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TANZIMAT DÖNEMINDE TOKAT KAZASININ IDARI VE NÜFUS
YAPISINDAKI DEGISIKLIKLER (1839-1880)
Ali AÇIKEL
Özet
Tanzimat döneminde Osmanli Devleti’nin tasra birimlerinin idarî ve demografik
durumlari hakkinda çok az bilimsel inceleme yapilmistir. Bu nitelikteki çalismalarin bütün
tasra vilayetlerine tesmil edilmesi, Osmanli Devleti’nin genel idarî durumu ve nüfus
yapisi hakkinda daha saglikli degerlendirmeler yapmaya katki yapacaktir. Bu makalede,
1839-1880 yillari arasinda daha önce inceleme konusu yapilmayan Tokat kazasinin idarî
durumu ve nüfus yapisi, bölgesel inceleme kapsaminda ser’iyye sicilleri kayitlari, salname
verileri ve nüfus istatistikleri yardimi ile mukayeseye dayali analitik metotla ele
alinmistir. Bu çalisma tasra birimlerinin idarî ve nüfus durumlarini daha iyi anlamaya
katki yapmayi amaçlamaktadir.
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The Changes in The Administrative and Demographic Structures of The District
of Tokat during the Tanzimat Era (1839-1880)
Abstract
A few scientific studies have been made on the administrative and population
situation of provinces of the Ottoman State during the Tanzimat era. That such qualified
studies comprise all provinces will contribute to evaluate more correctly the general
administrative situation and population structure of the Ottoman State. In this article, the
administrative situation and population structure of the district of Tokat in the period of
1839-1880, which did not become a subject-matter before, have been examined with the
help of Court register records, Year-books data and populations statistics, using the
method of analytic based on comparison, in the context of provincial studies. This study
aims to contribute to better understanding the administrative and demographic situations
of provinces.
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Giris
Tanzimat fermani ile birlikte Osmanli Devleti'nin siyasî, askerî, sosyal
ve ekonomik yapisinda köklü degisikliklerin yapilacagi ilan edildi. Ardindan bu
yönde çalismalara baslandi. Bu süreçle gelisen dahilî ve haricî siyasî olaylar1 da
yeniden yapilanma hareketlerinin hizlanmasina sebep oldu (Karal, 1983: V, 210212, 218-247; VI., 29-74; VII., 3-39, 72-101; VIII., 14-25, 40-57; Subasi, 2002:
753-781). Devletin merkez organlari ve tasra birimlerinde kademeli olarak
önemli degisiklikler yapildi. Tasra mü lkî taksimati yeniden düzenlendigi gibi,
idarî ve beledî örgütlenmede yeni kurum ve birimler teskil edildi.
Osmanli Devleti'nin genelinde meydana gelen bu gelismelerin vilayet,
sancak ve kazalar düzeyindeki yansimalari, tasra vilayetlerinin idari ve nüfus
yapilarindaki degisiklikler hakkinda az sayida bilimsel çalismanin yapildigi
görülmektedir (Ortayli, 1974; Cinlioglu, 1973; Çadirci, 1980: 109-132; 1991;
Küçük, 1977: 185-223; Özdemir, 1986; Eken, 2000: 155-169; Çakir, 2001). Bu
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Lübnan isyanlari (1844), Kirim savasi (1853-1856), Eflak ve Bogdan olaylari (1856-1866), Karadag
isyani (1861-1864), Bulgar isyanlari (1848-1876), Sirbistan olaylari (1862-1867), Girit isyani (18661868), Hersek isyani (1875-1876), 1877-78 Osmanli-Rus savasi dönemin en önemli hadiseleri
arasinda yer almaktadir.

