeni-il Tilrkmenleri'nin sahip olduğu büyük_ 
hayvan sürüleri ile, Osmanlı İmparatorluğu•nun bazı bölgeleri 
için bu·huaüsda duyulan ihtiyaçları gidermesi4 , 955(1548) ve 
991(1583) t§rihli kanün-nfünelerde-ağnam resmi vermekle mükellef 
tutulınaları5 ,· iktia§di hüviyetlerinin hayvancılı·k oldµğunu gös

terdiği gibi, 1040(1630-31) ve 1051(1641-42) t§rihlerindeki ağnam 
~---------------~---
1- Bk.a. 318-320. 
2- BA,TD,nr.604,a.3. 
3- BA,~,nr.262,s.J-4;BA,!Q,nr.604,s. 2 • 

4- Bk.a. 156-158. 
5- BA,TD,nr.262,s.3;BA,.TI2,,nr.604,a. 2• 



reami mukataaaının, bennAk bad-i h A . • eva, arüeiyye ve yave resm-
ıeri mukataası ile birlikde çok yilk .k 1 6 A 7 ae o maaı, keza 1040(1630 
-Jl)'da l.502 •274, l051(1641-42)'de 663.3128 ve perakende bir 
h§lde bulunanların l054(1644)'de 162.3299 adet koyuna ~lik 
bulunması, hayvancılığın iktie§d! hayatlarında bUytik önem ta
şıdığını göstermektedir. Bu arada, 955(1548) ile 991(1583) ta
rihlerinde ağn§m resmi verdiği görillen10 ve 1051(1641-42)'de top
lam 55.272 adet koyunu olan köy ahalisi de11 , ~aza d§hilindeki' 
konar-göçer cemaatler kadar olmamakla beraber, hı:tyvaz;ıcılıkla 
uğraşmaktaydı. Koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlar ile,hayvan
lardan elde edilen hayvan UrUnleri, Yeni-il nahiyesine bağlı 
Kangallu köyünde kurulan p~zarda ve konar-göçer cem§atlerin yay
lak mahallerinde kurulan pazarlarda alınıp sat:ı.,lınaktaydı12 • 

Yeni-il kaz§sında iktisadi hayatın esasını meydana getiren 
ziraat ve hayvancılığın yanı sıra, kaza dahilindeki köylerde, 
küçük çapta· da olsa boya-htine gibi bözı sınai te 'sislerin rnevout 
olduğu, Yeni-il •·e ait tapu-tahrir ve Maliyeden Müdevver Defter
ler' deki kayıtlardan anlaşılmaktad~r. Mesel§ Yeni-il kaz§eına 
bağlı Yeni-il n§hiyesi köylerinden Kangallu'da bulunan ve 955 
(1548) tarihinde 600 akça vergi Msılına m§lik olan boya-Mna13 , 
1040(1630-Jl)'da Kangallu köyilnde sakin Melkiln adlı şahsa 2400 
akçal4, 1051(1641-42)'de Karanlık-ı MUsltimGnan köyün.Un boya-Mn~-

--------------------
6- Bk.s. 298. 
7- BA,MAD,nr.14679. Koyun sayıları tarafımızdan toplanarak ve-

rildiği için, defterlerin.: . .aanife numaralarını vermek imk§n 

hasılı olamamıştır. 

8- BA,~,nr.-6159. 
'9- BA,MAD,nr.6159. 
10- BA,!!2,nr.262,s.J;BA,1!2,nr•~o4,s. 2• 
11- BA,MAD,nr.6159. 6 12- BA,TD,nr.262,s.5-6;BA,!Q,nr.G04,s• • 

13- BA,TD,nr.262,s.B-9. 
14- BA,~D,nr.14679,s.140. 
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siyle birlikde, ~ürün köyünde a§kin G .. k i 1 li1 ~ 
6 15 o s m zımmıye 500 

akça ve lOGJ(l652-53)'d~ Yine Karanlık-ı_Müalilmanan köyUnUn 
bo~a-han~~~yle birlikde a.ooo akça mukabilinde mukataaya veril
digi gibi , Mancılık köyünde bulunan boya-hane ise, 1040(1630 
-Jl)'da Gürün köyünde a§kin Ali Bey'e 1100 akça17 , 1051(1641-

42)'de 1200 akça
18 

ve l063(1652-53) 1 de de 1500· akça mukabilinde 
mukataaya verilmişt119 • Diğer taraftan Tonus nahiyesine bağlı 
Gaziler-Mağarası ve Ulaş köylerinde, 1040(1630-31) tarihinde bi
rer boya-hane olduğu ve bu boya-hanelerin mukataa usuliyle ida
re olunduğu belirtilmesine rağmen, bunların mezkur t§rihde ne 
kadar akça mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmemiştir20 • 
Gazfler-Mağarası'ndaki boya-hanenin 1051(1641-42) ve 1063(1652 
-53) tarihlerinde 1.000 akça21 , Ulaş'daki boya-hanenin de, 
1051(1641-42) ile 1063(1652-53) tarihlerinde yine ı.ooo akça 
mukabilinde mukataaya verildiği görülmektedir22 • Aşudi nahiye
sine bağlı Ağça-Kal'a köyündeki boya-hanenin 1040(1630-31) tari
hinde mukataa usuliyle idare olunduğu kayqedilmesine ve ne ka
dar akça mukabilinde mukataaya, verildiği belirtilmemesine rağ
ınen23, 1063(1652-53)'de 1.000 akça mukabilinde mukataaya24 ; 
Gürün nahiyesine baglı Gürün köyündeki boya-hanenin ise,1040 , 
(1630-3l)'da Gürün köyünde sakin Malkoç adlı şahsa 12.000 ak

ça25, l063(165~-53)'de 16.000 akça mukabilinde mukataaya veril-

diği anlaşılmaktadır26 • 
----~---------------

-15- BA,MAD,nr.6159,s.147. 
16- BA MAD nr.6159,s.215. ,_, 
17- BA,MAD,nr.14679,s.140. 
18- BA MAD nr.6159,s.147. ,_, 
19- BA,MAD,nr.6159,s.215. 
20- BA,rtAD,nr.14679,s.140. 
21- BA,I!AD,nr.6159,s.147,221. 
22- BA ~ nr.6159,s.147,221 · ,_, 
23- BA MAD nr:14679,s.140. ,_, 
24- BA MAD nr.6159,s.231. ,_, 
25- BA.,MAD,nr.14679,s.140. 

· 26- BA,rnAD,nr.6159,s.241. 
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B) VERUİLER 

Osmanlı vergi sis te!riine göre vergiler, rUsum-ı şer' iyye 
(şer' ı ve·rgiler: a' şar, cizye, haraç v. s. ) ve rüaiiın-ı örfiyye 

(örfi vergiler: çift resmi~ iapençe, bennak resmi, artla resmi, 
cürüm ve cinayet resmi v.a.) olmak üzere iki büyük bölüme ay

rılmakda idi. Yeni-il'e §it 955(1548) 27 ve 991(1583) 28 tarihli 

tapu-tahrir defterlerinin başına konmuş olan kanu.n-namelerde, 
yerleşik ah§liden ve konar-göçer cemaatlerden, tarım ürünlerin
den ve tic§ri mallardan alınan vergilerin esasları ile mikdarla
rı kaydedildiğinden, bu kanfuı-nfüneıere dayanarak, reayadan, ta
rım ürünlerinden ve ticari mallardan alınan vergiler aşağıda 
gösterilmiştir. Bu arada yine Yeni-il'e ait 1040(1630-31)29 

ve 1051(1641-42) ile 1063(1652-53)30 tarihlerini muhtevi Mali
yeden Müdevver Defterler'de ise, yerleşik ahalinin ve konar-gö

çer cem§atlerin vermekle mükellef olduğu vergilerin mukataaya 
verilmesinden dolayı, vergilerin mukataa bedellerinin her vergi 
içinde verilmesi uygun görUlmilştlir. 

ı- Yerleşik ahaliden ve konar-göçer cemaatlerden 
alınan vergiler: 

A 6 ı 1 r e s m i Koyuna malik olan reayanın koyun-

bi stirü tabir edilir ve her larının sayısı JOO olduğu zaınan r Jl 
1" olarak bir mikdar vergi alınırdı • sürüden "Ağı 1 re s m 

·· Yeni-il' de bu resm, yerli 955(1548) tarihli ~anün-nameye gore, 
11 

v "R e 8 m - i y a t a k adı al tın-ve yörük kışladıgı takdirde, .32 
. t '1-h§lden bir koyun alınmaktaydı • da her sürüden mutavassı u 
----------------~---
27- BA,TD,nr.262 • 

. -
28- BA,TD,nr.604. 
29- BA,r.llD,nr;14679-- ;• 

30- .BA,~,nr.6159. . ... ba ına 5 akça olduğu gibi,bazan bunun 
31- :~u resmin mikdarı,suru ş ildi~i de olurdu(C.Orhonlu, 

veya bir kuzu ver 
yerine bir koyun . il 

6 22_23 ;Neşet çağatay,Osmanlı Im-
Aşıretleri iskan teşebbtis ' • 1 resimler,DTGFD,V - - ~a alınan verg ve 
paratorlu~u•nda re§ya an 



Ağ n § m re s m i(Ad ti v 

. .. .. e - agnam, Koyun resmi): 955 ( 1548) 
tarihınde yorukde ve yerlüde kuz 1 k . 

. . . , u u oyun kuzusu ıle bir sayı-
lıp ikı koyuna bır akça alındığı belirtilen'buvergil.ni~, yörüğUn 
koyunu kırılıp hiç kalmadığı vey§h t d v ~ , u a agnam resmi, caba resmi 
mikdôrınca olduğu zam;~• bu gibilerden s§dece caba resminin alına-
cağı zikredilmektedir • 991(1583) tarihinde ise, yine yörük ve 
yerlüde, kuzulu koyun kuzusu ile beraber sayılıp, iki koyuna bir 

akça olarak ~i~. ayı evve:inde alınan ağnam resminin, yörüğün 
I 

l/ 
koyunu kırılıp hıç kalınadıgı, veyahut da ağnam resmi, caba resmil'-\ 
mikdarında yani yörüğün koyunu 26 adetden fazla olmadığı zaman- ✓-
larda, bu duruma "Kara" adının verildiği, kara resmi olarak 
on üçer akça alındığı ve buna mukabil koyun-ıreşmi adı altında 
hiç bir resmin alınmadığı kıJydedilmektedir34 • 

1040(1630-31) tarihinde konar-göçer cemaatlerin teşkil et
tiği Yilzde-Pare-i Sagir n~hiyesi a~n§ın resminin, bir senelik bede
linin, bad-i hev§, arus, YE!va ve bennak resınlerinin bir senelik 
bedeliyle birlikde 250. 000 akça ınukebilinde; Yü,zde-Pare-1 Kebir 
nahiyesi ağnam resminin, bir .semlik bedelinin yine bad-i heva, 
arus, yava ve bennak resmlerinin bir senelik bedeliyle birlikde 
300.000 akç~ mukabilinde mukataayu v~rildi~i kaydedildi~i gib135 , 
Yeni-il kazasının lnuhtelif bölgelerinde bulunan cemaatlerin ağn.§m 
resminin de, yaylak resminin bedel~yle birlikde bir seneliğine 
78.176, 5 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği anlaşılmak-, 

tadır358 • 
1051(1641-42) tarihinde ise, konar-göçer cemaatlerin teş-

kil ettiği şark-Pare-i Kebir ve Sagir nahiyesi ağnam resminin, 
bir senelik bedelinin, bennak, bad-i heva, arus ve yava resmleri
nin bir sanelik bedeliyle beraber 6000 riyal guruş m~kabilinde; 
Ekinöi n§hiyesi a~n§ın resminin bir senelik-bedelinin, mer'a,çift, 
dönüm,bad-ii hev§, arus ve yava 'resmlerinin bir senelik bed~liyle 
birlikde 3500 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği anla-

36 ~ılmaktadıı· • · -~-----------------
33- BA,TD,nr.262,s.J. 
34- BA,TD,nr.604,s.2. 
35- BAM.AD nr 14679,s.138. ,.!..._, • b deli tarafımızdan toplanarak ve-
35a BA,MAD,nr.14679• Mukataa e vermek mUmkün olamamıştır. 

rildiğinden, sahife ;numaralarını 

36- BA MAD nr.6159,s.96. ,_, . 



Ar Q s r o s m i(Gerd k 
ya dul kadın(seyyibe} evle e resnıi, Gelin resmi): Bir kız ve-
başka' tim§r s§hibine ve nirken, ksd~ya ve.rilen niktlh resminden 

. ya sancak-bayına verilen resimdir37 955 
(1548) t§rıhinde Yeni-il'd k • 

V • • e, ızdan 60 va avretden 30 akça alın-
dıgı belırtılen bu resmin d ık 

V , u adın evlenirken gerdek resmini, 
evleudigi sırada bulunduğu yerin toprak s§hibinin aldığı ve yö-
rilk, mek§nsız y§ni d§imi bir yerde a d v d k urma ıgın an, ız olsun, dul 
olsun, kadının veya kızın babasının kayıtlı bulunduğu toprak sa-
hibinin aldığı kaydedilmektedir38 • 991(1583) t§rihinde ise, Rum 
vilayetinde carı olan arüs resminin burada da muteber olduğu 
zikredilmektedir39. 

~u arada, Yeni-il'in mukataa usüliyle idare olunduğu za
manlarda, belli bir merkezi olmaksızın muayyen bölgelerde konar 
-göçer cemaatlerd~n teşkil olunan n§hiyeler 1ıa40 , yine belli bir 
merkezi olınak~'ızın meskun yerlerden teşkil edilen nahiyelerın41 , 
ayrı E:ıyrı mukataaya verildiği görülmektedir. Bu cUmleden olarak,-
1040(1630-Jl) tarihinde Kara-MtirsellU nahiyesi arus resminin bir 
senelik bedelinin, bad-i heva, ıner'a ve yava resmlerinin bir sene
lik bedeliyle birlikd~, Ayıntab'da sakin Dergah-ı ali sipahile
rinden Veli Bey'e 500 esedi guruş mukabilinde; Ekinci nahiyesi 
arüs resminin dokuz aylık bedelinin, bad-i heva ve ya~a resmle
rinin dokuz ~ylık bedeliyle birlikde, Dergah-ı ali sipahilerin
den Mustafa Bey' e 45.000 akça mukabilinde; Per§kende-1 Kebir ve,· 
Sagir nahiyesi arus resminin dokuz aylık bedelinin, bad-i heva 
ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Ayıntab'da 
sakin Dergah-ı §li sipahisi Mustafa Bey'e 80.000 akça mukabilin
der Ağça-K<.>yunlu nahiyesi arüs resminin dokuz aylık bedelinin, 
bad-i hev§ ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle- birlikde, 

Haleb'de s§kin Dergah-ı ali sip§hisi Hasan Ağa•ya 52.000 akça 

-~------------------
37- Neşet Çağatay, Aynı makale,s.506. 

)8- BA,TD,nr.262,s.5. 
39- BA,~ 1 nr.604,s.J. 
40- Bu n§hiyeler hakkında bk.s. 156 • 

d bk.s. 27-JJ. 
· 41- Bu nahiyeler hakkın 8 



ve aynı nahiyenin diğer bir k 
li b§d-i hava ile yav ısınının Uç aylık anla resmi bede-
35,000 akça mukabili da re~~lerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 

• ne; Begdili n§hi i 
aylık bedelinin, bad-i heva yas arOa.resminin dokuz 

ve yave resmlerinin dokuz atlık be-
deliyle birlikde, Birecik kaaab d ~ . asına a~kin Dergah-ı §11 yeni-
çerisi SUleyman Beşe•ye 51 200 . • akça mukabilinde; HorbendelU na-
hiyesi arüa resminin dokuz aylık b d l"ni ~ . e e ı n, b~d-i hev§ ve yava 
resmlerınin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Ayıntab'da s§kin 

Ahmed Subaşı'ya 54.000 akça mukabilinde; Perakende-1 Cedit na
hiyesi arüs resminin dokuz aylık bedelinin, bad-i hava ve yava 
resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Mehmed-Bayıroılı'de 
s§kin sipahi Mehmed Bey'e 14.000 akça mukabilinde; Ytizde-P§re-1 
Sagir nahiyesi arOs resminin bir senelik bedelinin, bad-1 hev8, 
yava, ağnam ve bennak reamlerinin bir senelik bedeliyle birlik
de 250.000 akça mukabilinde; Yüzde-Pare-i Kebir nahiyesi erile 
resminin bir senelik bedelinin·, ağn§m, bennlik, bad-i hev8 ve 
yave resmlerinin bir senelik bedeliyle birlikde 300.000 akça mu
kabilinde; Bozok nahiyesi arfts resminin Uç aylık bedelinin,b6d~i 
hava ve yava resmlerinin üç aylık bedeliyle birlikde 35.000 akoa 
mukabilinde;Mancınık n§hiyesi arfts resminin Uç aylık bedelinin, 
bftd-i hava ~e yave resmlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 
J0.600 akça mukabilinde; Aşudi n§hiyeai arüs resminin dokuz ay
lık bedelinin, b§d-i hav§ ve yave resmlerinin dokuz aylık bede-' 
liyle birlikde, Hüseyin Bey ve Mea'ud Çavuş-zade Osman Bey•e 
12.500 akça ve aynı nllhiyenin diğer bir kısmının üç aylık arfts 
resmi bedelinin, b§d-i hava, yave ve deştibani resmlerinia Uç 
aylık bedeliyle birlikdel2000 akça mukabilinde;Yeni-il nahiyesi 
arüs resminin dokuz aylık bedelinin, bad-i hev§ ve yave resınle
'rinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Hamza Çavuş ve Billi Çele-
bi•ye 12 •200 ):ikça· mukabilinde; Gürün nBhiyeei artla reeıninin bir 

. . b~d 1 heva yava ve deştibani resmlerinin bir 
senelık bedelınin, ~ - ' 

· bi likde Sazcığaz köyünde sakin Dergah-ı ali 
senelik bedeliyle r , 

, · . ·· l2 ooo akça mukabilinde;Tonus nahiyesi arüs 
sıp§hisı Omer Bey'e • 

b d 
linin bad-i hev§ ve yava reamlerinin 

resminin dokuz aylık e 0 
' 



dokuz aylık bedeliyle bi l'k 
6.000 

r ı de, Dergah-ı-ali sipahisi HUseyin 
Bet'e akça, nahiyeni a•V 

b d ı . i b§ n ıger bir kısmının Uç aylık arfts 
resmi e e ın n, d-i hev§ . , yave ve deştibanİ resmlerinin üç 
aylık be~elıyle_birlikde 35.000 akça •e diğer bir kısmının Uç 
aylık arus resını bedelinin de badi h ~ , - ev~ ve ·yava resmlerinin 

··uç aylık bedeliyle birlikde 450 esedi guruş mukabilinde mukataa
ya verildiği görülmektedir1 2 

Yine bu arada, 1051(1641-42) tarihinde Şark-Pare-i Kebir". 
ve S~gı.r ~ahiyesi arüs resminin bir senelik bedelinin, ağn§m, 

· bennak, bad-i hav§ ve yava resmlerinin bir senelik bedeliyle bir
likde 6.000 riyal guruş mukabilinde; Elcinci n§hiyesi arils resmi
nin dokuz aylık bedelinin, ağnam, mer'a, çift, dönüm,.b§d-i hava 
ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 3500 riy§l 
guruş mukabilinde;Ağça-Koyunlu nahiyesinin bir kısmının dokuz 
aylık arüs resmi bedelinin, b§d-i hev§, yava resmleriyle birlik
de 1.000 riyal guruş ve nahiyenin diğer bir kısmının dokuz aylık 
arus resmi bedelinin, bad-1 hev§ ve yave resmlerinin dokuz ay
lık bedeliyle birlikde 500 r: yal guruş mukabilinde; Horbendelü 
n§hiyesi arüs resminin dokuzıaylık bedelinin, b§d-i heva ve yave 
resmlerinin dokuz a)"lık bede:i.iyle birlikde 800 riyal guruş muka
bilinde; Perakende-i Kebır nfühiyesi art1s resminin dokuz aylık 

1 

bedelinin, b§d-i hev§ ve yav~ resmlerinin dokuz aylık bedeliyle 
birlikde 500 riyal gu.c-uş mukıı'bilinde; :Perakende-i Sag'ır nahiyesi 
arfis resminin dokuz aJlık·betelinin, b§d-i heva ve yave resmla
rinir\ dok~z Etylık bedeliyle birlikde 500 riy§l guruş mukabilin
de; ı•erllkende-i Cedit nahiyesi arO.s resminin dokuz aylık bedeli
nin, bad-i heva ve yava resmlerinin dokuz aylık· bedeliyle bir
likde 200 riyal guruş mukabilinde;Mancınık nahiyesi arus resmi-

n,.; ·· l k b d 1· ı·n bad-i heva, deştibani ve yave resmleri
.ı.n uç ay ı e e ın , · . . v 

nin üç aylık bedeliyle birlikde 500 riyal guruş mukabılınde;Beg-

d ·ı· ~ . ~ mı·nin dokuz aylık bedelinin, bad-i hev§ 
ı ı n~hiyesi arus res 

V i d kuz aylık bed·eliyle birlikde 500 riy§l gu-
e yava resmlerin n ° A 

Mu llü n§hiyesi arus resminin bir senelik 
ruş mukabilinde; Kara- rse 

42- B.A,ffi.!Q,nr.14679,s.136-140. 



bedelinin, mer•~, b§d-i hev§ ve y 
1 ava resm erinin bir senelik 

bedeliyle birlikde 500 riyal guruş rn k bili d ~ · . . .. u a n e; Bozok nuhiyesi 
arüs re~mıni~ uç aylık bedelinin, bad-i he~a, yava ve daştiban1 
resmlerınin Uç aylık bedeliyle birlikde 440 riyal guru~ mukabi
linde; Gürün n§hiyeai aras resminin bir senelik bedelinin,b4d-1 
hava, yava ve deştibani resmlerinin bir senelik bedeliyle bi~-
likde 150 riyal guruş mukabilinde; Yeni-il nahiyesinin bir kıs
mının dokuz aylık arus resmi bedelinin, b§d-i hava ve yava rea~

lerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 150 riyal guruş ve nahi
yenin diğer bir k~smının üç aylık arfis resmi bedelinin, bad-i 
hava ve yava resmlerinin üç aylık bedeliyle birlikde 300 riy41 
guruş mukabilinde; Aşudi nahiyesinin bir kısmının dokuz aylık 
arOs resmi bedelinin, bad-i hava ve yava resmlerinin dokuz aylık 
bedeliyle birlikde 150 riyal guruş ve nahiyenin diğer bir kısmı
nın üç aylık arO.s. resmi bedelinin, bad-i hav§, yava ve deşti bent ,. 
resmlerinin üç aylık bed~.l;iyla·.:..birlikde 150 riyal guruş mukabi-
linde; Tonua nahiyesinin bir kısmının dokuz aylık arCls resmi 
bedelinin b§d-i hev§ ve yava reamlerinin dokuz aylık bedeliyle . , 
birlikde 75 riy§l guruş ve nahiyenin bir kısmının Uç aylık arO.s 
resmi _bedelinin iae, '1>ad-i heva, yava ve deşti bani resmlerinin 
üç aylık bedeliyle birlikda 500 riyal guruş mukabilinde mukataa-

ya verildiğ~ anlaşılmaktadır13 

A 8 il§ b r 0 a m i(Değirmen ~esrni~: Su ile veya yel• 
ile dönen un değirmenleriyle, zeytin yagı degirınenlerinden, muh
telif yerlerde ,ve muhtelif zamanlarda, başk~ başka mikderlarla 

d ı idir44 955(1548) tarihli-Yşni-il kanun-nftme-a a ınan bir verg • 
..... d b mi harman vaktinde alındığı ve bir k_öyda sonra-

sın e, u res n, . 
· v • ıacak olursa, bunun öştirtinUn ve rilatlrnunun 
dan,degirınen h~dıs o d'l ektedir45. 991(1583) tarihli Yani-il 
vakfa §it oldugu zikre ı m 

Y i -il bölgesinde kış·aylarının çok şiddet-
kan(ı.n-n§meainde ise, en v 1 
ıı. .. .. .. ların üç dört ay don oldugu, yaz ay a-

geçmesinden oturu, au 
------,-------------~------
lt 3- BA, MAD , nr • 615 9 , a • 9 6-98 • 

4r4_ Ne.ş~ Çağatay, Aynı makale, s • 503. 

