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Giri~~
Osmanl~~Devleti'nin ilk yüzy~l~ nda genelde bütün Anadolu topraklar~ ,
özelde ise Amasya, Tokat ve Sivas bölgeleri için Rum tabiri kullan~lm~~t~r.
1413 y~l~ nda Anadolu ve Rumeli Beylerbeyli~i'nin yan~~s~ ra üçüncü bir idari
birim olarak Rum Beylerbeyli~i kurulmu~tur'. ~ lk zamanlarda Tokat, Sivas ve
Amasya bölgelerinin birle~mesinden meydana gelen Rum Eyaleti'ne II. Murad'~ n son zamanlar~ nda Canik ve Çorum, daha sonra da Karahisar-~~ ~arki
bölgesi kaulm~~ ur. Ayn~~dönemde Rum Eyaleti'nin merkez topraklar~~ olan
Amasya, Tokat ve Sivas, önemlerine binaen "Eyâlet-i Rümiyye-i Su~ra" olarak
adland~r~lm~~lard~r2 . Ayn Ali Efendi'ye göre, XVII. yüzy~l~n ba~~nda Rum
(Sivas) Eyaleti; Sivas, Amasya, Çorum, Bozok, Divri~i, Canik ve Arapkir livalarmdan meydana geliyordu 3.
1413-1520 y~llar~~aras~ nda Rum Eyaleti'nin merkezi, bazen ~ehzade Sanca~~~Amasya bazen de Tokat oldu. 1520 y~l~ nda eyalet merkezi Sivas'a ta~~nd~~
ve bu tarihten itibaren Rum beylerbeyleri Sivas'ta oturmaya ba~lad~lar. Bu
yeni düzenleme ile birlikte Tokat ~ehri, sadece kaza merkezi olarak kald~ .
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Tokat kazas~ , 1520'den 1600'lere kadar Merkez Nahiye (Tokat), Cincife,
Gelmu~at, Kaf~ rni, Kazabad, Komanat, Tozanlu, Venk ve Y~ld~ z olmak üzere
toplam dokuz nahiyeden olu~maktaydri.
Osmanl~~Devleti, XVII. yüzy~l~ n yeni ~artlar~~ içinde mali örgütlenmesinde yeni düzenlemelere gitti. Avar~ z vergilerini daimi hale getiren yönetim,
di~er vergi gelirlerini de art~rman~ n çarelerini aramaya ba~lad~ . Bu amaçla
vergileri daha iyi toplanmak ve hazineye nakit giri~ini sa~lamak amac~ yla
mukataa sistemi gittikçe yaygmla~unld~ . Buna paralel olarak vergi gelirlerini
toplamada esas al~nan kazalar~ n say~s~~ da artur~ld~. Bu geli~me k~sa sürede
Tokat'a da yans~d~. Kazaya ba~l~~baz~~nahiyeler kaza statüsüne ç~kar~ld~~~ ndan, 1620'lerde Tokat kazas~n~ n nahiye say~s~~Merkez Nahiye, Cincife, Komanat, Kafirni ve Y~ld~ z olmak üzere dörde dü~tü 5. A~a~~~yukar~~ayn~~ dönemlerde kaza dahilindeki padi~ah haslar~~Valide Sultan hass~~olarak verilmi~~ve
idaresi de voyvodaya b~ rak~lm~~t~ r.
Tokat Voyvodal~~~~ihdas edilmeden önce, eyaletteki mali i~lemleri "Rum
Hazinesi Defterdarl~~~ " yürütüyordu. A~ustos 1659 tarihinde defterdarl~k
kald~r~ larak, "Tokat Voyvodal~~~" ihdas edilmi~ tir. Yani Rum Eyaleti'nde Hazine Defterdarl~~~ 'n~n kald~r~ larak bu eyaletteki "Havâss-~~Hümâyun"a ait gelir kaynaklar~ , bir bütün olarak "ber-vech-i voyvodal~ k" iltizama verilmeye ba
~lanm~~ ur. Devletin bu yola girmesinin alt~ nda yatan en önemli sebep, hazineye pe~in olarak akçe giri~ini sa~lamaku. Çünkü iltizam yoluyla vergi gelirlerinin sat~~~~müzayedede y~ll~ k en yüksek pe~ in ödemeyi taahhüt eden bir
mültezime veriliyor, o da vergileri kiralam~~~oluyordu. Mültezim, hazineye
bir kefil gösterir ve bedelin bir k~sm~n~~ da pe~ in öderdi. Yani Rum Hazine
Defterdarl~~~ 'n~ n hazine gelirlerinin tamam~n~ n iltizam yoluyla voyvodalara
saulmas~ yla devlet hazinesi, vergi gelirlerini tahsil etmeden önce nakdi gelir
elde etmi~~olurdu°.
1659 tarihinde Tokat Voyvodal~~~ 'na ba~l~~ve ilk voyvoda olarak Küçük
Ahmed'e iltizama verilen mukataalar ~unlard~: Hasha-i Osmanc~ k, Maden-i
Gümü~, Zile ve Turhal, Hasha-i Artukabad, Gede~ere, Karayaka, Tozanl~ ,
4 Rum Eyaleti'nin ve Tokat kazann~n 1600 y~llar~ na kadarki s~
n~rlar~~ve idari birimleri için
bk. A. ~irn~irgil, ayn~~tez, s. 28-43.
5 Ali Aç~kel, Changes in Settlement Patterns, Population and Society in North Central
Anatolia: A Case Study of the District (kaza) of Tokat (1574-1613), Bas~lmam~~~Doktora Tezi,
Manchester Üniversitesi 1999, s. 51-54.
6 E. özvar, ayn~~tez, s. 37, 40-41, 43.

TOKAT VOYVODALI~I

163

Hargün, Çeltük-i Niksar, Havass-~~Müteferrika, Sonisa, Akda~~ve Budaközü,
Olukmanl~ , Boyahâne-i Karye-i K~ zo~lu, Zeytun, Tamga-i Kasaba-i Zile,
Tamga-i Kasaba-i Tozanl~ , Karye-i Boyalu, Karye-i Bostanobas~, Kalhâne,
Da~da~an, Karye-i Göle7.
Ahmed A~a'mn iltizam~~d~~~nda kalan ~ksitâne taraf~ndan sat~lan mukataalar ise ~unlar& Mizâr~-~~Harir-i Tokad, Hasha-i Amasya, ~spençe-i Gebrân-~~
Nefs-i Tokad, Niyâbet-i Kazabad, Hasha-i Çorum, Hasha-i ~skilib ve Katar,
A~ça Kilise, Kabil-i Ekrâd-~~Lak, Hasha-i K~r~ehri ve Keskin, Karye-i Biskeni,
Beytü'l-Mal-~~Hassa, Cizye-i Gebrân-~~Artukabad, Karye-i Komanat-~~Müslim
ve Z~ mmi, Hasha-i Hoca, Boya-i Surh-~~Tokad, Duhhâniyye-i Nefs-i Tokad,
Tamga-i Boya-i Surh-~~Amasya, Bedel-i Güherçile-i Eyalet-i Rum ve Memlaha-i
Cedid°.
Voyvodalar, kendilerine verilen sancaktan küçük gelir bölgelerinin hem
idari yöneticileri hem de hazine gelirlerini toplayan vergi tahsildarlar~~idiler.
Kent veya kasaban~ n güvenli~ini sa~lamak, gerekti~inde asker toplay~p sava~a
kat~lmak da görevleri aras~ ndayd~ . Sancakta mütesellimin yapt~~~~idari görevleri, kendilerine verilen gelirleri yüksek dar bölgede voyvodalar yapmaktayd~ lar°. Yani voyvoda, baz~~yerlerde '° mali bir birimin ba~~~olarak görülmesine
ra~men, Tokat'ta idari ve gerekti~inde askeri baz~~yükümlülükleri yerine getiren ve sancakbeyi yetkilerine haiz görevliyi ifade etmekteydi.
Tanzimat'la yap~ lan idari reformlarla birlikte Tokat Voyvodal~~~ ,
"Muhass~ll~k"a dönü~ türülerek, mali i~leri idare eden bir muhass~l atanm~~t~r. Asayi~, güvenlik ve zaptiye i~leri ise, zaptiye memuru vas~ tas~yla yönetilmeye ba~lanm~~ urll. Ancak ba~ar~s~z olan muhass~ll~~~ n kald~r~lmas~ndan
sonra, 1842 y~l~~Mart'~ ndan itibaren Meclis-i Vâlâ karar~~ile Tanzimat'~ n uyAyn~~tez, s. 46.
46 ve ayn~~yazar, ayn~~makale, s. 1622.
9 Musa Çad~rc~, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap~/ar~,
Ankara 1991, s. 30.
1° Meselâ, Diyarbak~r Voyvodah~~~gibi baz~~birimlerde voyvoda sadece mali yükümlülükler
yerine getiren bir görevliydi. Bk. ~brahim Y~lmazçelik, XIX. Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda Diyarbak~r
8 Ayn~~tez, s.