Tanzimat Döneminde Tokat Kazasinin Idari ve Nüfus Yapisindaki Degisiklikler
nitelikteki çalismalarin bütün tasra vilayetlerine tesmil edilerek Osmanli
Devleti’nin sosyal ve ekonomik durumu hakkinda kapsamli ve objektif
degerlendirmelere imkan verilmelidir. Anilan dönemde vilayet, sancak ve kaza
incelemelerinin artmasi ile, genel nitelikli çalismalarda mevcut genellemeler ve
kapali kisimlar da yeniden gözden geçirilebilecektir.
Bölgesel bir çalisma özelligi tasiyan bu makalede, 15. asirdan 1864
yilina kadar Sivas eyaletinin, 1864’ten 1880 yilina kadar da Sivas vilayetinin
önemli bir kazasi olan Tokat’in 1839-1880 arasindaki dönemde idarî ve nüfus
yapisindaki degisiklikleri ele alacagiz. Tokat kazasi, Tanzimat döneminde
Osmanli Devleti'nin genelinde yasanan siyasî, askerî, sosyal ve ekonomik
gelismeleri yerel düzeyde en iyi yansitan bölgelerden biri olmustur. Bu husus,
Tokat'in idarî ve demografik yapisi üzerine yapacagimiz analizlerle daha iyi
anlasilacaktir.
Çalismamizda Tokat Ser‘iyye Sicilleri 2 , umumî devlet salnâmeler, Sivas
vilayet salnâmeleri, Temettüat defterleri ile konumuzla ilgili arastirma eserlerden
istifade edilecektir.
1. Tokat Kazasinin Idari Yapisindaki Degisiklikler (1839-1880)
Tokat kazasi 1839-1864 arasinda “muhassillik” ve “müdürlük”, 18641880 döneminde ise “kaymakamlik” olarak yönetildi. Asagidaki paragraflarda,
bu iki dönemi ayri basliklar halinde ele alarak inceleyecegiz.
1.1. 1839-1864 Arasinda Tokat Kazasinin Idarî Yapisindaki
Degisiklikler
1839'da baslayan Tanzimat döneminin ilk yillarindan itibaren Osmanli
Devleti'nin tasra mülkî taksimat ve idarî teskilatinda, kademeli olarak önemli
degisiklikler yapildi. 1840-1864 arasinda, klasik dönemdeki eyalet-sancak-kaza
sistemi korunarak bazi eyaletlerin idarî taksimati degistirildi (Karal, 1983: VI,
129-131). Idarî taksimati degistirilen eyaletler arasinda, Tokat kazasinin içinde
bulundugu Sivas eyaleti de yer almaktaydi. 15. asirdan Tanzimat’a kadar 7
sancaktan (Sivas, Amasya, Canik, Divrigi, Bozok, Çorum ve Arapkir) olusan
Sivas eyaleti (Gökbilgin, 1965: 51-62; Simsirgil, 1990a: 28-36; 1990a: 290;
BOA. TD 387: 339, 349-937; BOA. KK. Ru’us Defteri 262: 52-55; Açikel,
1999: 36-54; Basar, 1997: 83-87; Akbal, 1961: 622-623), 1850’ye dogru
daraltilarak önce 4’e (Sivas, Amasya ve Çorum, Divrigi, Yeniil) (1266/1850 yili
devlet salnamesi: 79-80; Baykara, 1988: 129), 1856 yilinda Yeniil sancaginin
çikarilmasi ile 3 sancaga düsürüldü (1273/1856-1857 yili devlet salnamesi: 101103). Eyaletin sancak sayisinda görülen azalma, sancaklari olusturan kazalarin
sayisini da etkiledi. Tokat kazasinin bagli oldugu Sivas sancagi kazalarinin sayisi
22’den3 1850 yilinda 17’ye 4 indirildi (Açikel, 1999: 54; BOA. MAD 4482
(1078/1667): 50-52; BOA. MAD 3167(1100/1689): 62; TSS 54 (1256 / 1840
2