1t 5- BA , T D , nr. 2 62 , s • 5 • 



rında değirmenleri çalıştıracak. suların 
ğirmenlerin çalış~dıRı b§ _ az olmasından, b§zı de-

' zı degirmenlerin i 1 
de bulunmasından dolayı .. .. se yay ak mahalli~-

' yoruk taifesinin y 1 v 11 . · 
den sonra boş kaldıgv b ay aga ge P gıtmesin-

ı, u bakımdan bir k d v. 

müdd hubtl.bat resmi il d - . . ço egırmenden alınan 1 
e egıruıe_nlere yüzer akça kıymet konulma-

sının ve tereke bahası adı altı d ·· v. na uçer altın resm alınmasının 
re§y§nın degırmenlerinden f ' . eragat etmesine sebep oldu~u belir-
tilmekde ve bu durumu önlemek için de, değirmenlerden Anadolu'-' 
nun b§zı_ye:'lerinne bulunan değirmenlere kıy§sla, ayda beşer . 
akça yanı bır sene çalışanından altmış ve altı ay çalışanından 
otuz akça alınmasının kararlaştırıldığı kaydedilmektedir4fı. 

1 e v § re s m i(Cürm ve cinayet resmi):Halkın B § d - i l 

işledi~i cin§yet ye suçlardan alınan bir vergidir. 955(1548) t§
rihli Yeni-il'' kanun-namesinde, haksız yere adam öldüren kimse
lerde_n 300, birinin başını yaran, dişini çıkaran veyahut da 
şuç aletlerinden biriyle yaralay~n kimselerden 100 akça alındığı 
belirtilen bu resınin47 , 991(1583) tarihli kanını-namede, metna
lik-i ınahrusede cinay~t ve suç resmi olarak müslilınandan alına
nın nısfı kadar kefereden alırunası kanftn iken, bunlardan müslü
ınandan alınan kadar, belki de müdafaaya kadir olamadıkları için 
d~ha fazla ilındı~ı ve bu bakımdan kefere taifesinin ~uz§yıka 
bey(ln ettiği belirtilmekde ve kefere t§ifesine yapılan haksız-.' 
lığın giderilmesi için, memalik-i ınahrusede cari olan resmin 
burada da icra olunmaya başladığı zikredilmektedir

48
• 

Yeni-il'in mukataa usftliyle idare_olunduğu 1040(1630-31) 
t§-x:i.hinde Kara-Itürsellü n§hiyesi b§d-i heva resminin bir sene
_lik bedeli, arUs, mer'a ve yava resmlerinin bir senelik bedeliy
le birlikde, Ayıntab'da s8kin Derg8h-ı §li sip8hisi Veli Bey•e 
500 eaedi guruş ınuktıbilinde; Ekinci nllhiyes~ bBd-1 hev!l resmi
nin dokuz aylık bedelinin, arUa-va y8va resmlerinin dokuz ay
lık bedeliyle birlikde, Derg§h-ı §li sip§hisi Mustafa Bey•e 
45.000 akça mukabilinde; per8kende-i Kebir ve Sagir nBhiyesi. 

-----------------~--
46- BA.,TD,nr. 604, s .1-2 • 

47- BA,TI2,,nr.262,s.6. 
48- BA,TD,nr.604,s.3-4• - . 



b§d-i hev§ resminin dokuz aylık b d lini . . e e n, arüs ve yava resm-
ıerının dokuz aylık bedeliyle.bı·rlikd A e, yıntab'da sBkin Der-
gah-ı §li sipahisi Mustafa Bey•e 80.000 akça mukabilinde; Ağça 
-Koyunlu nahiyesi bad-i hav§ resminin dokuz aylık bedelinin, 
arus v~ yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde,Haleb'
de sakın Derg§h-ı alt sipahisi Hasan Ağa•ya 52.000 akça ve aynı 
n§hiyenin diğer bir kısmının Uç aylık btld-1 heva resmi bedeli
nin, arus ve yava reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde.35.090 
akça mukabilinde; Beğdili n§hiyeai b&d-i hava resminin dokuz at
lık bedelinin, a s ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle 
birlikde, Birecik kasabasında sakin Dergdh-ı §lt yeniçerisi 
Süleyman Beşe'ye 51.200 akça mukabilinde; HorbendelU n§hiyesi 
bad-i hava resminin dokuz aylık bedelinin, arfta ve yava resmle
rinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Ayıntab'da sakin Ahmed 
Subaşı•ya 54.000 akça mukabilinde; Per§kende-i Cedit nahiyesi 
b§d-i hev§ resminin dokuz aylık bedelinin, arus ve yave resmle
rinin dokuz ayl~k bedeliyle birlikde, Mehmed-Bayırcılı'da·s§kin 
sip§hi Bayram Bey•e 14.000 akça mukabı'linde; Yilzde-P§re-i Sagir 
n§hiyesi b§d-1 hev§ resminin bir senelik bedelinin, ağn§m, ben-

- n§k, arfia ve yava resmlerinin bir seneli~ bedeliyle birlikde · 
250.000 akça ,ı;nukabilinde; Yilzde-P§re-i Kebir n§hiyesi bad-1 he
v§ resminin bir senelik bedelinin, ağnam, benn§k, arO.s ve yava 

reamlerinin bir senelik bedeliyle birlikde 300.000 akça mukabi-' 
, linde; Bozok nahiyesi b§d-i hev§ resminin üç aylık bedelinin, 

arüs ve yava resmlerinin ilç'afııt bedeliyle birlikde 35.000 ak
ça mukabilinde; Mancınık n§hiyesi bad-i hava resminin Uç a_ylık 
bedelinin, arüs ve yava reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlik
de J0.600 ak~a mukabilinde; Aşudi nahiyesi bad-i hey§.resminin 
~okuz aylık bedelinin, arfia ve yave resmlerinin dokuz aylık be~ 

deliyle birlikde Hilseyin ve Mes'ud Çavuş-z§de Osman Bey'e 
ı2.5oo ve aynı n;hiyenin diğer bir kısmının Uç aylık ~§d-i hav§ 

o. Y
ave ve deştibani resmlerinin Uç aylık 

resmi bedelinin", ar s, . . 
bedeliyle birlikde 12.000 akça mukabilinde; Yeni-il n§hiyesi 
b§d-i hev§ resminin dokuz aylık bedelinin, arOs ve yave resmle-

. b d liyle birlikde, Hamza Çavuş ve B§li Çele-
rınin dokuz aylık e e 



bi'ye 12.200 akça ve aynı n§hi- . v 
yenın diger bir kısı u ık 

_ b§d-i hev§ resmi bedelinin m nın ç ay ı 
'yave ve deştibant resmlerinin u 

aylık bedeliyle birlikde 24 OOO k · ç 
i b§d 1 h § • aça mukabilinde; GUriln n§hiye-

s - ev rasm~nin bir yıllık bedelinin, artla' yave ve , , 
deştibani resmlerinin bir senelik b d 1 v ' e e iyle birlikde, Sazcıgaz 
köyUnde s§kin Derg§h-ı Ali sip§hi 1 o·· B · s mer ey•e 12.000 akça mu-
kabilinde· Tonua n6hiyeai b§d i ' - hava resminin dokuz aylık bede-
linin, arfts ve yava reamlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde,. 
Dergah-ı §11 sipahisi Hüseyin Bey'e 6.ooo akça, n§hiyenin diğer• 
bir kısmının 4ç aylık b§d-i hev§ resmi bedelinin, arüs, yave 
ve deştibanı resmlerinin üç aylık bedeliyle birlikde 35.000 ak
ça ve.diğer bir kısmının üç aylık bad-i hav~ resmi bedelipin de 

· arüs ve yava reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 450 esedi 
guruş mukabilinde mukataaya verildiği kaydedilmektedir49. 

Kez§, 1051(1641~42) t§rihinde Şark-Pere-1 Kebir ve Sagir 
n§hiyeai bad-i hev§ resminin bir senelik bedelinin, ağnam~ 
benn§k, arfis ·ve yava resmlerinin bir aenilik bedeliyle· birlikde 
6,000 riy§l guruş mukabilinde; Ekinci nahiyesi b8d-1 heva·rea
minin dokuz aylık bedelinin, ağnam, mer'a, çift, dönüm, arCla 

ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 3500 riy§l 
guruş mukabilinde; Ağça-Koyunlu nahiyesinin bir kısmını~ dokuz 

ayıık bad-i hev§ resmi bedelinin, arüa ve yave resmlerinin do
kuz aylık bedeliyle birlikde ı.ooo riy§l guruş ve nehiyenin di-, 
ğer bir kısmının dokuz aylık b§d-i hav§ resmi bedelinin, ar1ls 
ve yave resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 500 riy§l gu
ruş mukabilinde; HorbendelU nahiyesi bad-1 hav§ resminin dokuz 
aylık bedelinin, arus ve yave resmlerinin dokuz aylı~. bedeliy
le birlikde 800 riy§l guruş mukabilinde; Perakende-~ Kebir na-_ 
hiyesi b§d-i hava resminin dokuz aylık bedelinin, arıla ve yave 

. resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 500 riyal guruş muka
bilinde; Perakende-1 sagir nahiyesi b§d-i hava resminin dokuz 
aylık bedelinin, arüe ve yave resmlerinin dokuz-aylı~ bedeliyle 
birlikde 500 riy§l gu~uş mukabilinde; Perakende-1 Cedit nehi-

49- BA,!!Q,nr.14679,e,136-140, 



yeai b§d-i heva resminin dokuz a•lık bede1··1n1 -~ 
. 

1 
# n, a~us ve yava 

resmlerinin d~kuz aylık bedeliyle birlikde •200 riyal guruş mu-
kab~l~nde; Begdili nahiyesi bad-1 hava resminin dokuz aylık be
delının, arfis_ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlik~ 
de 500 riyal guruş mukabilinde; Kara-MUrsellU nfthiyeei bad-1 
hev§ resminin bir senelik bedelinin, mer•a, erlls ve yave resm
lerinin bir senelik bedeliyle ·birlikde 500 riydl guruş mukabi-

. · ıinde i Bozok n!Hıiyesi b§d-1 hava resminin Uç aylık bedelinin, 1 

aras, yave ve deştib§ni reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 
440 riyal guruş mukabilinde; Mancınık nahiyesi bad-i heva res
minin Uç aylık bedelinin, arüs, deştibani ve yave resmlerinin 
üç aylık bedeliyle birlikde 500 riy§l guruş mukabilinde; durun 
n§hiyesi bad-i hev§ resminin bir senelik bedelinin, artla, yave 

ve deştib§ni resmlerinin bir senelik bedeliyle birlikde 150 
riyal guruş m~kabilinde, Yeni-il nahiyesinin·bir kısmının dokuz 
aylık bad-i p.ıev§ resmi bedelinin, arüa ve yave resmlerinin dokuz 
aylık bedeliyle birlikde 150 riy§l guruş ve n8hiyenin diğer bir_ 

kıam~ın Uç aylık bftd-i hev§ resmi bedelinin, arfts ve yava ream-
, lerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 300 riyal guruş mukabilinde, 
Aşudi nahiyesinin bir kısmının dokuz aylık bftd-1 hev8 resmi be
delinin, arfts ve yava~ reamlerinin dokuz aylık bedeliyle birlik
de 150 riyal guruş ve nahiyenin diğer bir kısmının Uç aylık 
b§d-1 hev§ resmi bedelinin, arils, yava ve deştib§nt reamlerinin 
Uç aylık bedeliyle birlikde 150 riyal guruş mukabilinde; Tonus. 
n§hiyesinin bir kısmının dokuz aylık b§d-1 hava resmi bedelinin, 
arus va yave resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 75 
riy~l guruş ve n.§hiyenin diğer bir kısm~nın Uç aylık b@d-i hev& 
~eami bedelinin ise, arOs, yava ve deştib§n1 resmlerinin Uç ay
lık -bedeliyle birlikde 500 riyal guruş mukabilinde mukataaya 

verildi~i gBrillme~tedir
50

• 

r 
8 8 

mi : Benn§k, genel olarak elinde 
B e n n a k l k di 

arAzisi oymayan, fakat kar u kis>e a r, 
tam yahut nim çift ~ 

~---------~---------
50- BA,MAD,nr.6159,s.96-98 • 



evli ayrı bir yerde yah t b b 51 ' . u e asının yanında oturan kimsedir • 
955(1548 ) va 99l(l58)) t8rihli Yeni-il kantln-n§melerinde, 
"E k i n 1 U - B e n n § k" ve "C a b B ,,.. k" ı k a - en na o ara 
tefrik edilen benn§klerden, bir mikd§r yer tasarruf eden reaya-
ya EkinlU-Benn§k, hiç yeri olmayan re@y§ya da Caba-Bennftk ismi
nin verildiği, Ekinlil-Benn§k resminin 18 ve Caba-Bennak resminin 
13 akça olarak alındığı kaydedilmiştir52 • 

Yeni-il'in mukataa uaftliyle idare olunduğu 1040(1630-31) · 
tarihinde, koner-gö9er aşiretlerin teşkil ettiği YUzde-P8re-1 
Sagir nahiyesi benn§k resminin bir senelik bedelinin, bad-i · 
bava, arfta, yava ve ağnam reaınlerinin bir sene

1
lik bedeliyle bir

likde 250.000 akça ve YUzde-P§re-1 Kebir nahiyesi bennak resmi
nin bir senelik bedelini~; ağnam., bad-i hava, anla ve yava 
resmlerinin bir senelik bedeliyle birlikde 300.000 akça muka
bilinde mukataaya verildi~i belirtildiği gib153 , 1051(1641-42) 
tarihinde yine konar-göçer aşiretlerin teşkil ettiği Şark-Pftre-1 

, Kebir ve Sagir n§hiyesi bennak resminin ise, ağnam, bftd-1 havi, 
arüs ve yave reamlerinin bir senelik bedeliyle birlikde, 6000 
riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği zikredilmektedi~54 • 

cizye resmi: Büluğa ermiş gayr-i müalim erkek-
- - 55 

den alınan ve şahıs başına vaz' edilen bir vergidir • 955 
(1548) t§rihli kanfuı-n§ınede, Yeni-il'de sakin olan her kefere
den 25 er akça alındığı belirtilen bu resm1n56 , 991(1583) t8-
rihli kanfuı-nfünede 40 ar akça alındığı kaydedilmiştir57 • · 

C' i f t resmi : Köy veya şehirde oturan islftm re8-
yanın ziraat ettiği ar§ziden yılda bir def•~ alınan-şer'i rU-. --~-----------~~-~--
51- Halil İnalcık, Osmanlılarda raiyyet rUaumu, Belleten,XXIIl 

(Ankara 1959),599t Neşet Çağatay, Aynı makale, s.491. 
52- BA,TD,nr.2i2,s.2;BA,TI2,nr•604,s.l; 
53- BA MAn nr.14679,~.ıJs. ,_, 
54- BA,~,nr.6159,s.96. 

_55- Neşet Çağatay,Aynı makale,ü~507. 

56- BA,1!1,nr.262,s.6. 
57- BA,TD,nr.604,s.5. -



aümdur. Çift, bir çiftlik genişlikde veya bunun yarısı kadar 

y§ni nim çift arazi parçasını tapu ile tasarruf eden kimsedir5~ 

955(1548) tarihli Yeni-il kanfuı-namesinde, "Hasa yerden 80 dö
nüm, orta halli yerden 100 döntim ve edna yerden 150 dönUm bi~ 
çiftlik itibelr olunur" denilmekde ve bir dönilm yerin tillen 

. ~ 

ve arzen 40 adımlık yer olduğu belirtilmektedir; kan(ln-namede, 
çift resminin, çifti olan ve bir çiftlik zemini ziraata kadir· 
bulunanlardan 57 akça ve nim çiftlik yeri olandan bunun yarısı 
kadar akçanın Mart ayında ~lındıgı, pir veya yoksul olanlar, 
ile çiftli~i elinden gidenlerden bu resmin alınmayaca~ı kayde
dilmektedir59. 991(15.83) tarihli kanun-namede i~e, yi'ne Mart 
ayında alındığı belirtilen çift resminin, bir çiftlik yerden 
55 ve nim çiftden bunun yarısı kadar akça alındığı zikredilmek
tedir60. 

Yeni-il kaz§sının mukataa usilliyle id§re olundu~u 1051 
(1641-42) tarihinde, konar-göçer aşiretlerin teşkil ettiği Ekin
ci nahiyesi çift resminin dokuz aylık bedelinin, ağnam, mer'a, 
dönüm, bad-i heva, arüs ve yava resmlerinin dokuz aylık bedeliy
le birlikde 3500 riyal guruş mukabilinde mukataaya verildiği . 

.. ··1 kt d. 61 goru me e ır • 

çift_ B O zan akçası: Re§y§. zir§at etmekde 

olduğu araziyi terk edip, başka yerlerde ziraat ettiği veya 
çiftini bozarak başka işlerle meşgul olduğu zaman, kendisinden 
"Ç i f t _ B 

O 
z a n a k ·ç a s ı" adı altında bir vergi alınır-

dı 62. Bu husfisa dair 991(1583) tarihli Yeni-il'kanfuı-namesinde. 

k d 
• . t terk edip başka yerlerde zir§at eden rea-en ı yerıni amamen , 

y§dafriki ijşür alınmasının ve çiftini bozup b~şka ·işle~le meş-
gul olanlardan Çift-Bozan akçası alınmasının orf-1 maruf oldu
., . . 8 t ttikden sonra, başka yerlerde ziraat
gu; kandı yerinı zira 8 , -~----------~--~~~~-
58- Halil İnalcık,Aynı makttla,s.SBl. 

?9- BA,TD,nr.2b2,s.2-3. 
60- BA,TD,nr.604,s.1. 
61- BA,MAD,nr.6159,s.96. 
62- Neş;ı-Çağatay, Aynı makale,a.501-502. 



çilik yapan veya kendisinin 1 ~ 
k 1 i a ' z raate elverişli yeri olmadığından 

başa yer z: ot eden kimseden tekrar öşUr ve Çift-Bozan akça-' 
sı alınmayacagı zikredilmektedir63. 

D 8 ş t b ft n i r e s m i(Kır bekçisi resmi) :Yeni.,.i!L'e ait 
955(1548 ) ve 99l(l5B3) t§rihli defterlerde, deştbSni resmi hak
kında herhangi bir kayda ruatlanılmamasına rağmen, Yeni-il'in· 
mukata.a uaüliyle idtlre olunduğu zamanlarda mukataaya verildiği' 
görülmektedir. Nitekim 1040(1630-31) tarihinde Aşudi n§hiyesi
nin bir kısmının Uç aylık deştbani resmi bedel~nin, arCis, yave 
ve bad-i hava resınlerinin üç aylık bedeliyle birlikde 12.000 
akça mukabilinde; Gürün nahiyesi deştb§ni resminin bir senelik 
bedelinin, b§d-i heva, yava ve arüs resmlerinin bir senelik 
bedeliyle birlikde, Sazcığaz köyünde sakin Derg§h-ı ali aip§
hisi Ömer Bey'e 12.000 akça mukabilinde; Tonus n§hiyeainin bir 
kısmının üç aylık deştbani resmi bedelinin de, bad-i hev§, yave 

ve arfia reamlerinin üç aylık bedeliyle birlikde 35.000 akça mu
kabilinde mukataaya verildiği belirtilmektedir64 • 

1051(1641-42) tarihinde ise, Mancınık nahiyesinin Uç ay
lık deştbani resmi bedelinin, bad-i hev§, yava ve arus resmle-

' rinin Uç aylık bedeliyle birlikde 500 riyal guruş mukabilinde; 
Bozok nahiyesinin üç aylı~ deştb§nı resmi bedelinin, bad-i hev6, 

' 1 

yava ve arüs resmlerinin·üç aylık bedeliyle birlikde 440 riyal 
guruş mukabilinde; Gürün nahiyesinin bir senelik deştbani resmi 
bedelinin, b§d-i hava, ya~a ve arüa resmlerinin bir senelik be
deliyle birlikde 150 riyal guruş mukabilinde; Aşudi nahiyesinin 
bir kısmının Uç aylık deştbanı resmi bedelinin, bad-i hev&, 
yava ve artla re smlerinin üç aylı.k bedeliyle birlikde 150 riyal 
'guruş mukabilinde ve Tonus nahiyesinin bir kısmının üç aylık 
deştb§n1 r'esmi bedelinin, bfld-i hava, yava ve arfts resmlerinin 
üç aylık bedeliyle birlikde_52~ riy81 guruş mukabilinde mukataa-

ya verildiği kaydedilmektedır • 

63- BA,~,nr.604,s.3. 
64- BA,MAD,nr.14679,s.136-140. 

65- BA,MAD,nr.6159,a.96-98. 



D ö n U m· --------.;;;...--:r..,.:::e~a~mui ( Zemin re sıni ) : "Benn§k" k 
halk, bir mikd§r ar§zi zir§at ederse b ayd olunan 

di E
v d"" .. unun için dönilm resmi ve~ 

rir • ger ~num resmi benn§k ' resminden fazla ise ı d .. u 
resmi alınırdı. Bir mikd§r yanız on m 

kiıd ı arazi zir6at eden mUcerredlerden de 
aynı şe e a ınırdı. Bunun • y_anı sıra, ttuıar· a§.hibi ;'eay&sının 
tam veya yarım çiftlik arazisini ölçer· ve fazlasından dönUm rea-
·mi alırdı. Çift veya dönüm resmi bul . .. . ag anmamış mezraada zi:r&at 
edenlerden donum resmi alınmaz fak t h ~ıu u · , a mas~ n n onda biri alı-' 
nırdı. Keza bir konar-göçer başka sancakdan gelip bir timftra yer
leşip zir§at etse, dönüm resmi vermekle mükellef tutulmuştu~6· 

Bu hususa d§ir Yeni-il'in mukataa usftliyle. idire ol~duğu 
1051(1641-42) t§rihinde, konar-göçer aşiretlerin teşkil ettiği 
Ekinci nahiyesi dönüm resminin dokuz aylık bedelinin, ağn@m, 
mer'a, çift, b§d-i hava, arüa ve yava reamlerinin dokuz aylık 
bedeliyle birlikde 3500 riyal guruş mukabilinde mukataaya veril
diği görülmektedir67. 