(1790-1840), Ankara 1995, s. 197-204.
~~~ "Derga-h-~~mu' allâm kapucubas~lar~ ndan mü lhakönyla Tokad kazös~~muhass~h Hasan"
(Tokat ~er' iyye Sicili, Defter No : 54, Sayfa No : 80, Belge No : 2. Bundan sonra T~S, 54, 80/2
~eklinde gösterilecektir. E~er bir sayfada bir adet belge varsa belge numaralar~~verilmeyecektir)
ve "Asâkir-i Mansüre-i sâhânem miralâylar~ndan Tokad ve terâbf kazâlar~~umür-~~zabtiyesi
me'mür~~Mustafa Bey" (T~S, 54, 46/1) ifadeleri Tanzimat sonras~~yeni yöneticileri
nitelemektedir.
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guland~~~~bütün eyaletlerde kazalar~ n müdürler taraf~ ndan yönetilmesi kabul
edilmi~ tir". Bu karar ile Tokat kazas~~ da, müdür taraf~ ndan yönetilmeye
ba~lamn~~ur.
Bu çal~~ ma, Tanzimat öncesinde Sivas Eyaleti'ne ba~l~~Tokat Voyvodal~~~~
üzerine genel bir ara~urmad~ r. Çal~~man~ n ana kaynaklar~n~~Tokat ~er`iye sicilleri olu~ turmaktad~ r. Sicillerdeki kay~ tlar~n verdi~i bilgiler çerçevesinde
konuyu ayd~ nlatmaya çal~~t~ k. Teknik olarak t~ rnak içinde italik olarak verilen k~s~ mlar, belgelerden ya da çal~~malardan al~ nan almular~~ihtiva etmektedir. Almularda bulunan yer ve ~ah~s isimleri ile di~er kavramlar yaz~l~ rken,
orijinal meme sad~ k kal~nm~~ ur. Ancak al~nular d~~~ ndaki k~s~ mlardaki yaz~m
kurallar~ nda Türk Dil Kurumu'nun ~mla K~ lavuzu (Ankara 2000) esas al~ nm~~t~ r. Mesela, "Tokat" kelimesi, al~nularda `Tokad" ~eklinde geçmektedir.
Çal~~madaki al~ nularda orijinal ~ekliyle Tokad olarak yaz~l~ rken, genel metin
içinde ise, bugünkü kullan~ld~~~~Türkçe'ye uyumlu ~ekliyle yaz~lm~~t~ r. Kavramlara da bir örnek verirsek, al~ nt~ larda "malikane" ~eklinde yaz~l~ rken,
normal metin içinde ~mla K~lavuzu'ndaki ~ekliyle "malikâne" olarak yaz~lm~~t~ r. T~ rnak içinde verilen italik olmayan k~s~ mlar ise, kavram~~vurgulamak
içindir. Osmanl~~ döneminde kullan~ lan "Darbhane-i ik~nire" gibi özel terimler ise, yine al~nular d~~~ndaki k~s~ mlarda da orijinal haliyle verilmi~tir.
Ayr~ca bu çal~~ ma, yürütücülü~ünü yapt~~~m~ z "Karadeniz ~ehirlerinin
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1785-1840) I: Tokat - Trabzon - Samsun" adl~~
Devlet Planlama Te~ kilat~~(DPT) Destekli ~leri Ara~t~ rma Projesi çerçevesinde haz~ rlanm~~t~r.

I. Osmanl~~Maliyesinde Mukataa Sistemi ve Malikâne Uygulamas~na
Geçi~~
"Mukataa" kavram~, "devlet i~letmesi veya devlete ait bir gelir pay~n~n
tahsil]." anlam~ na gelmektedir. Devlet uygun gördü~ü her türlü zirai, ticari ve
smai kurulu~u mukataa haline getirebilir ve i~i ço~unlukla özel te~ ebbüslere
verirdi. Mukataalar~ n ba~ larda "iltizam" ve "emanet" ~eklinde i~letil~ neleri
geleneksel bir uygulama idi. XVII. yüzy~ l~ n sonlar~ ndan itibaren "malikane"
sistemi de, mukataalarm bir üçüncü i~letme yöntemi olarak kullan~lmaya
ba~lanm~~ ur.
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M. Çad~ rc~, ayn~~eser, s. 241.
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~ltizam, "mukataalarn~~müte~ebbisler eliyle bir bedel kar~~l~~~~i~letihnesidir". Mukataa haline getirilen i~letmenin vergi tahsil i~i tahvil ad~~verilen üç
y~ll~ k bir süre için aç~k art~rrna (müzayede) ile iltizama verilmekteydi. Daha
sonraki süreçte sava~~gibi durumlarda mukataalarm, özellikle iltizam sistemiyle yönetilmesinde büyük zorluklar ortaya ç~ kmakta ve gelirlerde büyük
dalgalanmalar olmaktayd~. Bir mukataan~ n iltizam süresi içinde bazen birkaç
mültezime verilmesi, mukataa gelirlerinden faydalanmadan birçok masraflara katlanm~~, harçlar ve resimler vermi~~olan müte~ebbisleri zora sok~~ yordu. Bu sebepten baz~~mukataalar, rantabl olmad~~~ ndan al~ c~s~~da ç~ km~ yordu.
"Mukataalar, devlet eliyle bir memur kadrosu taraf~ndan i~letilebilirdP.
Bu durumda i~ letrneyi idare eden yönetici, devlet hazinesi taraf~ ndan görevlendirilen ve emin ad~~verilen bir memur oluyordu. Görevi kar~~ l~~~ nda devletten maa~~veya dirlik al~ rd~. Genellikle rnültezimlerin ilgisini çekmeyen, kazanc~~az görünen i~letmeler emanet yoluyla i~letilirdi. Havâss-~~Hümâyun denen ve devlete nakdi gelir sa~layan topraklar~ n önemli bir k~sm~ n~ n gelirleri
kethüda, voyvoda ve muhass~l denen eminler taraf~ ndan toplan~ rd~ °3.
Osmanl~~maliyesinde ömür boyu verilen iltizama "malikâne" denirdi. ~lk
y~llarda malikâneler, sadece toprak olarak, devlet ve askerlik i~ lerinde ba~ar~~
sa~layanlara verilmekteydi. Bu tip malikâne, özel mülk idi. Mirasç~ lara intikal
ederdi. XVIII. yüzy~lda uygulan~naya ba~layan sisten~~ise, ~ nahiyet itibariyle
farkl~d~ r. XVI. ve XVII. yüzy~ llarda devlet hazinesinin artan nakit sorunu, nas~l umarlarm iltizamla~masm~~ortaya ç~ karm~~sa, XVIII. yüzy~l~ n hakim özelliklerinden biri de iltizamla i~letilen mukataalar~ n malikânele~mesi olmu~tur14.
Malikânede, mukataalarm gelirlerinin birer nquaccele (pe~in) ve her y~l
ödenecek müeccele (taksit) kar~~l~~~ nda özel kesime sat~lmas~~ söz konusudur. 1683'te Osmanl~~ Devleti'nin II. Viyana yenilgisiyle ba~layan sorunlu y~llar~, devlet hazinesini büyük mali s~ k~nt~larla kar~~~kar~~ya getir~ni~tir. Devlet
mali bunal~ mlar~ na ve bütçe aç~klar~ na çare bulabilmek amac~yla 1695 y~ 13 Ahmet Tabako~lu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanl~~Maliyesi, Istanbul 1985, s.
122-129.
14 Osmanl~~Devleti'nde malikâne uygulamas~~ ve sonuçlar~~ üzerine daha ayr~ null bilgiler
için bk. Mehmet Genç. "Osmanl~~Maliyesinde Malikâne Sistemi", Osmanl~~~mparatorlu~unda
Devlet ve Ekonomi, 2. Bask~, ~stanbul 2002, s. 99-152; Murat Çizakça, ~slam Dünyas~nda ve
Bat~ 'da ~~~Ortaklar~~Tarihi, ~stanbul 1999, s. 141-170; Erol Özvar, Osmanl~~Maliyesinde Malikane
Uygulamas~, Istanbul 2003.
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l~nda yarmlad~~~~bir fermanla, mukataalar~n — vezir ve han~ m sultanlar~n
haslar~~ da dahil olarak — hayat kayd~~(ber-vech-i te`bid) ~art~~ile ilzam edilmelerini hayata geçirmi~tiris. 12 Ocak 1695 y~l~nda yay~nlanan bu ferman~n belirtti~i gibi", bu sistemle öngörülen "s~k s~k de~i~en mültezimlerin mümkün
oldu~u kadar fazla kir sa~lamak u~runa tahrip etti~i vergi kayna~~n~~ihya ve
idame etmek üzerine de~i~mez bir mültezimin tasarrufuna ba~lan~akt~"". Bu
~ekilde 1695'te ba~layarak sonraki 100-150 y~ll~k mali sistem içinde bir müessese haline gelen malikâne uygulamas~ ", ilk olarak ~am, Halep, Diyarbalur,
Mardin, Adana, Malatya, Ay~ ntab ve Tokat bölgelerinde uygulamaya konuldu.
Malikâne olarak sat~~a ç~ kar~lan mukataalar~n, y~ll~k net kârlar~n~n de~erleri üzerinde aç~ k arturma ile al~ nan "muaccele" (pe~in sat~~~bedeli), hazinenin yeni gelir kayna~~yd~. Yani malikâne sahibi, sat~n ald~~~~mukataan~n
sat~~~tarihinde devlete temin etmekte oldu~u ve "mal" ad~~verilen y~ll~k nakdi
vergiyi ve bu verginin % 5 ilâ 20'si aras~nda kalem vs. te~kil eden harçlar~n~~
her sene üç taksit halinde ödemeyi taahhüt ediyordu".
tit
' —~e uygulamas~n~n ilk y~llar~nda reayaya da malikâneci olma f~rsat~~
verilmi~ti. Ancak daha sonra 1714'te bundan vazgeçildi. Çünkü malikâneye
sahip olan müte~ebbisin tasarruf hakk~~sürekli k~l~ nmas~ na ra~men, ço~u
zaman reayalar, vergi konusunu korumaya dayal~~siyasi güçten yoksun olduklar~ ndan, malikânelerini koruyam~yorlard~. Malikâne sisteminin en önemli
sorunlar~ ndan birisi de, muaccelelerin ~artlar~n~n de~i~mesine kar~~n de~i~mezli~i idi. Devlet bazen yeni düzenlemelerle muacceleleri arursa da, genellikle sabit görünen bir yekün ortaya ç~ kmaktayd~. Ayr~ca malikâneye sahip
olan müte~ebbisler, malikânelerin ba~~nda durmayarak, malikâneyi kendileri
iltizama vermeye ba~lad~lar. Böylelikle malikâne sisteminde de, iltizam uygulamas~~gittikçe yayg~nla~maya ba~lad~~2°.
Osmanl~~ ta~ras~ nda malikâne olarak sat~~a ç~ kar~lan mukataalar~n müzayedesinde pe~in olarak yüklü bir para verilmesi söz konusu oldu~undan, bu
15 A. Tabako~lu,

ayn~~eser, s. 130.
Hatt-~~hümâyunun ç~ k~~~tarihini Silahdar Mehmed Efendi, 12 Ocak 1695 olarak
vermektedir. Yücel Özkaya, Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Ayânl~k, Ankara 1994, s. 107, dipnot
41.
17 M. Genç, ayn~~eser, s. 105.
18 Ayn~~eser. s. 105.
19 Avni eser, s. 108.
20 A. Tabako~lu, ayn~~eser, s. 130-135.
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paray~~ancak devlet ricalinden ve vilayet ayanlar~ ndan olanlar ödeyebilirlerdi.
Bu bak~ mdan eyalet ve sancaklarda, aç~ k arturmada malikane mukataalar~n
büyük bir k~sm~ , ileri gelen ayan, e~ raf vb. gibi paral~~ki~ilerin üzerinde kald~.
Böylece; has ve mukataat voyvodal~klar~~yoluyla baz~~aileler zengin olup, zamanla nüfuz, güç ve zenginliklerini arurd~lar. Bu da yeni ba~ka sorunlar~~ beraberinde getirdi.
yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda ve XVIII. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda mültezimlik
yapan kimseler iyice zenginle~erek, miri mukataalar~~da malikane olarak uhdelerine almaya ba~lam~~lard~ r. Bu durum, XVIII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda
Osmanl~~ülkesinde baz~~ailelerin daha da zenginle~mesine ve büyük güç kazanmalarma sebep olmu~ tur. Çünkü malikaneleri uzun y~llar idare eden
aileler, büyük karlar sa~lad~klar~~halde hazine bunlardan ölünceye kadar genellikle ayn~~vergiyi almak zorundayd~ . Bunlar öldükten sonra, malikaneyi
devlet bir ba~kas~ na yeniden kayd-~~hayat ~art~yla satabilirdi.
yüzy~ lda malikane olarak idare edilen yerlerin say~lar~~devaml~~
artm~~ , bunun sonucunda Anadolu'da büyük hanedan aileler türemi~tir.
Bunlar güçlerini XIX. yüzy~l~ n ba~lar~ nda da devam ettirmekteydiler. Mesela,
Cabbarzade Süleyman Bey, 1214 ila 1222 y~llar~~aras~ nda Tokat Voyvodal~~~~
mukataas~n~~malikane olarak idare etmi~, bölgenin eri etkin ve nüfuzlu ki~isi
olmu~ tur. Ömür boyu mukataa, sahibine hem süre güvencesi hem de k~rsal
ve kentsel topluluklarda sayg~ nl~ k sa~layan bir vergi geliri denetim biçimi
~eklinde tezahür etti~inden", Cabbarzadeler gibi Anadolu'da di~er büyük
aileler de bu güçlerini kullanma e~ilimi içinde olmu~lard~ r.
XVIII. yüzy~l~n son çeyre~inde ve XIX. yüzy~l~n ba~lar~ nda Anadolu'daki
ço~u eyalet ve sancak, büyük hanedan ve ayanlar~n yönetimine geçmi~tir.
Tokat gibi idare edilen bölgelerde de malikane mukataalar, ayn~~ dönemde
bölgenin ayan ve e~rafindan olan voyvodalar vas~tas~ yla yönetilmekteydi.
II. Genel Olarak Tokat Voyvocial~~~'~nn Yap~s~~ve Voyvodalar
18 Eylül 1659'dan itibaren voyvodal~ k idari-mali birimi içine sokulmu~~
olan Tokat, voyvodalar vas~ tas~yla yönetilmeye ba~lanm~~ ur22. Ba~lang~çta has
denilen gelir bölgelerinin yönetimini sahibi ad~na yürüten ki~nseye voyvoda
deniliyordu. Daha sonralar~~Tokat gibi baz~~serbest umarlar~ n, vali ve n~t~ ta21 Dina R~zk Khoury, Osmanl~~~mparatorlu~t~ 'nda Devlet ve Ta~ra Toplumu, Musul, 15401834, ~stanbul 1999, s. 107.
22 E. ~tzvar, ayn~~tez, s. 37-38.
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sarnflara verilen baz~~gelirlerin de voyvoda gönderilerek yönetildi~i görülmektedir. T~ mar sisteminin XVII. yüzy~ ldan itibaren gittikçe bozulmas~~ve iltizam usülüne geçilmesi ve devletin para s~ k~nt~s~~çekmesi, geliri fazla bölgelerin do~rudan do~ruya hazineye ba~lanarak yönetilmesine yol açm~~~ve böylece voyvodal~ k kurumunun önemi artm~~ur". Di~er bir ifade ile, bir sancak
has olarak verilmi~se, yönetimi de voyvodal~~a dönü~türülür ve has sahibi
voyvoda tayin ederdi. Hatlar saray~ n ileri gelenlerine, özellikle sultan~ n yak~n
akrabalar~ na verilmekte idi".
12 Ocak 1695 y~l~ nda yay~ nlanan fermanla, Osmanl~~maliyesinde mukataalar~ n ömür boyu iltizama verilmesi süreci ba~lay~ nca, yani malikâne sistemine geçilmesiyle birlikte, en çok malikâne sat~~~n~n yap~ld~~~~bölgelerden
biri de, Tokat Voyvodal~~~~olmu~tur. Osmanl~~Devleti'nde özellikle k~ rsal
alanlardan toplanacak vergiler, kaza ya da nahiyelerin s~mrlan içinde mukataalar yoluyla düzenlendi~inden, mukataalar da, o kaza ya da nahiyenin
ad~ yla sistem içindeki yerini alm~~t~r".
XVIII. yüzy~ l~n ikinci yar~s~ ndan itibaren Osmanl~~maliyesinde mukataalarm yine malika.. r~e sat~~~~devam etmi~ tir. Bu dönemde baz~~miii mukataalar~ n yönetimi, Darbhâne-i Âmire'nin uhdesindeydi. Yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan
sonra, Osmanl~~mali örgütlenmesi içinde baz~~ de~i~ ildiklerle önemi artan,
statü ve i~levinde baz~~ de~i~iklikler olan Darbhâne, ikinci bir devlet hazinesi
gibi, devletin gelir ve giderlerinin yönetiminde görev üstlenen bir kurum
durumuna gelmi~ tir. Özellikle 1773-74 y~ llar~ nda bir ihtiyaç hazinesi biçiminde sava~lar~ n finansman~~ için devreye sokulmu~ tur. 1787'den sonra
Darbhâne, Hazine-i Âmire'nin giderlerine yard~ mc~~ve ortak olmaya devam
etmi~, III. Selim'in 1789'da tahta geçmesinden sonra ise, sermaye akçesi yükseltilerek güçlendirilmi~ tir. Daha sonra Darbhâne'nin i~levlerini daha iyi yerine getirmek için, baz~~gelir kaynaklar~~ bu kuruma ba~lanm~~t~ r 26 . Bu ba~lamda XVIII. yüzy~l~n son çeyre~inde Tokat Voyvodal~~~~mukataasm~n baz~~
hisseleri de, Darbhâne-i Âmire taraf~ ndan yönetilmeye ba~lanm~~ t~r.

Çad~rc~, ayn~~eser, s. 29.
Özkaya, Osmanl~~imparatorlu~unda Ayünl~k. Ankara 1994, s. 16.
25 1695 ferman~ ndan sonra, Tokat Voyvodal~~~ 'ndan malikâne sat~ lan kaza ve nahiyeler
için bk. E. özvar, Osmanl~~Maliyesinde Malikâne Uygulamas~ , s. 97-98.
lzyddan
26 Yavuz Cezar, Osmanl~~Maliyesinde Bunal~ m ve De~i~im Dönemi (XVIII. Y~
1986,
s.
98-100.
Tanzimat'a Mali Tarih), ~stanbul
23 M.

21 Yücel
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1773 y~l~nda "Tokad Voyvodal~~~~ve tevâbf mukta'as~~bi-berât-~~Lli-~ in
mutasarnllan taraf~ndan ~artnâmesi mücibince" Canik muhass~l~~ve Amasya
mutasarr~f~~Hac~~Ali Pa~a'ya Muharrem gurresinden/25 Mart'tan itibaren iltizam edilmi~ tir". Tokat ~er'iyye sicillerine göre, Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi`
mukataas~~üzerine 1773-1791 tarihleri aras~ ndaki uygulamalar için çok ayd~nlat~c~~veriler bulamad~ k. Ancak 09 Cemâ'ziyülâh~r 1211/10 Aral~ k 1796 tarihli
bir fermana göre, 1205/1790-1791 ve 1206/1791-1792 senelerine mahsuben
Tokat mukataas~n~ n voyvoda Ya•gclzâde Mehmed Bey'e iltizam edildi~ini ö~renmekteyiz. "Suret-i defter mantük~nca ~ayr-i ez havâlât ve teslimât ve zimmet-i sahlhesi olan üçbin dörtyüz seksanyedi guru~~Darbhâne-i Âmire'me
müretteb olma~la" kayd~ , ad~~geçen senelerde mukataa biriminin yine Darbhâne-i Arnire ile ili~kisinin oldu~unu göstermektedir.
14 Zilkade 1210/22 May~s 1796 tarihli bir fe~-mana göre, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~"ber-vech-i mâlikâne" III. Selim'in k~z karde~i Beyhan Sultan'~n28 yönetimindeydi". Sultan III. Selim, "seyyidetü'l-muhaddemât eldiletü'lmuhassenât tâcü'l-mestilrât zâtü'l-ali ve's-sa`dât hem~ire-i muhteremem Beyhain Sultan dâmet ismetühâ ve zidet itTetühân~ n ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan Tokad mukta'as~" ifadesiyle voyvodal~ k biriminin malikâne olarak k~z karde~ine ba~l~~ oldu~unu belirtmekteydi". Y~ne 04 Rebiyülâh~r
1216/14 A~ustos 1801 tarihli bir ba~ka fermanda, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n "ma'lümü'l-mikdâr mâl ile sultân-~~mü~ârün-ileyhârun istirâken bervech-i mâlikâne" uhdesinde oldu~u kay~thyd~ . O halde mukataan~ n bütünü
de~il de, belirli hissesi Beyhan Sultan'~n yönetimindeydi32. Nitekim 28 Safer
1228/02 Mart 1813 tarihli bir ba~ka fermandan, Beyhan Sultan'~n "Tokad
Voyvodal~~~~muk;ta'as~ ndan ber-vech-i mâlikâne rub`" hissesinin bulundu~u ve mü~terekleri hisseleriyle birlikte iltizama verildi~i anla~~lmaktad~r".

27 Canikli Ali Pa~a'dan Tokat ileri gelenlerine yanlan Gurre-i Muharrem 1187/25 Mart
1773 tarihli buyruldu. T~S, 01, 212/2.
" T~S, 02, 121.
29 Beyhan Sultan, III. Mustafa'n~n k~z~ , Sultan III. Selim'in luzkarde~idir. 02 Receb
1179/15 Aral~ k 1765 tarihinde Adil~ah Kad~n'dan dogmu~tur. I. Abdülhamid taraf~ ndan Halep
valisi eski Silahdar Mustafa Pa~a ile 1784'de evlendirildi. 15 Rebiyülevvel 1240/07 Kas~m 1824
öldü. M. Ça~atay Uluçag, Padi~ahlar~n Kad~nlar~~ve K~zlar~ , 2. Bask~ , Ankara 1985, s. 102-103.
3° T~S. 02, 68-69.
3I Ayn~~belge.
" T~S, 07, 62.
" T~S, 17. 28/2.
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Beyhan Sultan'~ n bu malikâne hissesi, III. Selim'in saltanat~~boyunca devam
e ani§ tir34.
Sultan II. Mahmud yönetiminin ba~lar~ nda da Beyhan Sultan, voyvodal~ k
mukataas~ nda malikâne hissesini tasarruf etmeyi sürdürmekteydi. Mesela, 27
Muharrem 1223/ 2 5 Mart 1808 tarihli bir fermanda, "Voyvodahk-~~Tokad
n~ukta'as~~serbestiyet üzere ... ma' hin~ ü'l-mikdâr mâl ve mu'accele ile sultân-~~mü~ârün-ileyhân~~~~i~ tirken ber-vech-i mâlikâne uhdesinde" oldu~u belirtilmekteydi35.
19 Muharrem 1224/06 Mart 1809 tarihli bir fermana göre, "mt~k:ta`ât-~~
miriyyeden Voyvodahk-~~Tokad ve tevâbl` muLita'as~"n~ n, "Darbh âne-i ~ mire
taraf~ ndan zabt u idâre" 3" edilmekte, 09 Safer 1224/26 Mart 1809 tarihli bir
ba~ ka fermana göre de, Beyhan Sultan, "ber-vech-i mâlikâne", "serbestiyet
üzere" voyvodal~ k birimindeki hissesini tasarruf etmeyi sürdürmekteydi".
1811, 1812 ve 1813 y~ llar~ ndaki kay~ tlara göre, Tokat Voyvodal~~~~ve tevabi` mukataasm~n "n~ sf (1/2) hissesiyle n~sf-~~südüs (yar~n~ n] 1/6's~ ) hissesi"
Darbhane-i Âmire taraf~ ndan zabt ve idare edilmekteydi 38. 23 Safer 1228/25
~ubat 1813 tarihli bir buyrulduya göre, mukataan~ n gerek Darbhâne hissesi
ve gerek Beyhan Sultan'~ n rub` (1/4) hissesi, 1813 senesine mahsuben Sivas
valisi ~brahim Pa~a'ya iltizam edilmi~, pa~a da Hac~~Yusufzade Yusuf A~a'y~~
voyvoda tayin etrni~tir39. Yani buradan anla~~ lan mukataan~ n as~ l sahibi Vali
~brahim Pa~a'd~ r.
31 1771-1807 aras~~dönemde Tokat Voyvodal~~~~mukataasm~ n Beyhan Sultan'~n
t~hdesinde
bulundu~u ya da Darbhâne-i Amire taraf~ndan zabt u rabt edildi~i üzerine ~
er'iyye sicillerindeki
belgelerde herhangi bir ifadeye rastlanamam~~ ur. Ancak bu dönem aras~nda mukataan~ n yine
Darbhâne-i Amire taraf~ndan iltizama verildi~i ve voyvodalarm iltizam ~artlar~~ gere~i
yönetimi
sa~lad~ klar~~anla~~lmaktad~r. Bu y~llar aras~ nda mukataan~ n iltizama verili~
i ve voyvoda isimleri
için bk. T~S, 01, 212/2; 01, 306; 01, 332; 02, 121; 02, 147/2; 03, 36; 03, 148/2; 04, 1
5/1; 04,
107/1; 05, 52/1; 06, 65; 07, 8 ve 34; 07, 36/1; 07.
35 27 Muharrem 1223/25 Mart 1808 tarihli ferman. T~S, 11,
89. Yine 04 Safer 1223/01
Nisan 1808 tarihli bir ba~ ka fermanda da Sultan Il. Mahmud, "...emmizadem Beyhan Sultan ...
ber-vech-i malikane uhdesinde olan Tokad Voyvodal~~~~mukâta'as~~külliyeth1 mal ile ~nukayyed
varidat-~~cesime-i mirlyyemden olup "ifadesini kullanmaktad~r. T~S, 11, 90/1.
3" T~S, 12, 46/2.
37 Fermanda Tokat ve tevâbi mukataas~~~~~~~ "n~sf hissesiyle n~sf-~~
südüs an saman
hissesini"n Darbhâne-i Amire taraf~ ndan zabt ve idare olundu~u belirtilmekteydi. T
~S, 12, 46/1.
38 T~S, 14, 38/ 2; 15, 75/2; 16, 37/ 2.
39 Tokat kad~s~ , âyan, zabitler ve i~~erlerine Sivas'tan gönderilen buyruldu.
T~S, 17, 29/1.
Ayn~~konuda 09 Safer 1228/11 ~ubat 1813 (BOA, Cevdet Maliye,
No. 21332) ve 28 Safer
1228/02 Mart 1813 tarihinde Beyhan Sultan'~ n rt~b` hissesiyle, di~er hisselerin iltizam edildi~ini
hâvi fermanlar. T~S, 17, 28/2.
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29 Muharrem 1234/28 Kas~ m 1818 tarihli bir fermana göre, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n yar~ m hissesi Darbhâne-i Amire, di~er yar~m hissesi ise
mü~terekleri tasarrufundayd~. "Yed-i vâhidden" idare edilmek üzere, 1234
Muharremi gurresinden Zilhicce gâyetine/31 Ekim 1818 ba~~ndan 19 Ekim
1819 sonuna de~in bir seneli~ine Voyvoda Dervi~~Ali'ye iltizam olunmu~ turw.
1237/1822 senesinde Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n yar~m hissesiyle
rub'-~~südüs (çeyre~in 1/6's~ ) hissesi Tokat voyvodas~~Hac~~Ali A~a'ya ihale
edilmi~, ancak vefat etti~inden ayn~~ ~artlar muvacehesinde voyvodal~k iltizam) 64.271 kuru~~mal, kalemiyye, harc-~~aklâm ve faiz mukabili Salih A~a'ya
iltizam olunmu~tur41 . Y~ne voyvodal~~~n yar~m hissesiyle rub'-~~südüs ve rub'-~~
sümün (1/8) hissesinin, 1238/182342 ve 1239/1 824 senelerine mahsuben
67.980 kuru~~bedel-i iltizamla Salih A~a'ya ihale edildi~i görülmektedir.
06 Cemâziyülâh~ r 1240/26 Ocak 1825 tarihli bir fermandan Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi` mukataas~ n~n yar~m hissesiyle rub'-~~südüs (çeyre~in
1/6's~ ) ve rub' (1/4) ve sümün (çeyre~in 1/8) hissesi ayn~~y~la mahsuben
yine 67.980 kuru~~bedel-i iltizam ile hassa silah~örlerinden Süleyman A~a'ya
ihale edilmi~tir". Y~ne ayn~~tarihli Darbhâne-i Amire naz~ n Hac~~Yusuf taraf~ndan yaz~lan bir zab~ tname kayd~na göre, "Darbhâne-i Arnire'de Ceyb-i
flümâyf~n-~~mülükk~e taraf~ ndan zabt u idâre ohnan muldta'ât-~~mirlyyeden
Tokad Voyvodal~~~~ve tevâbi` mukta'as~n~n rub' hissesinin" Süleyman A~a'ya ihale edildi~i belirtilmektedir45.