Bundan TSS seklinde kisaltilarak kullanilacaktir.
1620’lerden Tanzimat’in ilk yillarina kadar geçen zaman zarfinda bazi degisikliklerle birlikte Sivas
sancaginin kaza sayisi 22 civarinda kalmistir. Bunlarin isimleri sunlardir: Sivas, Tokat, Turhal, Zile,
Mecidözü, Niksar, Ilbeglü, Karakus, Gelmugat, Sivasili, Kazabad, Tozanlu, Sonisa, Irak, Karayaka,
Tasabad, Hüseyinabad, Karahisar-i Behramsah, Dönekseabad, Inallumallu, Serefyanparesi,
Artukabad.
4
Bu kazalar sunlardir: Sivas, Sivasili, Yildizili ve Han-i Cedid, Niksar, Erbaa (Sonisa, Irak, Tasabad
ve Karayaka), Karakus, Mecidözü, Inalluballu, Turhal, Tokat, Hüseyinabad, Kazabad, Zile,
Artukabad, Deliklitas ve Ortapare ve Yüzdepare Asiret leri, Ilbegli, Sarkipare, Gelmugat.
3
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yili): 12-14; 1266/1850 yili devlet salnâmesi: 80). Bunun nedeni, bazi kazalarin
birlestirilmesi, bazilarinin kaldirilmasi ve az da olsa yeni kazalarin kurulmasidir.
1856 yilinda ise Sivas sancagina bagli kazalarin sayisi 23’e 5 yükseltildi
(1273/1856-1857 yili devlet salnamesi:101-103). Bunun nedeni iki yeni kazanin
kurulmasi yaninda daha önceki devirlerde "kaza" statüsü verilmeyen yörük ve
asiret yerlesim birimlerinden besinin kaza olarak yapilandirilmasidir.
Eyalet ve sancak düzeyinde yapilan bu yeni idarî taksimat sirasinda,
Tokat kazasina bagli nahiye ve köylerin sayisinda bazi degisiklikler görüldü.
Tablo 1’de yansitildigi üzere, 1840 yilina kadar Tokat kazasi, merkezle birlikte 6
nahiyeden mütesekkil bulunuyordu. Kaza merkezi 80 mahalle, 5 nahiye ise
toplam 148 köyden olusmaktaydi. 1840-1860 arasindaki yillara ait devlet
salnâmeleri, Temettüat defterleri ve Tokat Ser‘iye sicillerindeki kayitlara göre,
Tokat kazasi sadece merkez, Komanat ve Kafirni nahiyelerinden olusmaktaydi
(TSS 54 (1257 / 1841 yili): 121-122; 1265/1850 yili devlet salnamesi: 80; BOA.
ML. VRD. TMT katalogu No: 18; 1273/1856-1857 yili devlet salnamesi: 101;
1277/1860 yili devlet salnamesi: 144). Kaza merkezi 73 mahalle, 2 nahiye ise
toplam 67 köyden meydana gelmekteydi. Tokat kazasinin bu sekilde
küçülmesine, 1840'ta ve önceki dönemlerde Tokat'a bagli görülen Yildiz ve
Tozanlu’nun ayri ayri müstakil kaza olmalari, Dönekseabad'in nahiyelik
statüsünün kaldirilmasi neden olmustur.
Tablo 1. Tokat Kazasinin Idarî Taksimati, 1840-1864
1840 (1)
Nahiye
Merkez
Kafirni
Komanat
Tozanlu
Yildiz
Dönekseabad
Toplam

Mahalle/
köy sayisi
80
40
44
43
12
9
228

1841 (2)
Mahalle/
köy sayisi
Merkez
?
Kafirni
20
Komanat
47
Nahiye

67

1844 (3)
Mahalle/
köy sayisi
?
22
46

1850 (4)
Mahalle/
köy sayisi
73
?
?

1860 (3)
Nahiye
Merkez
Kafirni
Komanat

68

Kaynaklar:
(1) TSS 54 (1256 / 1840 yili), s. 12-14.
(2) TSS 54 (1257 / 1841 yili), s. 121-122.
(3) BOA. ML. VRD. TMT katalogu No: 18 (Tokat kazasi temettüat defterleri).
(4) 1266/1850 yili devlet salnamesi, s. 80; Halis Cinlioglu, Osmanlilar
Zamaninda Tokat, Dördüncü Kisim, Tokat 1973, s. 23-26.
(4) 1273/1856 yili devlet salnamesi, s. 101; 1277/1860 yili devlet salnamesi, s.
144.