_İ_h_t_i ___ s ___ § ____ b ____ r ___ e ___ s __ m ........ i : Be 1 e diye va ri d §tından o 1 arak 

damga, tartı, ölçil ve pazar resmi adı altında alınan vergilerle, 
hile yapan esnafdan aiınan para cezalarına bu ad verilirdi .. İhti
a§b işlerine bakan memO.ra, "mu h t e a i b" veya "i h ti sa b 
ağa s ı(ihtisab eminiJ'denirdı. Bu zat şehirdeki her türlü ti
c§ri mu§melelere bakmak, ölçil ve tartıları kontrol etmek ve ti-. 

1 

carette hile yapanlar ile borçlarını ödemeyenleri cez§landırmak 

gibi vazifeleri ifa edera1
68

• 
Bu husO.sa a~ir 991(1583) t§rihli Y~ni-11 kanün-n§mesinde, 

Yenı-11•in Kangallu köyilnde kurulan pazarda, satılan malların 
hile ile satılması halinde, Muhtesib'in bunun hakkından gelece
ği belirtilmektedir~9 öte yandan Yeni-il'in mukataa usO.liy;t.e ida
re olunduğu 1051(1641-42) ve 1063(1652-53) t§~ihlerinde, Kangal
lu köyünde kurulan pazarın ihtiaab resmi mukataasının, bir aene
H~ine 500 ak a mukabilinde mukataaya verildiği göriiJ.ınektedir70 • -------~--~--~~~-66- C,Orhonlu,Aşiretleri iskBn teşebbiisü,s,2J,not 74, 

67- BA,~,nr.6159,s.96. 
68- İ.Miroğlu,XVI, yüzyılda Bayburt sancağı,s,156, 
69- BA,!Q,nr.604,s.6. 
70- BA,MAD ,nr. 6159, s. 1_4 7,215 • 
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K ı e 1 ak r 8 8 i(D 
,., .. m uhan resmi, Dtld resmi): Yörük, yüz-

deci, yagcı, kureci, tatar ve tUrkmen taifesi gibi erle o -
ak bir yerde oturma Y şik la 

r yan, bir yerden bir yere gezen, bir sip§hi-
nin ar§ziaillde muvakkat bir zaman için umümiyetle kışlamak.üze-
re gelip yerleş7f• fakat zir@atle uğraşmayan hilrio raiyyetden 
alınan resimqir • 955(1548) tarihli Yeni-il kanün-n§mesinde 
Yeni-il Türkmenleri'nin veınnekle mükellef olduğu Kışlak res~ 
hakkında bir kayda raatlanılamamaaına rağmen, 991(158.3) t§rihl:1'. 

kanün-n§mede, ağırca silrilden bir şişek koyun ve alçak sUrUde~ 
altı akça Kışlak resmi alındığı, zir§atçilikle uğraşan ve mah
stllünden yedide bir hisse. veren Yörilk taifesinden bu.- resmin alın
mayacağı. belirtilınektedir72 • 

K o r·u re a mi : 955(1548) t§rihli Yeni-il kanfuı-n8-
mesinde, Yeni-il Türkmenleri 'nin koru resmi vermekle mültellef 
tutulduğu belirtildiği halde 73 , bu resmin mikdarı hakkında bir 
kayda rastlanılamamıştır. 991(1~8.3) tarihli Yeni-il kaniln-n&me
sinde ise, Koru resminin cemaatlere ~it olan mer'a ve yurdların 
milb§şir tarafından başka kimseleDe ki~aya verilmesini önlemek 
için alındığı anlaşılmaktadır·o Alınan bu ream, yurdun verimli
lik durumuna göre, yılda 20, JO, 40, 50, 60, 70, 80 baş koyun 
veya 20, 30, 40, 50 sikke alt;ı.n, veyahut da 100 sikke filori 
olmaktaydı 74 • 

K o V a n r· e s ın i EKilvare resmi t Aael resmi) : Reaya

nın elinde bulunan arı kovanı mahafrlünden_ alınan bir·vergidir. 
955(1548) t§rihli Yeni-il.kanıµı-n§mesinde, öşUr bedeli olarak 

.bir kovana ilci akça alındığı zikredilen bu ream, ao·nradan- hıldis 

1 k k •· ur ve rilsO.munun vakfa ait olduğu belirtilmekte-o aca ovanın oş ' 
dir75. 991 (1583 ) tarihli kanfuı-namede de, öşür bedeli olarak 

11:-H;lil-İ~;l~~k~AYnı makale,a.59J;Neşet Çağatay,Aynı makale, 

a.505. 
72- BA,TD,nr.604,s.2-J. 
73- BA,~D,nr.262,s.6. 

74- BA,!Q,nr.604,s.4. 
75- BA,~,nr.262,a.5. 



ballı kovandan bir. ak 
ça alındığı belirtil kd 

ıneyen kovandan vergi alınmay V me e.ve hio bal ver-
minin bir akçasının vak f acagı, h§riçdan gelen kovanın·res-

~ ı ve mlilk c6nibine, bir k 
d1van1 canibine alınacağı kaydedil k 76 a çaaının da 

ıne tedir· • 

M ar h~a s. a r 6 8 1 ,, m : Marhasaların, ellerinde bulun-
durdukları vanklarına karşılık alın bi .. . an r resim olup, bu resmi 
odeyenlerd~n ıspençe resmi alınmaınakteydı77. 955 (1548 ) ve 991 ,· 
(1583) tarıhli Yeni-il kanun-n§melerinde, Marhaaa resmi hakkın
da bir kayda rastlanılmamasına rağmen, Yeni-il'in mukataa usıl
liyle idare olunduğu ~amanlarda, marhaaaların da mukataaya ve
rildiği görül~ektedir. Bu cümleden olarak Mancınık köyU marha
sa resminin l040(16JO-Jl)'da 12,5 guruş, 105l(l641-42)'de bir 
yıllığına 1000 akça ve l06J(l652-5J) 1 de yine 1000 akç~ mukaQ1-
linde78; J.ğça-Kal•a köyU marhaaa resminin 1040(16J0-3l)'de 800· 
akça mukabilinde 79 ve Uç-Kilise köyU marhaaa resminin de 1051 
(1641-42) ile 1063(1652-53) t§rihlerinde 1000 akça mukabilinde 
mukataaya verildiğini kaydetmeliyiz~O 

MU cerre d resmi : Milcerred, bekftr· olup,kazanoı 
yerinde olan ve bülfiğ çağına ermiş bulunan müslümanlardan alınan 

vergidiD. Bu husüsa d~ir 955(1548) t§rihli Yeni-il kanün-nftme
ainde, "Defterde hl:lli ani'r-rüaftm kaydolunan milcerredlerden 
nesne alınmaz. Mücerred olan te•ehhUl etse, caba resmi alınur· 
ve caba ekinlü olsa ekinlil resmi alınur, cabası ref' olunur ~e 
91ft kayd olmayanlar·, çifte ve çiftliğe m§lik olsalar·, resm-i 
91ft alınur ve bu b§bda i'tibftr çiftlik mikdarına ~ftirdUr; 9ift
likden ziyade yer tutsa, tasarruf eden kimeane ,_ziy§.deye nisbet 
·Mric-i ra , iyye t gibi "re sın virü:ıı11 d enilıııekte dir

81
• 991 ( 15 BJ) 

-~---------------~--76- BA,TD,nr.604,s.J. 
77- İ.Miroğlu,xvr.yüzyılda Bayburt aancağı,s.155., 
78- BA,MAi!,nr.14679, a .141; BA,~,nr. 6159,s .14 7,215 • 

79- BA,MAD,nr.14679,s.141. 
80- BA 1MAD,nr.6159,s.147,215. 

81- BA,TD,nr.262,s.2. 
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t§ribli Yeni-il kanün-nameaind 1 • e · ee, "H§lt ani'r-rUsü k d 
oıunan milcerredlerden te'ehhUl t m ay 

. 82 8 mediklerinoe nesne alınmazı-
miş" denılmektedir • 

y 8 v 8 r 8 8 m 1 : "Yave", a&hipsiz tutulan hayvan de
mektir. Bu resm, sonradan bulunmuş olan hayvan ve kölenin sfthi
binden alınmaktaydı. Yava vaki olunca bunu, bulundukları yerin 

, tim§r s~hibi, bulundukları yer ttınar değilse boy-beyi alırdı8J.i 
Bu husftaa dair 955(1548) tarihli Yeni-il kanfuı-n§meainde,"Ve 
nahiye-i mezbfirede dutulan, •yava• ve 'abd-1 §b~k• ve •kenizek' 
vakfa kayd olunınuşdur; ınilddet-i örfiyye tamam olundukdan sonra, 
kadı ma'rifatiyle bey'-i men-yez1d olup, satıl~ kulun ve ~a
riyenin ve devabbın bahaları, bir emin katında hıfz olunmak 
kano.n-ı kadimdtir; müddet-1 örfiyye dahi kulda ve cariyede Uç 
aydur, dev§bda bir aydur, bah@lusında milddet, nısf-ı abd-1 
Abıkdur1184 denildiği gibi, 991(1583) t§rihli kanün-n§mede Qe 

_ ."Ve n§hiye-i mezb1lrede vaki' olan 'beytU' l-mal! ve •m§l-i ga 'ib" ve 
"m§l-1 mefkÜd' ve •yava' ve 'kaçkun' geril kendilye mUte•allik olup 
haricden kimesnenin dahli yokdur. Anun gibiler v§ki' oldukda 
fi'l-hal kadı defterine yazılup kim müb§şir ise ana teslim olu
na. Eğer milteveff§nın varisi ma'lıun olup ol v§risin dahil-1 mem
leketde mek§nı ma'lfun olursa def'a(ten) mUb§şire teslim olunma- ı 
ya. Belki vasi elinde altı ay mikd§rı dura; gelmez ise, mUb!şire 
teslim oluna. Sonra varis gelUrse andan ala. Ve eğer v§ris ha-

~ ric-1 memleketda olup mekanı ma'lÜm olmaz ise, ol kimesneye mef
kÜd derler. Bir yıl mikd§rı intizar oluna, gelmezse mUb§şire tes
lim olwıa·. M§l-ı ga'ib ve mal-ı mefkud deyü beytil'l-m§l ile 
bile mukata'aya verilen tereke-i ·meyyit olandır;her evinden çı-

,k~p sefere giden kişiniln m§lı vey§hud malını emanete koyup giden 
kimesnenin malı (m§l-ı-mefkÜd) değildUr. Ba•zı yerlerde n§d§n
lığla ummaı ta'ifeai bunun gibiler v§ki' olaa maı-ı ga'ib ve 

82- BA,~,nr.604,a.ı. 
83- c.Orhonlu,Aşiretleri isk§n teşebbüsU,s.24,not 76. 

84- BA,~,nr.262,s.5. 



·' "9l~ı merküddır deyü ta, alluk d l 
·v ' ·, 

8 er er, amma fi'l-hakika oftiz ol-
maduguna bena en kan~ ve defterde t ' ~f . - ar. u tensts olundu ki 
bu makulelere Umm§l t§' ifeai teessür d.. ki. 
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8 up mesneye hilaf-ı şer• 

ve kanw.ı.-ı hilaf' etmiyeler" denilmektedir. · 

Bu arada .. ~eni-il'in mukataa usfiliyle idare olunduğu zaman
ıarda, konar-goçer cem§atlerden teşkil olunan nahiyeler•t·ile ,mes-

. kilıt yerlerden teşkil edilen nahiyelerin i i · . yava resm n n ayrı ayrı 
mukataaya verildiğ~ törülmektedir, Bu cUmleden olarak,1040(16J0~ 
31) tarihinde Kara-MUraellU n8hiyeai yava resminin, bir senelik 
bedelinin, b§d-i heva,arüa va mer'a resmlerirtin bir senelik be-

___ deliyle birlikde, Ayın ta b' da sakin Dergah-ı §li sipa:P,,ilerindet1ı 
Veli Bey'e 500 eaedi guruş mukabilinde; Ekinci nahiyesi yave res
minin dokuz aylık bedelinin, bad-i hevA ve ariia resmlerinin dokuz 
aylık bedeliyle birlikde, Derg§h-ı ali aipahisi Mustafa Bey•e 

· 45.000 akça mukabilinde; Perakende-i Kebir ve Sagir n§hiyesi 
yave resminin dokuz aylık bedelinin, b§d-i heva ve arfta reamle
rinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Ayıntab'da sakin Dergah-ı 
§li sipahiai Mustafa Bey'e 80.000 akça mukabilinde;Ağça-Koyunlu 
n§hiyesi yave resminin dokuz aylık bedelinin, bad-i hava ve arfts 
reamlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Haleb'de sakin Der
gah-ı §li aipahisi Hasan Ağa'ya 52.000 akça ve aynı nahiyenin 
diğer bir kısmının Uç aylık yava resmi bedelinin, b§d-i hav8 ve 
arfis reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 35.000 akça mukabi-' 
linde; Beğdil1 n§hiyeai yave resminin dokuz aylık bedelinin,bid-i 
hevQ ve arfts resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde,Bireoik 
kasabasında sakin Dergah:..ı §11 yeniçerisi SUle~an Beşe ty,· .51,200 
akça ·mukabilinde· Horbendelil nahiyesi yava resminin dokuz aylık t . 

bedelinin, bad-i hava ve artla res~lerinin dokuz aylıl;c bedeliyle 
birlikde, ,Ayıntab'da s§kin Ahmed Subaşı•ya 54.000 akça mukabi
linde; Per§kende-i Cedit n§hiyesi yave resminin dokuz aylık be
delinin, bBd-i hevB ve arftB reamıerinin dokuz a~lık Pedeliyle 
birlikde M h d-Bayıroılı'da sakin sipahi Mehmed Bey•e 14.000 

f , e me ... 
akça ınukabilinde ;Yilzde-PBre-i Sagir nBhiyeai yava reaminirı, ,,:, ,, 

-~~~ 



bir senelik bedelinin. b!d-i h A 
t ava arüs Va 

ıerinin bir senelik bedeliyl bi' • agn m ve benn§k resm-
e rlikde 250 000 k · 

yuzde-P§re-1 Kebir n§hiyeai •. 8 ça mukabilinde; 
· yava resmini bi 
agnv Am bennak bAd i h A . n r senelik bedelinin tı t ı cı - 8Va Ve arQs r ı, t 
liyle birlikde JOO 000 k eamlerinin bir senelik bede-· 

• a 9a mukabilind B k a 
minin üç aylık bedelinin, b6d-i heva v:' ozo n hiyesi yava rea-
lık bedeliyle birlikde 35 aras raamlerintn Uç ay-. .ooo akça mukabilinde; Manoınık nAhiyesi 
yave resmınin Uç aylık bedelinin bad 1 h A · · · . , -. 8Va ve aras resmlerin1~ 
Uç aylık -b~deliyle birlikde 30.600 akça mukabilinde;Aşudi nfthiye-
ai yava resminin dokuz aylık bedelinin bAd 1 h A -" · . , a - evQ ve a.~a resm-
lerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde HU i B , say~ ey ve Mea'ud 
Çavuş-zftde Osman Bey•e 12.500 akça ve aynı n4hiyen1n uç aylık 
yave resmirbedelinin, bld-1 hev§, artla ve deştbant resmlerinin 
Uç aylık be·deliyle birlikde 12 .000 akça mu.kabilinde ;Yeni-·11 na-. 
hiyeai yava resminin dokuz aylık bedelinin, b§d-1 hev§ ve artla 
resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde, Hamza Çavuş ve B!lt 
Çelebi'ye 12.200 akça ve aynı n@hiyenin diğer bir kısmının Uo 
aylık yava resmi bedelini.n, bad-1 hava ve deştb§n1 resmlerinin 
Uç aylık bedeliyle birlik.de 24.000 akça mukabilinde; GUrUn nA
hiyeai yava resminin bir senelik bedelinin, b8d-i hava, aras 

1 ve deştbant reamlerinin bir senelik bedeliyle birlikde, Sazoığaz 
köyünde s~kin Dergah-ı aıt sipahisi Ömer Bey'e 12.000 akça muka
bilinde;Tonus n§hiyeai yave resminin dokuz·aylık bedelinin,arC.s' 
ve b§d-i heva resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde,Derg4h~ı . . 

aıt aipahiai Hüseyin Bey'e 6.000 akça mukabilinde ve n§hiyenin. 
diğe+ bir kısmının Uo aylık yave resmi bedelinin, b§d-1 hev8, 

. arda ve deştb§ni reamlerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 35.000 
akça, diğer bir kısmının U9 aylık yave resmi bedelinin de,bid-1 
hev§ ve artla resmıerinin Uç aylık bedeliyle birlikde 450 esed1 

. V 86 
guruş mukabilinde mukataaya verildigi kaydedilmektedir. 

Yine bu arada, 1051(1641-42) tarihinde Şark-Pire-i Kebtr. 
ve Sagir nahiyesi yava resminin bir senelik bedelinin,ağn6m,ben
nak,b6d-i heva ve Sras resmıerinin bir senelik bedeliyls birlik
de 6,000 riylU guruş mukabilinde;Ekinci nlihiyesi yave resminin 

--~-----------~-~-~-
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dokuz aylık bedelinin agvn~m , 
' t:t • me r a çift d.. U 

ye ar~s resmlerinin dokuz aylık be; • on m, bad-i heva 
guruş mukabilinde; Ağça-Koyunl Ahid liyle ~irlikde 3500 riyftl 

una yeainin bir kıs d 
, aylık yave resmi bedelinin bad-1 h A mın:ın oltu~ 

' evQ ve erde resmlerinin do 
kuz aylık bedeliyle birlikde l OOO i ~ -· ' • r YQl guru~ ve n6hiyenin 
diğer bir kısmının dokuz aylık yava mi b · ree edelinin,baa-i heva 
ve arfta resmlerinin dokuz aylık bedeli 1 bilik .. · Ye r de 500 riy4l gu-
ruş mukabılınde;Horbendelü nfthiyeai mi · yave res nin dokuz a.:yl:ı.k i 

bedelinin, b§d-1 heva ve araa resmlerinin dk 1 k b o uz ayı edel1ylş 

birlikde 800 riyaı guruş mukabilinde;Perakende-i Kebir nahiyesi 
yave resminin dokuz aylık bedelinin bAd i h A A ml. ~ , a - ava ve arus res e~ 
rinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 50Q riy§l guruş mukabili~-
de1~er§kende-i Sagtr nahiyesi yave resminin dokuz aylık bedeli
nin, b§d-i hev§ ve arüa reamler1nin dokuz aylık bedeliyle bir
likde 500 riy§l guruş mukabilinde;Perakende-1 Cedit n§hiy~si ya
va resminin dokuz aylık bedelinin, b!d-1 bev8 ve arüs resmleriru.n 
dokuz aylık bedeliyle birlikde 200 riylll guruş mukabilinde ;MQn.• 
cınık nahiyesi yeva resmtnin Uç aylık bedelinin, b§d-1 hev4, 
arüs ve deştb§ni reamlerinin üg aylık bedeliyle birlikde 500 . 
riy§l guruş mukabilinde;Beğdili nahiyesi yava resminin doku·z ay ... 
lık bedelinin, b§d-1 hava ve artla resmlerinin dokuz aylık bede ... 
liyle birlikde 500 riyffl guruş mu.kabilinde;Kara-Milraellil n8hiye
si yava resminin bir.senelik bedelinin, b§d-1 hevft ve artla resm
lerinin bir senelik bedeliyle birlikde 500 riyal guruş mukab1-
linde;Bozok n~hiyesi yave resminin Uç aylık bedelinin,blld-1 he
v§, arüs ve deştb§ni resmlarinin Uç aylık bedeliyle birlikde 

. .. 440 riyal guruş mukabilinde;GUrtin nlihiyesi yave resminin bir 
senelik bedelinin, b§d-1 hevi,arO.s ve deştbani resm~erinin bir 
senelik bedeliyle birlikde 150 riyal guruş mukabilinde;Yeni-11 
h@hiyeainin bir kısmının dokuz aylık y~va resmi bedelinin,bftd-1 
heva ve ar!la resmlerinin dokuz aylık bedeliyle birlikde 150 . 
riyaı gu.ruş mukabilinde ve nft~iyenin diğer bir kısmının U9 ay
lık yava resmi bedelinin, bAd-1 hava ve arO.a resmlerinin üç ay
lık bedeliyle birlikde JO~ riylll guruQ ınukebilindeıAQudi n!lhi
Yesinin bir kısmının dokuz aylık yave resmi bedelinin,b§d-i 



heva ve arhs resmlerinin dok · uz aylık b · 
yal guruş ve nahiyenin dig're b. edelıylelbirlikde 150 ri-

. . ,.. r ır kısmını · · _ 
bedelının, bad-i hev§ arfis d n uç aylık yave resmi 

. ' . ve eştb§ni res 1 i i .· 
deliyle birlikde 150 riy§l g · . m er n n Uç aylık be-

. l uruş mukabilinde T ~ 
bir kısmının dokuz aylık ya . ; onua n~hiyeainin 

va resmı bedelinin bad . h ~ 
arO.s resrulerinin dokuz aylık b d 1 . . ' -ı evc:ı ve 

e 9 ıyle bırlikde 75 ri §l 
ve nahiyenin diğer bir kısmının .. . Y guruş 
. b§d i h § uç aylık yave resmi bedelinin 
ıae, - ev' arfis ve deştbani resmler . 
birlikde 500 ri al u . inin Uç aylık bedeliyle 

87 . y g ruş mukabıli.nde mukataaya verildiği anlaşıl 
maktadır • -

Y 8 Y 1 ak re s m i(Otlak resmi, Mer'a resmi): Konar-gö
çer cemaatlerin tımar yahut mırı yaylaklarda yaylayan hayvan sü
rüleri için yılda bir def'a olmak lizere, b§zı yerlerde sUrU başı
na, bazı yerlerde ca koyun bttşına alınan resimdir88 •. Bu husOsa da

ir 955(1548) turihli Yeni-il kanün-nllınesinde, Yeni-il'deki yaylak 
mahallerinde yaylayan Yaban-eri(Haleb Türkmenleri) t§ifesine men

sub cemaatlerin evden eve otuz üçer akça, Dulkadırlı taifesine 
ınensub cemaatlerin de evden eve üçer akça yaylak resmi verdiği 

belirtilmektedir89 • 991(1583) tarihli Yeni-il kanun-namesinde 

ise, aynen 111 ••• ve zikr olunan nev§hıye yaylayu-gelen ZUlkadriyye 

· ve Haleb yörüklerinin iizerlerine bay ve yohsul ve koy unlu ve 
koyunsuz denilmeyilp defter-i a§bıkda h§neden h§neye otuz Uçer 
akça v az' olunmağla ••• " deniluıektedir90 • Burada dikkat edilecek 

olursa, Dulkadırlı taifesinin Yeni-il'in ilk defteri olan 955 
(1548) tarihli defterde, evden eve üçer akça yaylak resmi, 991 
(l.583) ta;ihli defterde de defter-i sabıkda olduğu gibi, haneden 
haneye otuz üçer akça yaylak resmi verdiğinin zikredilmesi, her 

iki defterdeki majuınatın birbirine uymadığı göstermektedir.~u du
rum muvecehasinde,991(1583) tarihinde atıf yapılan defter-i sabık, 
muhtemelen 955 (ı 54 a) t§rihli defter olmayıp, Yeni-il'in teşkilin- 1 ı 
den önce, Yeni-il havlllisini içine alan Sivas,Bozok veya Divriği ( · ... 