Beyhan Sultan'~n voyvodal~k mukataas~ nda olan rub' hissesinin voyvodaya ihalesi hususunda yazd~~~~son zab~tnamesi, 04 Cemâziyülâh~ r 1239/05
~ubat 1824 tarihlidir. Mukataan~n 1239/1824 Maru ba~~ ndan itibaren iltiza-

4° T~S, 23, 53/1.
19 Zilkade 1237/07 A~ustos 1822 tarihli ferman. T~S, 23, 59/1. 14 Ramazan 1083/03
Ocak 1673 tarihli bir arzda Tokat Voyvodal~t~'mn 63.541 kuru~la Gürcü Osman'a tevcih ve
beraun~n verilmesine dair kay~t mevcuttur. BOA, Cevdet Maliye, No. 22201.
42 20 Rebiyf~lh~r 1238/04 Ocak 1823 tarihli ferman. T~S, 28, 20/1; Zab~ tname için bk.
T~S, 28, 20/2.
43 04 CemLziyillevvel 1239/05 ~ubat 1824 tarihli ferman, T~S, 28,164/2; Zablu~ame için
bk. T~S, 28, 165/1.
44 T~,S, 29, 95/2.
45 T~S, 29, 96/1.
41
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mini öngörmektedir". Bu tarihten itibaren Tokat ~er`iyye sicillerinde Beyhan Sultan'~n voyvodal~k mukataas~ ndaki hissesi ile ilgili herhangi bir kay~t
yoktur. Çünkü O, 07 Kas~ m 1824'de vefat etti~inden malikâne hissesi Darbhâne taraf~ ndan nezaret edilmek üzere "Ceyb-i Hümâyün-~~mülükâne hazinesine" devredilmi~tir". Yukar~da belirtildi~i gibi, 1825'de mukataan~n yine
"n~sf hissesiyle rtil~`-~~südüs ve rub` ve sümün" hissesi Mart ba~~ ndan itibaren,
Darbhâne taraf~ ndan 67.980 kuru~ ", Beyhan Sultan'dan Ceyb-i Hümâyun'a
devredilen rub` (1/4 ) hisse de "sâralu misillti ellidörtbinyüz gurt~~~bedel-i iltizim ile" Tokat voyvodas~~hassa silah~örlerinden Süleyman'a ihale olunmu~tur".
Di~er taraftan Osmanl~~Devleti'nde 1813 y~l~ nda al~ nan bir kararla eyalet
ve sancak dahilinde bulunan tüm mukataalar~n art~ k yaln~zca o bölgenin
mülki idarecilerine (vali, mutasarr~f vb.) ihale olunmas~~ilkesi kabul edilmi~~
ve uygulamaya geçilmi~ tir5°. Bu karar~ n bir göstergesi olmal~d~ r ki, 1813 y~l~nda Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~da, Sivas valisi ~brahim Pa~a'ya iltizam
edilmi~tir51. 1813'den 1817'ye kadar mukataan~ n ihalesi Sivas valilerine yap~lm~~ , bunlar da birimi yönetmek üzere buyruldu ile Tokat'a voyvoda atam~~lard~r. 1817 y~l~ nda ise, Sivas valisinin atad~~~~voyvoda Üveys Bey'in azliyle
Tokat ahalisinin iste~ine binaen merkezden Selanik Tütün Gümrü~ü eski
Emini Ali A~a emaneten voyvoda atanm~~ , 181852 ve 181953 y~llar~nda ise,
mukataa kendisine iltizam
1245/1830'dan itibaren Tokat Voyvodal~~~~mukataas~, "M~llJta< a^ t Hazinesi' taraf~ ndan zabt u idâre" edilmeye ba~lanm~~~ve ayn~~seneye mahsuben
46 1824 senesine mahsuben Beyhan Sultan taraf~ndan voyvoda Salih A~a'ya verilen
~artnameyi ihtiva eden zab~ tr~ame kayd~. T$S, 28, 165/1.
47 T~S, 29, 96/1.
45 T~S, 29, 95/2.
49 T~S, 29,96/1.
5° 1813'te böyle bir uygulamayla, hem halk~n büyük karlar pe~inde ko~an mültezimlerden
korunmas~~hem de gelirleri iyice dü~ mü~~ve mali imkanlar~~iyice azalm~~~mahalli idarecilerin
biraz olsun kuvvetknmesi amaçlanmi~ur. Bk. Y. Cezar, ayn~~eser, s. 242.
51 T~S, 17, 28/2.
52 T~S, 22, 52
" T$S, 23, 53/1.
54 3 ~ubat 1827'de "Mukataat Nezâreti" ad~ yla yeni bir görev ihdas olundu ve Asâkir-i
Mansüre'ye tahsis olunmu~~olan tüm gelirlerin yönetimi bu nazira verildi. Nezaretin kurulmas~~
ile Hazine-i Amire'nin bir ~ubesi olmaktan ç~ kan Mukataat Hazinesi, ba~~ms~z bir hazine
olmu~tur. Mukataat Hazinesi ve Nezaretinin kurulu~~ve geli~imi için bk. Y. Cezar, ayn~~eser, s.
252-262.
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sekiz hisseye ayr~larak, bunun be~~sümün (5/8) hissesi55, 74.362 kuru~~bedel
ile Halil A~a'ya iltizam edilmi~tir. ~ltizam~~alan voyvoda, bu defa Mukataat
Hazinesi'ne borç senedi (deyn temessükü) vermekle yükümlü tutulmu~tur55.
Ancak bir müddet sonra mukataa kendisinden al~ narak, yine ayn~~y~la mal~suben Amasya sanca~~~mütesellimi dergâh-~~fili kap~c~ba~~lar~ ndan Haf~z Hasan'a ihale edilmi~, O da, dergâh-~~ fili gediklilerinden Muhammed A~a'ya iltizam etmi~tir". Haf~z Hasan, 1831 ve 1832 y~llar~ nda da voyvodal~ k mukataasm~n as~l sahibi idi. 1834 y~l~ nda mukataa, Sivas valisi Hazinedarzâde Osman
Pa~a'ya "ber-vech-i muhass~ll~k" olarak verilmi~tir58. Ancak bu uzun
sürmemi~, k~sa süre sonra mukataa, Amasya sanca~~~müteselli~~~i Ahmed Bey'e verilmi~", O da, hassa silah~örlerinden Latifzâde Hüseyin A~a'ya iltizam
etmi~tir".
1839'da Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n A~nasya sanca~~~müteselliminin
yönetiminde oldu~u anla~~ lmaktad~ r. "Derga71-1 iJi kapucuba~~lar~ndan
Amasya sanca~~~mütesellimi ve Tokad voyvodas~~izzetlü a~a" ifadesi bunu teyit etmektedir5'. Tanzimat'la birlikte "Muhass~ll~ k" mali birimi ihdas edilerek, Tokat'a da muhass~l atanmaya ba~lanm~~ur. Muhass~l, birimin mali i~leriyle ilgili bir görevlisiydi. Yine Tanzimat'la birlikte Tokat Voyvodal~~~'mn
güvenlik i~leri de, zaptiye memuru~~ in yönetimine verilmi~tir.

III. Tokat Voyvodali~n Mukataasm~n ~l~alesi ve Birime Ba~l~~Baz~~Gelirler
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~,
mukataalar aras~nda büyük ve önemli
bir yere sahipti. Nitekim bir belgede "Tokad Voyvodal~~~~mukta'as~~

55 Belgede be~~sümün hisse tabiri, 5/8'e tekabill eder. Mukatan~ n 5/8'i 74.362 kuru~~
bedel-i iltizam ile ihale olundu~una göre, basit bir hesaplamayla herhalde sekiz hissenin tamam~~
da 118.479,5 kuru~~demektir.
56 T~S, 35, 10.
57 T~S, 35, 88/1.
58 T~S, 38, 24. 21 Zilkade 1248 tarihli bir ba~ka belgede, Trabzon valisi Osman Pa~a,
maiyyetindeki askerle birlikte Tokat'ta bulunmaktayd~ . Ancak orada zahire tükendi~inden,
Amasya'ya naklini istemi~~ve gitmesine müsaade edilmi~tir. Bu civarda isyan eden M~s~ r askeri
olmad~~~ , bu sebepten muhafaza i~lerini Amasya'dan yiirütece~ine dair Osman Pa~a'n~n kaimesi
ve irade için bk. BOA, Hatt-~~H~lmayun, No. 20324; 20324 A, B, C.
55 T~S, 38, 142/2.
T~S, 39, 88/1.
61 T~S, 52, 66/1.
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mukta'ât-i cesitne-i mirlyyemde" ifadesi, ad~~ geçen bilimin büyüklü~ünü,
dolay~s~yla önemini göstermektedir.
Her y~l~n Mart ay~ndan itibaren müzayede ile ihaleye ç~ kar~lan voyvodal~ k mukataas~ n~~ devlet hazinesine en yüksek y~ ll~ k vergi miktar~ n~~
(muacceleyi) teklif ve tediye eden iltizama al~yor, o da yönetimi sa~lamak
için bir voyvoda at~yordu. Mukataan~n ihalesi, Darbhâne-i Amire naz~r~n~n
inhas~~üzerine, Divân-~~Hümâyun'un uygun görmesi sonucunda ferman ile
gerçekle~tirilmekteydi". Ayr~ca mukataay~~alan ~ahsa, malikâne sahibi olarak
sahip oldu~u hak ve salahiyetleri ihtiva eden bir berat verilirdi. Devlet bu beratla, malikâneye ait olan vergi kayna~~n~n bulundu~u alan ve mükellefler
üzerinde her türlü mali haklarla birlikte bir k~s~m idari ve inzibati haklar~~ da
malikâne sahibine devrederdi". Sonra mukataada hissesi olan malikâne sahibi Beyhan Sultan da (1824'e kadar), kendi hissesini yönetmek üzere voyvodaya "mâl-1 mili ve kalennyyesiyle mahallinde vfrilecek vezi 'ifi vakt u zemânlyla edâ ve senedâunt" teslim eylemeyi hâvi zab~ tname yazmaktayd~~66.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~ nas~l iltizama veriliyordu? 1809 y~l~ nda yap~lan bir iltizan~~ferman~n~~inceleyerek bu soruya daha detayl~~cevap bulmak
mümkün olmaktad~ r. 19 Muharrem 1224/06 Mart 1809 tarihli bir fermana
göre, Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi` mukataas~n~n n~sf hissesiyle n~sf-~~ südüs an
sümün hissesi, 1224/1809 senesi Marundan itibaren bir y~ll~~~na "tâlib ve râgib" olan Mehmed Behlül Bey'e, "mâl ve hien-Uy/ye ve harc-~~aldâm ve kabz
bedeli" 59.283 kuru~~"bedel-i iltizâm" ile ihale edilmi~tir. Behlül Bey de iltizam~~ald~ktan sonra, gerekli ödemeleri zaman~nda yapmak üzere Darbhâne-i
Amire hazinesine sarraf kefaletiyle mühürlü "deyn temessükü" vermi~tir. Bu
i~lemler sonucu, Darbhâne naz~ r~~Ahmed ~akir de, voyvodal~~~ n yönetimi
için emr-i ~erif verilmesini inha etmi~tir. Bu inhaya istinaden ferman yaz~lm~~~
ve bu iltizam anla~mas~~kesinlik kazanm~~ur67. Ayr~ca fermanda mukataa gelirlerine Behlül Bey d~~~nda hiç kimsenin müdahale etmemesi ve voyvodan~n

62 T~S, 12, 46/1. Ayr~ca bir fermanda "Tokad gibi belde-i azimenin" ifadesi de bunu teyit
etmektedir. T~S, 11, 90/1.
63 Erol özvar, ayn~~tez, s. 40.
64 T~S, 12, 9/1.
66 M. Genç, ayn~~eser, s. 109.
66 T~S, 12, 47/1.
67 T~S, 12, 46/2.
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ortaya ç~kan "mahsülât ve riistl~nat~~lJnün-~~kadim ve olageldigi üzre ahz u
kabz ve cern' ~~~tahsil" etmesi de yer almaktayd~~68.
Mukatan~n "mu' tedil ve re' aya-perver kimesnelere der`uhde ve iltizâm"
olunmas~~ve mal~ n her sene Hazine-i Âmire, sebeb-i tahrir ve Rüznamçe-i
Hümâyun temessükâu gere~ince havale olunan mahallere ödenmesi iltizam
~artlanndand~. Mukataan~ n fermanla verilmesinden sonra, Beyhan Sultan taraf~ ndan da kendi hissesinin ihalesine yönelik voyvodal~k ~artnamesini hâvi
zab~ tnamesi yaz~lm~sur69.
Osmanl~~memleketlerinde miri mukataalar~~ iltizama alanlar, uhdelerinde olan mukataat~ n "mal irsaliyyelerini" Hazine-i Âmire'ye göndermekle
yükümlüydüler. Ayr~ ca istenildi~inde havale olunan mahaller ile ocakl~k ve
vazife sahiplerine de ücretlerini ödemek zorundayd~lar. Ayr~ ca mukataan~n
iltizam süresinin biti~inden sonra, "canib-i miriçün hisâblarm~~yet ve te'diye-i zimmet eylem elen düstüri~'l-amel tutulan ~uriit-~~mer` iyyeden" idi 70. Ancak bazen bu kurala uymayan iltizam sahipleri, mili mal~n eksilmesine sebep
olabilmekteydiler. Mesela, 05 Muharrem 1229/28 Aral~k 1813 tarihli Tokat
voyvodas~ na yaz~ lan bir fermana göre, bir süreden beri mukataa iltizam
edenler, "hisâb rü'yeth~ e ri`ayet itmedüklerinden ber-m~kib-i kuy~ldat zimmet-i sahihe ve ~ayr-i sahiheleri ma' lüm" olmad~~~ndan "vezâ' ili olan
mulJta'at mal irsaliyyelerinde sebeb-i tahrir al~kam~~ve Rûznamçe-i Hümâyün temessükau ile haviie ohnan mebla~~
mikdan ~immetimizde mal-~~miri
yokdur" deyip, havale edilmesi gereken mebla~~~ödemedikleri gibi, vazife
sahiplerine de bask~~yapmaya ba~lam~~lard~r. Bu sebepten mukataay~~ iltizam
eden mültezimlerin zimmetlerinde, tahminen havale edilmesi gerekli mebla~lar kadar miri mal birilunekteydi. Yaz~ lan fermanla, miii mukataalardan
vazife sahiplerine ödenmesi gereken mebla~~n, mukataalar~~tasarruf edenlerin zimmetlerinden tahsil edilmesi ve "~n~ f temed ademler ile" hesaplar~n ~stanbul'a bildirilmesi emredilmekteydi. Ayr~ ca önemli miii mukataalardan
olan Diyarbak~ r, Malatya ve Tokat voyvodal~lar~~ile Haleb Muhass~ ll~~~~ve
bunlara e~~de~er mili mukataa mallar~ ndan vazife havalesi denilerek, her
sene büyük miktarda akçenin miri maldan dü~üldü~ü, ancak vazife sahiplerinin kimler oldu~unun anla~~ lamad~~~ , bu sebepten mukataa mal~ndan
kimlere ne kadar ödeme yap~ld~~~ ; havale olunan yerlerin adlar~, yaz~l~§ seAyn~~ fem~an.
69 T$S, 12, 47/1.
7° T~S, 17, 143.
68
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bebi ve senedinin de gönderilmesi istenmekteydi. Aynca Tokat voyvodas~na
76.531 kuru~~38 akçe miri mal~~olan Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi` mal~ndan
da "mesârif-i mukarrere" denilerek 4.180 kuru~un dü~üldü~ü, ancak bu
mebla~~n kimlere ödendi~inin kayillardan anla~~lamad~~~~belirtilerek, geçmi~~y~llardan 1228/1813 y~l~~sonuna kadar "yedinde olan senedât-~~
eshâb-~~vezâ' ifden ahz ohnan zuhürât ve sebeb-i tahrir ahkâm~n~~
m~ ftemed" ederek Istanbul'a göndermesi ve hesab~n~~ da "ibrâ-y~~zimmet"
etmesi emredilmekteydi 71 .
02 Zilkade 1210/09 May~ s 1796 tarihli Tokat naibi ve Voyvoda Lütfullah
ve Müba~ir ~smail'e hitaben yaz~ lan bir fermandan, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ ndan hangi mahallere havalekrin yap~ld~~~~hususlar~ nda malumat
edinmek mümkün olmaktad~ r. Mesela, 1209/1794 senesine mahsuben ihizamen Lütfullah Bey'e ihale edilen Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ n~n 56.500
kuru~~miri mal~ ndan, 6.000 kurusu ~peklizâde Mustafa Pa~a'n~ n maa~~na",
' le-i
10.000 kur'u~u maa~~taksiti olarak Hazine-i Âmire`ye, 10.000 kuru~u Tersâi
laklan
için
Darbhâneu
Tophâne-i
Âmire
lu~
Âmire masraf~na, 27.971,5 kuru~
Âmire`ye ve 2.500 kun~~ u da Vidin kalesi yeniçerilerinin ihtiyaçlar~na havalesi ferman gere~i zorunluydu. Ancak Hazine-i Âmire'de tetkik edilen bir
defter suretine göre, bu mebla~lardln Tersâne-i Âmire masraf~~ için Darbl~âne hesab~ na 10.000 kuru~, Tophâne-i Âmire k~~laklann~n masraf~~ için de
7.971,5 kuru~un havale edildi~i, Luna mukabil 20.000 kuru~ un ve Vidin yeniçerilerine havalesi gereken 2.530 kuru~luk mebla~~n hiç ödenmedi~i anla~~lm~~ur. Bu bilgiler do~rultusunda bu i~in çözümü için görevlendirilen müba~ire, Tokat'a var~ r varmaz kalan 22.530 kuru~un Voyvoda Lütfullah'tan
al~ narak havale edilmesini emreden ferman yaz~lm~~t~r".
XIX. yüzy~l~n ba~lar~nda Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~gelirlerinin hangi
kalemlerden olu~tu~u ve nerelere harcama yap~ld~~~~hususunda ~er`iye sicillerinde bilgiler mevcuttur. Aral~ k sonlan 1814 tarihinde mukataa Sivas valisi
Galip Mehmed Pa~a'ya iltizam edilmi~, pa~a da voyvodal~~~~emaneten yö71

Ayn~~ferman.

72 07 Rebiyülh~r 1209/01 Kas~ m 1794 tarihli bir fermana göre. Sivas'ta ikamete memur

olan Mustafa Pa~a, "Tokad Voyvodahp n~uk.ita'as~~mâlu~dan kend~lye ma' a~~olarak ta' yin ohnan
~ehriyye be~er yüz guru~u" Voyvoda Lütfullah A~a'n~ n kendisine vermedi~ini Istanbul'a
yazm~~t~r. Voyvoda, maa~~~Mart sonuna kadar ödemi~, daha sonra "zimmetinde mâl-~~ nuri
mezk~ir~~edâ idemeyecepni" bildirmi~, bu durumda Mustafa Pa~a da,
kalmad~g~ndan
hakk~n~ n ödenmesini hâvi emr-i ~erif yaz~lmas~n~~istemi~tir. Kay~ jardan yap~lan incelemede
Pa~a'ya maa~~mukabili havalenin yap~lmas~ na yönelik ferman yaz~lm~~t~r. Bk. T$S, 02, 59/1.
" T~S, 02, 58/2.
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netmek üzere hazinedar~~Mehmed A~a'y~~Tokat'a voyvoda atam~~ur". Bu
emanet görevi üç ay sürdükten sonra mukataan~n ihalesi, 1815 Marundan
itibaren Tokatl~~üveys Beye yap~lm~~t~r". Sonras~nda da halef-selef iki voyvoda aras~nda alacak-verecek ve devir teslim i~lemini gösteren bir defter tertip edilmi~~76 ve hesap kapaulm~~nr.
1695'te Tokat Voyvodal~~~'ndan malikâne sat~lan kaza ve nahiyeler ile",
XVIII. yüzy~l~n son çeyre~i ile XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~nda (Tanzimat'a kadar)
malikâne verilen birimlerin ayn~~olup olmad~~~~konusunda Tokat ~er`iye sicillerindeki belgelerde ayr~nt~l~~bilgiler elde edemedik. Ancak Tablo I'deki
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n gelirleri ile ilgili veriler, Tokat kazas~~dahilindeki gelirleri; Tablo II'deld müfredât defterindeki bilgiler de daha çok
$arkipare, ~lbeyli ve S~raç kabilelerinin gelirleri, koyun k~~lak harc~, baz~~kazalar~n Beytülmal~~vb. kapsayan gelirleri ihtiva etmektedir. O halde tablolara
bak~larak, voyvodal~k mukataas~n~n voyvodal~k birimi içinde daha dar bir gelir bölgesini kapsad~~~~anlam~~ç~kar~labilir. Yani Tokat Voyvodal~~~~mukataas~, Tokat kazas~~ve nahiyeleri ile birlikte yak~n baz~~alanlarda malikâne olarak sat~lan mukataa gelirlerinin bir k~sm~n~~içermektedir. "Medine-i Tokad
voyvodasi","nefs-i Tokad kazâs~~ve nevâhisi ahâlileri"79, Beyhan Sultan'~n
"ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan Tokad kazis~~ve nevâhisrm ifadeleri,
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n Tokat kazas~~ve nahiyelerini kapsad~~~n~~
göstermektedir. Ancak "Tokad Voyvodal~~~~kazâlarm~n kad~lar] ve nâ'ible~i"81 ifadesi, mukataan~n sadece Tokat kazas~~ve nahiyeleriyle ilgili olmad~~~, birime yak~n bölgelerin baz~~kaza gelirlerinin de ba~l~~oldu~unu göstermektedir. Yine "Tokat ve Sivas sancaklarmda vâki` kazâlarm kad~lar] ve
nâ'iblerin82 ifadesi de, Tokat Voyvodal~~~'n~n bir sancak statüsü gibi telakki
edildi~ini dü~ündürebilir".

T~S, 19, 105/1.
T~.S, 19, 139.
76 T~S, 19, 146. Tokat Voyvodal~~~~mukataas~na ba~l~~baz~~gelir birimleri için bk. TABLO I
ve TABLO Il.
77 Bk. E. ~ozvar, ayn~~eser, s. 98.
78 T~S, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8.
79 7~S,13, 98.
80 T~S, 13, 108/3.
81 T~S, 12, 73/1.
82 T~.S, 10, 26.
" Asl~nda Tokat, Sivas Eyaleti'nin Sivas Sanca~n'na ba~l~~bir kaza statilsündeydi.
74

76

Belleten C. LXIX, 12
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O halde bilgileri toplarsak, XVIII. yüzy~l~n son çeyre~i ile XIX. yüzy~l~ n
ilk yar~s~ndaki Tokat Voyvodal~~~ 'mn statüsü ile XVII. yüzy~ldaki Sivas Eyaleti'nin Havâss-~~Hümâyun'a ait olan gelirlerinin yönetimi anlam~na gelen ve
mali bir birim olan Tokat Voyvodal~~~, farkl~~ anlamlar içermektedir. Art~k
XVIII. yüzy~l~ n yeni ~artlar~~içinde Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ ndan kastedilen, Tokat kazas~~ve nahiyeleri ile birlikte daha dar ve geliri yüksek baz~~ bölgelerin vergi gelirlerinin malikâne sau~~d~ r.
W. Tokat Voyvodalaruun Atanma ve Azilleri
XVIII. yüzy~l~n sonlar~~ile XIX. yüzy~l~ n ba~lar~nda Tokat Voyvodal~~~~
mukataas~, yukanda da belirtildi~i üzere, Darbhâne-i Amire taraf~ndan zabt
ve idare edilmekteydi. Mukataa "yed-i vâhidden" Darbhâne taraf~ ndan iltizama verilebildi~i gibi, Sivas valileri gibi devlet görevlilerine ihale olundu'Onda, valiler ad~~geçen birimi "emaneten" yönetmek üzere buyruldu ile de
bir voyvoda atayabilir ya da ikinci bir ki~iye iltizam edebilirlerdi.
~nceledi~imiz dönemde Tokat voyvodalar~ , mukataay~~genellikle yed-i
vâhidden, yani birinci elden iltizama almaktayd~lar. Bunun yan~nda emaneten idare de söz konusu olmaktayd~. Mesela, mukataa I224/1809'da Mehmed Behlül Bey'e84, 1225/1810'da Ali A~a'ya86, 1227/ 181286 ve
1228/ 1813'de87 Mehmed Salih A~a'ya, 1234/1819'cla Dervi~~Ali A~a'ya "yedi vâhidden zabt u idâre ohnmak üzere" iltizam olunmu~tur88.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~n emanetle yönetilmesi i~lemi konusunda
da birkaç örnek verilebilir: Mesela, 1222/1807'te Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~Bozok mutasarr~f~~ Cabbarzâde Süleyman Bey'e ihale olunmu~tur. Mutasarr~f da, "taraf~ndan" ~lba~~o~lu Ahmed A~a'y~~ "voyvoda nasb tt ta' yin" etmi~tir. 1228/1813 y~l~ na mahsuben voyvodal~k mukataas~ , Sivas valisi ~brahim Pa~a'ya ihale edilmi~, vali de buyruldu ile Erzurumlu Hac~~Yusuru voyvoda atam~~ur90. Yine 1815 y~l~ nda voyvodal~ k mukataas~, Sivas valisi Galip
Mehmed Pa~a'ya ihale edilmi~, O da, hazinedan Mehmed Ali A~a'y~~Tokat'a

12, 46/2.
T~S, 14, 138/3.
86 T.55, 15, 75/2.
87 T~S, 17, 27.
88 T~S. 23, 53/1.
89 T.5S, 11, 90/2.
9° T~S, 17, 28/2.
81 T~S,
85
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"ber-vech-i emânet" voyvoda atam~~ ur"'. 1231/1816 ve 1232/1817 y~llar~nda

Tokat Voyvodal~~~~mukataas~, bu defa Sivas valisi Osman Pa~a'ya ihale edilmi~, O da, 1816 y~l~~ için e~naneten Abdüllatifzâde Hüseyin A~a'y~~voyvoda
atam~~ur92.
~imdi Tokat voyvodalann~ n atanma ve azilleri ile ilgili daha detayl~~bilgiler vermek için, belgeleri incelemek istiyoruz:
Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi` mukataas~ n~~ iltizama alan mültezim, anla~ma ~artlar~na ayk~r~~herhangi bir kanunsuzlu~a sebep oldu~unda, iltizam
mukavelesi feshedilerek, ayn~~~artlarda ba~ka birine ihale söz konusu olurdu.
Meselâ, 1222/1807 senesine mahsuben "Tokad Voyvodal~~~~mt~kta'as~"Abdülcabbarzâde (Cabbarzâde) Süleyman Bey'e iltizam olunmu~, O da, mukataay~~yönetmek üzere ~lba~~o~lu Küçük Ahmed A~a'y~~voyvoda atam~~ur. Ancak voyvodan~ n "memleketi tecrim iderek külliyedü ~ey ata eyledigi ahâli taraf~ndan" arzuhal, mahzar ve ilâmla ~stanbul'a bildirilince, "n~~~~kta` a-i
merkiim ildzâm~~mümâ-ileyhin uhdesinden fekk" olunmu~tur. Daha sonra
voyvodal~ k mukataas~, "mâl-~~miri ve kalemiyyeleri ve ashâb-~~mâlikânenin fâ'izlerini mahallerine" zaman~ nda ödemek ~art~ yla Mehmed Metin'in
"uhdesine ihilesi tanzhn" olunmu~, eski mültezim Süleyman Bey'in de mukataa mal~ndan ayn~~y~ l için bir akçe talep etmemesi hususunda anla~ma sa~lanm~~t~ r. Ancak Süleyman Bey, "sene-i mezkilreye mahs~lben ba`z~~mahallere ub~ldiyyet ve avâ'id nk myla virdi~i akçeyi halefi voyvoda-i
den mütâlebe ve tazyik" edince, bu davran~~~ n "surüt-~~m~l'âhedenin hilâf~"
oldu~u, bu sebepten "akçe mütâlebesiyle vaki' olan m~ldâhak~~in men' ü
def için" Beyhan Sultan'~n kethüdas~~Ahmed Azmi Efendi emr-i ~erif veril-

mesini istemi~tir".
Sorunun halli için ba~muhasebe kay~ tlar~ na ba~vurulmu~tur. Yap~lan
ara~t~rmada "voyvodahk-~~mezbürm m~l~nâ-ileyl~~ Mehmed Metin zide mecduhûn~n ~~hdesine ihâle vü iltizâm" olundu~u anla~~lm~~ur. Bu bilgi ve kethüdan~n inhas~ na istinaden Tokat naibine 09 Safer 1223/06 Nisan 1808 tarihinde bu ferman yaz~ larak, Süleyman Bey'in müdahalesinin önlenmesi ve
emirlere ayk~ r~~ hareketlerden kaç~ n~lmas~~emredilmi~tir. Ayr~ca Voyvoda
Mehmed Metin'e de ~u emirler verilmi~tir: "Sen ki voyvoda-i n~ timâ-ileyl~sin