Tokat kazasindaki idarî düzenlemelere gelince, Tanzimat döneminde
eyaletlerdeki idarî düzenlemeler temelde malî kaygilarla baslamistir. Tanzimat
fermaninin vergi alaninda ortaya koydugu esit, adil ve herkesin ödeme gücüne
göre vergi toplanmasi prensibinin hayata geçirilmesi kapsamli bir eyalet
reformuna ve buna bagli olarak mal ve emlak yazimina bagliydi (Seyittanlioglu,
2001: 570). Vergi toplamada basvurulan iltizam usulü sehirli ve köylü halka agir
5

Bu kazalarin listesi söyledir: Sivas, Sivasili, Tokat, Turhal, Niksar, Mecidözü, Erbaa, Karakus,
Kazabad, Zile, Yildizili ve Han-i Cedid, Artukabad, Deliklitas ve Ortapare ve Yüzdepare Asiretleri,
Ilbegli, Sarkipare, Gelmugat, Emlâk, Gedikcik, Parekende-i Kangal, Yörükân-i Zile, Asiret -i Milli,
Kavillü ve Bariklü Asireti, Sagci ve Badlu Asireti.
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malî külfetler yüklemekteydi. Bu nedenle, 1840 yili baslarinda iltizam usulü
kaldirildi. Tanzimat reformlarinin halka anlatilmasi ve yeni vergi sisteminin
uygulanabilmesi amaciyla, Tanzimat’in uygulandigi tüm bölgelere “muhassil”
adi verilen memurlar gönderildi. Muhassillar genis yetkilerle donatilmis ve
merkezden sancak ve kazalara atanan maasli kamu görevlileriydi. Atandiklari
yerlere giderken yanlarinda biri mal katibi, digeri emlak ve nüfus katibi olmak
üzere iki yardimci bulunmaktaydi. Görevleri Tanzimat’i halka tanitmak,
memleket islerinin görülmesi için bir mahalli meclis olusturmak, devletin vergi
gelirlerini dogrudan tahsil ederek merkeze havale etmek ve herkesin ödeme
gücüne dayali yeni vergi sistemine geçmek için nüfus ve emlak yazimi islerini
yürütmekti (Eren, 1979: 720-721, 729-730; Çadirci, 1991: 208-218; Sener, 1990:
38-44; Çakir, 2001: 41-48).
Bu yeni idarî düzenlemenin ardindan, Tokat kazasi ile birlikte
Artukabad, Kazabad, Ipsile -Sarkipare kazalari bir muhassillik kabul edilerek
Hacegan-i Divân-i Hümayun’dan Hilmi Efendi Evâhir-i Zilka‘de 1255 / 1840
yili Ocak baslarinda muhassil tayin olundu (TSS 52: 145). Hilmi Efendi’nin
tayinini bildiren ve Tokat Ser‘iye Sicili’nde kayitli bulunan fermanda muhassilin
görev ve sorumluluklari, muhassillik meclisinin nasil teskil olunacagi ve
meclisin çalisma sistemi ve yetkileri, vergi ve cizye tahsilati hakkinda ayrintili
bilgiler yer almaktadir. Fermana göre, Tokat muhassillik meclisi, muhassil, mal
katibi, nüfus ve emlak katibi, hakim, müftü, asker zabiti, 4 nefer ileri gelen
kimse, metropolit ve 2 nefer kocabasi olmak üzere toplam 13 kisiden olusacak,
muhassilin baskanliginda haftada 2 ya da 3 gün toplanacak, vergi yazimi ve
halkin meselelerini görüsüp karara baglayacak ve uygulamaya koyacakti. Ayrica
muhassil, vergi tahsili için ücretli yardimci elaman çalistirabilecek, güvenlik için
nizamiye ve redif askerlerinden gerektigi kadar nefer istihdam edebilecekti.
Muhassil Hilmi Efendi, Tokat’a gelerek bir süre görev yapmis ancak
1840 yili Temmuz ayi içinde Tokat’in ileri gelenlerinden Latifoglu Hüseyin Bey
ve avanesinin isyani sonucu görevinden alinarak yerine Bakir Emini Hüseyin
Efendi vekaleten atanmistir (Cinlioglu, 1973: 8-11; TSS 54: 34/2; TSS 54: 54/12). Evâhir-i Cemâziyelahir 1256 / Agustos sonu 1840 tarihinde Kapicibasi Hasan
