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Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve 
Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh) Đlişkin Veriler 
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Özet: XIV. yüzyılda, Azerbaycan sınırları içinde kaleme alınan Düstûr el-Kâtib fî Ta‘yîn 
el-Merâtib adlı eser, dönemin devlet teşkilatı ve yerel yönetimleri hakkında bilgi veren 
önemli bir kaynaktır. Çalışmamızda, söz konusu kaynak tanıtıldıktan sonra, genel ola-
rak Đlhanlı eyalet yönetimine değinilmektedir. Ardından, kaynaktaki veriler ışığında 
XIV. asır Đlhanlı yerel yönetimi içinde riyêset-i dîh, yani köy reisliği kurumu ele alın-
maktadır. Bu çerçevede, köy reisinin yetki ve sorumlulukları ile faaliyetleri üzerinde du-
rulmakta; merkeze ve diğer devlet görevlilerine karşı yükümlülükleri belirtilmektedir. 
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Some Data Relating to Local Administration and Village Chairmanship  
(Riyāsat-i Dīh) According to a Medieval Source 

Abstract: Dustūr al-Kātib fī Ta‘yīn al-Marātib, written in Azerbaijan in the 14th centu-
ry, is an important source in terms of the state organization and the local authorities of 
the era. Within framework of the study, first, the source Riyāsat-i dīh or the chairman-
ship/presidency of the village, within the 14th century Ilkhanid local administration, is 
described in the light of Dustūr al-Kātib. Then, the institution of the Ilkhanid province 
administration is terms. In this respect, the authority, responsible, and activities of the 
village headman are investigated; obligations of the riyāsat to the center of the govern-
ment and to the other officials are described. 
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Đran Moğolları veya Đlhanlı Devleti (1256-1335), Ortadoğu’da, bugünkü Đran, 
Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Anadolu üzerinde doğrudan ve do-
laylı olarak hâkimiyet kuran, Ortaçağ’ın önemli devletlerindendir. Kuruluşu sı-
rasında, genelde Asyatik, özelde ise Cengiz Han devleti modelini taşıyan Đlhanlı 
Devleti, zaman içinde bölgenin Türk ve Đslam devlet geleneğine uyum sağlaya-
caktı1. Merkezî Asya’dan itibaren, başta Uygur Türklerinin kültürel etkisinde 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabi-
lim Dalı. 
1 Selçuklulardan itibaren Đran’da kurulan devletlerin yönetimsel dönüşümü için bkz. (Lambton, 1988); Đlhanlı-
larda yaşanan dönüşüm hakkında bkz. (Erdem, 2001: 35-48) 
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kalan Moğollar2, Ortadoğu’da ise buradaki selefleri Selçukluların kültür nüfu-
zuna gireceklerdi. Đlhanlı Devleti’nin, özellikle Gazan Han’dan3 (1295-1304) 
itibaren meydana getirdiği devlet mekanizması, Ortadoğu sahasında kurulacak 
devletlerin teşkilatlanmalarını da derinden etkileyecektir. Đlhanlı kurumlarından 
müteessir olan devletlerarasında, bilindiği üzere, Osmanlı Devleti de gelmekte-
dir4. 

Riyâset müessesesi ve bunun tevfîzi hakkındaki verileri aktaracağımız kaynak, 
döneminin önemli eserlerinden olan Düstûr el-Kâtib fî Ta’yîn el-Merâtib’dir. 
Düstûr el-Kâtib, bugünkü Azerbaycan sınırları içinde yetişmiş bilim ve devlet 
adamı Muhammed bin Fahrüddin Hinduşâh Nahçivânî tarafından, XIV. yüzyıl-
da kaleme alınmış Farsça bir eserdir5. Şems-i Münşî olarak da anılan Nah-
çivânî’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte çocukluk yıllarının, 
Argun Han (1284-1291) dönemine denk geldiği tahmin edilmektedir. Kaynak-
lardan edinilen bilgiye göre Fahrüddin künyesi ile anılan babası, Đlhanlılar za-
manında önemli bir şahsiyet konumunda idi. Muhammed Nahçivânî, babasının 
himâyesinde önemli görevlerde çalışmış, devletin mâliyesi ve vilâyetlerin yöne-
timinde tecrübe sahibi olmuştu (Nahçivânî, 1964: II, Preface 40).  