taraf~ndan o maküle avâ' id nâm~~ve nâm-~~âhar ile mümâ-ileyl~~ cânibine
19, 105/1.
20, 49.
93 T~S, 11, 90/2.

91 T$S,
92 T$S,
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nesne virilmesi iktizâ itmem ekle o maküle tacaddisine havâle sem 'i ve tibâr
ohnmayup hemen mücib-i ta' ahhüdün üzre mâl-~~miri ve kalemiyye ve ashâb~~mâlikânenin fâ'izlerini edâ ve himâyet-i fukarâ hustisma dikkat ü i` timi eylemek bâb~nda fermân-~~ili-~ân~m sâd~r olm~~dur"94. O halde Tokat mukata-

as~~iltizam~n~~uhdelerine alan mültezimler, ihale ~artlar~na ayk~r~~hareket ettiklerinde ya da halka zulüm yapt~klar~nda anla~malar~~ feshedilerek, ayn~~
~artlarda bir ba~kas~na ihale söz konusu oluyordu.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~n~~uhdesine alan mültezim, vefat etti~inde
voyvodal~ k yine ayn~~~artlarda bir ba~kas~na ihale edilebilirdi. Meselâ, 25 Receb 1223/16 Eylül 1808 tarihli bir fermana göre, ayn~~y~l için "Tokad Voyvodal~~~~mukta'as~~ildzâmen uhdesine ihâle ohnan silah~örân Mehmed Metin bu esnâda vefat" etti~inden, mukataa müddetini tamamlamak ve ad~~geçen senenin ~ubat~~sonuna de~in "mulJta`a-i mezbür~n kâffe-i
u müktesâbât~n~~cern' u tahsil ve sene hitâm~na dek ne hâs~l olur ise mümzâ ve
mahtöm defterini irsâl eylem ek üzere Tokad voyvodas~~mûmâ-ileyh Mustafa"

A~a'ya ihale olunmu~tur95.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~iltizam~, baz~~durumlarda hiçbir sebep gösterilmeden sahibinden al~narak bir ba~kas~na verilebilirdi. Meselâ, 22 Safer
1228/24 ~ubat 1813 tarihli bir belgeye göre, Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi`
mukataas~n~n yar~m hissesiyle n~sf-~~südüs hissesi, 1813 senesine mahsuben
Mehmed Salih A~a'ya iltizam olunmu~~ve bu hususta emr-i ~erif yaz~lm~~t~r.
Ancak "hasbe'l-ikdzâ" ad~~geçen mültezimden al~narak, 1813 senesi Mart~ndan itibaren Erzurumlu Hac~~Yusufzâde Yusuf a 64.000 kuru~~bedel-i iltizam
ile verilmi~tir96.
Yine bu iltizama yönelik Sivas valisi ~brahim Pa~a, ~stanbul'a yazd~~~~bir
takriri ile Beyhan Sultan'~ n Tokat Voyvodal~~~~m~l'
~s~nda olan "rub` hissesiyle ~ ürekâ-i sâ' ire hisseleri yed-i vâhidden zabt u idare ohnmak üzere"

1813 senesine mahsuben Beyhan Sultan'~ n verdi~i ~artnameye istinaden
kendisine iltizam olundu~unu, kendisinin de mukataay~~yönetmek üzere ErAyn~~ferman.
Bu ferman, Beyhan Sultan'~n kethüdas~~Ahmed Azmi'nin, voyvodal~~~n bütün aidat ve
has~lat~ n~n eskiden oldu~u gibi serbestiyet üzere zabt ettirilmesi, "mal-~~mukka' a tekmil
ohnadukca ahar mahallere bir akçe ve bir habbe virilmemesi" hususuna dikkat edilmesi ve miri
emvalin telefinden kaç~n~lmas~~hususlarnu belirten takririne istinaden yaz~lm~~t~r. T~S, 12, 9/1.
Ayr~ca bu fermana istinaden Tokat naibi, Voyvoda Seyyid Mustafa A~a, vücüh-~~ memleket ve i~~
erlerine Sivas valisinden bir buyruldu yaz~lm~~ t~r. T~S, 12, 9/2.
96 T~.5, 17, 27.
95

TOKAT VOYVODALI~I

181

zurumlu Yusuf A~a'y~~buyruldu97 ile voyvoda atad~~~ n~~belirtmi~tir. "Bedel-i
iltizamlar içün iktiza iden mebali~~
vakt ~~~ zam aniyle eda itmek üzere voyvodam~lma-ileyhin" ~stanbul'da olan sarraf~ n~ n kefaletiyle sultana temessük verildi~ini de belirten Pa~a, "sultan-~~mü~arün-ileyha ve ~iireka-i sa' irelerin" yönetimine kimsenin müdahale etmemesini belirten hasseten bir emr-i ~erif
verilmesini istemi~tir. Bu takrire istinaden 28 Safer 1228/30 ~ubat 1813 tarihinde "sultan-~~mü~ârün-ileyhan~n ~~hdesinde olan rub` hissesiyle
sa'irelerinin hisselerini sene-i mezbür Mast~~ibtidasn~dan ~ubat] gayetine degin
bir sene-i kmile yed-i vallidden voyvoda-i m~lma-ileyh taraf~ndan zabt ii rabt"
olunmas~ n~~ belirten ferman yaz~lm~~t~ r".
Yusuf A~a bir y~ l sonra voyvodal~ ktan azledilmi~ tir. Sivas valisi ~brahim
Pa~a, Tokat ileri gelenlerine 13 Safer 1229/14 ~ubat 1814 tarihli bir buyruldusu ile "eyalet-i Sivas dahilinde beldeniz voyvodas~~hassa silah~öran~ndan
YusufA~a' n~ n az1 ohnup yerine ra` iyye-perver ve munsif ve mu' tedil ve kar
a~ina voyvoda nasb u ta< yin ohnmas~~~~" halk~ n kendisinden rica ettiklerini,
bu istekler çerçevesinde kap~~ halk~~eski emekdarlar~ndan silal~dar~~ Gürcüzâde Mehmed A~a'y~~ voyvoda atad~~~ n~~bildirmi~ tir. Pa~a, atama i~leminden
sonra, Mehmed A~a'ya görevini do~ru dürüst bir biçimde yapmas~ , halk~~ korumas~~ ve ayk~ r~~ hareketlerde bulunmamas~~ konusunda ayr~ca uyar~ larda
bulunmu~tur".
27 Rebiyülevvel 1230/09 Mart 1815 tarihli bir buyrulduya göre, Tokat
Voyvodal~~~~mukataas~~ bu defa Sivas valisi Mehmed Galip Pa~a'ya ihale
olunmu~, pa~a da Mart sonuna de~in mukataay~~ "ber-vech-i emanet" yönetmek üzere hazinedar~~ Mehmed Ali A~a'y~~Tokat voyvodas~~ tayin etmi~tir".
Ancak Galip Pa~a", voyvodal~~a atad~~~~hazinedar~ n~~ "hasbe'l-maslahat mahall-i ahara" ba~ka bir göreve atad~~~ ndan, mukataay~~ "Tokad hanedan~ndan" Seyyid Hac~~ Üveys Bey'e iltizam etmi~tir". Ancak mukatan~n as~l sahibi,
Sivas valisi Mehmed Galip Pa~a'd~ r.
97 23 Safer 1228/25 ~ubat 1813 tarihli Sivas valisi ~brahim Pa~a'n~ n Tokat kad~s~ , âyan,
zabitan ve i~~erlerine hitaben gönderdi~i buyruldu. T~S, 17, 29/1.
98 T~S,
17, 28/2.
99 Bu buyruldu Tokat naibi, voyvoda Mehmed A~a, nakibüle~raf vekili, serdar, a~alar, i~~
erlerine hitaben yaz~lm~~t~r. T~S, 18, 79/1.
1°° T~S, 19, 105/1.
1°1 04 Rebiyülâh~r 1230/16 Mart 1815 tarihli Tokat Voyvodal~~~~zabuna müteallik emr-i
T.5.5, 20, 174/2. Bu hususta Beyhan Sultan'~ n zab~ mamesi de vard~r. T~S, 20, 174/1.
1°2 Galip Pa~a, Üveys Bey ve Tokat ileri gelenlerine hitaben ”vecti'atullâh olan fukara' yu
zu'afâ ve re' âyâ vü berayan~n âsâyi~~ü emniyetle himayeti ve bi'l-husüs ahkâm-~~ ~en' ât-~~
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Yine voyvodal~k mukataasm~ n emanetle yönetimine bir örnek için, 21
Rebiyülâh~ r 1231/21 Mart 1816 tarihli buyrulduyu incelemek gerekir. 1816
y~l~nda Tokat Voyvodal~~~~mukataas~, "bâ-~artnâme" Sivas valisi Osman Pa~a'ya ihale olunmu~tur. Ancak eyalet, bu dönemde pa~an~n atad~~~~mütesellim
y~l rüd~na de~in",
Hüseyin A~a taraf~ndan yönetilmektedir. "Voyvodas~~
voyvodal~~a "â'id ve râci` frâd ve tayyârât~~bi' 1-emâne veya defter-i h~ fz ve himâye ve ahz u kabz"~n~~ yürütmek üzere, Sivas mütesellimi taraf~ndan,
"Tokad e~ref hanedâmndan ve evsâf-~~mezkürelerle mevsül”Abdüllatifzade
Hüseyin A~a voyvoda atanm~~t~r un.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~m yöneten voyvodalar, e~er görevlerinde
ba~ar~l~~iseler ya da halkla iyi geçinmi~lerse, daha sonraki y~llarda da bu göreve getirilebilirlerdi". Mesela, 05 Zilkade 1231/29 Eylül 1816 tarihli bir
belgeye göre, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~, yukar~da da ifade edildi~i gibi,
Sivas valisi Osman Pa~a'ya" ihale olunmu~tur. Pa~a da mukataaya sahip olduktan sonra, birimi kendi ad~na emanetle yöneten Hüseyin A~a'mn yerine
Üveys Bey'e iltizama vermi~tir. Osman Pa~a; Tokat naibi, Voyvoda Üveys Bey
ve ileri gelenlere yazd~~~~buyrulduda, mukataan~n "umür-~~voyvodal~~~na
müdir ve muktedir ve mw~sif birinin voyvoda nasb~~lâ-büdd" oldu~unu belirterek, "öteden berü kir-güzâr ve fukarâ ve re'âyâ-perver" olmas~~nedeniyle
Üveys Bey'i voyvodal~~a atad~~~m bildirmi~tir". Osman Pa~a, Voyvoda Üveys
Bey'den memnun olmal~d~r ki, 11 Rebiyillah~r 1232/28 ~ubat 1817 tarihli
bir ba~ka buyruldusuyla, mukatan~n yönetimini 1817 senesine mahsuben de
Voyvoda Üveys Bey'de b~rakm~~t~r. Nitekim buyruldusunda "Tokad'm hânedân ve hânmân-~~kadim? olan Üveys Bey'in voyvodal~~~~süresince "umiir-~~
mehâm~n rü'yetiyle s~dk-~~istikâmeti zâhir °imi~~ve ahâli ile hüs~~-i imtizâc
iderek ve& cenâb-~~kibriyâ olan fukarâ-y~~ra`iyyeti s~yânet idegeldiginni belirten Pa~a, "haklar~nda hüsn-i teveccüh-i kâmilemiz" malumdur diyerek bu
atamay~~yapt~~~n~~belirtmi~tir. Atama i~leminden sonra Osman Pa~a; Tokad
kad~s~, a~alar, zabider ve i~~erlerine "mir-i mümâ-ileyhi voyvoda bilüp her bir
ihti~nâm ve
mutaharramn ke-mâhlye-hakkuhâ icras~~olmagla bu dakikalara cihnknin
gayrergüsterihnesini istemekteydi. T~S, 19, 139.
1°3 Sivas Eyaleti mütesellimi ~brahim'den gelen buyruldu. T~S, 20, 49.
1°4 Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi' mukataas~~bir y~llh~~na ihaleye verilmekteydi. Ancak
memnunluk hani olursa, di~er y~llarda da ayn~~ki~iye iltizam edikbilirdi.
1°3 Osman Pa~a, Evâil-i ~evval 1231/A~ustos sonu-Eylül ba~~~1916'da Sivas Eyaleti valili~ine
getirilmi~tir. T~S, 21, 127. Daha sonra Tokat mukataas~~iltizanu da uhdesine verilmi~tir. T~S, 20.
49.
1°6 T~S, 21, 182.
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re'y ve irâdesine mutâva'at ve ~~mür-~~voyvodal~~~na efrâd-~~efrIdeden hiç bir
ferd müdâhale eylemeyüp merâsim-i ittifâkiyye mübâderet ve hüsn-i
m~ fâ~erete" uyulmas~n~, voyvodaya "kendüni voyvoda bilüp i~bu sene-i
merküma mahsûben zabt u rabt ve rüsümât-~~kadimini cern' ü tahsil eyleyüp
her bir etvâr ve harekât~n~z~~nel~c-i ~er`-i ~erif ve Ic ~~~in-~~miinife tatbik eyleyerek def ü ref erbâb-~~~urür ii mefsedet ve derün-~~beldede v~lkü` bulan
~er`iyye" taramevâddan ifâdesi lâ-büdd ve müktezi olan husüsât~n
f~na yaz~lmas~n~, "e~k~yâya ruhsat ve meydân" verilmemesini, halk~n emniyet

ve rahatm~n sa~lanmas~n~~emretmi~tir. Pa~a, ayr~ca voyvodal~~~ n~~ tebrik etmek için, üveys Bey'e voyvodal~k ni~anesi olarak " bedf a san~ür ferve" elbise
göndermi~tir
V. Tokat Voyvodalaruun Görev ve Yetkileri
Tokat voyvodalar~, hem Tokat Voyvodal~~~~ve tevabi` mukataas~ndan sorumlu mali bir tahsildar, hem de sancakbeyi yetkilerine haiz idari, askeri, inzibati vs. görevleri uhdesinde toplayan bir görevliydi. Tokat voyvodalarm~n
yetki ve sorumluluklar~na bak~ld~~~nda bu durum daha aç~ k bir biçi~nde ortaya ç~kar.
Tokat voyvodalar~; Tokat kazas~, nahiyeleri ve köylerindeki voyvodal~ k
mukataas~na ba~l~~ gelirleri yönetirlerken, ortaya ç~kan güvenlik sorunlarmda
ve ya da reayaya kar~~~tasallut ve rencide ortaya ç~ kt~~~ nda, Tokat kad~s~~ ya da
naipleri ile birlikte suçlular~~ cezaland~ r~ rlard~ . Cezaland~ rma,
"voyvodalann~ n ma' nif olan tezkeresi ve hâkim-i beldenin mürâselesi ile
icrâ" olunmakta idi. Voyvodalar~n tezkeresi olmad~kça sadece hakim mürase-

lesiyle suçlular~n cezaland~r~lmalar~~söz konusu de~ildi".
Tokat'ta, ~slami uygulamalara ayk~ r~~durumlar ortaya ç~ kt~~~ndan bunu
önlemek, di~er görevlilerle birlikte voyvodalar~ n da görevleri aras~ndayd~.
Mesela, 11 Safer 1224/28 Mart 1809 tarihli bir emirnameye göre, sadrazaml~~a atanan Yusuf Ziya Pa~a, görevi devralmak için ~stanbul'a giderken Tokat'tan geçmi~~ve baz~~ ~slam ahalinin, kirac~s~~z~mmiler ile beraber bir hanede
oturdu~unu haber alm~~t~ r. Sadrazam, bu durumun önlenmesi için, Tokat
kad~s~, voyvodas~, vücüh-~~memleket, yeniçeri serdar~~ve ocald~~ a~avat~na "o
1°7 Sivas valisi Osman Pa~a taraf~ndan mühürdar~~Hüseyin Hulusi ile Üveys Bey'in
voyvodahkuu hivi Tokat ileri gelenlerine gönderilen buyruldu. T~S, 21, 66-67.
1°8 4 Safer 1223/1 Nisan 1808 tarihli Tokat naibi, Tokad voyvodas~~Metin Mehmed ve kale
dizdarma hitaben yaz~lan ferman, T~S, 11, 90/1.
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maküle ehl-i ~slam ile bir hânede mütemekkin olan z~mml tâ' ifelerini tefti~~
ve taharri eyleyerek ma' rifet-i ~er`-i ~erif ve voyvodas~~a~a ve sâ'ir muhâtabiln
ma' rifetlerlyle ihrâc ve z~mmiyâna mahsûs olan hânelerde iskân" ettirilmele-

rini emretmi~tir 11'9. Burada görüldü~ü gibi, voyvodalar, dini ve sosyal bir görevin yerine getirilmesinden de sorumluydu.
Öte yandan gayr-i Müslimler taraf~ ndan ibadet yerlerinin tamiri konusunda Istanbul'a arzuhal yaz~ld~~~nda, mahallinde emredilen i~lemleri yerine
getirme i~lemleri yine kad~~ ve voyvodan~n nezaretinde yap~lmaktayd~. Mesela, Evas~ t-~~ Zilkade 1219/~ubat ortalar~~1805 tarihli bir fermana göre, Tokat'ta Yahudiler, Rikab-~~Hümayun'a arzuhal yazarak Sinadnik'lerinin tamire
muhtaç oldu~unu ve buna izin verilmesini istemi~ lerdir. Istanbul'dan Tokat
naibi ve voyvodas~na, e~er ibadet mekan~~ve civar~~harabe ise, asliyesine göre
ek bir ilave olmaks~z~ n tamir ettirilmesi, bu bahane ile ilgililerden hiçbir
akçe al~nmamas~~emredilmi~tir "(J.
Rusüm-~~zecriyye gibi vergi konusunda ortaya ç~ kan sorunlarda da voyvodaya görev verilebilmekteydi. Mesela, 26 Safer 1224/12 Nisan 1809 tarihli
bir fermana göre, Tokat kazas~n~n rüsüm-~~ zecriyyesi 3.000 kuru~~idi ve her
sene A~ustos ay~~ ba~~nda ödenmekteydi. Ancak 1808, y~l~na mahsuben bu
mebla~~ödenmemi~~ve reayan~n zimmetlerinde kalm~~t~r. Bu mebla~~n, 300
kuru~~tutan müba~ir ücreti ile birlikte toplanmas~~ve hazineye gönderilmek
üzere müba~ire teslimi görevi; vücüh-~~memleket, i~~erleri ile birlikte Tokat
voyvodas~na verilmi~tir'11. Yine ayn~~konudaki bir ba~ka fermana göre, voyvodaya hitaben "sen ki voyvoda-i mümâ-ileyhsin sene-i merküma mahstlben
mukayyed olan mârü'z-zikr üçbin guru~~rüsüm-~~zecriyyesi ma' rifeth~~ve k5di-i
mâmâ-ileyh ve mübâ.~ir-i merkiim mâ'rifetleriyle yerlü yerinden ve icâb ve iktizâ idenlerden temâmen ve kâmilen tahsil ve kabz~na me'~nC~r mübâ~irine"

teslim etmesi emredilmekteydim.
Tokat voyvodalar~, Tokat kazas~n~ n asayi~inden de sorumlu idiler. Kazada suç i~leyen ki~ilerin cezalar~n~n mahkeme vas~ tas~yla verilmesinden
sonra, yerine getirilmesi için voyvodaya mahkemeden müriseleler yaz~lmaktayd~. Mesela, 1806 y~l~nda Tokat kazas~ ndan baz~ lar~ na galiz küfürler eden
Mustafa Alemdar~ no~lu Seyyid Mehmed'in, mahkemece verilen cezas~ n~~
1°9 T~S, 12, 49/1.
no T—, 10, 29/2.
~~ T~s, 12/54.
112

T~S, 12/55/1.
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çekmek için kaleye intikalim, h~ rs~zl~ k hususunda mahkemenin verdi~i karara göre suçluyu "te'dib" etmek ve Seyyid Ahmed ile dört arkada~~n~ n avret kap~s~na gittiklerinden mahkemece verilen "ta'zir" cezas~n~ n zabitleri vas~ tas~yla yerine getirilmesi"' hususunda Tokat voyvodas~~ Seyyid Ahmed A~a'ya müraseleler yaz~lm~~~ve görevleri yerine getirmesi istenmi~tir.
Tokat voyvodas~ , kendisine verilen askeri görevleri de yerine getirirdi.
Mesela, Evas~ t-~~ Safer 1223/Nisan ortalar~~ 1808 tarihinde gönderilen bir
fermana göre, Rusya ile ortaya ç~ kan sava~~sebebiyle daha önce Tokat kazas~ ndan ba~bu~lan maiyyetinde yüz elli adet asker istendi~i, ancak bu askerlerin henüz gönderilmedi~i, tehir edilmeyerek acilen askerin ordu-y~~ humay(ina ula~unlmas~~istenmektedir. Bu askerlerin tertip edilmesi ve gönderilmesi emri Tokat naibi ve voyvodaya hitaben yaz~lm~~t~r'''.
Tokat menzilhanesinin deva~nl~~surette nizam ve intizam içinde bulunmas~, gelip giden ulaidar~ n görevlerinin düzenli bir biçimde gerçekle~tirmelerine yard~ mc~~ olmalar~~ hususunda Sivas'tan gelen buyruldular~n muhataplanndan birisi de, Tokat voyvodas~~idi. Yani, gerek Payitaht ve gerekse di~er
eyalet ve sancaklarla haberle~menin sa~lanmas~n~~kolayla~t~ racak önlemleri
alma da, Tokat voyvodas~ n~ n görevleri aras~ndayd~ l".
Sonuç olarak söylemek gerekirse, Tokat voyvodalar~n~ n sadece Tokat
Voyvodal~~~~mukataas~ ndaki mali i~lemleri yürüten bir görevli olmad~~~,
idari, askeri sosyal ve inzibati i~lerle ilgili görevler de üstlendi~i ortaya ç~ kmaktad~ r.

VI. Tokat Voyvodali~t Mukataasina Müdahaleler
Beyhan Sultan'~n "ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan voyvodahk-~~Tokad m~~kta'as~~öteden berü serbesdyet üzere zabt u rabt" olundu~undan,
voyvoda d~~~ nda "kimesne taraf~ndan müdâhak ve ta'arruz iktiz itmez"
idi'18. Ancak bu nizama ra~men, voyvodal~ k mukataas~na birçok defalar vali,
mütesellim, mutasarr~f vb. gibi ehl-i örf mensuplar~n~n müdahaleleri eksik
113 T~S,
114 ••-•••••••

10, 2/1.

10,2/2.

115 T~S, 10, 2/7.
~~ s T~s 11, 95/2.
117 T~S,
118 I,»

3, 7/1.
1 1, 89.
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olmam~~ur. Mesela, Kas~m 1803 tarihli bir fermana göre, Beyhan Sultan'~ n
malikânesi olan Tokat ve ba~l~~yerler mukataas~ na Sivas valisi müdahalelerde
bulunarak, halktan kaftan-bahâ, ikramiye, devriye vb. adlar alt~nda fazla para
talep etmekte ve halk~~zor duruma sokmaktayd~. Bu sorunun çözümü için
bölgeye müba~ir gönderilmi~~ve kanunlara ayk~ r~~ olarak mukataaya ba~l~~
halktan talep edilen akçe, emtia vb. ~eylerin, hak sahiplerine iade edilmesi istenmi~tir. Ayr~ca emirlere kar~~~gelen, kanun ve uygulamalar d~~~ nda hareket
eden görevlilere ~iddetli uyar~lar yap~larak, kanunsuzlu~a tevessül etmemeleri emredilmi~tir"9.
27 Muharrem 1223/25 Mart 1808 tarihli bir fermana göre, bir süreden
beri baz~~kimseler Tokat Voyvo
. dal~~~'n~n "umünna müdahale kayd~nda olduklar~ndan" mukataa mal~n~ n eksilmesine ve zarar görmesine sebep olmu~lard~r. Bu durum üzerine Beyhan Sultan'~n kethüdas~~Ahmed Azmi Efendi,
yazd~~~~bir takririyle müdahalenin önlenmesi için emr-i ~erif yaz~lmas~ n~~ talep etmi~tir. Hazine-i Arnire'deki ba~muhasebe defterlerinin incelenmesinden sonra, Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ n~n
mal ve
mu` accele ile sulta'n-~~m~lma-ileyhan~n i~tiraken ber-vech-i malikane Widesinde old~~~" bu sebepten "bu maküle malikane virilen mukta'at ve
maktü'at ve kura ve müzarf rüzera ve mir-i miran ve mütesellimler ve sa 'ir
ehl-i c3rf
taraflar~ndan dahi ~~~ ta'arruz olunmayup edeni olur ise men`
u def " olunmas1,129 ayr~ca voyvodal~k mukataas~~ "mefrüzü'l-kalem ve
maktü'ü'l-k~dem min
serbestiyet vechile hayatda olduklar~nda
te'biden ber-vech-i malikane"berat-~~ ali-~an ile "mutasarr~ f olmalar~~düS tir ~ii'l-amel tutulan me~dit-~~met' iyyeden idügi", gerekti~inde Tokat Voyvodal~~~~mukatans~~reayalar~ n~n "meclis-i ~ef e ihzar~~ve l~ukük-~~~er'iyye tal~sili ve
lede'l-iktiza ahz ~~~ habs ve laz~m gelen te'diblerinin icras~~voyvodalar~~
ma' rifetiyle rü' yet" olunmas~~ hususunda daha önce Evail-i Rebiyülâh~ r
1216/A~ustos ortalar~~1801 senesinde ferman~ n yaz~ld~~~~kaptlardan anla~~lm~~ur121 . Hem Ahmed Azmi'nin takrifine ve hem de bu fermana istinaden
Tokat naibine 1808 tarihli hasseten bu fern~an yaz~l~n~~ur. Ferman ~u ifadelerle sonuçlan~ r: "Sen ki na'ib-i mûma-ileyl~ sün balada bast u beyan ve tasrth
~~~ayar~~Ic~hnd~~~~üzre mulJta`a-i mezbürenin ~iraze-i nizam ve ~*idat~~tatrIk-i
halelden s~yanet ve re'ayas~~dahi mezalim u ta'addiyatdan himayet ve ~ur~lt-~~
119 Sivas $er'iyye Sicili, 02 Zilhicce 121 7/25 Mart 1803'ten naklen Necdet Sakao~lu,
Anadolu Derebeyi Ocaldarmdan Köse Pasa Hanedan~ , Istanbul 1998, s. 155.
12° T$S, 11,89.
121 Ayn~~ferman.
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serbestiyederine ke-ma yen ba~i ayet-i laz~meden idügi ma' lüm~n oldukda
voyvodahk-~~mezkür mukaddemden berü ne vechile zabt ii idare olunagelmi~~
~urût serbestiyetde re' ayas~~mezalim ve
ise bundan böyle dahi berta' addiyandan himâyet ohnarak yine voyvoda-i mezbûr tarafundan zabt u
idare ol~nup voyvodahk umünna taraf-~~ahardan müdahale itdirülmemesine
bezl-i makderet ve hilâ f-~~~urüt-~~serbesdyetde ve mu~ayir-i kadim hareket ile
kesr u tedennisine m~lcib olur halka tasaddi idenlerin
varidat-~~mukita'an~n
vaki` olan ta' addilerinin ma' rifet-i ~er` le def ü ref ine ihtimam u dikkat ve
mütenebbil~~olmayanlarmun li-ecli' t-te' dil> isim ve ~öhrederlyle keyfiyyetlerini Der-i Sa' adetime i` Ikna müsara'at eylemenüz bab~ nda ferman-~~ati-~an~m
sad~r olm~~dur"22.
Di~er taraftan Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~ dahilinde ikamet eden
"yedi' atullah" olan reaya fukaras~na zulmeden e~kiya ve hazelenin rencideleri ve uygunsuz hareketleri meydana geldi~inde "iktiza iden te'dibleri voyvodalarm~n ma' rüf olan tezkeresi ve hakim-i beldenin miiraselesiyle icra"
olunmaktayd~ . Ancak bazen voyvodalarm tezkeresi olmaks~z~n, yaln~zca naip
müriselesiyle nizama ayk~r~~olarak cezaland~rma i~lemine ba~vurulurdu. Mesela, 04 Safer 1223/01 Nisan 1808 tarihli bir fermana göre, bir süredir Tokat
ahalisinden baz~lar~~birbirlerine olan dü~manl~ klar~ndan dolay~~voyvodalar~ n~ n haberi olmayarak suçsuz baz~~kimseleri "yaln~z hakimü'~-~er` miiraseleslyle ahz ve vaz'-~~kara etdirdülderinden bu keyfiyyet voyvodalar~~~~~~~ kesr ~~~
nizam~n~~mü`eddi"
nüfûzuna bad' ve Tokad gibi belde-i aâmenin
olmu~tur. Ahmed Azmi Efendi, "e~kiya makülesinden birisinün te'dibi laz~m
geldükde adet-i kadime-i belde üzre voyvodalarm~ n tezkeresi olmadukca yaln~z hakim-i beldenin müraseleslyle vaz`-~~kara itdirülmemek üzere" emr-i ~erif verilmesini takririyle bildirmi~ tir. Bu takrire istinaden Tokat naibi, voyvodas~~ve kale dizdar~na hitaben e~kiya ve yaramaz taifesinden olanlann cezaland~ nlmak üzere kaleye gönderilmeleri gerekti~inde "voyvodalarm~n tezkeresi olmadukca yaln~z mürâsele ile icra-y~~te'diblerine mücâseret olunmayup
kadimi ve olageldigi vechile bu makale umûr~n tanzim ve tem~iti ve müktezâsm~n icras~~voyvoda-i marna-ileyh ile bi'l-ittifak görülüp nizam ve indzâm~~
muhafazaya kemal-i dikkat u ihtimam" olunmas~n~~emreden ferman yaz~lm~~ur°23.