Aga Tokat, Artukabad, Kazabad, Ipsile-Sarkipare kazalarina muhassil tayin
olundugundan (TSS 54: 46/1) Hüseyin Efendi’nin muhassil vekilligi çok kisa
sürmüstür. Tokat Ser‘iye Sicilleri’ndeki kayitlara göre, yeni mu hassil Hasan
Aga’nin bir yili askin bir süre görevinin basinda kaldigi (TSS 54: 99/1; TSS 54:
112/1; TSS 54: 129/2) ve 7 Cemâziyelahir 1257 / 28 Temmuz 1841 tarihinde
Mehmed Aga isimli birisinin muhassil vekilligine getirildigi görülmektedir (TSS
54: 136/1).
1842 yilina girildiginde her bakimdan olumsuz sonuçlari görülen
muhassillik uygulamasina ülke genelinde son verilerek muhassillarin görevleri
mülkî idare amirlerine birakildi. Muhassillik meclisleri, “memleket meclisi”
olarak adlandirilarak muhafaza edildi. Yapisinda ve isleyisinde önemli bir
degisiklige gidilmedi (Sener, 1990: 41-44; Çadirci, 1991: 210-215; Çakir, 2001:
47).
Muhassilligin kaldirilmasindan hemen sonra eyaletlerde kazalarin
yönetimi "müdür" adi verilen ve kaza ileri gelenleri arasindan seçilen kimselere
birakildi. Idarî-malî açidan voyvodalar tarafindan yönetilen kazalar da artik
müdürler eliyle yönetilecekti. Müdürler, kaza merkezlerinde teskil edilen küçük
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idare meclisleri vasitasi ile vergilerin zamaninda toplanmasi, halkin can ve mal
emniyetinin temininden sorumlu idiler (Çadirci, 1991: 240-248).
Bu yeni idarî degisiklikle birlikte, Tokat kazasi da bir müdür tarafindan
idare olunmaya baslandi. 56 numarali Tokat Ser‘iye Sicili’nde bulunan 4
Rebi‘ülevvel 1259 / 6 Mart 1843 tarihli Sivas eyaleti divanindan gelen
buyurulduda Mehmed Aga’nin 1258 / 1842 yilinda Tokat’ta müdür oldugu ve
1259 / 1843 yili için görev süresinin yenilendigi belirtilmektedir (TSS 56: 22/3).
1843-1864 yillari arasindaki dönemde devlet merkezi ve Sivas eyaletinden Tokat
kazasina gönderilen ve çesitli meselelerle ilgili emirlerde müdür ve meclis
azalarina hitap edildigi görülmektedir. Bu hususta bir iki örnek vermek
gerekirse, 7 Cemâziyülevvel 1262 / 4 Mayis 1846 tarihli ve dört tekerlekli araba
imaline dair buyurulduda Tokat kazasi müdürü ve meclis azalarina hitap
edilmektedir (TSS 58: 69/1). Gurre -i Cemâziyülevvel 1262 tarihli bir diger
buyurulduda kaza dahilinde vergi-i mahsusun tevzi ve tahsili için Tokat kazasi
müdürü ve meclis azalarina sorumluluk verilmektedir (TSS 58: 70/2). 1261 /
1844 yilinda yapilan temettüat yazimi nedeniyle istihdam edilen katiplerin
ücretleri ile kirtasiye masraflarinin Sivas sancagi dahilindeki kazalar halkina
taksimi ve tahsiline dair bir diger kayitta ise Tokat kazasi müdürü Hüseyin
Efendi ile meclis azalari marifetiyle kaza hissesinin halka taksimi ve tahsili
istenmektedir (TSS 59: 272/1).
Tasradaki idarî düzenlemeler çerçevesinde, 1833-1836 yillari arasinda
köy ve mahalle düzeyinde muhtarlik örgütü kurulmustu. Her köy veya mahallede
denenmis, iyi huylu ve becerikli olduklari anlasilmis köy veya mahalle halkindan
iki kisinin oybirligi ile muhtar seçilmesi esasi getirildi. Bunlardan birine
"muhtar-i evvel", digerine de "muhtar-i sâni" denildi. Muhtarlar, köy veya
mahallelerinde güvenligi saglamak; köy veya mahallelerinden ölen, göçen veya