::tapu-tahrir defterlerinden birisi olmalıdır. , 
--------------~--~~- t_ ..... T:., 

87- BA,L1AD, nr. e·159, s. 96-98 • 
88- C.Qrhonlu,Aşıretleri iskan teyebbüsü,s. 23• 
89.- BA,!Q,nr.262,s.6. 
90- BA,TD,nr.604,s.3. 



Bu arada Yeni-il'in mukataa usuliyle id§re olunduğu za
manlarda, yaylak resminin mukataaya verildi_ği görUl~ektedir. 

Bu cümleden olarak, 1040(1630-31) tarihinde konar-göçer cem§at
ıerin teşkil et~iği Kara-MürsellU nahiyesi yaylak ~esminin bir 
senelik bedelinin, yave, bad-i hev§,arO.s resmlerinin bfr sene
lik ~edeliyle birlikde, Ayıntab'da sakin Dergah-ı §li aipahisi 
Veli Bey•e 500 esedi guruş mukabilinde 91 ; Yeni-il kazasının di
ğer bölgelerinde yaylayan cemaatlerin yaylak resminin de,ağnam ı 

resminin bedeliyle birlikde bir seneliğine 78.176,5 riyil guruş 
mukabilinde mukataaya verildiği anlaşılmaktadır92 • K$z&,1051 ~· · 

_.,.,. 

{1641-42) tarihinde, Ekinci nelhiyeai yaylak resminin dQkuz~.uıik 
bedelinin, b&d-i heva,arüs,ağnam,gift,dönUm ve yava reamleri~1h 
dokuz aylık bedeliyle birlikde 3500 riy§l guruş mukabilinde mu-

. kataaya verildiği zikredildiği gil>i, Yeni-il nahiyesine t§bi yurd

larda yaJlayan cemaatlerin 165,5 esedı guruş; M~noınık nahiyesine 
t§bi yurdlarda yaylayan cemaatlerin 215 esedi guruşt ·Ağ9a-Koyunlu 
n§hiyeaine t~bi yurdlarda yaylayan cemaatlerin 158 eaedigıı-uş; 

Aşudi n§hiyeaine tabi yurdlarda yaylayan cemaatlerin 31,5 esedt 
guruş; Tonus nahiyesine tabi yurdlarda yaylayan cemAatlerin 133 
eaedı guruş; Bozok Llnahiyeaine tabi yurdlarda yaylayan oem§atle
rin 220 esedi guruş ve Bozok kabilelerinin yaylak mahallerinde 
yaylayan cemaatlerin 556,5 esedi guruş yaylak resmi verdiği kay~ 

dedilmektedir93 • 

2- Tarım ürünlerinden alınan vergiler: ı 

ı::. d el.de edllen zir&1 ürünlerin b,UyUk bir kıs
Yeni-il kazt:ısın a · 

mını buğday ve arpa meydana getiriyordu. Köylerin hepsinde :ı-
v h tta Yeni-il Tilrkmenleri'nden r 

kın ziraatla meşgul oldugu·, a 
8 

k.. e mezraalarda zira-
kısım cemaatlerin dahi Yeni-il'deki b zı oy v 

si:-BA:MA.n-~:14619~s.ıJ6. 
_, b d li tarafımızdan toplanarak ve-

92- BA,MAD,nr.14679. Mukataa 8 e 
- vermek mümkün olamamıştır. 

· rildiğinden, sahife numaralarını 
93- BA,~,nr.6159,s.96,98-103. 



atçilik yaptığı görUlmektedir94, 

Yeni-il'e ~it 955(1548) ve 991(1583) tarihli kanı1n-n§me
ıerden anlaşıldıgına göre, Yeni-il'deki toprak mahsdllerinden 
alınan vergile~, m§likane-divanı sistemine göre alınmaktaydı95. 
Bu sistemin esası, köylU, yetiştirdiği mahsftlden, kantln-n§mede 
tayin edile~ belli bir mikdarını divani hissesi olarak sip§hiye, 
belli bir mıkdsrını da malikane hissesi olarak toprak sahibine 

96 · 
vermekde idi • Fakat Yeni-il'in 955(1548)'den itib§ren Üakildar•-

. 1 

daki MihrümahSultan ve 991(1583)'den·itibaren de yine tlakildar•-
daki Atık Valide Sultan evkafına bağlı olmasından dolayı, bura
daki m§lik§ne-divani sisteminin daha farklı bir uygulamaya t§bi 
tutulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 955(1548) t§rihli Yeni-il 

.kanan-namesinde, iktisadi bakımdan zayıf olduğu belirtilen Yeni~ 
il re§y§sının, Yeni-il'i "m a 'ın 11 r" ve 11 § b ad On" etmeye 
mültezim olmasından dolayı, divani ve m§l1k§ne hissesinin vakfa 
yani Mihrümah Sultan evkafına kaydedildiği ve-reay§nın yetiş
tirdiği mahsfilatdan yedide bir hisse alındığı balirtilmektedir97 • 
991(1583) tarihli Yeni-il kanun-namesinde ise, iktisadi bakımdan 
yine zayıf olduğu belirtilen Yeni-il re§y§sının, kendi rız§la
riyle yetişdirdikleri mahsulatdan malikane ve divani hissesi ola
rak, vakfa ya?i Atik Valide Sultan evkafına yedide bir hisse 
verdikleri, bir tarafı millk veya vakıf olan köy ile mezraaların 
mahsfilatından da, 1/5 ın§lik§ne ve 1/5 divani hissesi alındığı 

. kaydedilmektedir98 ; bu arada kaza dahilindeki Kangallu, Turna

Çayırı, Ağça-Kal'a ve Kara-Hacılu köylerinin yol ilzerinde bu
lunınasından ve hergiln' gelip geçen yolcuların uğrak yeri olması 
hasebiyle, pôdişBhın emriy~; mahsaııerinden 1/10 hisse alındığı-
nı da buradfr zikretmeliyiz • 

'94:-Ü~TD~~:262~;:J-4;BA,!!2,nr.604,s.2. 
95- BA,TD,nr.262,s.J;BA,TD,nr.604,s.2. 
96- ö.L.Barkan,Malik'3ne-divani sistemi,s.119 v.d. 

97- BA,!!2,nr.262,s.3. 
98- _BA,~,nr. 604, a .2. 

99- BA,!]2,nr.604,s.5. 



Yeni-il'in mukataa uaaı1 l 
hub.ftbat öşUrUnün de mukataay Y 

8 
id§re olunduğu zamanlarda, 

a verildiği görUl kt di 
1040(1630-Jl) tılrihindeki hubübat .. . me e r. Kaz§nın 
7 keylıoı; 1051(1641-42) oşrU mukataaaı 287 mUdıoo, 

t§rihindeki hubQb t .. U . 
296,5 müd, 3 keyı102i 1054(1644) t& a oşr m~kataaaı 
·taası 135 mUd, 7 keyıl03 1 6 ( rihindeki hubübat öşrU muka-

ve o 3 l652-53) tarihindeki hubObat· 
, öşrü mukataası 305 müd 6 k 104 ' eyl mukabilinde mukataaya veril-

· .. mişti. ' 1 

3- Ticari mallardan alınan vergiler: 

Yeni-il kazasındaki tio§ri malların cins ve nevilerini ve 
bunlardan alınan vergi mikdarlarını, kazanın 955(1548) ile 991 
U583) tarihli kanfuı-namelerinde açıkca görmek mümkündür. 

955(1548) t§rihli kanun-n§mede, kazada satılan malların 
cinsi ve bunlardan alınan vergiler şu şekilde kaydedilmiştir105. 

1- Esir satılsa, satandan iki akça ve alandan iki akça; 
2~ Merkeb satılsa, satandan bir akça veıalandan bir akça. 
3- Koyun ayakdan satılsa, satandan iki koyuna _bir akça ve 

alandan alınmaz. 
4--Kuzu ayakdan satılsa, nesne alınmaz, 
5- Kasab koyun kasa~, dört koyuna bir akça. 
6- Bal, yağ, badem, fıstık, boya, şab, mazu, somak ve bunun 

ems§linin batmanın~n bah~aı, kırk akçadan yukarı olursa, satan
dan Uç rub', alandan buçuk akça; batmanı kırk akçadan aşağı olen 
üzüm, incir v.a. gibi maddeler için satandan bir batmandan ya-

. . 
,rım akça ve .alandan rub' akça alınır. 

--~--------------100- "Mild",hububat ölçil birimidir •. Yeni-il bölgesinde l mUd,orta-
lama 25 kilo gelen ı keyl(kile)in 20 katı kadardı. 

101- BA,~,nr.14679.Bu rakamlar tarafımızdan toplanarak veril-
diğinden,sahife numaralarını zikretmek mUmkiln olamamıştır. 

~02- BA,~,nr.6159. 
103- BA,!!ll,nr.6159. 
104- BA,~,nr.6159. 
105- BA,!!!,nr.262,s. 



1z 
7- Elma, armud, nan v 8 gibi . ~ • • . meyveler·· ~ · bi t .. 

katır yükU olursa' bir yükde bir k .. , ,. r a ytikU veya 
aça, deve yUkU olursa bi 

~den iki akça alınır. . , r 

o, çelik, kalay, ka-8- F~~~Ul, çivid, nişadur, usfur, l .. k \( 
ranfil v.s. gibi maddeler i~in satandan iki ~ akça ve alandan iki 
akça ... 

9- Kuru davar ve yaş davar, onun on bir üzere bakkala narh 
verilip, kuzu eti iki yilz dirhem olsa, koyun eti iki yilz elli 
ve keçi eti Uç yüz ve kara sığır eti dört yUz dirheme satılır. 

991(1583) t§rihli kanün-n§mede ise, kaz&da satılan malla
rın cinai ve bunlardan alınan vergiler şu şekilde belirtilmiş
t~rıo6. , . 

. 1- Esir satılsa, iki başdan dört akça alınır ki, iki akça. 

alandan ve iki akça satandan. 
2- Gav ve merkeb satılsa, iki başdan iki akçe alınır ki, 

bir akça alandan ve bir akça sat8ndan • .. 
3- Taşradan koyun getirip, boğazlayıp satsa veyahut ~oğaz-

lamayıp satsa, satandan iki koyuna bir akça alınır ve kuzudan 

nesne alınmaz. 
4- Yerli kasab koyun boğazlasa, dört koyuna bir akça ve 

sığırı boğazlayıp satsa, bir sığıra bir akça alınır. 
5- Kuru üzüm, incir ve bunların emsali nesneler satılsa, ' 

satandan bir batmanda yarım akça, alanda_n rub' akça alınır. 
6- Fevakih yükilnden ki, at ve katır yUkU ola, ytikde bir 

akça ve deve yükü ola iki akça alınır. 
7- Fülfül, karanfil, çivid ve a§ir §l§t-ı beh§r ve niş8-

dur, usf'ur, lök, çelik, kalay yükünden, sata~dan iki akça ve 
. 

-- alandan iki akça alınır. 
8- Yaylak pazarlarında her dükk§ndan b§ste akçası deyU 

bir akça alınır. 
9- Yükle satılan yemişden, undan, arpadan yükden ikişer 

ı. --------------------' 
106- BA,TD,nr.604,s• 



ı 
1 

akça ve ter§ziyle satılan yeınişden ve gayriden yUkde birer akça 
alınır. 

10- Tulum ile peynir satanlardan, tulum başına bir akça 
alınır. 

11- Keçe, kaliçe ve kilim makulelerinden satanlardan her 
ayından bir akça alınır. 

12- Deve, sığır, at, katır satılsa, iki başdan dört ak9a. 
1 

alınır. 

13- Koyun satılsa, iki koyuna bir akça., 
14- Kasab boğazlayıp satsa, dört koyuna bir ak9a alınır. 
15- Hıyar, kavun, karpuz, UzUm, elma, armud, kiraz, bakla, 

nohud, mercimek ve a§ir gibileri, pazara gelip, onun on bir üze
re narh verile ve ete, ekm,ğe dahi narh verile. 



]'RANSIZCA ÖZET 

Soua la periode de l'Em · . pıre Ottoman il Ya dee districts .. 
qui sana avoir un centre determine etaient formes de tribue 
nomadea. L'un de cea distriota, eat le diatriot de Yeni-il. Le 
district Yeni-il qui avait ete conatitue en 1548, en globait 
une region large situee dans la partie Sud de Sivas aotuel. Le 
district Yeni-il ae composait de tribua qui, dans ıa region, 
menaient une vie nomade et de oertaina villages se trouvant au 
Sud de Si vaa. 

Le diatrict.Yeni-11, du point de vue juridique, etait 
, ,. ,. 

rattache, a partir de 1548, au vakouf de Mihrimah Sultan qu.1 se 
trouvait a Uskildar, et,~ partir de 1583 etait rattache au vakouf 
de Atik V§lide Sultan qui se trouvait aussi a tlskildar. Les unites 
adminiatrativea du diatriot Yeni-il aont en 1548, les oomınunas 
de Yeni-il, d'Aşudi(Aşudlu), d'Ağça-Kal'a et de Mancınık; en 
1583 les communea de Yeni-il, d'Aşudi, de Tonua(Kara-Tonus), de 
GUrün et de Zaınantu; en 1630-31 les communes de Yeni-il, de To-. . 
nus, de GUrUn et dı...~şudi; en 1641-42 les communea de Yeni-il, 
de Tonua, de GUrUn et d'Aşudi; et en 1652-53 de nouveau les oom
munea de Yeni-il, de Tonua, de GUriln et d'Aşudi. Ces oommunea 
sana ~tre rattacheaa a un centre determine en globaient une 

~ 

region determinee. 
En 1548, il y avait un nombre de 74 villagea et un nombre 

de 109 champs, dana ıa distriot. Cinquante de oes villages etaient 
rattaches ~ ıa cornmune de Yeni-il, vingt-trois des villages 
etaient rattachea ~ ıa ooınmune d'Aşudi et l'un des ~llages etait 

-- rattache 8 la commune de Mıncınık; eeize des ohamps ~taient 
rattachea ~ la comınune d'Ağça-Kal'a, treize des ohamps etaient 

rattaches ~ la coınmune d, Aşlldi, trente six des champs etaient . 

rattachea ~ la ooırunune de l'Jlancınık et, quarante quatre des chaınpa 
. etaient rattaches ~ la com mu.ne de Yeni-il• De meme• en 1583 le, 

nombre dea villages ~taient de 147 dont les 47 ~taie~t rattac~ea 
~ la commune d'Aşudi;- les 10, ~ la comınune de Gilriln; lea 28, a 



/ 

ıa coınmune de Tonus; les 53, ~ la oommune de Yeni-il, et ıea 9 
~ ıa coounu.ne de Zamantu; en 1630-31, le nombre de villages eta{ent 
de 143 dont les 48 etaient rattaohea .~ la commune d'Aşudi· 1 15 
' d Gil ·· ı ' ' 88 

, ala communa 8 run; ea ;~5, ala commwıe de !onua et les 55, 
~ la commune de Yeni-il; en 1641-42, le nombre dea villagea etait 
de 144 dont les 49 ·et~ient rattachea ~ ıa commune d'Aşudi, les 

15 et~ient rattaohea ala conunune de Gilriln, ıes 26 etaient ratta
ohes ala commune de Tonua et lea 54 r' etaient rattaches ala 
commune de Yeni-il; en 1652-53, les nowbre des villagea etait de 
136 dont les 48 etaient rattachea 'a la commune

1 

d • Aşudi, ıes 14 
ataient rattachea ~ la commune d.e Gilriln, lea 24 etaient rattaohes 
' l d . ' ' a a comroune e Tonua et les 50 etaient rattachea ala communa 
de Yeni-il. 

Dana le district de Yeni-il, en 1548, la populations totale 
du diatriot etait a peu pres approximativement.de 6219 personnes 
dont les 5096 etaint musulmans et lea chretiens; en 1583 approxi
mativement •la population totale du district etait de 26179 per
sonnes dont les 1388 etaient ınusulınans et lea 4791 chretiens;en 
1630-31, la populations totale du district etait a peu pres de 
13428 personnea, dont les 10932 etaient musulmana et les 2496 
ohretiens; en 1641-42, la populations totale du diatriot etait , 
de 15230 personnes dont les 12042 etaient musulmana et les 3188 

~ t ' ohretiena; en 1652-53, la population totale du diatrict etai e 
peu pres de 16957 personnes dont les 12627 etaient muaulmans et 

lea 4330 chretiens. 
Les tri bua qui se trouvaient ~ 1' int.erieur du diatriot 

eteient connus sous ıe nom des TUrkaıen. du Yeni-il. Ce aont_ les 

~omrnunautea issuea des tribua de Dulkadırlı et de Yaban-eri(Ha-_ 
lep Tilrkmenleri) qui formaient ıes(Türkmen du Yeni-il).~ 1548, 
le nombre total des cornmunautes etait de 68 dont les 55 etaient 

t 1 11 ala tribu de Ya-rattachea ~ ıa tribu de Dulkadırlı e es , , , 
ban-eri et lea 2 dont les tribua n•etaient pas de~erminea; en 
1583 1 b t t 1 dea communautes etai t de r~90 dont les 149 

, e nom re o a 7 "taient ratta-
etaient rattachea ~ la tribu de Dulkadırlı, les J e 4 
chea aux oommunautes rattachea 1 la tribu de Y~ban-eri et ıes 

t ~ dont ıes tribua n•etaient pa~ d~ter
rattachea a des communau es 



ınines; en 1597 le noınbre des comrnunaut,.. .-t.t it .. ;, , es '=' 8 de 25 dont les 
16 etaient rattaches ala tribu de D ·ık d 1 , , , . · u 8 ır ı, lea 3 etaient 
rattaches ala trıbu de Yaban-eri et les 6 't 1 t , , , e a en rattaches a 
des communautes dont les tribua etaient i d~t- • , n ~ ermınes; en 1630-31 
ıe nombre ;otal des oommu.nautea etait de B8 dont lea 71 etait 

rattaches ala tribu de Dulkauırlı, les 7 ataient rettaohea ~ 
la tribu de Yaban-eri et les 10 etaient rattachea aux coınmunautea 
dont les tribus etaient indtfterınines; en 1641-42 le nombre total 
dea communautea etai t de 145 dont lea 83 etaient rattaches ~ la 
tribu de Dulkadırlı, lea 20 etaient rattachea'~ la tribu de Ya

ban-eri, les 42 etaient d~a coııununautea dont les tribus auxquel
les elle~ etaient rattachea etaient indeterınineea; en 1644 le 
nOLubre total dea COUllUunautas etai t de 106, dont lea 61 etaient 
rattacheea ala tribu de Dulkadırlı, les 7 etaient rattachees 
~ la tribu de Yaban-eri, et les 38 etaient des· comınunautes dont 
la tribu eteit indeterminea; en 1647-48 le nombre total dea 
cornmuntıutea etait de 5J, dont l~s 26 etaient rattacheea ~ la 

. \ 

tribu de Dulkadırlı, lea 14 etaient rattacheea ala tribu de 
Yaban-eri, et les 13 etalent des communautea dont la tribu eteit 
indeterminee. Les comrnunautes qui forrnaient Yeni-il TUrkmenleri 

assuraient le ravitailleınent en betail de certainea regions de 
l'Empire Ottoml:in, ces oouıınunautas aaauraient le transport des 
munitiona, ıes transporta protegeaient lea differents defiles, 
et dans le caa d'une campagne quelconque d'u.ne expedition,d'une 
guerre sıengageaient ooınıue soldat pour participer ala campagne. 

En 1548, la population globale dea Tür~men-Yeni-11 etait 
~ peu pres de 67 90 persorınes, dont ;.J.es 441.3 dtaient · aoumis aux 
cornmunautes rattachees ala tribu de Dulkadırlı, dont lea 2JJ8 
etaient souınis aux coınmunautes ret;acheea 6 la tribu de Yaban-eri, 
et dont lea 39 etaient rattachees a des communautes dont la tribu 

etait ind0termin8e· en 1583 la population globale 8tait 6 peu 
t • 

prea de 60BJB personnes dont ı~s 56161 etaiant sournı~es aux 
communautes de Dulkadırlı, les 12468 etaient rattac~ees aux oom
munautes souınises 8 la tribu de Yaban-eri, les 209 etaient aou-
ııı.; , - , d t la tribu etait indeterminee, en 1597 
•"-1.,sea a des communautea on 



ıa population globale etait de 11093 personnes dont les 8018 
. ' d etaient souınıses a es conununeutes rattacheea ~ la tribu Dulka-

~ırlı, ~es 1550 0ta~ent souıniaes 'a dea communautea rattaciı.eea 
a ıa trıbu Yaban-arı, las 1525 Jtaient ı•Qttach~ea 'ad 

~ u ~ es communau-
tes ctont la tribu Jtai t ind<;terminee; en 1630-31 ~ peu pres la 
population g~obale etait de 19896 prjrsonnea dont lea 1881 etaient 
rattacheea ~ ,.des 'communautea aoumisea h la tri bu Dulkadırlı' lea 

301 rattachees aux commwıautes souınises ~ la tribu Yaban-eri et 
. , \ . 

les 748 rattachees a des commuu~utes dont la tribu est indeter-
, minee; en 1641-42 la population globole t3tai t a peu pres de 

42601 personnes dont les 26055 etaient rattachees aux communau
tJs sownises ~ la tribu Dulkadırlı, les 9755 sownises ~ des 
communautes rattachee.:.; 1:ı la tribu Yaban-eri, les 6791 soumises 
~ des corıununuutt5s dont la tr.ibu ast indı'·termit1ee et e·n 1644 la 
population globale etait de 12005 p~rHonnes dont les 7675 etai~nt 
aoumises aux couununau-tes rattt:ıoht5us u ltt tribu Dulk~dırlı, lea 
299 rattachees -aux coırununautes soumises ~ la tribu Yaban-eri. 
et les 403 rattachees l:iUX coınmunautes dont la tribu est indeter-

m~nee. 
Dans le district Yeni-il, lu ,base de le vie economique 

reposait sur ı•agriculture et sur l'~levation at les soi~a du , 
betail, ıea(Yeni-il TUrkmen), formaient une .grande partie de la 
population des villages et de ceux que s•oocupaient du betail. 
Dana ıe distriot meme si c•etait de petite dimension, il y avait 

' 1•· t'ri des fondations industrielles tellesque tientureries. ın e eur· 
du diatrict les produits commeroiaeix etaient vendus et aohetea 

au bezer qui se tenait a Kangallu Köy. 