122 Aym ferman.
123 T~S, 11,

90/1.
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Öte taraftan "Tokat Voyvodal~~~~mukata'as~~kazas~~ve nevah isi ahâlileri"
Sivas valileri için "eyâlet-i Sivas'dan ta`yrn ohnan imdad-~~hazariyyeden ve seferler vukü'~nda imdad-~~seferiyyeden hisselerine isabet" eden miktar~~~artlar
muvacehesinde vaktinde ödemekteydiler. Ancak yukar~da da bahsedildi~i
gibi, Sivas vali veya mütesellimleri çe~itli adlarla kanunlara ayk~r~~ve fermanlara muhalif olarak, halktan fazla akçe talep etmekteydiler. Hatta bünyelerinde bulunan delil ve tüfekçilerden 20 ve 30'~ar ki~iyi müba~irler ile kaza ve
nahiyelere göndererek, zahire bahâ, ikramiye, kaftan ve devriye baha vb. istelderle rencide etmekteydiler. Bu durumdan "ahâli ve fukara-y~~memleket
muzdaribü'l-yal ve peri~anü'l-hal" oldu~undan, mezalim ve bask~lar~n önlenmesini hâvf emr-i ~erif iste~i mahallinden arzuhal ve ilâmlarla ~stanbul'a
bildirilmi~tir°24.
Sorunun kendisine ula~mas~~üzerine Sultan II. Mahmud "kyhan Sultan'in malikâne uhdesinde olan Tokat mukataas~na ba~l~~ ahali ve reayan~n
bask~~ve s~k~nt~ lardan emin, rahat olmalar~~ve bu hususlara vali ve hakimlerin
dikkat etmeleri gerekliyken, reayaya bask~~yap~lmas~na r~za gösteremeyece~ini ve kanunlara ayk~n davran~~lara giri~enlere müsaade edilmeyece~ini belirtmi~tir. Ayr~ca mukataa ve ba~l~~yerlere müdahalelerin olmamas~ na yönelik III. Selim taraf~ ndan da daha önce ferman yaz~ld~~~ n~~belirten Sultan,125
"ahali' vü fukarâya bir vechile zulm ve gadr vuldi`~na kat'a r~za-y~~aliyyem olmayup" diyerek, Tokat voyvodas~~ve naibine hitaben ahali ve fukaran~n ödemesi mecburi vergi d~~~ nda herhangi bir taleple bask~ ya maruz kalmamalann~~emreden ferman göndermi~tir126.
Ayn~~konuda 25 Safer 1230/06 ~ubat 1815 tarihinde Sivas valisi ~brahim
Pa~a da bir buyruldu yazm~~t~r. Pa~a, Tokat naibi ve voyvodas~na Beyhan Sultan'~n havâss~ndan olan Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~"ahatisine ve gerek ehfi
zimmet re`ayas~na" bask~~yap~lmamas~~hususunda emirler olmas~na ra~men,
bunlara uyulmayarak ayk~r~~hareketlerde bulunuldu~-'unun mahallinden bildirildi~ini hat~rlatarak, "merkiim ahâti vü re'ayan~n yedlerinde olan evâmir-i
afiyyenin infâz ve icras~na ale' d-devam dikkat ve yedi` a olan fukara ve
~24T

12. 72.

125 Evâs~t-~~Cemâziyülevvel

121b/ A~ustos sonlar~-Eylül ba~lar~~1803 tarihinde III. Selim
döneminde "mticibince amel oluna" denilerek hatt-~~hümâyun ile "Sivas valileriçün senede iki
taksit ile tertfb-i hazariyyeden Tokad ve neval~isimin sicilde makayyed hisse-i hazariyyelerini ve
seferler vukii` ~nda
seferiyyelerini vakt u zemaniyle mahallinde tamamen eda eyled~lkden
sonra ziyade akçe talebi ve müba~iriyye ve zahire-baha ve kaftan-baha ve devriyye nal~n ve sir
bida` ve mezalim ile ta'addi ve mC~svedde ile bi-ta m~lcib ve bi-ki -fermin ku' lliyetlü mC~ba~ir irsali
ile tecrin~~itdirilmemesiçün"emr-i ~erif verildi~i bilgisi vard~r. T$S, 12, 72.
126 Ayn~~ferman.
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zu'afân~n himâyet ü s~yâneti ile perf~ânh~~~m~lcib ve ihtilâl-i nizâm-~~
mukâta'ay~~müstevcib-i halâtdan ittikâ vü mübâ'adet" olunmas~n~~emretmekteydi'27.
1819 y~l~nda da Tokat Voyvodal~~~'na çe~itli müdahaleler devam etmi~tir. Mesela, 13 ~aban 1234/07 Haziran 1819 tarihli bir fermana göre, Beyhan
Sultan'~n kethüdas~~Ahmed Azmi Efendi mukataa ~artlar~ na ayk~ r~~ olarak
Tokat Voyvodal~~~~mal~na ve voyvodalanna baz~~kimselerin bask~lann~n de,am etti~ini, bu durumun mukataa gelirlerinin azalmas~na sebep oldu~unu
belirterek, müdahalelerin önlenmesi hususunda bir ferman~n yaz~lmas~n~~ talep etmi~tir. Hazine-i Âmire kay~ tlar~nda yap~ lan inceleme sonras~ nda
"voyvodahk-~~mezkürun kâffe-i â' idât ve hâs~lât ve serbestiyetini kactimden
olageldigi vechile zabt u rabuçün" ferman~n ve ayr~ca "Tokad ve nevâhisi
ahâlfleri imdâd-~~hazariyyelerini vakt u zemâniyle te'diye eylediklerine bini' en vâlf vü mütesellim taraflar~ndan sâ'ir bahâne ile zulm ve ta' addi olunmamak üzere" 1225/1810 tarihinde bir ferman~ n yaz~ld~~~ n~~Darbhane-i
Âmire naz~ r~~ Abdurrahman Sabit Efendi belirtmi~tir. Bu bilgiler çerçevesinde voyvodalar~n serbest olduklar~, vali ve mütesellim taraflar~ndan bask~~
yap~lmamas~n~~havi bu ferman yaz~lm~~t~r '.
Tokat voyvodalar~~kuvvet ve iktidarlar~n' bir sebeple kaybettiklerinde,
mukataa mallar~ na etraftan müdahaleler daha fazla söz konusu olmaktayd~.
Böyle durumlarda hem bölgeden arzuhal ve mahzarlar hem de Sivas valisi
taraf~ndan tahriratlarla sorun Istanbul'a bildirilirdi. Örne~in, 15 Safer
1240/09 Ekim 1824 tarihli bir fermana göre, Tokat voyvodas~~Salih A~a'n~n
"umür ve iktidâr~~olmad~~-undan ahâliden ba'z~~e~hâs malcalesinin re 'yine
münâsebeti hasebiyle" ahali nezdinde nüfüzunun kalmad~~~, azledilerek yerine muktedir birinin atanmas~~hususu Sivas valisi Mehmed Pa~a taraf~ndan
~stanbul'a yaz~lm~~t~r. Ayr~ca Mehmed Pa~a kaimesinde, 200'den fazla ki~inin
Sivas'a gelip, hesaplar~n~n görülmesi için ~stanbul'a gideceklerini belirttiklerini, bunun kendisi taraf~ndan engellendi~ini, ellerine buyruldu ve yanlar~na
müba~ir verilerek kazalar~na geri gönderildiklerini belirtmekteydi. Ayn~~ konuda Tokat ahalisi de yazd~klar~~ilam ve mahzar~nda, kazadaki çar~~~halk~ndan ~slam ve reaya 10 ki~inin kazaya nefret salarak vilayet i~lerini kendilerine
127 T~s, 19, 89/1. Ayn~~konuya istinaden Evas~ t-~~Safer 1225/Mart sonlar~~1810 ve Evahir-i
Rebiyülevvel 1233/~ubat ba~lar~~1818 tarihlerinde de Tokat mukataas~~kaza ve nahiyeleri
ahalilerine Sivas valileri taraf~ndan hazariyye ve seferiyye d~~~nda bir bahane ile tekalif talep
edilmemesi konusunda fern~an gönderilmi~tir. T~S, 22, 90.
128 T~S, 24, 36/3.
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ihale ettirmek istediklerini, bu amaçlar~ na ula~mak için baz~~ halk~~ tahrik
ederek yedi senelik vilayet masraf~ n~ n muhasebesinin görülmesine yönelik isteklerde bulunduklar~ n~ , valinin de hesap i~lerinin görülmesi için buyruldu
ile müba~ir gönderdi~ini, halbuki kaza masraf~ n~ n ~ehir kethüdas~~vas~ tas~yla
görüldü~ünü, her salyane döneminde mahkemece hesab~ n görülerek masraf
defteri haz~ rland~~~ n~, bu sebepten masraf konusunda kimsenin "~ekk ü
~übhesi" olmad~~~ n~, ancak ad~~ geçen 12 ki~inin129 kazan~ n i~lerine
"müdahale ile memleketi fesada vermi~~olduklar~~"n~~ belirterek "voyvodalar~~
m~lma-ileyh Salih zide mecduhü ile kaza-i mezbûr ~nüftisi el-Hac Mehmed
Efendi'den bi'l-cümle ho~n~ld ve raz~~olarak haklar~nda bir güne inl~a ve i~tika` vukû` gelir ise havale sem`l ve i`tibar buy~rdn~amasn~~" istirham etmi~lerdir. Bu bilgiler muvacehesinde Mehmed Pa~a'ya, iddiac~lar~ n ortaya koydu~u muhasebe maddesinin oldukça fazla oldu~u, muhasebe konusunun
ferman ile aç~~a ç~ kmas~~gerekti~i, kendi bilgileri ile halk~n bildirdikleri~~i~~~
k~yaslanarak sorunun Darbhâne taraf~ ndan atanacak bir müba~ir ile yerinde
do~ru dürüst ahali ve reayaya sorularak ara~t~ r~lmas~~ ve durumun ~stanbul'a
yaz~lmas~, ancak ondan sonra gerekenin yap~laca~~~bildirilmi~tir13°. Bu fermandan iki gün sonra, 17 Safer 1240/11 Ekim 1824 tarihinde bu defa Tokat
kad~s~~ve bilcümle ileri gelenlere ayn~~konu ile ilgili Darbl~âne-i Âmire taraf~ ndan bir buyruldu yaz~ lm~~t~r. Buyrulduda konunun yerinde ara~t~ r~lmas~~
için Ömer Vecdi'nin rnüba~ir atand~~~ , sorunun ahali ve reayadan sorularak
do~ruca tahkik edilmesi ve ~stanbul'a yaz~lmas~~ istenmekteydi. Buyruldu
~öyle sonuçlanmaktad~ r: "Voyvoda-i m~lma-ileyhin hal ü keyfiyyeti ve iddi`a
ohnan muhasebe maddesinin] keyfiyyetini cümle ma' rifetiyle ahali vü
re —aya-dal~~garaz m~~ nefretden ri vechile tal~klk-birle keyfiyyetin Der-i
sa'aclet' e arz ve i~` arn~a mezid il~ tima~n ~~~ dikkat eylemeniz için Darbl~âne-i
Amire'den i~bu buyruld~~tahrIr ve tesyir olunm~~dur"131. Daha sonra bu i~lemin ne ~ekilde sonuçland~~n~a dair bir belge bulamad~ k.
VII. Voyvoda Yolsuzluldar~~ve Servederinin Kayna~~: Kauro~lu Ûveys Bey
Örne~i
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~~ mal~ na de~i~ik zamanlarda vali, müteselli~n
ve naip gibi devlet görevlilerinin yan~ nda halk, e~kiya vb. taraflar~ ndan se-