baska köy/mahalleye tasinanlari köy/mahalle defterinden silmek, yeni doganlari
deftere kaydedip tüm bu gelismeleri belirli araliklarla baskentteki Defter
Naziri'na bildirmek; vergilerin belirlenip dagitiminda köy/mahalle halkini temsil
etmek ve vergilerin toplanmasinda ilgililere yardimci olmak gibi görevler
üstlenmislerdi (Çadirci, 1991: 38-40). Tokat Ser’iyye sicilinde yer alan
1250/1835 yilina ait bir emr-i âlide Tokat kazasi mahalle ve köylerinde
muhtarlik örgütünün kurulmasi ile bu müessesenin görev ve yetkileri
belirtilmektedir (TSS 39: 144/2). Tanzimat dönemi ve sonrasinda, muhtarlik
kurumu muhafaza edilerek daha fonksiyonel hale getirilmistir (Ortayli, 1974: 95104).
1.2. 1864-1880 Arasinda Tokat Kazasinin Idarî Yapisindaki
Degisiklikler
Osmanli Devleti'nin mülkî taksimatindaki en köklü düzenleme, 1864
yilinda "Vilayet Nizamnamesi" ile gerçeklestirildi. Devletin mülkî idaresinde bu
tarihe kadar devam etmis olan eyalet, sancak ve diger mülkî birimler yerine
yenileri kabul edildi. En büyük idarî üniteye "vilayet" adi verilerek, vilayet
sancaklara, sancak kazalara, kaza karyelere bölündü. Vilayet amirine "vali",
sancak amirine "mutasarrif", kazanin yöneticisine "kaymakam" denildi. Karye
(köy), halkin seçecegi muhtar tarafindan idare edilecekti (Eren, 1979: 754; Karal,
1883: IX, 153-154; Seyittanlioglu, 2001: 570). 1871 tarihli Vilayet
Nizamnamesi, köy ile kaza merkezi arasinda en az 500 nüfusa sahip yerlesim
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birimlerini "nahiye" olarak tanimladi. Her nahiye bir müdür tarafindan idare
olunacakti (Ortayli, 1974: 87-88).
1864 yili Vilayet Nizamnâmesi’nin etkisi ile 1867'de gerçeklestirilen
idarî taksimat sonucu, Sivas eyaletinin adi “Sivas vilayeti” oldu. Sancak sayisi
ise 3'den (Sivas, Amasya ve Çorum, Divrigi) 4'e (Sivas, Amasya, Aziziye,
Koçgiri) çikarildi (1284/1867 yili devlet salnamesi: 178-179). Eyaletten vilayet
sistemine geçiste, sancak sayisinin artmasiyla birlikte Sivas vilayetinin kapsadigi
cografî alan kismen daraltildi. Çünkü Sivas eyaletinin 1856 yilinda üç sancaga
taksim edilen cografyasindan 1867'de Çorum bölgesi disarida birakilmisti. Bu
gelismeler neticesinde, Tokat kazasinin bagli oldugu Sivas sancaginin 1856’da
23 olan kaza sayisi, 1867 yilinda 16'ya6 düsürüldü (1273/1856-1857 yili devlet
salnamesi: 101-103). 1873 yilinda Sivas vilayeti sancaklari yeniden
düzenlenerek sancak sayisi 4’den 3’e indirildi. Bu durum Aziziye ve Koçgiri
sancaklarinin disarida birakilmasi ve Karahisar-i Sarki sancaginin eklenmesiyle
meydana geldi. Böylece Sivas vilayeti Sivas, Amasya ve Karahisar-i Sarki
sancaklarindan mütesekkil hale getirildi (1290/1873 yili devlet salnamesi: 250251).
1867 idarî taksimati ile Tokat kazasi eskiden oldugu gibi Sivas sancagina bagli
kalmakla birlikte nahiye ve köylerinin sayisi degismedi. 1870 yili salname kayitlarina
göre, Sarkipare, Artukabad ve Kazabad nahiyelerinin ilavesiyle Tokat kazasinin nahiye
sayisi 3’den 6’ya çikarildi (bkz. Tablo 2). Kaza merkezi 57 mahalle, 5 nahiye ise toplam
195 köyden olusmaktaydi. 1878’de kazanin nahiye sayisi ayni kalmakla birlikte,
Sarkipare nahiyesi yerine Turhal nahiyesinin Tokat kazasina baglandigi