Nahçivânî’nin devlet işlerindeki bilgi ve yeteneğinin Đlhan Ebû Sa’îd (1316-
1335) tarafından fark edilmesi üzerine, devlet teşkilâtını mufassal şekilde tasvir 
eden bir eser kaleme alması emredilmiştir. Fakat, onun devlet işleriyle fazlaca 
meşguliyeti sebebiyle, eser zamanında bitirilememiştir. Bu yüzden Nahçivânî, 
eserini Đlhan Ebû Sa‘îd’e değil, Celâyirî hanedanı kurucusu olan Hasan-ı Bü-
zürg’ün (1336-1356) oğlu Sultan Üveys’e (1356-1374) sunmuştur. Kaynak, 
Sultan Üveys’in gerçekleştirdiği reformlarda geniş ölçüde başvurulan bir rehber 
olma niteliği kazanmıştır. Eserin, ne yazık ki, müellif nüshası dâhil büyük kısmı 
günümüze ulaşmamıştır (Nahçivânî, 1964: II, Preface 41-42; Alizâde, 1967: 
253-265). Eserde ele alınan konular, özetle şunlardır:  

                                                 
2 Uygurların ve genel anlamıyla Türklerin Cengiz devleti üzerindeki etkilerine ilişkin detay için bkz. (Ögel, 
1964) 
3 Đlhanlı Devleti’nde Gazan Han dönemi ve hükümdarın reformları hakkında detay için bkz., (Özgüdenli, 
2009) 
4 Đlhanlıların Osmanlı devlet mekanizması üzerindeki etkileri için bkz. (Yuvalı, 1995: 249-254). Yuvalıya gö-
re Osmanlılardaki idari, mali, hukuki, askerî, ıstılahlardan ordu, içoğlan, dışoğlan, ağa, bahadır, çeri, nöker, 
kol, bölük, karakol, uğruk, zaparçı, ılgar, cebe, cebeci, hurc, çete, çadır, tünkül, karavun, sıyagat, muhasebe, 
haşiv, bariz, bâki, izâfet, ziyâde, def’a, itlâkiye, kobçur, kilar, nefer, kıt’a, miskâl, zira’, dirhem, adet, habbe, 
ferd, zevc, menn, müdd, kiyilçe, idrarât, mersumât, harcırâh, ihtisabiyât, mesâlih, yam, imarât, mal, merâ’i, 
müsâdere, menkûl, hass, yasavul, yasak, yasakçı, rûznâmçe, âvârece, tevcihât, tahvilât, subaşı, hâcib ve ılımga 
Đlhanlılar tarafından da kullanılıyordu, bkz. (Yuvalı, 1995: 252). 
5 Düstûr el-kâtib fî ta’yîn el-merâtib hakkında en kapsamlı çalışmalar Abdulkerim Alioğlu Alizâde tarafından 
yapılmıştır. 1964 yılında Sovyetler Birliği Akademisi, Asya Milletleri Enstitüsü’nce Farsça neşredilen ve me-
tin kritiği Alizâde tarafından yapılan eser için, yine bu bilim adamı tarafından Đngilizce, Rusça ve Farsça ola-
rak kaleme alınmış birer önsöz bulunmaktadır. Önsözlerde eser tanıtıldıktan sonra, kaynakta yer alan sosyo-
ekonomik veriler değerlendirilmiştir, bkz. (Nahçivânî, 1964). Eserin genel tanıtımını yapan şu iki çalışma da 
zikredilmeye değerdir: (Fesâyî, 2002: 46-49); (Ferd, 2002: 50-53). 
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Arazi hukuku ve ilgili konular; 

Vergilerin nitelikleri ve bunların toplanma biçimleri;  

Adli sistem, işleyişi ve unsurları;  

Şehir hayatı ve ilgili konular; 

Şehir hayatı dâhilinde, ticaret ve zanaat;  

Yerleşik ve konar-göçer ekonominin problemleri;  

Çiftçinin niteliği ve önemi; 

Çiftçi zümresinin istismarı problemi ve sonuçları;  

Devlet teşkilâtı ve hiyerarşik organizasyonu;  

Đmar faaliyetlerine ilişkin meseleler; 

Đmar işlerinde çalışan görevliler, zanaatkârların vb. görev ve sorumlulukları; 

Birçok bilim adamı, devlet adamı, ileri gelen memur ve kişilerin isimleri; bu 
şahsiyetler hakkındaki bilgiler vb. 