Metnin biraz yukansinda 10 ki~iden söz edilmektedir.
valisi Mehmed Pa~a ve müba~ir Ömer Vecdi Efendi'ye hitaben gönderilen 15
Safer 1240/09 Ekim 1824 tarihli ferman. T~S, 29, 75/2.
131
29. 76/2.
129

1311 Sivas
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bepsiz yere müdahalelerin oldu~u ve gere~inden fazla akçe talep edildi~i
yukar~da aç~klanm~~t~. Bunun yan~ nda ço~u zaman Tokat ~nukataas~n~~yöneten voyvodalar da yolsuzluk yapmakta, zimmederine fazla akçe geçirmekte ve
ahaliye bask~~uygulamaktayd~ lar. Yani voyvodalar, kanunlara ayk~ r~~olarak,
kendi nam ve hesaplar~na fazla vergi salmakta ve tevzi` defterlerine de akçe
koydurmaktayd~lar. ~er`iye sicillerindeki ferman ya da buyruldularda, voyvodal~~a atanan ki~iler, genellikle i~in ehli, ahali ve reaya koruyucu olarak nitelendi~ilmelerine ra~men, ço~u zaman azledilmeleri de, yine halka yapt~ klan
yolsuzluk ve haks~zl~ klarla olmaktayd~. Meselâ, 1815-16 y~llar~nda iki sene
Tokat Voyvodal~~~~kendisine ihale olunan Sivas valisi Osman Pa~a, mukataay~~
Tokatl~~Kat~ro~lu Üveys Bey'e iltizam etmi~tir. Ancak bir müddet sonra i~lerin ve ili~kilerin iyi gitmedi~i ve sorunlar~n ortaya ç~kt~~~~görülmü~tür. Belgelere göre, hem ihalenin as~l sahibi Sivas valisi Osman Pa~a, hem de voyvodas~~
Üveys Bey mukataa dahilindeki gelirlerden fazlaca akçe almaya ba~lam~~lard~ r. Bunlar~n "gerek dâhil ve gerek hâric ez-defter" bir senede tahsil etti~i
mebla~~n miktar~~ 1.275 kiseye (637.500 kuru~) ula~m~~t~r. Ayr~ca Sivas valilerinin oturduklar~~saray~n tamiri için ferman ile karara ba~lanan 75.000 kuru~luk masraftan, Tokat kazas~~hissesine 5.005 kuru~"2 isabet etmesine ra~men, Voyvoda Üveys Bey, kanunlara ve uygulamalara ayk~ r~~olarak 22.750
kuru~~tahsil etmi~tir. Tokat kazas~~ahalileri keyfi olarak akçe talebinin peri~anl~ klarma sebep oldu~u, voyvodan~ n elde etti~i mebla~~n kendilerine iade
edilmesi, görevden azledilip, Tokat' tan ihraç edilmesi ve ba~ka bir voyvodan~n tayin edilmesini ~stanbul'a arzuhal, ilâm, mahzar ve defter takdim ederek bildirmi~lerdir"3.
Sorun, daha detayl~~bilgi için Darbl~âne-i ;kmire naz~ r~~ Abdurrahman'a
havale edilmi~~ve bilgi istenmi~tir. Naz~ r, hem bir ci:zi evraklar~~tetkik ederek,
hem de Tokat ahalilerini mahallinde sorguya çektirerek, Osman Pa~a'n~ n
deftere kay~ tl~~ ya da defter d~~~~olarak ikramiye, faiz-i mukataa vb. adlarla
160.700 kuru~, voyvodas~~ Üveys Bey'in de geri dönü~ü olmayan 91.474 kuru~~
ald~~~~bilgisine ula~m~~t~ r. Mukataan~n çeyrek hissesi Beyhan Sultan'~n oldu~undan, kethüdas~~Ah~ned Azmi Efendi ile de muhabere de bulunulmu~, O
da, voyvodan~n gere~inden fazla mebla~~ald~~~ n~n tespit edildi~ini bildirmi~tir. Ayr~ca durum ~stanbul'a gelmi~~olan birkaç Tokatl~dan da soru~turulmu~,
132 Bir belgede bu meblag 5.500 kuru~~
olarak geçmektedir. Bk. T~S, 22, 31/1. Biri sehven
eksik ya da fazla yaz~lm~~~olmal~d~r.
133 Tokat voyvodas~~Üveys Bey ile ahalinin muhasebelerini
içiin gelen emr-i li kayd~.
T~S, 22, 16/3; 17.
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onlar da voyvodan~ n mezalim ve bask~s~ n~~beyan etmi~lerdir. Di~er taraftan
Sivas'taki saray tamiri için sonradan 110.250 kuru~a ula~m~~~olan mebla~~n
tahsili için emr-i ~erif verilmi~~oldu~u, buna Sivas Eyaleti'nin toplam hazariyyesinden 15.000 kuru~~kadar mebla~~n ayr~laca~~, Tokat'~ n hissesine ise ayn~~
miktarda hazariyyenin isabet etmeyece~i, ancak 8.000 kuru~~vermeleri laz~ m
gelece~i, saray tamiri masraf~~ nam~yla da Osman Pa~a'n~ n takriben üç yük
40.000 (340.000) kuru~a kadar akçe tahsil etmesi gerekti~ini ifade eden naz~ r, bu konuda Tokat kazas~na ne kadar hisse tevzi` olaca~~n~ n belli olmad~~~,
ancak "zâlimiyye olarak ahâliden ol mikdâr mebâli~~
al~nd~~~~vaki` midür degil midür" mahallinde "mevsükü'l-kelim" kimselerden ara~t~ rmaya ihtiyaç
oldu~unu ve müba~ir tayiniyle durumun mahallinden ara~t~r~lmas~~ gerekti~ini, ancak ondan sonra etrafl~~bir karar verilebilece~ini ilim etmi~tir'34.
Bu ilima istinaden Evis~ t-~~Receb 1232/Haziran ortalar~~1817 tarihinde
Tokat naibi, bu i~~için görevlendirilen Divin-~~ Hümiyun'dan eski sipahiler
katibi müba~ir Mehmed Remzi, bilcümle ahali ve i~~erlerine hitaben ferman
yaz~lm~~t~r. Ferman~ n sonunda müba~ire ayr~ca "zâlimiyye olarak ahâliden ol
mikdâr mebâli~~
al~nd~~~~vaki' midür degil midür serren ve alenen ~nevsilkülkelim lcimesnelerden etrâf~yla su` âl ve tahkik ve ma' rifet-i ~er' ve cümle
ma` rifetiyle rü'yet-i muhâsebe ohnarak ba`deld~~iktizâsma bak~lmak içün keyflyyeti ~ekk u ~übhe kalmayacak vechile ala vuk~l< ihi" ~stanbul'a yazmas~~ve
"hât~r ve gönüle ri'âyetiyle yak' an~n hilâf~~kâl u kaleme al~nmak câ iz olmad~~~" hat~rlaulm~~nr°35.
Y~ne 20 Rebiyülih~ r 1232/09 Mart 1817 tarihinde ayn~~konuyla ilgili
Sadrazam taraf~ndan da bir mektup yaz~lm~~t~ r. Sadrazam, Tokat voyvodas~~
Üveys Bey ile ahalinin hesaplar~n~n görülmesi, voyvodan~ n "ehl-i ~slam ve
re' âyân~n ba' z~s~ndan karz süreni ve cürmiyye nâm~yla ald~~~~mebâli~clen
ba~ka", mevcudu olmayarak "nefsiçün alm~~~oldu~u" 63.082 kuru~un ahaliye
geri ödenmesi irade buyrulursa, voyvodan~ n Tokat'ta olan emlak~n~n sat~lmas~yla bu paran~ n sahiplerine ödenmesi gerekece~ini belirtmi~tir. Voyvodan~ n "her ne kadar kudreti der-kir ise de terkib oldu~u tama` cihetiyle
muhâlefet" ederse, buna bak~lmamas~n~~ da isteyen sadrazam, halka yapt~~~~
mezalimden vazgeçmesi hususunda Üveys Bey'e, Cabbarzide Süleyman taraf~ ndan da uyar~ larda bulunulmas~ na ra~men, bunlara ald~ rmad~~~ n~~

134

Ayn~~ferman.
ferman.

135 Ay~n
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"kenchiden emniyet-i ahâli za*'il olarak" voyvodal~ktan azledilip, yerine bir
ba~ka voyvodan~n atanmas~n~~Tokat ahalisinin de istedi~ini bildirmi~tir ~"".
Di~er taraftan voyvodan~ n usulsüzlülderine meydan veren eski Sivas valisi Osman Pa~a da ayn~~hukuksuz yollara tevessül etmi~tir. Ikramiye ve di~er
adlar alt~nda gere~inden fazla akçe alm~~, baz~~ suçsuz ki~ileri de "tecrim ve
tekdir etmi~"tir. Tokat kalesi imam~n~~da habsederek 7 (3.500 kuru~) klse
cürmiyye akçesi alm~~t~r. Bu usulsüzlükleri sultana aktard~~~n~~ da mektubunda belirten sadrazam, voyvodan~n ald~~~~mebla~~n kendisinden al~nmas~~
ve sahiplerine iade edilmesi, muhalefet ederse bütün emlak, akar ve hanesinin saularak akçenin iadesi, Osman Pa~a'n~ n da imamdan cürmiyye ad~yla
mebla~~alm~~~ise, bunun da geri ödenmesi ve voyvodan~n azledilerek, Kütahya'ya sürgüne gönderilmesi hususlannda emr-i ~erifin irsal olundu~unu belirtmi~fir 137.
Sadrazam~ n mektubuna istinaden Evâhir-i Ramazan 1232/A~ustos ba~lar~~1817'de Üveys Bey'in emval ve emlakinin sat~lmas~~için Tokat naibi, müba~ir Mehmed Remzi, vitcüh-~~ahâli ve bilcümle i~~erlerine ferman yaz~lm~~t~r. Fermanda Sivas valisi taraf~ndan iki senedir Tokat Voyvodal~~~~iltizamen
uhdesine verilmi~~olan Kauro~lu Üveys Bey'in deftere kay~tl~~ve kay~ ts~z 1.275
kise akçe tahsil etti~i, Sivas'talti saray~n tamiri için Tokat kazas~~hissesine
5.500 kuru~~isabet etmesine ra~men, 22.750 kuru~~alm~~~oldu~unun ~stanbul'a iletildi~i ve bu hususta müba~ir gönderildi~i tekrar haurlaulm~~ur. Ayr~ca
voyvodan~n ahalinin baz~s~ndan karz ve cürmiyye olarak ald~~~~mebla~dan
ba~ka, kendi ~ahs~~için ald~~~~63.082 kuru~un da ço~unu ikrar etti~i, bu mebla~~n kendisinden al~nmas~ , muhalefetine bak~lmamas~ , di~er taraftan
imamdan mebla~~al~nm~~sa geri ödenmesi, vermek istemezse emval, akar ve
hanesinin sat~lmas~~ve fazla al~nan mebla~~n sahiplerine ödenmesi emredilmi~tiri38.
Hem ferman hem de sadrazam mektubundaki bilgiler muvacehesinde
ara~t~rma yapan müba~ir Mehmed Remzi, Üveys Bey ile Tokat ahalisi aras~ndaki münasebeder ve alacak-verecek sorunlar~~ile ilgili ~stanbul'a yazd~~~~bir
dizi yaz~da, voyvodan~n zulüm ve bask~~yapt~~~n~~bildirmi~, voyvodal~ktan azledilerek yerine ba~ka birinin voyvoda atanmas~n~~ inha etmi~tir. Ayr~ca
136 eveys Bey ve Osman Pa~a konular~nda sadrazam taraf~ndan baz~~mevadda dair gelen
mektup kayd~. T~.S, 22, 29/3.
137 Ayn~~mektup.
138 T~S, 22, 31/1.
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Darbhâne-i Âmire naz~r~~Abdurrahman Bey de, 1232/1817 senesine mahsuben Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ n~n eski Sivas valisi Osman Pa~a'ya ihale
edildi~ini, ancak Pa~a'n~ n Sivas Eyaleti valili~inden az1 ve idam edilerek, bütün muhallefatm~n devletçe zapt edilmi~~oldu~undan voyvodal~k umurunun
da bo~~kald~~~ n~~belirtmi~ tir13". Voyvodal~~~ n 1232/1817 senesine mahsuben
geri kalan aylardaki yönetimini "ber-vech-i emânet" sa~lamak ve 1233/1818
senesinde de "bir kavi sarrâf ta' ahl~ üdüyle sâb~k~~üzere iltizâmen ana
der' uhde olmak ~art~yla tanzimi münâsib mülâhâza ohnarak ~art-~~mezkür
üzere" Tokat Voyvodal~~~~için bir voyvoda atanmas~n~n zorunlu hale geldi~ini belirten naz~ r, voyvodal~ k için birkaç aday ismi ilâm~~ile bildirmi~tir. Bu
adaylardan Selanik Tütün Gümrü~ü eski Emini Dervi~~Ali'nin geçmi~te
"ba'z~~hayri iltizâmlarda bulunm~~~nzâlar~nca idâre etmi~~mu' tedil âdem oldu~unt~"n14° taraf~ na bildirildi~ini de belirten naz~ r, isimlerini verdi~i kimselerden hangisi voyvoda atan~ rsa, voyvodal~~~ n 1232/1817 senesi bakiyesini
emaneten, 1233/1818 senesini de eski usüllerde iltizamen verilmesini belirtmi~tir. Bu ilâma istinaden Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ n~n iltizam~~ 19 Zilkade 1232/30 Eylül 1817 tarihli bir fer~nanla Dervi~~Ali'ye verilmi~tirm.
Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ m uhdesine alan Voyvoda Dervi~~Ali, ayn~~
zamanda Osman Pa~a'n~ n borçlar~ n~~ödeme yükümlülü~ünü de üstlenmi~tir.
Mesela, 14 Rebiyülâh~ r 1233/21 ~ubat 1818 tarihli bir fermana göre, sarraflardan Hüdavirdio~lu Nazâret z~mmi Divan-~~ Hümayun'a bir dilekçe sunmu~~
ve eski Sivas valisi Osman Pa~a'n~ n zimmetinde olan 2 yük 98.896 kuru~~
(298.896 kuru~) alaca~~n~n kendisine ödenmesini talep etmi~tir. Dilekçe
muvacehesinde alaca~~n, Osman Pa~a'n~ n Sivas'ta olan bakaya ve Tokat Voyvodal~~~~has~ laundan tahsil edilmesi ve sarrafa ödenmesi konusunda daha
önce bir ferman yaz~lm~~t~ r. Ayr~ca kay~ tlardan da 1232/21817 senesi sonuna
de~in voyvodal~ k has~lat~n~~Voyvoda Dervi~~Ali toplayaca~~ndan, voyvodal~~~ n
sene sonuna kadar has~ lau, Tokat' ta olan bütün zimemat ve bakayas~n~ n tahsili bab~nda voyvodaya emr-i ~erif yaz~ld~~~, voyvodal~~~ n "hâs~lât~~her neye
bali~~
olur ise sarrâf-~~merstim taraf~ndan kabzma me'mtira teslim ve yedinden makbüz senedi ahz" olunmas~~ istenmi~~ve ayr~ca "mers~lm~n küsür kalan
139 Ramazan 1232/Temmuz-A~ustos 1817 tarihli voyvodan~n nefyi hükmü. BOA, Cevdet
Dahiliye, No. 4169.
t" Darbhâne-i Amire naz~r~~Abdurrahman, bu ifadesiyle voyvoda adaylar~~ aras~ ndan Dervi~~
Ali'yi seçti~ini de göstermi~~oluyordu.
u° T~S, 22, 52. Ayr~ca Tokat Voyvodal~~~~mukataas~ n~n 114 günlük tahsilat, mesarifat vb.
sürecini gösteren 11 Cemaziyülevvel 1233/19 Mart 1818 tarihli müfredat defterinden
mukataaya hangi gelir kalemleri~~i~~~ba~l~~oldu~unu ö~renmekteyiz. T~,S, 22, 94/1.
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madâbunun Sivas taraf~nda olan bakâya ve zimemât~ndan tahsili bâb~nda"
Sivas valisi Ali Pa~a'ya da emirler verildi~i anla~~lm~~ur. ~imdi hasseten verilen bu ferman, yukar~daki aç~klamalar~~kapsayacak ~ekilde Dervi~~Ali'ye hitaben a~a~~daki emirlerle sona ermektedir: "Voyvodahk-~~mezkür~n senesi biolur ise Tokad'da olan zimemât~yla
tam~na de~in hâs~lât~~her neye bali~~
ma' ân ma' rifet-i ~er` ve ma` rifetinle mers~nn taraf~ndan kabz~na me'mâra
teslim ve yedinden makbC~z senedi ahz-birle mukaddem sud~l r iden emr-i ~emulJta` a-i mezbürn~~sene-i mezkâre ibtidâsmdan Suban gârifim
yetine degin hâs~lât~~her ne ise hisâb~~rü' yet ohnmak üzere memhâr ve
mümzâ defterinin der-i Sa' âdetime irsâli hususma mübâderet eyleyesün" 112.
Bu fermana istinaden Tokat voyvodas~, Istanbul'da Han-~~ Cedid'de oturan Hüdavirdio~lu Hoca Nazâret taraf~na Osman Pa~a bakayas~ ndan 20.000
kuru~, yine saray tamiri akçesinden de 22.754 kuru~~olmak üzere "Tokad ve
nevâhisü kazâs~~ahâlileründen" toplam 42.754 kuru~~toplayarak göndermi~,
ahaliye de "vakt-i hacette ibrâz" etmek üzere senet vermi~tir13.