E K L E R 

E K - I 

9.55(1548) TARİHLİ YENİ-İL KANON-NAMESİ~ 

A sUı'et:i tafail-i kavanin-i şer•iyye-i mUte•aııı11e ve ka- 1 

va'id-i rUaum-ı örfiyye-1 mtite'arifeıki makal-1.defatir-i Os
maniyy~ ve me'ahiz-1 ahkam-ı aulta.niyye ber an muceb ki zikr 
olunur ve şerh kılınur • 

... 
Vilayet-i Rum'da "re a m - 1 çift" ve "temam 

9 1 f t l 1 k" üzere kaydolunan ra'iyyetlerden elli yedi ak-
'' A f ÇE'. ve n :,. m O 1 t"den nısıf' resmi ve bir mikdar yer taaar-

rıır eden •~e k 1 n l U b e n n a. k"dan on sekiz akça ve 11 0 a -
b ı" kaydolunan bennakdan -ki ez'af-ı re'ayaya himayet olmak 
en~:.•-1 mtiatahaendir- kanun-ı kadım ilzere on Uç akça alınur ve 

dE :~terde hali I ani 'r-rUsum ı.kayd olunwı mücerredlerden nesne . 
alınmaz. Müoerred olan te'ehhill etae caba resmi alınur veca
bf. ekinlU olsa, ekinlU reami alınur, cabası ref' olunur ve oift 
kaydolmayanlar çifte ve.çiftliğe mali-k ola~lar, ream-1 Qift 
alınur; bu babda i'tibar çiftlik mikdarına dairdUr. Çiftlikden 

A A A \ 

ziyade yer tutsa tasarruf .eden kimesne, ziyadeye nisbet haric-1 
A A • A A 

ra'iyyet gibi ream virUr; pır olup veyahud fakr u :faka arız 
Olup, çiftliği elinden giden kimesneden resm-1 çift alınmak 

A 

hayf-ı aarı.hdilr; hususa ki elinden giden yeri ma'mul olup 
. ream-1 mukayyedine nake gelmemiş. ola; çiftlik dahi ha~e yerden 

Seksen dönUm ve mutavaaaıtti'l-halden yüz dönüm ve edna yerden 
• A 

Ytiz elli dönUm bir çiftlik i'tibar olunur; dönüm dahi hatavat-ı 
mUte•arife ile tulen ve arzen kırk hatve yerdürı reem-1 çift 
dahi leva.hikıyle Mart ayında alınur. 
---------~---~-~~---
l- Bu kanun-namenin esas metni BA,!Q,nr.262,a.1-6•da kayıtlı 

olup, henüz neşr olunmamıştır. 



ve 11r e a m - i A i A 

- - A a e y a b" t -ekser memalikde harman 
-- -vaktinde alınmak kan~ olm~dur- ahz olan defterde kayd olundu-

ğu uzere alınup, ziyade tecavüz ~tmiyeler. · 

A Ve ra'i:Y~tden tekrar öşr şol ra'iyyetden alınur ki kendU 
sipahisinin tımarındaki Qiftliği terk edUp varup gayri yer zi
ra• at edilp terk etdiği çiftliği ma'mu.J. olmaduğu, takdiroe iki 

- A A ' 

öşr alınmak kanun-ı ma'rtifdur; amma aipahisinin tımarında zi-
ra•ate kabil yer olmaduğı takdıroe, gayri yerden zira'at eden 1 

· 

kimeaneden, tekrar öşr alınmak, hayf-ı na-ma•rutdur. Ra'iyyet 
ki yerlü olup mtiteferrik olaa, göçUrUp yerine getUrmek kanun-ı 

A ~.. A • 

kadımdilr; arnroa on yıldan ziyade varup bir yerde mutavattın olan 
kimeaneyi göQUrilp yerine getUrmek men I olunmuş dur; hususa ki 
caba ola, caba'ya cebir yokdur, her ne yerde olursa resmin ver

dikden sonra göçürilp yerine getürmek memn~•dur ve ra'iyyet oğlu 
,,,.. .... . ,,. "" 

ra' iyyetdUr; madam ki ahara kayd olunmamı@ ola, ahara kayd olım-
dukdan sonra, kayd olunduğu üzere ma'muldUr ve bir şehirde ra•
iyyet neslinden on-on beş yıldwı. geçdikden sonra ki tavattun et-

. ee, amma defterde re•ayada mu.kayyed olsa, anın gibi kimesne ~e-. 

hirlUye mülhak olur. 
Yörükde ve yerltide "re a m - i g an em", iki koyuna 

bir akçadurf koyun kuzu ile bile sayılmak kanundur, YörUğUn ko-
... i n Yunu kırılup ·hiç kalmasa, veyab.ud "r e a m - g a n e m , 

"r e a m _ 1 0 a b a" mikda.rınca olsa, anın gibilerden caba . 

resmi alınur, ziyade alınmaz ve yörUk taifesinin rüsumu Abril 
ayında alınmak kanun-ı mukarrer olmuşdur ve "ağıl re s -

m 1", kışladuğı "takdirce, "r e s m - 1 . Y a t a ~""" deyU her 
· · " d bi k alınmak kanun-ı mukarrer Btir.üden mutavaaaıtu'l-hal en r oyun 

?lına~ın: ana bina•en Defter-i oedid-i hakanide dalıi•eyle kayd 

olundu. ,. . _ 
Ve Vilayet-i Ruın'un arazisi iki başdan.ta'şır olıııak ka: 

nun-ı kadımdtir· amma Kaza •-i Yeni-il' in re I ayaeı ez '.af-ı re 
I 
a

Yadan olup bun,dan akdem ekser yerleri yedi(de) bir behr~ vire 
' ~ il yet-1 

gelUp, aairleri dahi, ııyedi(de) bir behre virUraevuz V tı _· 

mezb"- , ,.. ""ba""d:";-n idelUm" deyU mültezim oldukları ee ureyi ma mur ve a ""' .. 



bebden, Defter-1 cedid-~ auıtall.iyy~•ye yedide bir behre vireler 
deyti kayd olund~ ve vilayet-1 mezburede vak~• ol k ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. an ura vU me-
zari' cilmle canib-1 dıvanıai ve malikanesi vakfa kayd l · ,,. • k . ,,. o unup, 
ıımefruzü' 1- alem ve maktu' U' 1-kadem" kayd olunmm:rd 

A ,._ -rJ ur. 
Ve kaza'-1 ~e~burun re'ayaaı, vakfa aid olan gallatı, am-

b~a !e:a akreb bazaraAiletmek kanun-ı kadim olmağın, detter-1 
padi!ahıye vech-1 m~ş:uh üzere-kaydolundu ve re•ayan:uı gallatı 
ta•~ır olundukda, salar olanlar tevakkuf göetermeyUp, fi'l-hal ı 

A ı h t•"" A hazır o an armanı aşır edUp te 1hir etmeyUp, re'ayayı ta•ciz 
A 

u tazyık etmiyeler; eğer kearet-1 harmandan irişmeyitp veyahud 
A A 

ta•arru.z u ihmal edUp Uç gUn te'hır olmağiyle zarar mUterettib 
olur ise, def' -1 zarar içtin köyUn imamı ve kethudaaı ma I ri.fe
tiyle ölçUp, behreain ifraz edUp, aahibi gelicek tealim ideler. 

A A 

Ve re'ayanın biri ~evt olup birkaç oğulları kalsa, yer mil-
oerredine kayd olunup, evlUsU caba aebt olwıup ve ream-i caba
siyle yer dahi bi~ikdirilUp bi-kaderi hıaaaihim resimlerin eda 
edUp, yeri müşterek tasarruf ederler; zira caba bennak, ra'iyyet 
atası.yerinden men' itmez, fi'l-hakıka mülk-1 mevruau gibidUr. ,.,. 
Bu oihetden keme.kan yine müşterek kayd olunup, kearet-1 te•amUl 
içlin nizam-ı re•aya bwıun Uzerine muntazam olup, adalet-1 padi
şahı üzere meşkur kıl:ı.nup, Defter-1 cedid-1 hakaniye kaydolun-

du. 
A ,-. \ 

Ve re•ayanın zira•ate kabil yerleri bila mani' ~O :ıl boz 
kalsa vakfa· zarar olduğu takdırce, def'-i zarar içUn sahibi-

, A 

nin elinden aıınup, gayri kimeijneye tapuya vermek örfen caiz- . 
dür. Ve re•ayanın çifti cSkUzU maslahatı içtin ve harman yeri içUn, 
birkaç dönUm yeri boz koyup, mer'a edinmek meuınu' ~eğildUr. Ve 
yetimin anasınd~ kalmıQ yeri gayri kimesneye teelım olup, ye-

tiııı b&liğ olıcak, taleb etse girU yetime emr olunup,Ahal'io ra•
iyyet resm-i tapu ile tasarruf etdUğü yeri alınup, dahi: ra'iy-

,. ,.. ı t da tercih men' 
Yete verilmek memnu ı dur; baric ile dahi or asın · 

Oltınmu.şdur . "" 
• · k k- un ve şer•e mutabık-

Bağdan ve bağçada.n behre alınma an , ,. 
A "" ka r.ekUp def'-i muzayaka 

dur; amma re•aya telhıa-i öşrde muzaya y "" d 
A harac i' tibar oıunmue u.r. 

içUn öşür mikdarı bedel tahmın olunup, 



/ 

Ve _öşr ü galleden b'edel bi-hasebi, l-h" . 
A asıl bır kovana 

iki akça hasıl kaydolundu ve bir karyede kik 
v .._ A • ovan ve koyun ve 

bağça ve bag ve asiyab olınayup, sonradan haAdi 1 ... ,. .. a o sa, oşrU ve 
rüsumu vakfa mute'allikdür. · 

Ve "r e a m i "' A - a r u B a n e", mticteheze kızdan altmış 
ve avretden otuz akça, YerlUde avretin ream-i nikah" d ,.. ,., ın a ve 
ream-i aruaanesinde toprak mu•teberdUr ve yörUkde la-mekan ol-

duğu aebe~~on, atasına tabi' olmakda, bakire ile seyyibe birdUr'. 

Ve nahiye-i mezburede dutulari, "y a v a" ve "a b d "° 1 
a" b ı k" ve "k e n i z e k" kf ka d va a y· olunmuşdur; müddet-i ör-
fiyye tamam olundukdan sonra, kadı ma•rifetiyle bey'-i men-ye

zid olup, satılan kulun ve cariyenin ve devabbın bahaları, bir 
A - A A 

emın katında hıfz olunmak kanun-ı kadımdUr; müddet-1 örfiyye 
dahi kulda ve cariyede Uç aydın-, devabbda bir aydur, bahaluaında 
mUddet, nısf-ı abd-i abıkdur. 

Ve karye-i Kalkanlu'da -ki emr-1 padişahı ile Be.zar ta'bır 
olunmuşdur- zikr olan Bazar'da tair satılsa, satandan iki akça 
ve alandan iki akça; merkeb satılsa, satandan bir akça, alandan 
bir akça ve koyun ayakdan satılsa, satandan iki koyuna bir akça 
alınur, alandan alınmaz ve kuzu ayukdan satılsa, nesne alınmaya; 
kaaaab kayını boğazlasa, dör·t koyuna bir akça alına; bal ve yağ 
ve badem ve fıstık ve boya ve hınaf( uG. )-ı şab ve mazu ve su

mak ve bunun emsalinin batmanının bahası ki, kırk akçadan yukarı 
ola, satandan Uç rub', alandan buçuk akça alına; batmanı kırk 
akçadan aşağa olandan, ki Uzüm ve incir gibi, satandan bir bat
mandan yarım akça ve alandan rubu' akça alınur; bir yük elmadan 

ve emruddan ve enardan ve sair bwll.ın em1:3e.li meyveden, ki at yilkil 

~e katır ytikU ola, yUkde bir akça alınur ve deve yükU olsa, iki 
akça alınur; fülfül ve çivid ve nişadır ve usfur ve lök ve çelik 
ve kalay ve karanfil ve cemi• bihar alatına, satandan iki akça 
ve alandan iki'' akç~ alınur; kuru davar olswı ve yaş davar olsun, 
onın on bir Uzere bakkala narh virUlUp, lcuzu eti iki yilz dirhem 

Olsa, koyun eti iki yüz elli ve keçi eti Uç yüz ve kara sığır 
et1 dört yüz dirheme aatııur. 



,.. ,.. 
Ha.ramıye ve uğruya ve kanluya ve sa"" -ı ..... ı 

A A .ı....ı: ııırsu.zlara, bi-ha-
aebi'l-mera:ib siyaset eylemek, medar-ı nizÔm-ı memleket içtin 

kanun-ı kadıındü:• Amma bir sebeb ile şer'en ve örfen afv olun
sa, bedel-i siyaset (deyU) akça alınmo.k kanun-ı kadı.me muhalif
dür; bi-gayr,.ı hakkın katl-i nefa eden kirnea,ntJden, Uç yüz akça 

cerime alına ve göz çıkaran ve el dtişUren kimesneden oUrm-1 
nefsidUr ve baş yurılup sökük çıkea ve diş çıksa ve çomak ile, 

A A A A 

, ve kılıç ve baki alat-ı harble mecruh olup döşeğe düşse, yüz 
akça alına ve bunlardan madun cera'inıde -ki ta•zir ve te•dib 
lazım ola-, otuz akça alına ve kara bereden on akça alına; müc
rim olan kim.esne teftiş olunmadan veyahud üzerine inde'ş-şer 
cürm sabit olunma.dun, habs olunmaya; amma mücrim, mUtemerrid 
ü mu' ann1d olup mahkemeye gelmekden imtina' eylerse, bu takdır
ce cebr ile dutup, bu' dehu mulıkeıneye gutürınek ıneı.unu' değildilr.· 

A A . 

Ve nahiye-i Yeni-il'de geltip yaylayan Yaban-eri taifesin-
den, kadımden kona geldikleri yaylaklarından ola gelen adet U 
kan.Ull üzere mukadder olun "k o r u r e s ın 1 n 11 verdikden .. 
sonra, evden eve otuz üçer Osmani "Yay 1 ak resmi" ve
rirler. Vech-i meşruh üzere, Defter-i hakani•ye kayd olunmuş
dur ve ZUlkadirlU taifesi, konup yayladıkları yurtdan, "koru 
resmin" virdiklerinden sonra, evden eve üçer akça "ya Y -
1 ak resmi" virürler. 

Ve kaza'-i mezburede gelüp mütemekkin olan kefereden, h~r 
nefere yirmi beAer akça "cizye" kayd olunup ve vakf olan 

~ A A A A A i 
nahiye·-1 Yeni-il' de mütemekkin olan re' aya, avarız-ı dıvan yye 

ve tekalıf-i örfiyyeden ve keferesi Acemi:oğlanı ver~emek ~ç~n 
A " b rnuceb-i f erman-ı munıf, ellerinde hilkrn-i şerıfleri olmagın, er . 

'Defter-i sultani•ye dahi mu'af kayd olundular. 
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,.. 

Sa'ade~lü sultan ~Umet ismetuııa ve zadet iffetUha haz-
retlerinin haslarından Yeni-11.dimekle m, ufA A 

. _.. a r ve ana tabi• olan 
yerler ve :aylakl~r ahvali muhtell u mtiı;;ıevveşşU'l-hal ve ellla-
kin-i mezkurede sakin olan re I aya vi.! beraya!lın halleri mechuJ., 
olmağla nice emval zayi' ve zU 1efa'-i re•aya 'pay-mal olm V 

.,.. A A agın 

hal1:a defter tashıh u tesvid ve nevahi-i mezbi'ıre kelllayenbagi 
tebyın ü ~ahdıd ve tahrıri tecdıd olunmak buyurulnıağın imtiaa

len 11-'-emri'l-alı bi'l-cümle ebvab-ı mahoulatdan nakir ti kıt-,.. 
mır her ne varsa mufassalan defter ü tahrır olundu. 

Vila.yet-i Hum'da resm "temam çift 1 i k" üzere 
kayd olunan ra• iyyetlerden elli beşer akça ve "n i m ç i f t"
den bunun nısfı ve "e k i n 1 il b e n n a k" dan on sekizer 
akça ve "c a b a" kayd olunanlardan duhi ez'af-ı ra•aya(ya) hi

mayet emr-i müstahaen olmağın on üçer akça alınup ve halı 'ani 1r . .,.. 
-rüsum kayd olunan mücerredlerden te' ehlıül etmediklerince nesne 
alınrnazimiş. Amma zilcr olunan Yeni-il, hadis vilayet olup re'-
""" .-.. ". A "A 

ayası henilz karar-pezır olmayup ve iradet-i şerıfe anun abadan-
lığına müte'allik olup ve hem zikrolunan neva.hinin arazisi 
kıraç ve haaıs ve na-mergub yerler olmağın, yerin çiftlik mikda-

. A A - A A 

rınca olanına ve olmayanına i'tibar olurunayup sabıka evamır-i 
şerıfe ile birkaç def'a tahrır olundukda Darende kazasından if
raz olunmuş bir kaç pare, kura'-i kadıınden gayri kurada vaki' 
olan ekinlü re'aya umu.men be~ak kayd olunup ol muceb ile on se
kizer akça "r e 8 m - i b e n n a k11 alınurmuş. Henilz ol il-

A .-ı. •• 
let baki olup ve re•ayası zU'efa olmağın himayetleri lazım go-
rülüp gerü ol ka'ide üzerine mukarrer kılındı. 

Ve zikr olwıan nÔhiyede kış eayet şiddet üzerine o~up ey
Yam-ı ("ita.da üç ay belki dört ay sular donup asla değirmen yö

rUrneyU; ve yaz olıcak dahi ba'zının suyu vefB etıneyüp ve ba'zı-~~~----~---~~~~~-~--
2- Yayınladığımız bu kanun-namenin esas metni için bk.BA,!Q,~• 

""" .-ı. nin uynı t~ihde tanzim edilmiş 604,a.1-7. Mezkur kanun-name ~ 
d. v • ,. •• da Ankara, da 2.'apu-Kadastro Genel Müdtirltiğil 
ıger bır nushası , •· L"tfi Barkan ta-

Kuyud-ı Kadınıe Arşivi'nde bulwımakda olup,O. u 

( bk Kanunlar s.75-86). rafından yayınlanmıştır ".:.;.;.;----' 
4 



,, 

nın dahi ürüsü ve ülkesi az olup ve ba ı zı dahi yaylaklarda vaki, 

olup yörilk ta'ifesi yaylağa geldikleri zamanda yörUyüp ö u 
~ ""' ,gçp 

gitdilclerinden s~nra halı kalup yörümen:ıeğin lcalı.lü ı 1-menafi, 
ikeJl Defter-1 atıkde ekserine bir ınüd galle resim ve yüzer ak

ça kıymet konrnağil.a. tereke bahası deyU mübaşirler yılda üçer 
aıtuıı resm aldıkları sebeble, re•aya.nın nicesi değirmenlerinden 
feragat edüp dahi emin olmazlarimiş. . . 

1 

Bu def'a fukara bu cihetden ziyade hı-huzurluk beyan et

meğin def'an li'l-harec zikrolunan nahiyenin değirmenlerine 
A A ,-. ,-. 

Anadolu vilayetinde ba'zı memalik-i mahru.seye kıyas ile ayda.be-
,.. ,.. 

şer a~ça ream takdır olundu ki temam yıl yörüyenden altmışar ve 
altı ay yörüyenine otuzar akça ve sair ekall ti ekser yörilyenden 
girU ol vech üzere resm alınup ziyadeye tecavüz olunmaya. Amma 
şöyle ki değirmenUn.suyu vefa edüp yörilmeğe kabil olup ve öğü
decek nesne dahi bulunurken re'aya tekasül U tehaviln eyleyilp 
üzerine durup yörütmeye. Ol hı.nde taksirat kendil kıbelinden 
olmuş olur (ise) özrü makbul olmayup "değirmenim yörUmedi" de
dUğilne amel olurunayup vech-i mesfur hisabınca takdir olunan 

resmin vire ki takdı.r olunan rilaum noksan gelmeye. 
Ve nahiye-i mezbure tahrir olundukda etrafında vaki' olan 

,._,.. ~ ,..,.. ,.. ,.. 
nevahıden kadJJUden Yeni-il re•ayasından olup bir tarık ile ahar 
yerde sakin olan nice kimesneler gelüp hala hi.mayete rağbeten 

A • 

yazılmak iateınek ile ba'zıları Defter-! atıkde mukayyed bulun-
mağın Defter-i cedide dahi kayd olunup ve ba,zıları mukayyed 
Olrnayup aakin-i kadimden ol ta'ifeden ve akraba ve ta'alluka.t
larından olmağla, giril içlerine· girüp temekkün edilp şöyle ki 
gitmeyUp ber-karar olursa ldmeanenin yazılu ra' iyyeti olmadığı 

· takdırce ıô.zım olan resmi ne iae verilp, "deftere kayd olmadık" 

deyU özr U baha.ne etıniyeler. 
A A Amma şöyle ki Defter-i oedıdde dal;i kay~ olunan re•~ya-

dan ba•zı kimesneler yerinden kalkup ahar vilayetlere celay-ı 
. A A 

Vatan eyl~se, varduğu yerde on yıl karar etmiş olmaduğı t~kdır-
ce kanun-ı kadim hasebi ile göçilrülüp yerine getilrile. Meger 
ki caba ola celay-ı vatan etdUğU. takdırce ana cebir yokdur, 
her ne yerd: olursa resmin verdikden sonra taarruz olunmayup 

halinde konula. 



1 

i , 
1 

1 

Ve yörilkde ve yerl~de "r e a m - 1 g a n e m" • iki ko-
yuna bir akça olup kuzu ile aayılup Abril evvelinde ream alı
nup ve yörüğün koyunu kırılup hiç kalmasa veyahud recm-1 

A ~ ganem, 
ream~i caba mikdarınca olup ya'ni koyunu yirmı altı olup andan 

ziyade olmasa• anurı gibilere 11 k a. r a." tesmiye olwıur, on Uçer 

akça "r e a m - i k a r a" alınup kayım resmi deyU ziyade 

nesne alınmamak kanun-ı ma'ruf' olmağın buııda dahi ol kanun mu•-
teber görülüp kaydolundu; ve "a·d e.t - 1 ağnam" ra'iy~ ,. ,.. ,.. 
yete tabi' i' ti bar olunur, hariode kı.~lasa. ancak "k ı ş ı a 

h a k k ı" virililr. Ve kışla hakkı dahi ağırca aürUden_ bir şi

şek koyun ve alçak sürilden altı akça alınmak kanun imiş, bunda 
dahi mu• teber görüldü. 