Asıl konumuza girmeden önce, şimdi, Đlhanlı yerel idaresi hakkında genel ve 
kısa bir tablo sunmaya çalışacağız. 

Bütün Đlhanlı ülkesi askerî bölge olarak dört ulusa ayrılmıştı ve her bir bölge 
ulus emîri denilen en büyük askerî kumandana verilmişti (Uzunçarşılı, 1984: 
254). Ulus emîrlerine verilen fermanlarda6, onların hudut mıntıkaları ve yapa-
cakları işler belirtilmekteydi. Ulus emîrleri, idarelerindeki yerleri Đlhan adına 
yönetirlerdi. Askerî işlerden sorumlu olup yetkisi dâhilinde olmayan işleri hü-
kümdara arz ile hareket ederlerdi. Bu dört ulus emîrinin en büyüğüne beylerbeyi 
ismi verilirdi. Bu kişi, Đlhanlı ordularının genel kumandanı olup devlet merke-
zinde bulunur ve gerekli hallerde sefere çıkardı (Uzunçarşılı, 1984: 255-256). 
Ulus emîrlerinden sonra ülke ümerâsı, yani vâlî ve daha sonra ülkeler dâhilin-
deki askerî kumandanlar, yani tümen7 beyleri gelirlerdi (Nahçivânî, 1964: II, 
20). Ülke emîrleri, hâkimler yahut vâlîler demekti; mıntıkaları geniş olup hangi 
mıntıkada ise oranın ulus emîrine tâbi idiler. Her ulus emîri haftada iki gün 
kirpâs-ı muazzam denilen büyük divan çadırında meclis kurup kadılar, yarguçı-
lar ve sair memurlarla toplanarak şikâyetleri dinler, askerî işlerde ve Moğollara 
ait muamelâtta yasa8 mucibince hüküm verirdi. Eyalet ve vilâyetlerde, oraya ait 
vergi ve tahrir defterlerinin birer sureti bulunurdu (Nahçivânî, 1964: II, 9 vd). 

Eyaletlere bölünme durumu, geniş ölçüde önceden beri uygulanan gelenek 
olup, mevcut doğal sınırlara dayanırdı. Bu sınırlar dağlık, çöl veya kalabalık 
bölgede farklılaşmakta, aynı biçimde ve sabit olmamaktaydı. Bununla beraber 

                                                 
6 Örnek bir Đlhanlı fermanı için bkz. (Soudavar, 2000). 
7 Kaide olarak 10.000 askerden oluşan birlik yahut 10.000 sayısını ifade eden terim, (Emin, 1357: 105). Tü-
men için ayrıca bkz. (Smith, 1975: 271-299); (Smith, 2000: 39-56). 
8 Cengiz Han Yasası için bkz. (Curt, 1967). 
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Moğollar, eyalet sınırlarının belirlenmesinde, askerî lojistiği ve iaşe temini me-
selesini dikkate almışlardı9. 

Eyaletin en büyük memuru hâkim adını taşırdı. Đşgal ettikleri mansıplara uy-
gun şekilde bunlara vâlî denildiği de olurdu. Vazifesinin önemli bir kısmı, bil-
hassa tehlikeli bölgelerde, askerî idi. Özel şartlar altında bazı eyaletlerde iki 
hâkim bulunurdu (Spuler, 1987: 368-369). Hâkimlerin vazifesi divana ait bütün 
muamelât, para, mukâtaât, ziraat ve memleketin imar işlerine ve halkın idaresi-
ne bakmaktı. Kendi vilâyetindeki divan hesaplarını tetkik ile halk üzerindeki 
büyük divana ait rüsumu tahsil etmek, mütegallibenin tasallutuna mani olmak, 
reayanın emniyetini kazanmak, vilâyeti dâhilindeki parayı ve zahireyi kontrol 
etmek onun vazifelerindendi. Bu görevli, üç sene süreyle tayin edilirdi; elde edi-
len parayı fermân, berât ve hüccet gereğince dağıtmak icap ettiği zaman derhal 
bunu verirdi (Nahçivânî, 1964: II, 132 vd. Uzunçarşılı, 1984: 259). 