Sonuç
Tokat Voyvodah~~~ve tevâbi` mukataas~ , III. Selim ve II. Mah~ nud dönemlerinde Darbhâne-i Amire taraf~ ndan yönetilmekte ve ihaleye verilmekteydi. Ayn~~dönemde mukataada Sultan III. Selim'in k~z karde~i Beyhan Sultan'~ n da hisseleri bulunmaktayd~. Beyhan Sultan'~ n mukataada olan ruh'
hissesi ber-vech-i malikâne olarak ölümüne kadar devam etmi~tir. Ölümü ile
birlikte hisse, Ceyb-i Hümâyun hazinesine devredilmi~tir. 1830'dan sonra
voyvodal~ k mukataas~, Mukataât Hazinesi'ne ba~lanm~~ ur. Tanzimat'la birlikte voyvodal~ k birimi yeni düzenlemelerle birlikte muhass~ll~~a dönü~türülmü~tür.
Y~ll~ k olarak iltizama verilen mukataar yönetmek üzere bir voyvoda tayin
olunurdu. Voyvoda, sancakbeyi yetkisine haiz idi. Mali i~lerle birlikte askeri,
142 T.5.5,

22, 96.
T~S, 23, 36/2. Tokat voyvodas~~Dervi~~Ali'nin emr-i âti ile görevlendirilmesini hv
halasname kayd~. Belgenin üstünde rakamla toplam 42.754 kuru~~topland~~~~yaz~ lmas~ na
ra~men, metinde "ikrâmiyye nâmlyla yigirmiiki bin gurus" al~ nd~~~~kayd~~vard~r ki, bu durumda
toplam 44.754 kuru~luk bir mebla~~ortaya ç~ kar. Ancak yine ayn~~ i~e memur edilen dergah-~~ ili
gediklülerinden Hac~~Mehmed'in düzenledi~i ba~ka bir halasnâmede Tokat ahalilerinden
"ceste ceste" 42.754 kuru~~al~nd~~~~kayd~~vard~r. T~S, 23, 44/1. O halde 42.754 kuru~~topland~~~~
bilgisi do~ru olan~d~r.
143
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idari vb. yükümlülükleri de vard~ . Voyvodal~ k mukataas~~ilk elden iltizama
verildi~i gibi, ihaleyi alan Sivas valileri vb. memurlar da bir ba~kas~ na iltizama
verebilmekteydi.
Mukataa serbestiyet üzere yönetildi~inden, voyvoda d~~~ ndaki ehl-i örf
mensuplar~~ müdahalede bulunamazlard~ . Kanunlarla tespit edilmi~~vergiler
d~~~ nda keyfi olarak hiçbir talepte bulunulamazd~ . Mukataa, y~l~ n Mart~ ndan
itibaren takip eden y~l~ n ~ubat~na de~in, yani bir mali y~ l için iltizama verilmekteydi. Gerekli görüldü~ünde iltizam süresi uzanlabilirdi. ~ltizam sahibi,
gerekli ödemeleri yapaca~~ na dair Darbhâne-i Âmire'ye sarraf kefaletiyle bir
deyn temessükü vermekteydi. ~ltizam sözle~ mesinin bitiminde de devir-teslim
i~lemi gerçekle~ tirilir ve hesap kapat~l~ rd~ .
~nceledi~imiz dönemde Tokat Voyvodal ~~~~mukataasma gerek Sivas valileri ve gerekse halktan baz~~ kimselerin müdahalesi eksik olmam~~ur. Bazen
voyvodalar da halktan gere~inden fazla vergi talep etmi~~ve yolsuzluk yapm~~lard~ r. Mukataa mal~ na zarar gelmemesi, uygunsuz hareketlerden kagn~lmas~~ l~ususlar~nda ~stanbul'dan devaml~~ surette bölgeye fermanlar gönderilmesine ra~men, sorunlar devam etmi~ tir.
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EKLER
Belge: 1
Tokat Ser`iyye Sicili, Defter No. 11, Sayfa No: 90, Belge No: 1
Voyvodalarm Nüfuzlarma Halel Gelmemesi ve Ahaliye
Zulmedilmemesini Hâvi Fenn'ân-1 Hümâyün
Ktdvetü'n-nüvvâbi'l-müte~erri`in Tokat nâ'ibi mevlânâ zide ilm~th~l ve
kidvetü'l-emâcid ve'l-a<yân Tokat voyvodasi Metin Mehmed zide mecdtth~l
ve kidvetü's-sikati'l-müstahfizin Tokat dizdân zide hifz~th~l tevki`-i refi'-i hümâyün vâs~l ol~cak ma`lûtn ola ki,
Seyyidetü'l-muhaddemât ekliletü'l-muhassenât tâcü'l-mestürât zâtü'l-ali
ve's-sa`dât emmizâdem Beyhân Sultan dâmet ismettihâ ve zidet iffettlhamn
ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan Tokad Voyvodah'~i mukâta'asi külliyetlü
mâl ile mukayyed vâridât-~~cesime-i miriyyemden olup öteden berü mefrûzü'l-kalem ve maktû`ü'l-k~dem min külli'l-vücûh serbestiyyet üzre zabt u tasarruf ol~narak vedicatullâh olan re'âyâs~ n~ n mezâlim ve ta`addiyâtdan vikâyesi ve voyvodalar~na mufavvaz ve e~k~yâ ve hazele makülelerinin recâya fukarâs~na tasallut ve rencideleri ve ba'z~~nâ-hemvâre hareketleri zuhür~nda iktizâ iden te'dibleri voyvodalar~n~n ma`rüf olan tezkeresi ve hâkim-i beldenin
mürâselesiyle icrâ ol~nmak iktizâ ider iken bir müddetden berü bu kâ'ideye
ri`âyet olunmad~~~ ndan ahâliden ba`z~lar~~ birbirlerine olan nefsâniyyetlerini
icra z~mn~nda voyvodalar~n~n malüm~~olmayarak bi-lâ-cürm ba'z~~ kimesneleri yaln~z hâkim-i ser' mürâselesiyle ahz ve vaz`-~~ kal'a itdirdüklerinden bu
keyfiyyet voyvodalar~n~n kesr-i nüfûzuna bâdi ve Tokad gibi belde-i azimenin
ihtilâl-i nizâm~n~~ mü'eddi oldu~~n~~beyân-birle ba`d-ez-in belde-i merkiimeyi
ihtilâlden s~yânete voyvodalar~ n nüfûz~n~~ kesr ve ibdâlden vikâye e~k~yâ
makülesinden birisinün te'dibi lâz~m geldükde âdet-i kadime-i belde üzre
voyvodalar~n~n tezkeresi olmadukca yaln~z hâkim-i beldenin mürâselesiyle
vaz`-~~ kal'a itdirülmemek üzere emr-i ~erifim sudûr~n~~ mü~ârün-ileyhân~n
kethüdâs~~iftihârül-emâcid vel-ekârim Ahmed Azmi dâme mecdtth~l bi-takrir
itmekden nâ~i mücibince amel ve hareket ol~nmak fermân~m olma~~n hasseten i~bu emr-i ~erifim ~sdar ve ile irsâl olunm~~dur. ~mdi vusülünde
sen ki nâ'ib-i milmâ-ileyhsün bâlâda bast-~~ beyân oldu~u üzre mukka`a-i
mezbüre mukâta`a-i cesime-i mirisyyemden olup ez-kadim serbestiyyet üzre
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voyvodalar taraf~ ndan zabt u rabt olunagel~nekle bundan böyle dahi ka`ide-i
kadime ve adet-i beldeye ri`ayet ve mücib-i ihtilal-t nizam olur harekat-1 nabe-câdan hazer u mücânebet ve asâyi~-i ettin ü rahat-~~ ft~karâ esbab~ n~~ istihsâle sarf-~~ makderet ol~ nmak müktezas~~ irade-i aliyyemden old~g~~ malüm~ n
oldukda fi-ma-ba`d o makûle e~kiya ve hazeleni~~~ iktizâ iden te'dibleri ve
kal'aya vaz`~~laz~ m geldükde voyvodalar~ nun tezkeresi olmadukca yaln~z mürasele ile icra-y~~ te'cliblerine mücâseret ol~ nmayup kadimi ve ola geldigi
vechile bu makiile umünn tanzim ve tem~iti ve müktezasm~ n icras~~voyvoda-i
mâma-ileyh ile bi'l-ittifak görültip nizam ve intizam-~~muhafazaya kemal-i
dikkat ve il~ tin~am eyleyesün ve sen ki voyvoda-i mülna-ileyl~sün sen dahi bu
misillü umün ma`rifet-i ~er`le old~~~~vechile rü'yet garez ü nefsaniyyet ve
edeblerine zehâb ile hilaf-~~ ma-y~~ ~al~ânemden müretteb hâlet ve hareketi
~ms~n sen dahi mütecvizden tevakki vü milba'adet ve sen ki dizdar-1 merk~:
cib-i emr-i ~erifimle amel ü hareket eylemenüz bab~ nda ferman-~~ ali-~an~ m
sad~ r olm~~dur. Buyurdum ki hükm-i ~erifimle vardukda bu bâbda vecl~-i
me~rüh üzre ~eref-yafte-i sudür olan i~bu emr-i ~erif-i
vacibti'l-ittiba` ve laz~mii'l-imtisalimin mazmün-~~ münifi-birle âmil olas~z. ~öyle bilesüz
alâmet-i ~erife i`timad k~las~z. Tahriren el-yevmi'r-rabi` Safer li-sene selase i~rin ve mi'eteyn ve elf.
Konstantiniyye-i mahrüse

Belge: 2
Tokat ~er`iyye Sidli: 12, 47/1
Voyvodahk ~artnâmesini ihtiva Eden Zab~tnâme
Voyvodal~ k ~artnâmesi
Ba`is-i tahrir-i hurûf budur ki,
Serbestiyyet üzere malikane uhdemizde olan Tokad mukka'as~ n~~ i~bu
bin ikiyüz yigirmidört senesi Mart~~ibtidas~ ndan sene-i merkûme ~ubau gâyetine var~ nca bir sene kâmile zabt ve iktizâ iden mal-1 miri ve kalemiyyesiyle
mahallinde virilecek vezayifi vakt u zemâniyle edâ ve senedat~ m taraf~ muza
teslim eylemek ~art~yla darende-i temessük ~ilah~öran-~~ hazret-i cihandarinden Mehmed Behlül Bey'e iltizarn ve tefviz olunma~la imdi mukata'a-i mezbüre sene-i merkûmeye mahsüben milma-ileyh taraf~ ndan zabt u rabt ve icâb
iden a`~ar-~~ ~er`iyye ve rüsûrnat ve tevcihat-~~sâ'iresi kadimden olageldigi üzre
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ahz u kab~~ol~ nup taraf~ muzdan ve taraf-~~âhardan müdahale ve mühâlefet
olunmamas~~içün i~bu zab~ t-nâme ketb ve i`tâ olund~.
Beyhân Sultân hissehâ-i mukta`a-i mezbûr

Belge: 3
Tokat ~ertiyye Sicili: 12, 72
Ahaliye ~yi Davrandmas~~ve Zuliim Yap~lmamas~~
Konusunda Ferman-~~Hilmâyun
K~dvetü'n-nüvvâbil-müte~ erricin Tokad kazas~~ nâibi mevlânâ zide ilmuhü ve ludvetü'l-emâcid ve'l-a`yân Tokad voyvodas~~ zide mecduhtl tevki`-i
refl`-i hümâyün vâs~l ol~cak ma`lûm ola ki,
Taht-~~âli-baht-~~ Os~nâni üzre cül~ls-~~hümâyûn-~~sa`âdet-makrûn~m vâki`
olup umûmen tecdid-i ahkâm-~~fermâmm olma~~n seyyidetü'l-muhaddemât
eldiletü'l-muhassenât tâcü'l-mesturât Beyhan Sultan dâmet ismetühâ ve zidet
iffetühân~n ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan Tokad muUta'as~~kazâs~~ve
nevâhisi ahâlileri üzerlerine edâs~~lâz~m gelen Sivâs vâlileriçün eyâlet-i Sivas'dan ta`yin ol~nan imdâd-~~hazariyyeden ve seferler vuld~`~ nda imdâd-~~seferiyyeden hisselerine isabet ideni ~urûu üzre vakt u zemâniyle mahalline
edâda kusûrlan olmayup vâll ve mütesellimler taraflar~ ndan ikrâmiyye ve
kaftân ve devriyye bahâ nâm~~ve sâ'ir bida< ve mezâlim ve ta'addiyât ile bir
vechle rencide ol~ nmalan icâb itmez iken bir müddetden berü Sivas vâlileri
ve mütesellimler taraflar~ndan ziyade akçe talebi ve hilâf-~~ r~zâ ve mu~âyir-i
emr-i âli zahire bahâ ve ikrâmiyye ve kaftan bahâ ve sair bida` ve mezâlim ile
ta'addi olduklanndan mâ'adâ bi-lâ-mücib-i müsvedde ile tüfenkçi ve delil tâ'ifelerinden yirmi~er ve otuzar nefer ile mübâ~irler vurild ve bayrak akçesi ve
nâm-~~di~er ile fukarây~~ darb iderek hilf ~~ ~er` ve bi-la murâfa'a cebren mebâli~-i kesire ahz eyledüklerinden ahâli ve fukarâ-y~~memleket muzdaribü'lyâ1 ve peri~ânü'l-hâl olduklar~ ndan bahisle vaki' olan mezâlim ve
ta'addiya'n~n men' ü defi bâb~nda emr-i ~erifim sudiS~n mukaddemâ bâ-i'lâm
ve tahrirât inhâ olunm~~~muLita`a-i merktime-i mü~ârün-ileyhân~ n mâlikâne
uhdesinde olup ahâli ve re'âyâs~n~n vücüh-~~mezâlimden vikâyeleriyle âsüdni~in müzelle-i emn ve rahat olmalar~ na vülât ve hükkâm taraflar~ndan kemâl-i ihtimân~~ü dikkat ol~nmak lâz~meden iken ol vechile ta'addiye ibtidâr
olunmas~~bi'l-vücûh r~zâ-p hümâyfin~m~n mu~âyiri olup fi-mâ-ba'd külliyen
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der ve murad ve merâsim-i i`tiyâd-~~mülükânem olmakdan nasi müktezâ-y~~
divân-~~hümâyön~ mdan lede's-su'â1 Sivas vâlileriçün senede iki taksit ile tertib-i l~azariyyeden Tokad ve nevâhisinün sicilde mukayyed hisse-i hazariyyelerini ve seferler vuk~l'~ nda hisse-i seferiyyelerini vakt u zemâniyle mahalline
tamamen edâ eyledüklerinden sonra ziyâde akçe talebi ve mübâsiriyye ve zahire bahâ ve kaftân bahâ ve devriyye nâm~~ ve sâ'ir bida` ve ~nezalim ile
ta'addi ve müsvedde ile bi-lâ-möcib ve bi-lâ-fermân külliyetlü mübâsir irsâli
ile tecrim itdirülmemek içün emr-i serifim i`tâs~~ iktizâ eyledigi tahrir ol~ nma~la vech-i mesrüh üzre amel ve nizâ~ n-~~ kaviye rab~ ta ile hilâfindan
mübâ`adet ol~ nmak bâb~ nda ikiyüz onsekiz senesi Evâs~ t-~~ Cemâziye'l-evvelinde hüdâvendigâr-~~ esbâk merhöm ve ma~förun-leh Sultan Selim Hân tâb-~~
serâhu zaman~ nda möcibince amel oluna deyü balâs~~ hatt-~~hümâyön-~~ sevket-makdin ile müzeyyen virilen emr-i ~erifi ibraz ve tecdidi niyâz olunma~la
vech-i mesrüh üzre amel ol~ nmak fermân~ m olma~~n imdi zamân-~~ sâ'ir-i iktirân-~~ sâhânemde ahâli vü fukarâya bir vechle zulm ü gadr v~~ kö'~ na kat'a
r~zâ-y~~aliyyem olmayup vücüh-~~mezâlim ve tacaddiyâtdan vikâyetleriyle refâh
ve râhatlar~~matlf~b-~~sâhânem idügi ve baccle'l-yevm mu~âyir-i emr u r~zâ hareketine mütecâsir olanlar mazhar-atâb olacaklar~~ mal~lm~ nuz oldukda bervech-i muharrer Sivas vâlileriçün iki taksit ile müretteb hazariyyeden Tokad
ve nevâhisinün sicilde mukayyed hazariyyelerini ve seferler vukil`~ nda dahi
hisse-i seferiyyelerini surün möcibince tamamen vakt u zemâniyle mahalline
edâ eyledüklerinden sonra ziyade talebi ve mübâsiriyye ve zahire baha ve kaftân bahâ ve devriyye nâm~~ve sâ'ir bida` ve ~ nezâlim ile ta'addi ve müsvedde
ile bi-lâ-mikib külliyetlü mübasir irsâliyle tecrim olunmamalar~~ husüs~ n~ n
ma`rifetinüz ile geregi gibi nizâma râb~ ta ve hilâf-~~ hareket vuk~l'a gelmemek
içün sicile kayd ile ale'd-devâm icrâsma ihtimân~~u dikkat ve
fermân ve
münâfi-i r~ zâ ve men`-i tecvizden tevakki ve mübâ`adet ol~ nmak bâb~ nda
fermân-~~âli-sân~ m sâd~ r olm~ sdur. Buyurdum ki vusül buldukda bu bâbda
vech-i mesrüh üzre ~eref-yâfte-i sudür olan fermân-~~vâcibü'l-ittibâ` ve lâz~ mü'l-imtisâlimin mazmön-~~ itâ'at-makrinnyla amel ü hareket ve hilâfindan
hazer ü mücânebet eyleyesüz. ~öyle bilesüz alâmet-i serife i`timâd k~las~z.
Tahriren fi Evâhir-i Rebi`i'l-evvel sene erba'a ve isrin ve mi'eteyn ve elf.
Konstantiniyyeti'l-Mahrüse

TOKAT VOYVODALI~I

203

Belge: 4
Tokat ~erlyye Sicili: 17, 29/1
Sivas valisi ~brahim Pa~a'n~n buyruldusu
~eri`at-~i`ar Tokat kad~s~~faziletlü efendi zide faziuh~l ve mefahirü'l-emasil veg-akran a`yan ve zabitan ve i~~erleri zide kadruhum inhâ olunur ki,
Bt-hatt-~~hümâyün-~~ ~evket-makrün Darbhâne-i Amirem taraf~ndan zabt
u idare ol~nan muUta`at-~~ miriyyeden Tokat Voyvodal~~~~ve tevabi`i
muUta'as~n~ n gerek Darbhâne-i Âmirem hissesi ve gerek devletlü ismetlü
Beyhan Sultan aliyyetü>~-~an hazrederinin uhde-i aliyyelerinde olan hissesi
binikiyüz yigirmisekiz senesine mahsüben taraf~muza ihale ile ve taraf~muzdan dahi bi'l-intihab voyvoda nasb olunmas~~irade-i seniyye müktezas~ndan
olmakdan n ~i sene-i mezküre Mart' ibtidas~ndan ~ubau gâyetine vannca bir
sene-i kâmile zabt u rabt eylemek üzere Erzurumlu Hac~~Yusufzade Yusuf
A~a taraf~m~zdan bi'l-intihâb Tokat voyvodas~~nasb u ta`yin ile sene-i
merkiima mahsüben mukata`a-i mezbûnn m~lma-ileyhin zabt u rabt ve vaki`
olan rüsümât ve mahsülaun kanün-~~kadim ve olageldigi üzre ahz u kabz ve
himâyet ve re`ayaya taraf-~~âhardan müdahale ve ta'arruz ol~nmamak bâb~nda emr-i ali dahi sad~ r olma~la imdi siz ki efendi-i mümâ-ileyh ve muhatabün-~~ sâ'irsüz muUta`a-i mezbür öteden berü zabt u rabt ve kabz ve ne
vechile rüsümat ve mahsülât~n kanün-~~kadim ve olageldigi üzre ahz u kabz
ve himayet-i re`aya ol vechile müma-ileyhin dahi zabt u rabuna mu'avenet
nzâ ve mu~ayir-i emr-i all-~an ve ahali-i fukara-y~~ra`iyyete zulm u ta'addi
gelmemesine dikkat eylemek içün taraf~muzdan dahi i~bu buyruldu tahrir ve
ile irsal olunm~~dur. Bi-mennihi te`alâ vusülünde mazmiln emr-i'an' ve mücib
buyruld~~ile amel ve hareket ve hilafindan tehâ~i vü mücânebet eyleyesüz
deyü.
23 Safer 1228.
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Belge: 5
Tokat ~er`iyye Sicili: 18, 79/1
Voyvoda Atama ve Azledilme Buyruldusu
~eri'at-me'âb Tokat na'ibi zide fazhdn't ve me'zün-~~ bi'l-ifta fekahatlü
efendi zide takvW
^ ni ve k~ dvetill-emasil ve'!-akran Mehmed A~a zide kadruini
ve fahril'~-~eref nakibill-e~ raf vekili ve serdar~~ a~alar ve sa'ir i~~erleri ve erbab-~~ sühan zidet mukâdirehum inha olunur ki,
Eyâlet-i Sivas dahilinde beldeniz voyvodas~~ hassa silah~örân~ ndan Yusuf
A~a'n~ n az1 ol~ nub yerine bir ra`iyyet-perver munsif ve mu`tedil ve kar i~ina
voyvoda nasb ve ta`yin ol~ nmas~ n~~ taraf~ muza akdemce niyâz ü iltimâs ve recâ
olunm~~~olmak hasebiyle bu defa dairemiz müntehâbât~ ndan ve emekdar-~~
kadimimizden balada merkilmül-ism Gürcüzade Silahdar~m Mehmed A~a'n~ n merkürna voyvoda nasb u ta`yin ve irsal olunm~~dur. Gerekdir ki kâfre-i
voyvodal~~a da'ir umûr ve husüs~ nda dirine-i kadim ve gayret-i müstedim
üzre m~lma-ileyh taraf~ na ink~ yad ve müteyabi'at ve ibraz-~~ nakdiye-i gayret
eylemelerinüz matlüb idügi ve sen ki voyvoda-i mümâ-ileyhsin sen dahi müktezi-y~~isti`clad-~~zat~ n üzere asayi~-i hâl-i fukara ve arâmi~4 bal-~~ zu'afa te'dib
ve gû~mal-i erazil ve e~ kiya ve emanetullah-~~ sukkan-~~memleketi pester-i râhatda ganüde-i asayi~~itdürmemek ve cânib-i hazret-i ~ehin~ahi ve taraf~ muz
içün isticlab-~~ da'vat-~~hayriyye zeylinde te~mil-i ~an ve gayret ve sarfen mâhasal ve sa'y ü miknet ve ibraz-~~nakdine-i liyakat ol~ nmak matlüb idügini hav!
divan-~~Sivas ve me~ ta-y~~ Malatya'dan i~bu buyuruld~~tahrir ü ~sdar ve voyvodai mümâ-ileyhe i`taen irsal ve tisyâr olunm~~dur. ~n~a'allahü te`ala vusûlünde
gerekdür ki balada bast u beyan ve ~erh-i ayin olund~~~~üzre te~mir-i ~an-~~
gayret ve ber-mücib-i buyruld~~âmil ve hareket ve mu~âyir-i yaz' u hareketden
gayet ittikâ ve müba'adet eyleyesüz deyü. Fi 13 Safer 1229.
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TABLO I:
Mehmed Ali A~aidan Neys Bey'e Devir Edilen Gelir ve Masraflar
(1230/1815 - 64günlük) '44
Gelirler