Ve vilayet-i Rum'un arazisi iki başdan ta•şir olunmak 
""" A A A 

kanun olup ve Yeni-il'in duhi ekser yeri vilayet-i Rıwı'a tabi' 
olmak ile iki başdan ta•şir olwıacak iken kaza'-1 mezburun re•-
,.,,.. ,._ A A ' 

ayası zu'efa olmağın bundan akdem defe•atle tahrır olundukda 

kendU rızaları ve talebleriyle hasıllarından yedide bir behre~ 
verilmek üzere defatir-i atıkada kayd olunmuş :1.ndş; zu'efa 

,. ,.,,. ,.. ,. ,,.,,. 
halleri kemakan mukarrer olup himayet olunmaları vilayetin aba-
danlığına sebep görillmeğin, giril ol ka' ide tagyır olunmayup 
halı üzere ibka olundu. Meğer ki ba'zı kura ve mezari' olup 

bir başı mülk veya vakf ola, anını gibilerden iki öşür alınup 

humsu malike.neci içtin ve humsu. dahi dıvani sahibi içUn kayd 

olundu. 
Ve re•aya behresini anbara ve akreb bazara iletmek·ka.-

, nun-ı kadım olmağın nevah.ı-i mezbure re' ayasına dahi behrele

r:ln anbara ve akreb bazara iletmek teklıf olundukd;a leco il inad 

· etmeyUp iledivereler. 
Ve salar olanlar dahi re•ayanın hasılı harmana gelilp dö-

v ,,. ,,. 

gülüp kabz z~anı geldikde tevakkuf göatermeyüp fi'l-hal hazır 
olup ta•şı.r eyliyeler. Bila sebep ta•cız il tazyık kaadına te•-

. hır eylemiyeler ki re•ayanın haaılına zarur müterettib olm~lu 
0 lmaya. Eğer şöyle ki bila-sebeb ta•ciz il tazyık içtin te'hır 
etdUğU zahir olup z~ar mUterettib olmulu olur~a, ol v!kitde 
def•-i zarar içün re'aya köyiln imamı ve kothudası ve ~air ih

tiya.zıla;tıı ma•rifetleriyle harmanın ölçilp behresin if:az eyle~ 
nıeğe kanu:n-·ı hakanı.de ruhsat verilınişdir. Şöyle ki lazım geltip 



f 

re ı aya eyle e~le dikleri vakit de "ma • rif et aUz ha:rma.n götUxmtiş
s j ı. ı, . deyU mı. ' ah ez o Iunmayalar • 

. ,, A 

. Ve lf'a.yanın biri fevt olup birkaç oğulları kalsa yeri 
p:! r; r1?-:µ ~zc" i.ne kayd olunup eairleri hallU haline göre bennak 

i~e b~nnak ıe oaba iae caba kayd olunmat kanun-ı hakanidir, 
~yle or duğu vakitde gerekdir (ki) yer resmi ile anl~rın caba '. 
ve ber...aak resmi birikd~ilüp hisaeleri mikdar:ınoa mabeynle- . 

A · 1 

rinden etimle eda eyleyUp, yeri dahi oUmlesi müşterek tasarruf 

~derler. Kearet-i te'amUl eclinden nizam-ı re'aya bun~ üze
rine muntazam olmak mebrur olmağın bunun gibi huaualar vaki 1 

oldukda Defter-i cedıdde dahi ol vechile kayd olundu. Amma 
yer üzerine kayd olunan lcimeane, "defterde yer yalnız binem 
üzerime kayd olundu" deyU niza I edUp sairlerine ye_rden hiase 
vermemek istese, sözU makbul olınayup yer cUmlesine hükm olmıup 
rtiaumu dahi vech-i meşruh üzerine hiaaelerince iştirak üzere 

,., 
eda edeler. 

AAA A A A ,,,_ ·ve re•aya adeta zira•at olunu-gelen yerlerini bila'-man1 1 

tevaliyen Uç yıl boz kosa def'-1 zarar içtin elinden alınup 'gay
ri kim.esneye tapuya verilmek örfen oaizdUr. Amma ev~ önü ve da
varları örtiaU olup adeta zira•at olmıu-gelmiş yerler olmasa 
anuıı gibiler boz kondu deyU tapuya verilmek caiz değildir, ta
p u;ıa ·t el"ilmeye. 

le bir kimeane fevt olup oğlu kalup yetim olsa, kalen 
A A A 

yeri oğluna niebet mUlk-i mevrus gibi i'tibar olunmuşdur. Ma-
dam ki zira'at eder kimeanesi olunup zira•at olmıup rilaumu eda 
Oluna, ahara tapuya verilmek memnu'dur. Amma zira'at edUp rü
sum.un eda eder kimesneai olmasa yetim yarayınca bi:1' kimesneye 

· VerilUp ol kimeane zira ı at edUp kulluğwı çeke; yetim tasarrufa 
kadir olup taleb etdilkde kendüye hUkm oluna. , ,. 

Ve tapu1u yer hususunda dahil ile 'hario ortasµıda teroıh 
nıem:nu.• olduğuna binaen nevahı-i mezb~ede dahi bu ma'ni mu•te

berd( 1r) • Bunun gibi huaua vaki I oldukda hario-1 re.' iyye= tapu 
ile alduğı yeri zira'at edUp rUaumw-ıa ka'im iken, "sen hario
a1nıı_ deyü kimeane dahl U ·taarruz etmiyeler. M~ğer ki ol dahi 

ÜQ Yıl bila-mani' ta•tıl eyleye, ol hinde eairler gibi ~un da
hi tutduğu yer elinden alınup dahile ve gayre verilse oaiz ola. 



r. •, 

Ve bir karındaş fevt olup oğlu kalmayup· 1,~- d" 1 ,. A ~-ın aeı arı 

kalsa karındaşları bı-garaz kimee~eler anun hiaeeai ioUn ta•-
yın etdikleri "r e a m - 1 t a p u"yu v~rUp tapulamak caiz 
iken ahara tapuya,.ver:lmek caiz görUlmemişdir. Bu vilayetde.da
hi bunun gibi husus vaki' olsa eyle edilüp kanuna mUhalif iş 
edilmeyeQ Meğer ki karındaşlar:ı. murad edinmeyüp feragat eyle
yeler, ol vakitde kime dilenUrse tapuya verilmek caiz ola. Bu 
vechile ahara tapuya verildikden sonra karındaşları nadim olupi 

A ' 
11 biz dahi kabul ederiz" deseler, sözleri maamu.' olmaya. zira 
tapu üzerine tapu, adem-i oevazda nikah üzerine nikah me.~abe-
einde görülmüş dür. ·. 

' ,.. : 
Ve ehl"'.""1 kuranın davarları örUaUyiçUn vaz' olunan yerıe.:. · 

rin ekilmeai ve korunması zarar-ı amm olduğu memnu' iken mUba-
,. AA A A AA 

şirın nevahı-i mezburede ba' zı kuranın kadımı mer' aların:ı. ve 
yaylaklarını yörük ta'ifesine ve gayrilere bila-aebeb tapuya 
verüp anların dahi kimi yurd edüp ve kimi dahi zira'at etmek ı 
ile re'aya.nın mer'alarına killli müzayaka hasıl olup bu aebeb

den nası ortasında fiten U şUrur vaki 1 olurimiş. Bu def''a zikr 

olunan kanunu te'kıd U te•yıd içtin anuıı gibi mer'aların ekilme
si ve tapuya verilmesinin adem-1 cevazı Defter-1 cedıde kayd 

olundu ki min-ba • d kimesne ol vechile kanuna muhalif iş etmeye 
tecaaUr etmeye, ederse dahi tenfiz olıuımayup vilayet kadıları, 
nakz edUp geril mer'alığına hUlan eyliyeler. 

Ve ken~U yerin bi'l-kUlliyye terk eyleyüp aharın y:rinde 
Zira•at eden re•ayadan iki öşUr alınmak ve çiftin bozup ahar 
kar u kiabe meşgÜl olanlardan "Ç i f t - b o z a n A k Ç a -
e ı 11 alınmak örf-i ma'+'uf olmağ·ın nevahı-i mezburede dahi bu 

.kanun, mu•teber görülmUşdtir. Meğer ki kendüniln yerin zira•at 
edUp vazifesini eda etdilcden sonra vu.rup ahar(ın) yerinde dahi 
Zira•at ede, veyahud kendUnUn zira•ata kabil yeri olmayup gay
ri yerde zira•at eyleye veyahud ahar kar u kisb eyleye, ol tak
dirce tekrar öşilr alınmak veyahud Çift-bozan Akçası alınmak 
hayt-ı na-ma'ru:f'dur, alınmaya. ,.. 

Ve bağ ve bağçeden ve beaatınden öijUr al~ak ~un u 
şer• e mutabık oımağın ol ve ehle kayd olundu. Amma telb._ıs-1 
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öşürde muza.yaka olup ve hem re' 8.Ya kat' ze.manma gelince inti-

fa• dan men' olunmasun i9Un meyvanın ve eebzevatın aalAah ~ı,..i 
A " :ı. zau r 

olduğu zamanda bı-ga.raz ehl-i hibre kimesneler ile Uzerinde 
varılup, hakk Uzere kıymete tutulup, takdir ~lunan kıymet ha
sebi ile öşürden bedel akça al~ak re•aya canibine· erfak ve 
dıvani ~anibine evfak görUldU. _ . . 

A A . 

Ve vilayet-i mezburede HşUrden bedel bir kovana iki ako~ 
takdir olunup e.lınu-gelmeğin gorU ol vechile kayd olundu. ~ 
alınan akça, öşrü ol mikdar akoa eyleyen ball~ kovandan ta•yin 
olunmuş dur. Hiç bal eylemeyen kovandan nesne alınmak şer• e ve -

A ~ 

emre muhalifdir. Anuıı içtin nesne taleb olunmaya. Ve haricden 
kovan getirilüp dahil-1 vilayete konulaa eğer ra'iyyet sahibi
ne kovandan öşür yazılmış iae,wöşUr yere tabi' olup toprak sa
hibi alup ve eğer resm yazılmuş 1·se resm ra' iyyete tabi' olup 

A A . 

ra'iyyet eahibi alup toprak sahibi dahi toprağında bal eyledU-
ğU içtin öşUr almak ma 'mul.Un-bih kanundur; ve şol karyeler ki 

A 

vakf veya mtilk ola kovan resminin bir akçası vakf u mUlk cani-
bine ve bir akçası divani canibine verile, Ve 11 r e e m - i 
a r u s a n e" husuaiyya.tında vilayet-i Rum'da oari olan kanun 
bunda dahi mu'ınul.Un-bih olmağın anun Uzerine mukarrer kılındı. 

Ve nevahı-i mezburede vaki' olan "bey t il' 1 - mal" 
ve 11m a 1 - i g a ı i b 11 ve 11m a 1 - i m e f k Ü d" ve 

"'" "y a v a" ve. "k a g k u n" geril kendUye mUte' allik olup hario-
den kimeanenin dahli yokdur. Anun gibiler vaki' oldukda fi'l
hal kadı defterine yazılup kim mUbaşir ise wıa teslim oluna. 
Eğer müteveffanın variai ma'lum olup ol varisin dahil-1 mem
leketde mekanı ma'lum olursa def'a(ten) mUbaşire t~elim olun-

.maya. Belki vaaı elinde altı ay mikdarı dura; gelmez ise, mU
b6.Ş1re tealım oluna. Sonra varis gelUree andan ala. Ve eğer 
Varis hario-i memlelcetde olup mekanı ma'lum ol.ınaz iee ol kimes
neye mefkÜd derler. Bir yıl mikdarı intizar oluna gelmeza.e 
mUbaşire tealı.m oluna. Mal-ı ga'ib ve mal-ı mefkÜd deyü beytU'l 
-maı ile bile mukata•aya verilen tereke-i meyyit olandır;Aher 
evinden çıkup sefere giden kişinUn malı veyahud malını emanete 

,. 

ı 
l 

1 
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koyup giden kimeanenin malı, (mal-ı mefkÜd) de~ldir u, 
A A u ' A Ö• • .ua Z ı 

yerlerd~ nadanlı~la Ummal ta'ifeai bunun gibiler vaki' olsa, 
mal-ı ga'ib v~ mal-ı mefkÜddır deyU ta'allu.k ederler, amıııa 
fi'l-hakika caiz olmaduğuna bina•en kanun ve defterde t 'Af 

A arı 

u tensıs ol'WldU ki bu makÜlelere Umınal ta 1ifeai tecasUr edUp 
kimeaneye hilaf-ı şer• ve kanun-ı hilaf etmiyeler. 

Ve zikrolunan nevahide, ZUlkadriyye ve Haleb yörUkle
rinden ve gayriden ba' zı yörUk taif eai haricden gelilp -. ba ı zı 

1 

~ura ve mezari' arazisinde zira•at edüp, geril göçüp ve konup 
yörUklUğUnde olurken, mücerred birer mikdar yer zira•at etmekle, 
anların gibilerin Uzerl.erine defter-1 aabıkda rilsum-ı caba ve 
beruıak kayd olunmuş Q YörQ.k, yörUk olduğu h0:yaiyyetden m~dam ki 
yörüklükden feragat eyleyüp temekkün ihtiyar etmeye, bu maku-
le rUaum-ı ra' iyyet den arı vU beri olmak örf-ix ma 1 ~uf olma
ğın, anların gibilerin Üzerlerine bu def'a oaba ve bennak rea.
mi kayd olunmakdan ictinab olunup zira•at etdikleri yerin rU-

,. . A 

aunnuı ve haaıllarının ve hukukwı vermek üzerine kayd olundu. 
Ve yörük ta'ifeainden ba'zı kimeaneler, ba'zı wezari~e zira'at
ci kayd olunup behrelerin verdikden sonra altışar akça "d u -
h a n i y e" vereler deyü Defter-i atikde mukayyed olmağla an
ların gibilerden "defter mu.cebince" deyü hem yedide bir behre 
alınup ve h .n altışar akva dub.aniye deyU alınırimie• Örf-1 
ma'ruf'da öşür ile duhaniye cem' olmaduğı eebebden bu def'a an
ların gibilerin Uzerlerine duhaniye yazılma~ı. Meğer ki vila
yet içinde kışlayup öşUr makÜleainden az ve çok nesne vermeye
ler, ol vaktdexx duhaniye alınsa vechi yok değildir. 

Ve amnıe-i memalik-i mahrusede "c i n a y a t" mukabele_-
. Binde vazı olunan cera'im-i ma'rufe, kefereden sadır olea,her 
i'tiba.r ile mUaelma.ndan alınanun nısfı alınmak kanun-ı mukan
nen iken defter-i sabıkda meakutil'n-anh olroağla ke:ereden d~i 
müaelmandaıı alınan kadar·belki küfrü sebebiyle muhan u makhur 
Olup müdafa'ay~ kadir olmaduğı içtin dahi ziyade a:ınmak d.al_:i 
'Vaki• olur imiş• Ta, ife-i. mezbure bu cihetden muzayaka beyan 
-------x lüa~:~~-:-~:-----
xx 
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Jn8.0rWUH .o carı ~l~ A ka.ı1U11 1cru. olwımak vilafot-~ m@&Pm'iÜ~ 
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!: 
;fnelmetıine ve ~badwıl:ı.ğ:ı.nıı uıb.@b ıuUlallaza ollılıldUi\ı liti, iı4~ 
ol vıclı1.leı t akyıd olundu ki n:ı.ıııto,aıı ı11ade11 ta ı ııci'1i. yU · 

,.. tecavüz olunıııaya.. 
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l 

'i 1 1 

. .. 

A V@ z:ı.k;ı' A olun~ nah1yed@ Doı.-.olc ti ı :ı.tou:Lııo ııı&l::,ıijll Pııı, u 
ınaka~ u ınabdud u mUt ı' ad~id YtlYl~kl~ olup ,ııcr ol\W..ıl fil• . ,., -~-ı-; 
laklar @h.lil.," gtirü t-,JDWlı 9enuin vUa' atli vı tııal1ı yoı-~,r Q~.., '·:ı': ;-:~ 

1
1 :,'.j 

ınayup eı.li! ota ve a~" ınuaiy11ka ç•klııakdo.n Aiıi de!1llo:ı- ittı~; ', \,' 
de!tur-1 ii~bıkdt.i m~rlfüıu olw-1 Y&i4Ylu.klıı.r:ı.n U~or1no kiwiniıı 1ii :, 
yUz ro I e ve kiıııiııin Yuz .-o' i n yııtııı1ij-uekaun ı-• • ı ko~ vo ., 'J 'i 
ba' ~ına yU~ aikke Vtt bü' ı.ına oll1 •ikku v@ •J. °t,IDJ,.@ u;ı.kk@ alt'"' ı. , 

..,. "" A ıııı, , , ,t •_, 

ve dahi ~1yade vü na.kıt, twıammUlUnden ziyad,-1 fullif -11, rU- ı·-· 

aum vaz• olunmağın şuı:u:t. kurib olmuş ki ba•zı ta'ifo mUtı'•dd1'1 
yurdlarının "r e a m - 1 k p r u"tıiyçUn ll~edon hwıeyo elli..;. 
ijor ve altmışar b~lk1 dahi ziyado ream v@rUp halaa oJJ;ıw.yala;-5 
alo' l-lıuaua b@r-vech-1 maktu.' y-u.rd U"erµıe V&I I olunup ba' ıı. 
g~lUp konup vo ba'~ı g@lmeae, g@l~nden ·maktu' bi't-tomwrı al:uı~ 
mak lazım gelUrimi~. Bu d@f''a zikr olan ta•1te gılUp, "morkiia 

olan rUauıu, bizim ma•rifetim1ı VB rı~wn~z yo~1kou gi'1b~• 
ehl-1 garaz kimeeneler üözltır1yltt yazıJ.ıııışdJ:.rf tabwımıUlijndııı 

~ 1 

ziyadedir, birka.O yıl vardu- ki bu uebt,blt yaylakla:ıı.m.J."'- S@• , ,,,. ,.. 
lemez olduk; yörUk ta'1f~iiiılt, aatılu.r oldu" deyU ziya<iı iih&r"'+ 
aoz edUp mu'atefet-1 padiijalıl rica etdiklurindın, boy-peyle-.· 
rinden ve a•ywıdan nioe bi-ge.raz aika mu'temedU'n-aleyh ld.mea~ 
neler ·gelUp, "nefa-1 emrde bwıları.n yaylakları. z1~ o~uıum ~~ 
dar rUaUıila mütehammil de~ildirı bunlara hayt olm:,.ı;d-ur~ deyUp 

, Yakı I a il@ olm~ oldµğunı,. ilııı-1 y&i.lcl.U h;ın.l ol~oıı.k· .o.J,-vtııob.ilt 
·mezkurlara mUte'allik rU~umu ~akil görülen yaylakl~·~ reamlo
r1nden enı-1 hibr@ ma'rif~tiyl~ bbr birindon uaııu ~iıın• ~~ 
~.:birer mikdar tahfif' olunmtık mUnaeib-1 adalt.rt gtj:rUJ,,\lp VI fm• 

lar dahi ol m@rtebey@ rı~a göutc,rUp "ııı.iılı-b~' d 9oltdlıtı''~ cle1i,l ni-
za I V@ fıızÜ. 1 etıııeyUp tfL I yin Ol unıı.n ruaUlllu ba I ı.:ı, gı.l,uUıı v• 1'1tl
lia1 geleUn hUen-i rızalu.riyle v~rec~k oldukları.nd& k;ı.uaal&r+ 
d ,. .p a~ aöa t ar1lm@Y@ , 
eftere kayd olW'ldU. ki tt1rti!eynden hila.ı.ı.na oev ~ 

deyU kanun-nam@-1 ~tika.da mukayy~d olu.p, 
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Lakin zikr olan husus gayr-1 vaki• olup. Bozok ta, if esi
nin yayladıkları· yur~lar, cema•atlerine gHrı vUs•atlU olmağla 
kendUlere_ kadr-1 kifayetden ziyadeain, ba'zı yurdu olmayan 08_ 

~•atlere otlağın fi.trubt edUp kUııi akçalar:ı.n aldıklarına ilın-1 
yakin hasıl olıcak ba'zı mu•azzam yurdlardan cema•atlerinin 

A A 

kadr-1 hacetlerinden ziyades1n evkit-ı şerite re•ayas:ı.na tapu 
ile ver11Up ve tizerlerine haline göre ream takdir olunup det-i 
tere kayd olunmuşdur. Defter-1 hakani ve ellerinde olan temes
sükat mucebince tasarruflarında olup kimesne niza' u feza• et
meye. Ve min-ba'd Bozok ta'ifesinin yurdlarından kendUlerı ki
fayetden za' 1d kalup harioden tUrkmene bey' eyleyUp mabeynle-

,.,. "" ft -rinde cidal vaki' olmadan ise, zabitan-ı vakf olanlar evlcit-ı 
mezbure re' 8.Yaaından yurdu olmayan ta' ifeye verUp resmin vakf-:ı. 

Aı A .-. A A 

şerıf içUn zabt eylemek re'ayay-ı vakfa ve canib-1 vakfa.enfa' 
febm oluwnağın ol minval Uzere kayd olundu. . 

. A A 1 

Ve zikr olan nevahıye yaylayu-gelen ZUlkadriyye ve Haleb 
ycSrUklerinin Uz erlerine "k o r u r U s u m u "ndan gayri 
"r e s m - i y a y ı a k" adına bay ve yohsul ve koyunlu ve 
koyunsuz denilmeyUp defter-1 -sabıkda haneden haneye otuz Uger 
akça vaz' olunmağla koyunu olmayup sadakat-ı nasla geçinilr 

A 

olan fukarasından ki anlara "ayrancı" ve "civelek" deyü ta'bır 
ederler, otuz Uçer akça taleb olwıurimi~. Bu def'•a zikr olan 1 

ta'ifenin fukarae~ ve zU'efası gelUp, "kadimden bizim gibiler
den asla nesne alınmayup, ancak ağnam sahiplerinden alınurdu. 
Şimdi 'defter mucebinoe' deyU bizden dahi ·bi-ketm otuz Uçer ak
ça alın.ur. Hayfdır" deyU terahhum taleb etdiklerinde bu mak:Üle 

civeleklerden ne~ne alınmayup ve ağnam sahibi olan~ar dahi 
· ale' a-aeviye ,. görUlmeyUp a' la ve edna ve evsat i' ti bariyle ko• 

Y\lnuna ve kudretine göre alınmak fukara hakkında erf~k u eşfak 
göruldU ki min-ba'd anuıı Uzerine te•amUl olunup hilafına oe-
'laz gtiater~lmeye • .Aııııııa zilı:ı:' oıWıan t8.' ifaden fakir .. olanlara ,. 
eınradan bir aebab ile gına tari olsa, "hın-1 tahrırde f'uka:a 
idik, Uz n•imize ol hin.de nesne vaz' ol unmamıe idi" deyil niza' 
etmeyUp kanunları Uzere verilU-gelen rUsum-ı adiyyeyi anlar 

dahi Vireler. 
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Ve zikrolunan nevahide yaylayan yörUk ta'ifesi merkum 
olan otuz. Uçer akQa "r e e m - 1 v a v· ı a k" diı.., " "" ., " ı ver """-erin-
den sonra, mUbaşirın ba' z:ı. yaylakları birer mikdaıı · .. r I a _ 1 

tt t I A 111 A • m 
k o r u a yın e ah.arlara tapu;ya vermek oaia belki nok . 