Muhtelif eyaletlerde hâkimlerden başka, Gazan Han dönemine kadar, hâkim 
vekili, yani nâib de bulunurdu. Bu görevli, sivil işlerle ve vergi meseleleriyle 
uğraşırdı. Bir eyalette vezirin bulunması yalnız Horasan ile el-Cezire’ye mah-
sustu. Hâkim ile nâibin yan yana ve hem de Moğolların doğrudan doğruya nü-
fuzuna tabi eyaletlerde bulunmaları sık sık görülmektedir. Asayişin muhafazası 
için bir sivil memura ihtiyaç vardı ve nâibe bilhassa bu meselede çok ihtiyaç 
duyulmaktaydı (Spuler, 1987: 371-372). 

Anadolu’da birçok nâibin bulunduğu bilinmektedir. Bilhassa burada birçok 
defa Anadolu Selçuklu sultanlarıyla Moğol kumandanlarının nüfuzu çatışmış; 
bunun neticesi olarak da idari işler sekteye uğramıştı. Bu nedenlerle, yetki sahi-
bi nâiblerin gönderilmesi ile Anadolu’nun merkeze bağlılığı sağlanmaya çalı-
şılmıştır (Spuler, 1987: 372)10. Yeni hükümdarın cülusundan sonra -birbirini ta-
kip eden iki hükümdar birbirlerine düşman oldukları takdirde mutlaka- hâkimler 
gibi nâibler de değiştirilirdi. Bu memuriyetlerin irsî oluşları göze çarpmaktadır 
(Spuler, 1987: 373). 

Đlhanlı Devleti’nin eyaletleri şunlardır: Horasan, Kirman, Fars, Tebriz, Irak-ı 
Acem; Irak-ı Arab, Diyar-ı Bekr ve Diyar-ı Rabia, Ermenistan, Gürcistan, Errân 
ve Azerbaycan, Rûm (Anadolu), Suriye (Spuler, 1987: 374 vd). Bu mıntıkalar 
pek geniş olduklarından idareleri zordu. Meselâ Memâlik-i Rûm denilen Anado-
lu, Erzurum’un doğusundan itibaren, Batı Anadolu’da Eskişehir, Kütahya, Af-
yon ve Denizli’nin batısındaki sınırlara kadar devam ediyordu; daha sonraları 
ise Marmara ve Akdeniz kıyılarına kadar dayanmıştı. Yine bunun gibi Horasan 

                                                 
9 Örneğin, Moğol sürülerinin kış ve yaz karargâhlarına gidip gelmeleri Horasan ile Mâzendarân’ı bir bütün ha-
linde kabul etmeyi zorunlu kılmaktadır. Hazar Denizi güney sahilindeki geniş sahalar, insanların ve bilhassa 
hayvanların kışı geçirmelerine imkân vermektedir, (Spuler, 1987: 367). 
10 Đlhanlı Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti ilişkileri hakkında detay için bkz. (Erdem, 1995). 
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eyaleti, Ceyhun Nehri’ne kadar uzanmaktaydı. Bu kısma şehzadelerden veliaht 
olanlar tayin edilirdi (Uzunçarşılı, 1984: 255). 

Her şehir ve kasabada, sınaat erbabının narhlarına bakmak, ölçüler ile terazi 
ve kantarları muayene etmek, hilâfında hareket edenleri cezalandırmak üzere 
muhtesibler vardı. Muhtesib, maaşını, her ay veya her hafta muhtesiblik adıyla 
esnafa tarh edilen vergiden alırdı (Nahçivânî, 1964: II, 224; Uzunçarşılı, 1984: 
256). 

Bundan başka vilâyetlerde tamga mutasarrıfı denilen bir damga memuriyeti 
vardı. Bu görevli, ticaret dolayısıyla icap eden tamga resimlerini toplar, her gü-
nün hesabını tetkik eder, toplanan tamga resmini, divanca emredildiği zaman 
havâlelere veya sair yerlere verirdi. Tüccardan alınan malın bedelinin derhal 
tüccara verilmesini temin etmek de görevleri arasındaydı (Nahçivânî, 1964: II, 
138).  

Her vilâyette vergileri tahsil etmek üzere muhassıl adlı büyük divan müstev-
fîliğine bağlı tahsil memurları bulunurdu (Nahçivânî, 1964: II, 175). 