Kuru~~

Para

Mart ay~ nda ~htisâb has~lât~~

598

29

Mart ay~ nda Kapan has~lât~~

1.891

25

Mart ay~ nda Ta~hân has~lât~~

29

27

Mart ay~ nda Mey(1" r~~ has~ lât~~

30

21

3

30

3.614

22

77

10

Mart ay~ nda Penbe narhiyesi has~lâu
Mart ay~ nda Mizân hâs~ lau
Mart ay~ nda Tahmisden al~ nan pe~inat
Mart ay~ nda yine Tahmisden al~ nan
(Bedel-i iltizâm~~2.750 kuru~)

1.000
250

Mart ay~ nda tabh ve Dul~âniyyeden al~ nan

1.616

Mart ay~nda ba~~temessiikât~ ndan ve ö~r ve
lu~lakç~dan ve sâ'ir aidatdan has~ l olunan

1.384

20

7.942 12
Nisan ay~ nda ~htisâb has~ lât~~

316

19

Nisan ay~ nda Kapan has~lât~~

3.628

4

Nisan ay~ nda Ta~hân has~ lt~~

119

16

Nisan ay~ nda Meydân has~ lât~~

21

27

315

35

12.354

2

27

2

Nisan ay~ nda Penbe narhiyesi has~ lât~~
Nisan ay~ nda Mizâil l~âs~lau

1+1 "Sene-i ~nezk~ire Mart ibtidâs~ndan ~nâh-~~May~s 'in dörcliinci giinine gelince ann~~clört
günde ~ '.1:1 olan irad ve mesai-dinin bâ-emr-i hazret-i veliyii'n-ni' ami marifet ve ma' rifet-i ~ef le
ni 'yel ve necâbetlii 1...~vey3 Bey'e teslim ve redd ohnan muhasebelerinin defteridür". T~S, 19,
146. Bk. Tablo I. Ayr~ca XVII. yüzy~ l ortalar~ nda Tokat Voyvodal~~i'na ba~l~~ kazalar, köyler,
mahalleler ve kabileleri için bk. E. Özvar, ayn~~tez. Muhtelif tablolar.
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Nisan ay~ nda Tahmisden alman

200

Nisan ay~ nda tabh ve Duhâniyyeden al~ nan

896

Nisan ay~ nda ba~~temessiikk~ ndan hâs~ l
ol~ nan

904
14.428

6

May~s~ n üç gününde ~htisâb his~lau

415

25

May~s~ n üç gününde Kapan bas~lan

311

30

May~s~ n üç gününde Tashan has~lât~~

90

7

May~s~ n üç gününde Meydan has~ lât~~

8

13

Mizândan al~ nan Kudiimiyye

900
16.154

1

Kazalardan al~ nan Kucliimiyye

200

1

Kürkçülerden al~ nan Kudinniyye

200

Basmac~ lardan al~ nan Kudi~ miyye

450

Kazanc~ lardan al~ nan Kucli~ miyye

500

Kinisalardan al~ nan Kucli~ miyye

2.500

Tevzi' defterinde olan Tahsildâriye

5.000
25.004

Giderler
Mart ay~ nda bâ-defter-i ~nüfredk

1.701

Nisan ay~ nda bâ-defter-i nnifreclât

2.583

~lbas olan hil`k bahâ defter
~spenç kolcular~ na haftal~ k

775
66

Bak~ r sarraf~~ vas~ tas~ yla Istanbul'a mersül
poliçeyle taslim olmal~~

12.000

_
Balâda muharrer irk1-1 mukka`a

17 125

Ber-vech-i bâlâ masraf fürü-nihâde

17.125

25.004
7.879 — 7.879= O

Kaynak: 7~S, 22, 94/1; Cevdet Maliye, No. 9279
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TABLO: II
Mukataa-i mezbare mal~ndan tahsil olunan mebali be, "5
Kuru~~

Para

~htisâb

716

7

~htisâb hevâ'isinden?

420

-

~htisâb kantânndan

1.100

-

Kapan-1 dakik

7.513

30

Kapan teknesi av idi

2.500

-

12.249

37

270

37

163

24

1.204

-

Resm-i harfi-

191

20

Resm-i mizân-i harir

603

-

14.682

39

2.940

-

649

22

3.993

10

480

-

40

-

22.790

31

Nehc-i ferâ~-1 bâgât

357

-

Ba~~beylikçili~i avâ'idi

250

-

....__ _
Ta~hân
Meydân
Penbe nakliyesi

Resm-i arüsan
Resm-i tahsil
Resm-i ispenc ve duhâniye
Cerâyim
~câre bâgât

~em`-i hâne

2.900

Tahmis iltizâmindan

1.450

-

Süba~ilikdan

~~.00

-

115 "Zemin zabu Mart ibtidâs~ndan olup ~ur~lu mC~cibince Darbhâne-i A~nire taraf~ndan
zabt u idâre alman mukka'âtdan Tokad Voyrodal~~~ n~n binikiyüzotuziki sen esine mal~süben
sene-i mezkûre Te~rin-i Sânt'sinin alt~nc~~giininden ~ubâu gâyetine degin yüzotuzdört günde
Iânm gelen frâcl-~~mukarrere-i ~niriyesinden ~ayr-i ez-tal~silât bak.iyas~~ber-vech-i emâne bi-emr-i
ili tai~siliyle me'mür sa'âdethi Derli~~Ali A~a'n~n miifredât defteridür". T~S, 22, 94/1-95.
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29.247
Etraf-~~~ehr a`~ar~ndan

31

70

Koyun-~~lu~lak harc~~

238

-

Beytü'l-mal-~~Tokad

1.901

37

684

5

1.500

-

33.641

33

967

-

67.090

3

Gümü~hane

933

-

Osman Sabit Efendi'den

103

-

73

-

3

2

~arabhanelerden
üveys Bey muhâsebesinden Ç~ld~r valisine mekkari
deyü mesârif kayd olunm~~~iken tekrar edâmisinden al~nan
üveys Begin muhâsebesine dahil olmayan mizan
hariri edamisinden al~nan
Yaln~z altm~~yedibindoksan guru~~3 parad~r.
Emsali Rsitâne'de olan mukata'at-~~miri mebali~~
beyan

Sand~k emini Mustafa Efendi'de
Defa mümâ-ileyhde
~znikmid (~zmit) gümrük emini

13
1.126

-

7

2

301

-

1.434

2

&U' ve tüfenkciyan civanlar~na al~nan ~a`ir

1.005

2

Der-i Aliyyeye hurûç medine-i Tokad'a gelince ve
~ubat gâyetine degin eyyam-~~mezkürda olan ve
esnai~~rahide mesârif-i matbah

5.115

Derfterdar-~~sab~k Hac~~Yusuf Efendi'de
Mütevefla Abdullah Bey zimmetinde
Yaln~z bindörtyüzotuzdört guru~~yigirmi parad~r.
El-meskira't

~lbas ol~nan hirat behâ

719

-
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Konak kiris~~

400

-

Kapân a~as~~mâhiyyesi

350

-

7.590
Kethüdâ ve kâtib efendi mâhiyyesi mâh 5
Sâyis ve a~ç~lar ve saraydârlar mahiyyeleri
Amasya ve Bozok ve Divri~i ve Niksar ve Köprü müileri tahsildârlar~ na verilen

2.000

-

384

-

1.003
10.977

Yaln~z onbindokuzyüzyetmi~yedi guru~~yigirmi parad~ r.

-

Mukataa-i mezkilre mal~ndan olub mütemennü 1-husül olan beyan
Memlaha-i Sar~~ K~~la

717

Hulvar

22

20

Güngörn~ez

14

20

Mezre`a-i Derbülendlü ve Rüd~ k?

41

-

103

-

398

40?

Ahmed Alan~~

38

-

K~z~löz

35

20

Mezre'a-i Hokmar ve Sulu hali

20

-

170

20

6

-

667

20

~rak Ace~ ni

Furû-nil~a-i ehl-i Diyorki?
Yaylaklu ve Oluk
Ekrâcl-~~Sarayc~ k

135

-

Kabile-i Olukmânl~~

164

20

Akkuzul~~

197

-

Beytü'l-mâl-~~Samsun

21

-

Memlaha-i Hurad~ r arâzi-i Hunuk-~~k~~la

10

Sarkipâre kabilesinden
S~raç kabilesinden

1.190

-

540

20

1.976

30

Belleten C. LX1X, 14
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3.712

10

Yal~~~~z üçbinyediyüzoniki guru~~on paredir.
Muki'ta`a-i merkt~m mahndan olup bakiyi kalan mebla~~esknisi beyin
Niyabet

39,5

Taksit-i ribi Amasya

577

-

Behram Pa~a'dan

106

-

94

-

Mezra`a-i Dereci~i

9.200

-

10.016

0,5

219

0,5

Oyuk

73

0,5

Ç~ tak Hac~~

22

Ç~ tak Hac~~ di~er hisse

22

Sakall~~~~eyh

28

~lbeylü'de
~arkipire

10.381
Elmahac~lu

56

~ ncesu ~lald~~

29

0,5

Dere Kilisa

7

0,5

~lyasa Fakiyelü

4

0,5

49

-

10.527

0,5

1.114

-

~rikil

97

0,5

~sa Kebir

18

0,5

Kara Hac~lu
Kabile-i Çepni

Sarta

197

Deveciler

142

-

50

30

12.147

30

Ömer Bey Saray~~
Yaln~z onikibinyüzk~ rkyedi guru~~otuz parad~ r.
Kaynak: T~S, 19, 146; Cevdet Maliye, No. 9279.

211

TOKAT VOYVODALI~I
TABLO III.

TOKAT VOYVODALARI VE TOKAT VOIVODALI~I VE TEVAB~` MUKATAASPNIN ~LT~ZAM BEDELLERI
Tarih
Hicri
1070

1083
1085
1185
1187
1197

~ltizam sahipleri ve voyvodalar

~ltizam bedelleri
(Y~ll~k - &Ini~)

Kaynak

E. Özvar, ayn~~
67.491 kuru~tan
24.230'u ber-vech-i tez, s. 38.
voyvodal~ k 43.257
kuru~u iltizamla sat~lm~~t~r.
Cevdet Maliye,
63.541
Gürcü Osman A~a
22201.
E. Özvar, ayn~~
6.356.100
akçe
Gürcü Osman A~a
makale,
5.1633.
TSS 01, 33/2.
Abdullah A~a
T~S 01, 212/2.
Canik muhass~l~~ve Amasya mutasarnf~~ Hac~~Ali Pa~a
Cevdet Maliye,
Kadir Efendizâde
26605 L.

Galata voyvodas~~Küçük Ahmed A~a

1200

Ekmekçi ~brahim

_

T~S 02, 122/1.

12011202
12051206

Lütfullah Bey

-

T~S 03, 48/2.

Ya~c~o~lu Mehmed Bey

-

T~S 02, 121.
T~S 02, 58/2.
T~S 03, 48/3.
T~S 03, 48/2;
T~S 02, 147/2.

12081211

Lütfullah Bey

56.500

12101211

Lütfullah Bey

-

12121213

Ya~c~o~lu Mehmed Bey;
Voyvoda vekili Üveys Bey;
Lütfullah Bey

-

T~S 03, 36;
T~S 04, 107/1;
T~S 05, 52/1.

12131214

Lütfullah Bey;
Osman A~a

-

T~S 06, 65;
T~S 7, 77/ 2.

1215

Osman A~a;
Ömer A~a;
Üveys Bey

-

T~S 7, 77/ 2;
H. Cinlio~lu,
ayn~~ eser, C.
III, s. 188.
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12151217

Üveys Bey

12181220

~lba~~o~lu Küçük Ahmed A~a

1220

Kuruo~lu Hasan A~a (Mahmud Tayyar Pa~a taraf~ ndan)

T~S 07, 52/2;
-

12201222

~lba~~o~lu Küçük Ahmed A~a

1222/
1807

~lba~~ o~lu Küçük Ahmed A~a;

1223

Mehmed Metin;

-

H. Cinlio~lu,
ayn~~ eser, C.
III, s. 188.
T~S 09, 179 / 5;
T~S 09, 79/1.

-

T~S 09, 81/1;
H. T. Cinlio~lu, ayn~~
eser, III, s. 4445.

_

T~S 10, 99/1;
T~S 11, 90/2.

Mehmed Metin
Mustafa;

_

T~S 11, 90/2.

_

T~S 12, 9/1.

1224

Hassa silah~örlerinden Mehmed N~sf hissesiyle n~sf-~~ T~S 12, 46/ 2;
Behlül Bey
südüs an sümün T~S 12, 47/1.
hissesi 59.283

1225

Hassa silah~örlerinden Ali A~a

N~sf hissesiyle n~sf-~~ T~S 13, 67/2.
südüs an sümün
hissesi 59.283

1226

Hassa silah~örlerinden Ali A~a

N~sf hissesiyle n~sf-~~ T~S 14,138/3.
südüs an sümün
hissesi 59.283

1227

Mehmed Salih A~a

N~sf hissesiyle n~sf-~~ T~S 15, 75/2.
südüs an sümün
hissesi 60.000

1228

Mehmed Salih A~a;

N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 16, 37/2;
südüs
hissesi 64.000 T~S 17, 29/1.
Erzurumlu Hac~~ Yusufzâde Yusuf
Beyhan Sultan'~ n
A~a
rub hissesiyle di~er
hisseler
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1229

Ber-vech-i emanet Sivas valisi ~brahim Pa~a Silahda*r~~ Gürcüzade
Mehmet A~a

1230

Emaneten Sivas valisi Galip Pa~a ha- N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 19,105/1;
zinedân Mehmed Ali A~a (64 gün); südüs hissesi
T~S 19, 139;
Seyyid Hac~~Üveys Bey
64.000
T~S 19, 146;

-

T~S 18, 70/1.

T~S 20,174/2.
1231

Emâneten Abdüllatifzade Hüseyin
A~a;
Kauro~lu Üveys Bey

-

T~S 20, 49.

1232

Kauro~lu Üveys Bey;
Emâneten Selanik tütün gümrü~ü
eski emini Dervi~~Ali

-

T~S 21, 67;
T~S 22, 52;
T~S 22, 55/1.

1233

Selanik tütün gümrü~ü eski emini N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 22, 89/1;
Dervi~~Ali
südüs hissesi 64.000 T~S 22, 89, 2.

1234

Selanik tütün gümrü~ü eski emini N~sf hissesi Darb- T~S 23, 53/1;
Dervi~~Ali
l~âne-i Amire
Di~er n~sf hissesi
mü~terekleri uhdelerinde 19.000
N~sf hissesiyle rub'-~~
südüs hissesi
64.271

T~S 24, 4/2.

1235

Süleyman Rifat A~a

64.271

T~S 26, 44/1.

1236

Hassa silah~örlerinden Hac~~Ali Aga.

64.271

T~S 27, 139.

1237

Hassa silah~örlerinden Hac~~Ali A~a; N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 27,139/1;
Salih A~a
südüs hissesi 64.271 T~S 27,139/2;
T~S 28, 20/1;
T~S 28, 20/2.

1238

Salih A~a

1239

Salih A~a

N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 28,164/2.
südüs ve rub`-~~ sümün hissesi
67.980
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1240

Hassa silah~örlerin den Süleyman N~sf hissesiyle rub`-~~ T~S 29, 95/2;
südüs ve rub`-~~ süA~a
mün hissesi
67.980
rub' hissesi
T~S 29, 96/1.
54.100

1241

Hassa silah~örlerinden Süleyman N~sf hisse ile üç T~S 30, 8/2-3;
sümün an rub'
A~a
(çeyre~in 3/8'i)
hisse
T~S 31, 69.
70.470,5

1242

Sivas valisi silahdar~~ ~smail A~a;

-

T~S 31, 69;
T~S 31, 114
—115;

Abdüllatifzâcle Hüseyin A~a

T~S 32,110/1.
1243

Abdüllatifzâde Hüseyin A~a

-

T~S 32, 110/1.

1244

Abdüllatifzâde Hüseyin A~a;

-

T~S 34, 33/2;
T~S 34, 82/1.

Mehmed Hanefi A~a
1245

Halil A~a;
Dergâh-~~ 'âl'i gedildilerinden Mehmed A~a

5 sümün (5/8) T~S 35, 10;
hisse muktka`ât T~S 35, 88/1.
hazinesi taraf~ndan
zabt ve idare 74.362

1246

Abdüllatifzâde Hüseyin A~a

Rub' hissesi 54.100

T~S 36, 47/2;
H. Cinlio~lu,
ayn~~ eser, III,
s. 190.

1247

Ömer Efendi

1248

Ömer A~a;
Abdullah A~a

-

Abdüllatifzâde Hüseyin A~a

-

1249

Be~~sümün (5/8) T~S 37, 35/1;
hisse 90.362
T~S 37, 97/ 2.
T~S 38, 54/2;
T~S 38,104/4.
T~S 38, 142/2;
T~S 39, 88/1.

12501251

Dergâh-~~ âli kap~c~ ba~~ lar~ ndan Hüseyin Bey

-

T~S 40, 155/2;
T~S 40, 83/2;
T~S 47.
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Dergâh-~~âli kap~ c~ba~~ lar~ ndan Hüseyin Bey;

1252

-

T~S 49, 29/2;
T~S 45/2.

Vekaleten Latifzâde Hüseyin A~a;
Sivas kaymakam~~ Mir Ali buyruldusuyla Hac~~ ~zzet A~a
1253

Sivas kaymakam~~Mir Ali buyruldusuyla Hac~~ ~zzet A~a

-

T~S 49,186/1.

1254

Latifzâde Hüseyin A~a
Amasya Sancak' mütesellimi ve Tokad voyvodas~~ Ahmed

-

T~S 51, 138.

1255

Amasya Sancak"' mütesellimi ve Tokad voyvodas~~Ahmed

-

T~S 52, 6.

Maliye i~leri/Tokat Muhass~ l~~Hasan

-

T~S 54, 46/1.
T~S 54, 92/1.

-

T~S 54, 136/2;
T~S 54, 5.

1256

T~S 52, 66/1.

A~a
Zabtiye i~leri/ Miralay Mustafa Beyefendi
1257

Muhass~ l vekili Mehmed A~a
Muhass~ l Hilmi
Zabtiye memuru Hac~~ Hasan

Not:
1214-1222 aras~ nda Tokat voyvodal~~~~ve tevâbi` muk5.ta'as~ n~ n as~ l sahibi
Cabbarzâde Süleyman Bey'dir. Bu dönemde voyvodalar~~ kendi atam~~ur.
1228-1232 aras~ ndan Tokat voyvodal~~~~ve tevâbi mukataas~ n~ n as~ l sahipleri
Sivas valileriydi. Voyvodalar da bunlar vas~ tas~yla atanm~~t~ r.
1245-1247 aras~~ voyvodalar, Tokat voyvodal~~~~ve tevâbi mukataas~ n~ n as~ l sahibi Dergâh-~~ âli kap~ c~ba~~ lar~ ndan Amasya Sancak' mütesellimi Haf~ z Hasan A~a taraf~ndan atanm~~t~r.
1248 y~l~ nda Abdullah A~a ve 1249'da Abdüllatifzâde Hüseyin A~a, iltizam~ n
as~l sahibi Amasya sanca~~~mütesellimi ser-bevvâbin-i dergâh-~~ âli Mir Ahmed taraf~ ndan atanm~~, ayn~~y~ l voyvodal~ k Sivas valisi Hazinedarzâde Osman Pa~a'ya verildi~inden Hüseyin A~a vekaleten yürütmü~tür.
1250'de voyvoda Sivas valisi Re~id Mehmed Pa~a taraf~ ndan atanm~~t~ r.
1252'de Hüseyin Bey'in azliyle, Sivas kaymakam~~ Mil- Ali taraf~ ndan Latifzâde
Hüseyin A~a voyvodal~~a vekaleten atanm~~t~r.
1229 tarihli bir belgede Tokat Voyvodal~~~~ve tevâbi mal~~olarak 76.531 Kuru~~
38 akçe ifadesi geçmektedir. T~S, 17, 143
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