A k A ' • vaki' olıca , zikr olunan ta• if' enin ol mahalde yur~ vı mer, a-
ya şiddet-i ~tiye.oları olduğu aeb@bden yurdlar~ ellerinden 
gitmek havfinden re&lll-1 koru adına yılda birer ıııikdar nesne 
""vermek ma' a' 1-kerahe yanlarında oa1z olmak ile kendUlerinin 1 

,,,, ,. 
kadımı yurdları gerU kendUlere I kimi yirmi re • • vo otuı re• a 
ve kimi dahi kırk re•s ve elli re•s va kimi dahi altmıt v~ 
yetmiş ve seksen re's koyuna ve kimi Yirmi ve otus v• kırk 
ve elli sikke altu.na ve yüa sikke filoriye mukata'aya ver11Up, 
bu kadar f_ı: e s m - 1 t a p u" verUp ve bu kadar dahi 
"r e s m - i k o r u'-' v·ermeğe mUltezim olıcak, '\yurdlar:ı: 

ellerinde mukarrer k:ı.lındı" deyU ellerine hUccetler verilUp 
ve deftere dahi ol veohile kayd olmağla @U mertebeye kari~ 
olmuş ki bu iki reemden <itUrU ba' zı kırkar v~ ba • zı eUiı•ı-

~ A A 

ve altmıear akga vertip malzemeyi eda edemiyeler1 bunların :tı.a:ı.• 
leri bu vechile olduğu ma'lum olıcak fukaranın bay:ı.r du•iJ.ar:L-

ıA A A A 

na tama' an bunlardan dahi bir mikdar tahfıf olunmak adalet, 
evfak ve fukara hakkında erfak görUlmeğin hallU haline gö~e 
birer mikdar tahfif olunup, "mahallU mahalline ktQ'd. olundu" 

A ıA A A A 

deyU mukayyed olmağın Uslub-ı 8abık tagyır olunaıııyup halı 

üzere ibka olundu. 
Ve zikr olunan nahiyeye gabi yörUk ta' ifesiııden ba' zı 

perakende evler gelüp anların mahaus u mu' a-yyen yurdları ol-
A f 

Jnayup reamlU olan yaylaklardan ve yurdlardan hario gayr-ı mu -
. teber hali ve kıraç v@ beyaban yerlere konup ve göçUp lakin 

kondukları yerler Yeni-~l'in hududu içinde ~ımağla ~lardanA 
dahi aa • ir yurdlu ve yaylaklu yörUklere kıyas ile haneden ha-

• A b ihetden 
neye otuz Uçer akça alınurmuş. Bu def'a mezkurlar u o A 

rencidelik ızhar etdiklerinde fi'l-vaki' z1kr olunan kJ.Yaa 
illa ı a ı l-f U-ık görülüp ma ı kul u makbul olmadın·, ıaldlı bunlar da-
hi gelUp hudUd-ı v1ıayot ioine girüp ba'zı köşelerine konup 

ilnt fi' oldukları mu-
ve göçUp. bi. ı-oUmle otundan ve. suyundan m e A ane • 
kibelesinde, anlardan dahi meccall oımasun iolln haneden h Y 
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ildşer akça "r e a m - 1 o t l a k" takdir olunmasın münasip 
görülüp ve ~endü:er dahi bu mertebeye hUan-1 rıza gijetericek 

. anun gibi la-mekanların Uzerlerine ban.eden haneye ikieer akça 
"r e s m - 1 o t 1 .. a k" takdır olundu. Meğer ki bunlar dahi 

mu•ayyen yurd tu~up, Yani-11'1 ihtısas eyliyeler, veyab.ud asa
let ile veya mü taba' at ile hasa yaylaklara ve yurdlara konalar 
ve yörilyeler, ol vakit zik:r olunan kıyas ile bwılar dahi i'r-U-

A 
,,. . 

su m - ı adi Ye - 1 Yay 1 ak 1 y ye" vereler, niza 
etmiyeler. 

,,. 
Ve yörUk ta'ifesinden ba'zı kimeaneler nevahi-1 mezbure-

" A A A A 

de vaki' olan kura vU mezari' arazıeinden ba' zı yerleri kimin 
,,. . 

kşndtiler zira•at edUp ve kimin dahi ba'zı yerlU kimeanelere 
tohum verUp zira'at etdikleri eebebden defter-1 sabıkda zira•
atci kayd olwıup ma.' ahaza ba' zıları huaueunda "otuz Uoer akga 

. ream-i yaylakların geril vereler" deyU mukayyed iken bunların 
gibilerden ream-1 yaylak taleb olundukda, "biz z1ı~a' at edenler

denUz" deyü defter mu.cebince tizerlerine mukayyed olan rilsum-ı 
A A 

adiye-i yaylakıyye vermokde te'allUl U inad ederler:Lıniş. Bwı-
ların gibiler hususunda dahi şol veahile hükumet olundu ki~ 
Şöyle ki bunlar bir yerde temekkün U takarrilr edUp yaylak adına 
olan yerlere ve yurdlara ve mer'alara konmayup ve davarların 
dahi ot(la)mayalar, bunlardan ream-1 yaylak taleb ol~mwaya.Am- · 

ma şöyle ki bwılar dahi eairler s1.bi nevahi-1 mezburede yaylak 

adına olan yerlere ve mer'alara konup ve göçilp otundan ve su
Y1lndan mUntefi' olalar, ol hında zira•atçi olmak yaylak resmin 
Vermeğe ID.all1• olmaduğına binaen sairler ne mikdar akça ream-i 
Yaylak verirlerse, bunlar dahi hallerine göre ol mikdar resm-i 

.Yaylak vereler, inad u niza' etmeyeler. 
Ve zikrolunan nevahide ba'zı karyelerin ve mezra•aların 

malikaneleri hususunda etrafında. vaki' olan kadılıklardan ve 
gaYriden ba ı zı kimesneler gelUp kimi "mtilk-i mevrueumuzdur". 
deyUp ve kimi dahi, "bize meşrut vakf-ı mtiaecceldir" deyi.ip• k:

IIli dahi, "meda.rie ve mesacid vakfıdır" deyUp d~ •val~~a _muta
bık ba•zı temessUkat-ı şer'iyye ve suver-1 defatir-1 hakaniyye 
Ye lD.Ukarrername-i padieahiyye ibraz eyleyüp vakf'iyyetinde ve 

mUlkiyYetinde şaibe-i Şub~e olmayıcak, anlar dahi mahallü ıııa-



. 
nallinde vakfiyyet u mUlkiyyıt Uzere kayd olundu ki ·-c"" b ,,., -. "' . ııı.u""" a I d 
ııukW'-ı malikanesini ta•yın olunan cihatına masr~-- ı A 

A A w..ı. o up hario-
den ld.ınesne hilafına cev~zAgHstermeye. Amma divania1 ve~-
sum-ı Hrfiyyes; gerU kem.akan vakf içUn zabt olunup a-nı da 

A A A ,.,.... ara ~ 

hi malikaneo:ler,,,, oanibin~en kim.esne dabl etmeyeler. 
V .... , - Ve kanun-name-i atıkde merhum ve mağfurUnleh Sultan su-

A A A A 

ıeyman Han tabe serahu zamanında zikr olunan nahiytde mütemek-
kin olan kefere ta' if eei Uz erlerine ber-vech-1 maktu• yirmi j 

beşer akça "o i z Y e" vaz• olunmağla anlardan takir U gani 
vU mutavassıt fark ol1mmayup her re' eden yirmi oeQe;- .akoa 
"o i z y en alınurimiş. Bu dahi şer' -1 @erıf muktezası üzere, 
haline göre vaz' olw:ımak gerek idi. ÇUnki terahhumen, "yirmi · 

A A A 

beijer akçadan ziyade alınmazsa, bari yirmi beşer mabeynlerin-
A A 

de hallU hallerine göre t evz1 • Uz ere cem' olunup agn,iyası ve-
receği malı, fukara ve zU 1 efası vermek lazım gelmeye" deyU mu

kayyed olup ol zamandan berU iki def'a cülus-ı ·h~ vald. 1 

olmağın cizyeleri otuz beşer akça olup lakin harac-. oer'don 
ekall-i kalil olmağla cizyeleri kırkar akga hisab4 üzere def

tere kayd olundu. 
Amma Kangallu nam karye, ıatı.rah-ı mUstaki.mde vaki' olup 

AA A A . AA 

her bar ay ende vU revendenin ta' addı ve ezalarında halı olma• 
YUp gerU meunetlerine tahammül eylemeğin, ahvallerine terahhu-, 

A 

men karye-i mezbure keferesinin cizyeleri otuz beşer akoa hisa-
bı Uzere alına. Ve nahiye-1 mezburede Kangallu ve 'rurna-Cayu-ı 
Ve Ağça-Kal • a ve Kara-Hacılu nam karyeler gayet ile uğrak yer 

ı A A 

olup her gUn ve her gece ayende vü revendenin ta•addı ve eza~ 
18.l'l.ndan haliler olmayup gerU bu cU.mle ile anlarlll _meunetl!r!-
.ne tahammUl eyleyUp yemlerine ve yemeklerine bulmımakdan Ahalı 
değilleriiıdş. Bu def'a zikrolunan kura fukarası gelUp ...... halle

l'ine terahhumen hasıllarından onda bir behre alınmak babında 
in8Yet-i padişahi ve mu• ô.tefet-i şehinı,ahi taı'eb U reDa etdik
lerinde zikr olunan karyelerin behreleri onda bir k:ayd olun
dular, :Wdan ziyÔ.de taleb olunmaya. Ve bi' ı-cUmle eğer bu h~ 
eiıadur ve eğer aÔ.ir zikr olunan hus\lSlardu-, vÔ.ki' oı~ukda ora-
d ,.. , A ı'~ ta• lik edilUp 
a oezm u kayd olımroayup meşiyyetullahü te a aya . 



/ 

A A 

hin-i arzda ferman-ı şerıfe tevkif U havale ol 
,.. ... " unmuş idi. Tah-

rir temam olup def:er Aaitane-1 aa'adet-deatgaha getUrUldUkde, 
zikr olunan tagy:rata mUt e 'allik olan hususlar el-haletU hazi
hı nal_ıiye-i mezbure, ha·tt-ı hümayun-ı sa'adet-makrun mucebin
ce ber-vech-1 vakfiyyet havza-1 zabtlarında ve havme-i tasar
ruflarında olan aeyyidetU'l-muhadderat, iklıletU'l-muhassenat 

A, A A J 
sahibetU'l-hayrat ve'l-haeenat aa'adetlU Valide Sultan damet 

A A A 

iametUha ve zadet iffetüha ve ta'le bakauha hazretlerinin aeita-
ne-1 şerifleri ve devlet-şi'a.rlarına mufasaalan arz olunup, 

A A A 

"amma bu cihetlerden birer mikdar mala dahi noksan gelmekden 

halı değildir" deyü denildikde, fukara ve zU'efaya re'fet-i 
A A A A A 

rahımane ve merharnet-1 kerımaneleri muktezasınca, "şer'-i şe-
"' A • A A A 

rıf ve kanun-ı mUnıfe muhalif olan evza' bi' 1-külliyen ref 1 

A, n A 

olunup mala nakz gelUrae gelailn vebal hasıl olacak nesnelerden 
ictinab olunsun" deyU buyurup ve zikr olunan hu.euaiyyat şer~ 
olunduğu Uzere tahrir U takrir olunmağla emr-i şerifleri ijeref 
-audura karin olmağın emr-1 şerifleri Uzere zikr olunan me
vadd-ı mahausadan her biri vech-1 meşruh Uzerine tahrir U tak
rir kılındı. Amma aair h~dud u hukukuna ve rUaam-ı şer' iyyesi
ne ve örfiyyeaine nakz u nesh verilmeyUp aa.bıkda te 'amül oluna 
geldUğU Uzere ber-mukteza-yı kanun-ı kadım vilayet-i Rum tah-
~ A, 

rır U taatır olwınıuşdur. 
Fe-amma ba'zı mtibaşirler, yörtik ta'ifesindan ve gayriden 

rUsum-ı yaylak ve sair .rüaumatı cem' etdilclerinde kendU nefis
leriygUn "resıd akçası" deyU "hidınet" deyil defterde kayd olu
nandan ziyade ve beşer ve onar akçaların alup ta'addi ederle
l'imiş. Ve ba • zı kimeanelarin kadimi yurdlarına ve mer' alarına 
. man1• olup bir yıl gelmedikleri içtin aharlara tapuya verirle
l'irni.ş veyahud "yurdun hali kaldı" deyU bahana ederlerimiŞ• ~u 

def•a bunun g~bi huaU.sıar sebebinden re•iiyii ve yaylako;ıar ma: 
b ,.. "'ı u uharebe va-8Ynlerinde kUllı ihtilal ve şerr u şur ve kıta m _ 
ki• olup ve'l-haaıl nizaauz maddeye röat gelinmemeğin bu makule 
h11~ A ~ i i iza' vU cedel olan 

at-ı şer• ve mugayir-i kanwı mur a- n A ka d 
Uınur A A ib ··rUlUp adem-i cevazı deftere y 

un men•ı ve nehyi vao go ederlerse 
OlUııdu ki, min-ba'd hilafına cevaz göaterilmeyUp, 



1 

1 

i 

dabi,menkuz u mensuh oluna, Meğer ki Uç yıl miltevaliy 1m 
A ,,. ,.. ~ en ge e-

fÜP Ahalı koyup rUau.m-ı adiye:e noksan gelen, ol hinde kanun-ı 
kadım Uzere Japuya verilse Cliiz ola. 

Ve zikr olunan kadılıkda Kangallu nam karyeden ve b , ,.. ... a zı 
yaylaklarda bazar durub anlarda vaki• olan bacat ahvali nice 
ola-geldiğinden ehl-i vukÜfdan istifsar olwıdukda, "Kangallu 
baze.rında esir satılsa iki ba~dan dört akça alınur, iki akça 
alandan ve iki akça satandan ve gav ve merkeb satılsa iki baij
dan iki akça alınur, bir akça alandan ve bir akça satandan. ve 
taşradan koyun getürUp boğazlayup sataa, veyahud bo~zlamayup 
satsa, satandan iki koyuna bir akça. alınur. Ve kuzudan nesne 
alııımaz. Ve yerlti kaaaab koyun boğazlasa dört koyuna bir akça· 
ve s:ı.ğırı boğazlayup aataa bir sığıra bir akça alınur. Ve kuru 
UzUm ve incir (ve) bunun emsali nesneler satılsa, satandan bir 
batmanda yarım akça, alandan rubu' ak,a alınur. Ve fevakih yU-.. 
ktinden, ki at ve katır yUkU ola, ytikde bir akça ve deve yükU 

ola iki akça alınur. ]'illfül ve karanfil ve çivid ve sair alat-ı 
bahar ve nuşadır ve usfur ve lök ve çelik ve kalay yilkUnden, 

..... ,. 
satandan iki akça ve alandan iki akça alınu.r. Ve yaylak bazar-

larında dahi her dUkkandan "basta akçası" deyil bir akça alınur. 

Ve ytikle satılan yemişden ve undan ve arpadan, yükde ikişer 
akça ve terazUyile satılan yemişden ve gayriden yükde birer . 
akça alınur. Ve tulum ile peynir satanlardan, tulum başına bir 

akça alınur. ve ld.çe ve kaliçe ve kilim makÜlelerinden,şatanlar
dan her ayından bir akça alınur. Ve deve ve sığır v~ at ve ka

tır satılsa, iki başdan dört akça alın.ur. Ve koyun satılsa, 
iki koyuna bir akça ve kaseab boğazlayup satsa, dört koyuna 

. bir akça e.lınur" deyü oevap verilmeğin geril ola~eldUğU Uzere 
te• aınuı olunmak Uz erine mukarrer kılındı ki ziyade taleb olun-

ınaya. 

Ve bakkallar va attarlar ve bezzazlar ve takyeoiler ve 
b ,. bir üzere satup 
llnların emsali nesne alup satanlar, onmı on ,,. 

ttuguv meta'a gıll 
gabn-ı fahiş ile kimseye nesne satmayup ve sa 

u gış etmeyUp, ederse hakkındangeline. 



r, -

ve hıyar ve kavun ve karpuz ve Uztim ve 8 , _ . ~a ve emrud 
ve kiras ve bakla ve nohud ve meruimek ve •sa"'ir b 1 ,.. "' un arın bun-
ı. arlll emsali her ne var ise bazara geldikde anun bi , on r Uze-
rine narh verile ve ete etmeğe narh verilUp eksik aat M 

• " ...., MI arsa, uh-
tesib hakkında(n) gelmek anda dahi carı kanunimi@ geril anun 
uzerine mukarrer kılındı. 

Ve sabıka Yeni-il hasları tahrir olundukda iradet-1 şe
rife abadan.lığına mUte'allik olmağın re•ayası avarız-ı diva- i 

niyye ve tekalif-1 örfiyyeden mu'af u mUeellem olup ve kefere-
si acemi-oğlanı vermemek içUn ellerine ahkam-ı ijerife erzani 
buyurulUp defter-1 ha.kanide dahi kayd olW1muş. Ol t~ihden be
rU merhum RUstem Paşa zamanında ve merhume MihrUmah Sultan za
manında bu ana gelince ol vech Uzere zabt olunu-gelUp, hala 
UskUdar' da bina olunan imaret-1 amire 
'ye vakf buyurulmağın himayetleri dahi ziyade lazım olmağla 
vech-1 meşruh Uzere olmak racasına arz olundukda Uslub-ı sabık 
Uzere olmak ferman buyurulmuşdur. 

Ve kaza• -1 mezburda yaylakcı kayd olunan yörUk ta' ifeei
nUn her kande olurlarsa bad-1 heva ve resm-1 arusaneleri Def
ter-i atıkde Yeni-il canibine zabt olunmak Uzere mukayyed olup 
bu def'a haricden· ba'zı kimeaneler deftere muhalif dahl il niza 
etmek istediklerinde zikrolunan ta'ife mahall-1 tahrıre.cem•, 
olup, "bizim bad-1 heva ve (resm-1) arusanemiz gayriler zabtın-

" A X 
da iken yörUdUğümUz ve kışladuğumuz yerlerde tımar erleri ve 
boy-beyleri ve beyler-bayiler ademileri ve subaşılar bize 
hadden birim zulümler ve ta'addiler edUp ve bir cuz•i cinayet 
içUn bir nic'e yerde cUrm alınup ve bir nikah ioUn dahi birkaç 

• kerre resim alınup ve nice daha bunun emsali hayflar olunurdu, 
Yeni-il'e zabt olunalu, anların gibilerin ezasından !ıni,n olmUV 
idik. Şöyle ki bu def'a Uslub-ı sabık Uzere oımayup öharlar 
Zabtında ola, biz anlarlll zulmilne t8.ıı:at getireıneyUp minJ.ba: d 

bu diyara gelmeğe iktidarımıt:ı.olmaz. Ya diyar-:ı. Şark'a veya
hud ahar berr ve ba'id yerle~e gitmemiz mukarr8rdir". deyU Us-

· ıUb-ı sB.bık~ tagyi.rinden ziy8.de teneffilr u i 1 rıiz g!>at erdikl~-
.ı..... ,.. "k f ıur mu' temedU •n 

l:',ı..ude, ba'zı bunların haline ve sıretine va ı o ,. 
-aleyh kimesneler dahi "fi, ı-vıiki ı bunlarlll istirahatler~ 
bad-1 he~ i ar.USA anA eleri Yeni-il'e tabi! olup hiJnayet va ve resm- ... 



1 

ı ' 1 

ıurıınağladır, olmayıoak min-ba' d bu diyU'11, gelimez olurlar. · o .. ,. .. .. .. 
Vilay&tin abadan o~amasına ba'is .. olur 11 deyU i'timad u i'ti-
kid vericek bu husus SUdde-1 sa' adete arz olundukda gerU def
ter-ı sıibık m\lcebince ki tİibet olunmak buyııulıııağın üı;ılUb-ı si
bık üzere kayd olundu. 

A A A A A 

Tahrıren fı evail-i muharremU' 1-haram sene ihda ve tıs•-
in ve tis' a-mi' e. 
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957(155Ö) TARİHLİ YENİ-İL HUDtlT-N.AMEst.3 

Sebab-i tahrır-1 kitab-ı şer•i ve ba 1 ia-1 hitab-ı mer•ı 
' oldur ki, 

A ,.. ,.. ,. 

·nergah-ı alı çavuşlarından fahrü' 1-em.asil ve I l-akran Ali 1 

Çavuş zıde kadrühu ve kıdvetU'l-ilmerai'l-kiram Bozok Sancağı-
• A • A A A 

beyi Iea Bey dame uluvvehu hazretlerine ve fahrti'l-kudat ve'l-
hUkkam Yeni-il Kadısı Mevlana Muhyiddin Efendi'ye ve bu hakire 
der-1 devletden ferman-ı htimayun ırad edUp maz.uıun-ı eerıfin_de, . 
"nef's-1 ÜakUdar' da bina olunan imaret-1 amire la-zalet ma•mure
tUn ila yevmi•ı.:.ahire evkafından Yeni-il'in evvelden muayyen 

A , A . A 

ve .. ~a•multin bih aınuru ta•yın olunmasını mukaddema emr edUp, 
kadı dahi emrim mucibince aınuru ta•yin edtip ta•yin olunduğu 
Uzere hüccet verüp ana binaen vilayet katibi gönderilUp, hudu
da dahil olan kura vU mezari' ve arazi ve yaylakları tahrir 
edüp eUdde-1 sa'adetime getirtip, sınur hilcceti mucebince sınur 

A A A A 

-name taleb olu.ndukda hüccet-i mezbure bulunmayup, üslub-ı sa-
bık Uzere tecdıdi lazım olmağ..ı..n, buyurdum ki hülan-i şerıf-1 

A A A A 

vacibti'l-ittiba'ım varıcak bi'z-zat bu hususa mübaşeret edüp, 
. ol vilayetin ehl-1 vukuf ve mu•temedUn aleyh kimesneleri ile 

aınurun üzerine yUrUyüp ne mahalden ta•yuı olunmuş ise, siz 
dahi ana göre sınıuı~ ta•yın edUp bir bir alametler n~sb ideaiz 
Ve ta•yın olunduğu il~ere hüccet yazup aUdde-i aa'adetime gBn
deresUz" deyü buyurulup ve yine milşarUn-ileyhtima ile bu hakira 
.bir emr-1 şerif-i vacibti 11-kabul dahi ırad edUp mazmun-ı mUni
finde • "Yeni-il I in aınuru görülmek lazım olmağın size hUkm-i 
hUmaY'Unum yazılup, Dergah-ı muall.am çavuşlarından Ali zıde kad-
rühu ile irsal olundu. 

--------------------
3- Bu hudut-namenin metni için bk. BA,!Q,nr.262,s.67-69. 