Memleket dâhilinde seyahat eden tüccarlar, kervan ve kafilelerin saldırılardan 
korunmaları için kârvansâlâr isimli memurlar görevlendirilmişti. Bunların mai-
yetlerinde yüzer nefer silahlı adam bulunurdu; kafile emîri veya korucu da deni-
len kârvansâlâr, Đlhanlılarda, fityan denilen yiğitlerden tayin edilirdi (Nah-
çivânî, 1964: II, 169; Uzunçarşılı, 1984: 257). 

Yine emniyeti temin için Moğollarda, tutkavul denilen yol muhafızları veya 
derbentçiler de vardı. Bunlar yolları ve tehlikeli geçitleri eşkıyadan ve soygun-
culardan muhafaza ederler, hudutta insan ve hayvan başına belirli miktarda 
selâmet akçesi alırlardı. Bu tutkavulların kumandanına emîr-i tutkavul denirdi 
(Nahçivânî, 1964: II, 165). 

Her mıntıka veya şehirde, o mıntıkanın şer’î işleri müstesna, diğer bütün mu-
amelâtı Cengiz Han Yasası mucibince tetkik ve kontrol etmek üzere baskak adlı 
bir memur bulunurdu. Baskak, Uygurca bir kelime olup vergi memuru anlamın-
daydı (Caferoğlu, 1934; 36-37; Uzunçarşılı, 1984: 258).  

Bir de şehrin inzibatiyle ilgilenen ve maiyetinde bir askerî kuvvet bulunan, 
şahne adlı bir zabıta memuru vardı. Bazen baskaklık ve şahnelik bir kişi uhdesi-
ne de verilirdi (Nahçivânî, 1964: II, 35; Spuler, 1987: 370-371). 

Şehir ve pazar yerlerini geceleri muhafaza etmek için ases sınıfı vardı. Bunlar 
her gece kol gezerek evbaş ve rünûddan, yani ayak takımından serserileri 
asesgâh denilen karakola götürüp orada kimliklerini araştırırlardı. Suçu varsa 
tevkif edilirdi; şayet suçu yoksa yasak olan yerlerde gezdiği için ceza verilirdi. 
Orda/ordu pazarının, yani hükümdarın bulunduğu mahallin pazar ve çarşısının 
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asesliği çok önemli olup âdeta bir emîrlik mahiyetinde idi (Nahçivânî, 1964: II, 
157 vd.). 

Vilâyetlerdeki bütün memurların faaliyeti, zaman zaman istihrâc ismi verilen 
teftişe tabi idi; gönderilen bir memur veya müşrif vasıtasıyla bütün muamelât ile 
alınan vergiler tetkik edilir ve neticede büyük divana rapor takdim olunurdu 
(Uzunçarşılı, 1984: 259). 

Halktan hediye adı altında ogülgâ, tabkur ve müsadere yoluyla alınmış para, 
hayvan varsa, bu gibi haksızlığa uğrayanlar istihraç memuruyla beraber divana 
gelip, zorla alınan para ve eşyalarını geri alırdı (Nahçivânî, 1964: II, 152 vd.). 

Vilâyetlerde şehir ve kasabaların korunması, kale kapılarının karakol hizmet-
leri, dava edilenlerin mahkemeye çıkarılmaları, ceza ve hapis muamelesi, şakî 
ve haramîlerin yakalanmaları vazifesiyle görevli olarak Đlhanlılarda, is-
fehsâlarî/sipehsâlârî denilen bir tür kumandanlık vardı. Bunun emri altındaki 
inzibat memurları, vilâyet ve şehirlerin asayişinden sorumlu idiler (Nahçivânî, 
1964: II, 155). 

Vilâyetlerde uluğ bitikçi tarafından aday gösterilip tayin edilen vilâyet bitikçi-
leri, mîrî emvâlin toplanması ve sarfı, taksim ve tereke işleri ile görevli idiler. 
Bunlar topladıkları ve sarf ettikleri paranın hesabını her sene divana getirip su-
narlardı (Nahçivânî, 1964: II, 105; Uzunçarşılı, 1984: 260). 

Tüm bu yerel sivil ve askerî nitelikli kamu görevlileri haricinde, köy muhtarı 
diyebileceğimiz, köy idaresinden sorumlu reîs-i dîh adlı bir görevli bulunmak-
taydı (Uzunçarşılı, 1984: 261; Findley, VII: 519 ). 