görülmektedir. Bu son idarî durum, Tokat’in sancak statüsü elde ettigi 1880
yilina kadar muhafaza edilmistir (Mercan, 2002: 5-13; Gökbilgin, 1979: 410;
Semseddin Sami, 1308: 1692).
Tablo 2. Tokat Kazasinin Idarî Taksimati, 1864-1880
Tarih
Nahiye

1867 (1)
Merkez
Kafirni
Komanat

1870 (2)
Merkez
Kafirni
Komanat
Sarkipâre
Artukâbâd
Kazâbâd

Mahalle ve
köy sayisi
57
50
24
4
63
54

1878 (3)
Merkez
Kafirni
Komanat
Turhal
Artukâbâd
Kazâbâd

Kaynaklar:
1287/1867 yili devlet salnamesi, s. 178-179.
(2)1287/1870 yili Sivas vilâyet sâlnâmesi, s. 52-53.
(3)1295/1878 yili devlet sâlnâmesi, s. 375.
1867'de gerçeklestirilen Sivas vilayetindeki idarî düzenlemele r
çerçevesinde, Tokat kazasi, Osmanli Devleti'nin diger kazalari gibi, bir
kaymakamin baskanliginda Kaza Idare Meclisi tarafindan idare edilmeye
baslandi. Kaza Idare Meclisi mal müdürü, hakim (naib), müftü ve tahrirat
kâtibinden olusan dört tabii üye ile üçü müslim, birisi de gayrimüslim olmak
üzere dört seçilmis üyeden teskil edilmisti (1287/1870 yili Sivas vilayet
6