Buyurdum ki, bi'z-zat aınur tizerine varup emrim mu.cebin-
,,., . A • 

ce aınuru tecdıd edüp her ne vecldle temyız olunur iae mufassal 
hüccet yazup, mezbur çavuşumla sUdde-i sa'adetime gönderesin" 
deyU buyurulmağın imtisalen li'l-emri'l-ali milşarUn-ileyhUm ile 

.... 
. :,-.. ve bu vilayetlerd_e olan ehl-i -vukuf'dan mu I temedün aleyh kimeane-

~·,,.:_;..'.J< 

ler ile aınur'üzerine varılup, Yeni-il'in şimal canibinde Tecer 
-dağ~•ndan zahr-ı cebel-i mezbÜr ile Gez-beli'ne, andan Tennur-. 
cuğa, andan yine zahr-ı cebel ile Ta.c Muhtac-Hanı'na, andan Yı.:. 

. ğılık(Yığılu)-Taş nam mevzi'e, andan Tozaklu-Gedtiğti'ne, andan 
Baltuk-GeçUdU'ne, andpn Köprü kt3ua.rına, andan Kızıl-Kaya'ya, an
dan Sultan-Pınarı'na, andan Haruıılt.ı.r malca.birine ve andan Kızık 
-beli'ne ve andan İğdelU-GedüğU•ne, tuıdan Buraklu-Ziyareti'ne, 
(andan) sırt ile Boyaluca-GedUğü'ne ve andan Ak-Kaya'ya ve an-

~ ~ 

dan Sın-beli'ne ve andan Baş-Viran Gedüğü'ndeki na~b olunan 
Saru-Yaprak Depesi'ne ve andan incecik turik ile nasb olunan 

"' "' V A alamete, andan yine tarıkle ~grek-Depesi'ne, andan yine tarık 
( "' ,.. 

ile Karamık-Çaluları mabeynindeki vaz' 9lıınan alamete, andan 
Aşulu-Meşhed'e, andan göç yolla Yuuıru-Taş'a, andan Dikme-Depe•-

v A A 

ye, andan ÇigdemlU-Depe'ytj, andan Namazgah nam mevzi'e, andan 
Eşge-Meşhedi'ne, andan Otuz-müdlük nam mevzi'e ve andan Kızıl 
-Hisar nam kal I aya, andan Kız:1lca-Ziya.ret I e,. andan Lori-Yuvaaı '
na ve andan ~bce-Bağı'na, andan Irruak'a, andan ol ırmak Yeni-11 1 -

den cari olan ırmaka muttasıl olduğu mevzi'e ve andan ol ırmaka 
Bingıl-Pınarı•nın suyu ka~duğu mevzi'e ve andan su yukarı 
Yumari~ nam cebel drunenindeki Çiftlik-Hanı 'na ve TülU-Depe mUn
tehaaına ve andan zahr-ı cebel ile Ağaç-1-lan GedüğU•ne, andan 

A A 

cebel-i mezbur ile YUklUk-Kaya'ya, andan Bay-Yurd'un kıble oa-
"'· .nibine, andan Şeyh-Dereai'ne, andan Karaca-Viran Depeai'ne ve 

A A A 

andan Kara-Maksud nam depe müntehasına ve andan Bardak-liisarı'-
na ve andan Kırk-Pınar'a ve andan Kırk-Geçid Boğazı•na ve arıdan 
tarıkle Karaca-Viran Deresi •ne ve andan Kara-SUpUr Gölü 'ne, 
andan Kuzu-Kulağı GedUğU'ne, andan arazı-i Obrenk-Vire.nı'na, 



1 

A 

andan Boyalu-Viranı•na ve andan Kırlız-Depeai'ne ve andan Kızıl 
-Kür'e Ve andan sırt ile Kal'aoık-Kaya•ya ve andan KevWl-Hısarı 
Ciari'ne, andan Balıklık tarıkıyle Ayrancı tarikının mecma•ına ,... , 
andan Şahin-Kayaaı•na, andan Kardaşlar-Pınarı•·na, andan Yılan-
öyüğU'ne, andan Elbistan'a giden tarık-ı anını ile İnoesu•ya va-

, A A 

rıncaya de_k, andan tarık-ı anımla Kafile-Pınarı•na, andan Sivas•-
" <,... 

dan Kayaeriyye'ye giden tarık-ı anını -ki iki Kara-Pınar•ın hadd-1 

faaılıdır- andan KUçilk-Kara Pınar ile Viran-Şehr'in mabeyninde!. 
"" 

ki tell-i tavıl ile Kilçtik-Kırk Pınar başına, andan BUyilk-Kırk 
:Pınar başına, andan Doğancı-Gölil'ne, andan Ak-Dere 1nin şark 
canibindeki sırt ile Cum'a-Dereai'nin ağzındaki Kızıl-ÖyUk ba
şına, andan Ktiçtik-Vadi'ye -ki Cum•a-Dereai'nin canib-1 garbi
sindedir-, andan Tonua-Sivrisi'ne, andan Mağara-Depesi'ne, an
dan Kayacuğa, andan Tonus-Boğazı•na, andan cebel mUntehasiyle 
Değnek-Kayaaı•na, W1dan Kızıl-GedUğe, andan Ağcalu-Viranı•na, 
andan Bekmez-Deresi 'ne, andan Kara-Yanalığa, andan Değirmen
lUce-Viranı' na, undan AbdUlaziz-Vira.nı'na, andan Ulaş nam.kar
yeye, andan A.cı-Göl'e, andan mezbur Tecer-Bu.rnu'na müntehı 
olur. 

İşbu hududun dahilinde olan kura ve mezari' ve arazi ve 
yaylakan, kadimden Yeni-il'dendir ve zikr olan hudu.d Yeni-11'
in ma'muJ.Un-bilı aınurudu.r deyil, Nebi. Ağa ibn Hamza( "~) 

A 

ve Kerim Çavuş bin Yusuf ve Şehauvar Çavuş bin Ahmed ve Mır Ali 

Çavuş bin Mehemmed şehadet edUp ve yine Yeni-il'e tabi' liva'-1 
Sivaa'da vaki' olan Savcun-Ali ve İnal-Viranı ve Datluoak ve 
İakender-Viranı nam karyeler ve mezraaların kıble canibindeki 

A • 
Serce-Sevindük nam karyenin Uzerindeki Gürce-Pınar'dan Adem-
.Kayaaı•na, andan sırt ile kıble canibinden Kurt-Deresi başına, 
andan Ağça-Pur'a, andan sırt ile Düğün-Dereai'nin ağzına, an
dan KeçilU-Deresi'nin garb canibinden Alım-Fınar'a, andan Dat
lucak-Sırtı •na, andan yol maf salına, andan Alım-Pınar' a, andan 
damen-1 cebel ile Oyukluk-Kızıl Depe•ye, andan Kızıl-Parmakla
ra, Elndan sırtla Kal'a-Daresi 'ndeki Ak-Depe•ye, andan Ziya.ret-



öy-:.:ğ-U v ne ıı anda:. Kızıl-X::.SJ1.~2..ğ2 ') ar.~tla.n s :'2.rt. ile Porauk-Deree 1 • _ 
ne, andan Elma-Dengir Ağacı nem mevzi' e, andan Sulu-Çukur ta, 
andan Sağça-Depe '.Ye• andan zikr olunan GUrce-P~ar• a mUntehi 

olur • 
. "İşbu hudud ile mahdud olwı kura•-1 mezbure-1 muttaaıla-

" A A A 

nın hudud-ı ma 'mulUn-bihaaı, bu zikr olan hududdur" deyU mez-
. kurlar ve oemm-~ gafir şehadet eyledikleri eoilden, hayyiz-i 

,,_ A A A 

kabulde vaki' olup bi't-taleb bu veaıka-1 vaaıka ketb olW1du 
A •• "" A AA A 

ki inde'l-hace mubeyyin ma-oera ola cera zalik ve harrere·fı 
A •" A AA A 

evahir-ı ah~-ı cemazeyn min şuhurın sene aeb'a ve h~aıne ve 
tia'a mie mine'l-hicri'n-nilbilvveti'l-muhammediyye ve•a-aalatU 
ala alihi ve sahbihi ecmain. 

,,. ,,. 
Ş~ ü hu d ti '1 - meta 1 i b 

FahrU'l-ekabir ve'l-a'yan Mehmed Bey, an Çavuşan-ı Der
gah-ı ali; ve fahrU' 1-milderrisın Mevlana AbdUlkadir bin Mektub; 

Mevlana Hacı Hamza ibn Hacı Ebubekir; ve Şeyhi bin Ömer ib~ 
.... 

Hoca Aheen; ve Himmet bin Ahmed; ve Emir bin Halil el-Halvetı; 

ve Çelebi Ağa ibn Mustafa; ve Hamza bin Okou el-faris; ve Cum'a 

Fakılı Seydı Mahmud; ve Abdullah Kethuda ibn Himmet FaklhJ ve 
Muhyiddin Fakih ibn Durmuş ı ve Haydar Çavuş ibn Musaı ve EtlU:ıt 
bin Kara Hacı el-faris; ve Mustafa Çavuş ibn İlyaeı ve Uğurlu . 

· ibn Veli el-Hacer ve gayruhum mine' 1-hazırirı. 
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990(1502) TARİHLİ YENİ-İL ııun0T-NAMEsi4 

A A 

Hudud-ı nahiye-1 Yeni-il 
Sebeb-1 ta.hrır-1 k1tab-ı a:ı.hhat-nisab oldur ki, 

Sultanil'l-a'zam ve'l-hakanU'l-mu•azzam oami•-1 fasileti•s 
-aeyf ve'l-kalem şari'-1 şeri•ati'l-cud ve'l-kerem aultanU'l-is
lam ve'l-mUalimın katilti'l-kefere ve 1 1-mUşr1kin el-mUeyyed bi
te'yidillahi'l-me~iki'l-Mennan mevlana ve eeyyidina sultan ibnU'a 
-~ultan es-Sultan Murad Han bin Selim Han hulledet hilafetuhu 

I A A A A A 

ila yevmi'l-ruızwı hazretlerinin valideleri durretU iklıletil is-
met ve gurretü cebıni'l-iffet aultanil 11-havatin ve•n-nisa Banu
yu•a-aadakat ve'l-bina cam1 1 atU enva 1 i 1 s-se 1adat hayetU eanafi'l 
~aiyadati'l-mahfufe bi-aınuf-ı avatıf1 1 1-melikU'l-mUstean aa•a
detlti sultan ,~amet iametuha ve zadet iffetuha hazretlerinin 

Yeni-il vakf-ı şeriflerin hala tahrir eden falırü erbabil 1 t-tah-
... , A A A ,._ 

rır zuhr-ı eahabi't-takrır zı'l-kadri'r-refi' ve'l-cahi'l-me-
. ni'i'l-muhtas bi-mezid-1 inayeti'l-melıki'r-rahim bi'l-fiil 

Aait&ne-1 Sa'adet'de Baş-defterdar olan İbrahim Efendi dam• iz-
• ,_ ,. A A A 

zUhu Yeni-il vakf-ı şerıfini tahrır edUp, tahdıd sadedinde iken 
.. , meaa.lih-i mühimme-i mırı vaki' olup bi' z-zat sınur Uzerine var

mağa iktidarlar1 olmayup1 bu abd-i da'ılerine mUhürlU· mektub 
verUp, "aınuru hakk üzere göreeUn" deyU beyurup, f1 1 l-vak1' 
tahdıd olunması umur-ı mUhimm.eden olup, sınur-nameden hario 
yer tasarruf' olunup ve sınur-name dahilinde ba'zı kimeaneler 
dahi yer tasarruf edUp ve ba 1 zı s.uıuru.n mabeyni bixıbirine ba'ıd 
'ol!Ilağla, niza'c.en halı olmayup ve aınur~name-1 atıkden sonra 
ba•zı kur~ ve reezari' vakf-ı şeri.fa mülhak olunup, yirmi yıl 

4- Hudut-namenin eaaa nüshası için bk.BA,TD,nr.604,s.344-345. 
Mezkur h·udut-namenin aynı ta.rihde 1 yani 990(1582) tarihinde 
tanzim edilmiş iki nüahaaı daha vardır.Bu nilehalardall biri, 
İstanbul'da Topkapı Sarayı MUzeai Arşivi(bk.E.6256)'nde ve · 
arapça olan diğer bir ntiahaaı da Ankara'da Vakıflar Genel · 
MUdürlUğU Arı.JiVi( bk.!tik Valide Sultan Vakfiyyesi,nr. 138• 
s. 82-97) 1nde bulunınak·l adır. 



A A .,;..A .n. -' 

mikdarı eınur-name-i humayunun haricinde iken vakf-ı şerıf içtin 
A A A A 

zabt olwıup, hala bile tahdıd olunması lazım ve mUhimm olmağın 
A A A A -

zeyl-i kitabda eaamıai mastur olan ehl-1 vukuf ve mu•temedUn 
A A A 

aleyh mUaelmanlar ile Uzerine varılup muakkal ve me~ru• tab.dıd 
A . 

u tastır olundu ki zikr olwıur, 
A A A 

Evvela şimal canibinde olan Tecer-dağı'ndaki Gez-beli'nden 
Tennurcuğa, andan zahr-ı cebel ile Tao Muhtac-Hanı'na, andan 

A 

Yığılu-Taş nam mevzi'e, andan Tozaklu-GedüğU 1 ne, andan Baltuk-
GeçUdti'ne, andan Köprü kenarına, andan Kızıl-Kaya 1 ya, andan Sul
tan-:Pınarı'na, andan yol sıra yol çatn..na, andan şark canibinde 

• ı• A " ,-. A 

olan yol ıle Harwı-Makberesi'ne, andan tarık-ı amma, andan Ha-
run-Makberesi'ne, andan Kızık-beli'ne, andan İğde-GedUğU'ne, 
andan Buraklu-Ziyaret•e, andan sırtla Boyaluca-GedilğU'ne, andan 
'-.Ak-Kaya•ya, andan Si.n-beli'ne, andan Baş-Viran GedUğü 1 nde vaz' 
olunan alamete, andan .. Saru-Yaprak Depeai'ne, andan inceoik ta
rik ile nasb olwıan alamete, andan yine tarik ile Eğrek-Depeai'-

~ ~ A 

ne, andan tEQ:'ık ile Karamık-Çaluları mabeyninde vaz' olan ala-
mete, andan Aşulu-Meşhedi'ne, andan göç yol ile Yumru-Taş'a, 
andan Hasan-Çavuş Tarlaaı•na muttasıl olan Yığınak-Taş'a, andan 
incecik yol ile sırt sıra Dikme-Depe•ye, andan ÇiğdemlU-Depe'ye, 
~dan Namazgah l).am mevzi'e, andan Eşge-Meşhedi'ne, andan Otuz
mUdlük nam mevzi'e, andan Kızıl-Hisar nam kal 9 aya, andan Kızılca 
-Ziyaret•e, andan Lori-Yuvası•na, andan ırmağa, andan ol ırmakın 
Yeni-il'e cari olan ırmağa muttasıl olduğu mevzi'e, andan ol 
ırmağa Bingıl-Pınarı'nın suyu lcavuşduğu mevzi'e, andan su· yuka

rı Yumaris nam cebel damenindeld. Çiftlik-Haiıı 1na ve Tülüce 
. ·· --(TUlU)-Depe müntehasına, andan zahr-ı cebel ile Ağaç-Han GedU

ğU•ne, andan cebel-1 mezbur ile Yükltik-Kaya'ya, andan sırt sıra 
Aykır-Çayırı •na, andan sırt ile Çatal-Ziyaret I e, andan Kandil-· 
lüce, andan Kırk-Pınar inine, andan Karaca-Viran Depesi'ne, an-

. dan Kara-Maksud nam depe mUntehaaına., andan Bardak-Hisarı 'na, 
andan Kırk-Pınar' a, andan Kırk...;Geçid Boğazı 'na, .andan_ tarik ile 
Karaca-Viran Dereai'ne, andan SUpilr GölU'ne, andan Kuzu-Kulağı 
GedUğU•ne, andan ara.zi-i Obrenk-Vira.nı'na, andan ulus yolwı sı-



' 

radır Çdrak-Çayırı•na, andan Çakan-Viranı'na, andan Yıva kur
bünde olwı Sekiz-Afşar Yurdu•na giden ince yola, andan Bağçe
cik-Mağaraaı'na, andan Saru-Yol'a, andan aırt'sıra KUçük-Kara 
Durak GedUğU'ne, andan Yelli-Burun•a, andan Kuş-Kayası•na, an• 
dw-ı tarik~ı anımla Kafile-QeçUdU.' ne, andan Kara.-Ağıl 'a, andan 

• A A Duman-ece•ye, andan Pür-Nefer nam ~evzi'e, andan Yelken nam mev-
zi'e, andan Hilrrem-Beliği 1 ne, andan Kuruca-ova•ya, andan Çiçek-, 
lU nam mevzi'e, andan Neşrebe-Pınarı'na, andan GUl-Dede'ye, an-
dan tarık-1 WllIIl ile Açatgıra nam mevzi'e, andan Boran-GedUğU'ne, 
Yoğun-Ağac'a, andan Kethuda-Pınarı'na, andan Saru-Şeyh Viranı•na, 
andan Kızıl-Çevliğ'e, andan ırmakdaki Taşlu-Geçid'e, andan Kaz 
-Yuvası•na, andan ırmak sıra Tat-oğlu Köprüail'ne, ~dan Kızancık 
önünde olan vakıf harabe değirmene, andan Furun-depes1 1ne, an
dan Merkez-Oluğu'na, andan Arslan-Tarlaaı'na, andan Sivae'a gi-

" A "' A den tarık-ı amma, wıdan yol su-a Kara-Ziyaret Depeai'nin şimal 
canibinde olan mekabire andan Bağlama'ya, andan Dikilil-Taş 1 a, 
andan Küçük-Bayındır' a, andan yol sıra Güzel-Oğlan Meşhedi •ne,. 
andan yol sıra Çardak sırtına, andan ulu yol ile garb peykine, 
andan Tonua-Boğazı'na, Kara-Koyunlu Dereai'ne, andan andan Pı
ner-Vira.YJ.ı'na, undan Değnek-K~ya'ya, arıdan Başına-Yayla'ya, 
eııdarı. Kı~ıl-GedUğe, ,andan Ağcalu-Viranı•na, andarı Bekmez-Dere
sl 'n in başına, andan Kurmaz-Evceai'ne, andan Battal-ÖyUğü'ne, l 

A 

8ncı~,ı De~irmen-Ocağı'na, andan Tavuk-Kaçan nam depeye, andan 
Çat8 l-Gur,ii r~aın depeye, andan Ala-Çorağa, andan Habil-Pınarı'na, 
ant..;.n Si-vaa'dan Habil-Pınarı'na, andan Sivas'dan Haleb'e tsiden 
tarik-ı Wu, undun 'l'&oer-duğı•nın burnuna, andan zahr-ı cebel 
ile Gez-beli'ne mUntehi olur. 

Ve Yeni-il'e tabi' Sivas toprağında vaki' ol~ Savcun-Ali 
~ Ve İnal-Viranl. ve Datlucat)ve İakender-Viranı nam karyeler ve 

mezraaların hududu kıble canibindeki Serce-SevindUk nam karye
nin Uzerindekl Gürce-Pınar'dan Adem-Kayası•na, andan sırt ile 
kıbl~ canibindeki Kurt-Deresi başına, andan Ağça-Pur'a, andan 
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·' 
I ·, 

sırt ile .DUğitn-Dereai!.nin ağzına, andan KeçilU-Deresi•nin garb 
canibinde Alım-Pınar•a, andan Datlucak-Sırtı'na, andan yol maf
aalına, andan diğer Al:uu-Pınar'a, andan cebel ile Oyuklu-Kızıl 
Depe•ye, andan Kızıl-Parmaklara, wıdan sırtla Kal'a-Dereei'nde
ki Ak-Depe•ye, andan Ziyaret-ÖyUğU'ne ve andan Kızıl-Kısırağa,· 
andan sırtla Por~uk-Dereai'ne, andan Elma-Ağacı_ nam mevz~•e, 
antlar suı· -Çukur'a, andan Sağça-Depe'ye, andan zikrolunan.Gür
ce-P ır 1 mtintehi olur. 

Ha.J. . sınur-nô.me ahvali bu minval üzere cari. olmağın, Asi-
... A A A A A 

tane-i Sa'arlet'de sınur-name-i hUmayun sadaka buyuruJ.mak reca-
... A A A 

sına vaki' hal ket_b olunup, irsal olundu ki lede' l-iftikar ka-
şif-i ma-cera'ola. 

A A A • A 

.Harrere fı evaaıt-ı şehr-i Şa'banü'l-mu•azzam min şilhuri 
• A sene tıa•ıne ve tia'a mieo 

Ş e h i .. d e 
A A 

b 1 - m a f ı h 

A A •• 

Ebu'l-Kasım bin Şeyh Derdiyar; el-Hac Hasan bin Omer'jHa-

cı Hızır bin Mehmed; Osman Ağa bin Yevmi'l-hayr; Servi' Bey bin 
. Hacı Eymir; Mehmed Çelebi bin Ali; Hasan Çavuş bin Veli Ağa; 
Kasım an-karye-1 ıvıehmatlu; Hacı Bayram bin lVlehmed; Htiseyin Ket
huda ibn Abdullah; Murad bin Beşir Ağa; Hacı Ahmed Ağa bin Haoı 

, A 

Mehmed; Köşker Ağa bin Ali; MUşerref bin.Hasan Ali; Şefaat Bey 
· bin-Kılıç Bey; Şeyh Abdülkerim an-karye-i Kazancık; HUsam Gazi 
bin Hasan; Pır Veli Fakılı bin Sa'dı; Bahri Kethuda bin Hacı 
Karlı; liaoeb Kethuda bin Sarı; Hasan Subaşı bin Abdullah; .İa
kender bin SUleyman; Şeyh İsmail bin Süleyman; Pir Ali bin Meh-

-· ~ed; Pır Halas bin Hasmı ve gayruhum mine'l-hazırın.· 
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Tezi Hazırlayanın Biyografisi 

1951 yılında Kırş,ehir' in Hasanlar köyUnde doğdum. ilk ı,ğ- ._ 
.} . i 

renimimi Hasanlar köyUnde, orta öğrenimimi Mucur• da yapdıkdan _ ·rı:· .. 

sonra, 1970 yılında Kırşehir lisesini bitirdim. Aynı yıl İstan

bul tlniversiteai Edebiyat Fakültesi· Tarih bölilmilne girdim ve 

, 1973-74 öğretim döneminde, adı ge9en bölUmUıı Yeniçağ Tarihi KUr

aUsU 'nden mezun oldum. Bu arada 1974 senesinde Edebiyat Fakültesi 
A . ~ 

Tarih Araştırmaları EnstittisU KUtUphaneai'ne memur olarak tayin_ 
1 . 

edildim ve 1975 senesinde de, Yenigağ Tarihi KUrailaU'nden dokto

ra imtihanını kazanarak, doktora çalışmalarıma başladım. 1978 

Nisan ayında ise, Yeniçağ Tarihi KUrsUaU•ne asistan olarak girdim 

ve halen bu görevde çalışmaktayım .• 
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