Yukarıda Đlhanlı yerel yönetimine dair kısa bilgiler aktardığımız Düstûr el-
Kâtib adlı kaynağımızın ikinci cildi, yirmi dördüncü faslı, köy reisliği görevinin 
tevdiine tahsis edilmiştir. Bu tevdi yahut tefvîz işlemi, konuyla ilgili örnek bir 
hükmün verilmesi ile tanımlanmıştır. 

Kaynaktaki verilere göre reîs-i dîh, yani köy reisinin görevleri, yetki ve so-
rumlulukları şunlardır: 

Köy reisliği vazifesi, görevini divan hükümleri esasınca ve layıkıyla yerine 
getiren kişilere tekrar verilebilmekte idi. Görevin tekraren alınmasına yahut kaç 
defa alınacağına dair bir sınırlama bulunmamaktadır. 

• Köy halkının, dış ve iç baskılar ile saldırılara karşı korunması, köy asayişi 
ve halkının güvenliği onun görevleri arasında idi. 

• Reîs, köy sakinleri, ahalisi arasında bir ayrım gözetmeksizin herkese aynı 
şekilde muamelede bulunmak, icra ettiği muamelatta adil davranmakla yü-
kümlü idi. 
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• Gerek devlet umuru için ve gerekse kendi hususi işlerini bahane ederek 
köy halkına ağır yükler yüklemesi yasaktı. 

• Divandan gönderilen berâtların ve havâle edilen rüsumun, ahaliden en uy-
gun şekilde toplanmasına gayret gösterecek; toplanan yekûnu yukarıda 
mahiyetini tanımladığımız muhassıllara teslim edecekti. 

• Köyden toplanması gereken, arızî vergi niteliğindeki ihrâcâtı (Emîn, 1357: 
16), köy sakinleri ve ahalisinden, eşit biçimde tahsil edecekti. Đhrâcât tah-
sili esnasında maddi gücü zayıf olanları gözetecek, gelir düzeyine uygun 
bir meblağı kendisinden talep edecekti. 

• Devlet görevlilerinin köye geliş-gidişlerinde doğacak ihtiyaçlarının karşı-
lanması, köy reisinin sorumluluğunda idi. Böylece köye gelen görevli, ihti-
yaçlarının karşılanması için doğrudan ahaliden talepte bulunmayacak; mu-
ayyen rüsûm dışında halka vergi ve angarya yüklenmesinin önüne geçile-
cekti. 

• Köy riyasetinde bulunan görevli, köyde yapılmakta olan ziraatten de bizzat 
sorumlu idi. Reis, ziraat alanlarına gitmeli, ziraati takip etmeli ve ihtiyaç 
duyulan yardımı sağlamalı idi. Köyündeki tüm mezru alanların sulama so-
runlarını çözmeliydi. 

• Köy reisi, yükümlü olduğu işleri yerine getirmek için ahaliye karşı zor ve 
cebr kullanmayacaktı.  

• Mesul olduğu bölgenin her bakımdan canlılığını artırmak; imarını sağla-
mak, ziraatini güçlendirmek, bu sayede ahalinin refahını sağlamak için ça-
lışacak ve çaba gösterecekti. 

• Yaptığı tüm işlerde, Tanrı’nın rızasını gözetmeli ve faaliyetlerinin divana 
olan faydalarını düşünmeliydi. 

• Köyün bayındırlığı ve halkın yararı düşünülerek, köy kethüdâları, reaya ve 
çiftçiler, onu kendilerine lider ve reis bilmek; emirlerini yerine getirmek ile 
yükümlü idiler. 

• Reise maişeti için verilmesi gereken, daha önce kararlaştırılmış bir mebla-
ğın ödenmesi, kethüdalar ve ahalinin sorumluluğunda idi. Onlar, bu miktarı 
kendi aralarında uygun biçimde pay ederek yıldan yıla reise teslim edecek-
lerdi. 

Görüldüğü üzere Đlhanlı Devleti’nde, merkezden köylere uzanan, sıkı bir hiye-
rarşik düzenle yapılandırılmış bir yerel yönetim örgütlenmesi mevcut idi. Köy-
lerin yönetimi, merkezden gelen hükm, yani yarlığ yahut fermânlar ile belirle-
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nen kişilere tevdi edilmekte; bu hükm belgeleri, köy reisinin görev ve yetkilerini 
de içermekteydi. 
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