1867 yilinda Sivas vilayetinin merkez sancaginda su kazalar yer aliyordu: Sivas, Tokat, Divrigi,
Kazabad, Yildizili, Ilbeglü, Hafikili, Tonus, Gelmugat, Emlâk, Gedikcik, Kangal, Iznik, Tozanlu,
Asiret -i Türkman, Alacahanderbendi.
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salnâmesi: 52-53; 1288/1871 yili Sivas vilayet salnâmesi: 52-53). Bu meclisin
görevi, idarî davalar, kaza gelir ve giderlerinin gözden geçirilmesi, mirî mallarin
idaresi ve korunmasi, umumî sagliga ait tedbirlerin alinmasi, beledî tesislerin
yapim ve onarimi, köy yollarinin yapim ve bakimi gibi konulari müzakere etmek
ve karara baglamakti (Ortayli, 1974: 68-69).
Tokat kazasinda yargi hizmetleri için Deâvî Meclisi mevcut olup
hakimin baskanliginda 3 mümeyyiz, 1 kâtip ve 1 nüfus kayitçisi ile hizmet
vermekteydi. Ticaretin denetimi ve gelistirilmesi için 1 baskan, 2 tabii üye, 3
geçici üye ve 1 kâtipden olusan Ticaret Meclisi bulunmaktaydi. Ayrica emlâk
isleri için 1 vuku‘at kâtibi, 1 nüfus kâtibi ile 2 üyeden olusan Emlâk Komisyonu
teskil edilmisti (1287/1870 yili Sivas vilayet salnâmesi: 52-53; 1288/1871 yili
Sivas vilayet salnâmesi: 52-53).
Kaza merkezi olarak Tokat sehri, 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin 4.
maddesi ve 1867'de vilayetlerde belediye meclislerinin teskili ve memurlarinin
görevleri hakkinda çikarilan talimatlar (Ortayli, 1974: 166 vd) geregince, 1870
yilinda belediye teskilatina kavustu. Belediye Meclisi 1 baskan, 5 mümeyyiz ve
1 kâtipten tesekkül etmekteydi (1287/1870 yili Sivas vilayet salnâmesi: 52-53;
1288/1871 yili Sivas vilayet salnâmesi: 52-53). Belediye teskilati, sehrin ulasim,
temizlik, aydinlatma hizmetleri, ticarî faaliyetleri denetleme ve yangin önleme
görevleri ile mükellef kilindi. 1877'de hazirlanan “Vilayet Belediye Kanunu”, bu
görevlere ek olarak su isleri, emlâk yazimi, nüfus sayimi, hijyen kontrolü gibi
hizmetlerin yürütülmesini de öngörmekteydi. Belediye baskani mutasarrif
tarafindan hükümet memurlari arasindan fahrî olarak atanmaktaydi. Belediye
Meclisi 1 baskan ve 6 üyeden meydana gelmekteydi. 1877 yili Vilayet Belediye
Kanunu'nun yürürlüge girmesinden sonra Tokat Belediye Meclis üyelerinin
sayisi 6-7 kisi arasinda degismistir. Katip, tabip, asi memuru, sandik emini,
müfettis, mübasir, ve çavus unvanlarini tasiyan görevliler belediye personeli
içinde yer aldilar (Sivas vilayet yilliklari 1300/1883: 118; 1302/1884-5: 409;
1304/1886-87: 115; 1308/1890: 139; 1321/1903: 139).
Tokat kazasina bagli Kafirni (bugünkü Almus ilçesi), Komanat
(bugünkü Kiliçli köyü), Turhal, Artukâbâd (bugünkü Artova ilçesi) ve Kazâbâd
(bugünkü Pazar ilçesi) nahiyeleri, 1864 sonrasi dönemde birer müdürün
baskanligi altinda nahiye meclisleri tarafindan yönetildiler. Nahiye Meclisi,
nahiyenin idarî müzakere ve karar organi niteliginde idi. Her nahiyenin dairesi
dahilindeki köy ihtiyar meclislerinden gönderilen, en çok dörder kisinin
toplanmasi ile olusturulmustu. Nahiye meclisinin görevleri, halk tarafindan
yapilan para ve hizmet yardimi ile yapilacak tesisler, köyler arasi yollar, otlak ve
orman gibi mirî mallarin bakim ve islahi ile tarim ve ticaretin gelismesine ait
ihtiyar meclisleri tarafindan sunulacak meselelerin gözden geçirilip müzakere
edilmesi ve karara baglanmasi idi (Ortayli, 1974: 88-89). Ayrica bu nahiyelerde
tapu isleri için “tapu katibi”, diger yazismalar için “kâtip”, yargi isleri için “nâib”
unvanli görevliler bulunmaktaydi (1287/1870 yili Sivas vilayet salnâmesi: 53;
1288/1871 yili Sivas vilayet salnâmesi: 53).
2. Tokat Kazasinin Nüfus Yapisindaki Degisiklikler (1839-1880)
1839-1880 yillari arasinda Tokat kazasinin demografik durumu,
temettüat verileri, ser’iyye sicilleri kayitlari ile Sivas vilayet salnamelerindeki
istatistikler çerçevesinde genel olarak ele alinacaktir. Farkli amaçlarla
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düzenlenen bu kaynaklardan saglanan nüfus rakamlari mutlak anlamda kesin
sonuçlari ifade etmemektedir. Bu nedenle, incelemenin amaci kesin nüfus
rakamlarina ulasmak degil, fakat gerçege en yakin tahminlerle adi geçen
dönemde önce Tokat kaza merkezinin, ardindan kazanin tamaminin genel
demografik egilimlerini ortaya koymaktir.
2.1. Kaza Merkezi Nüfusu
Burada Tokat kazasi merkez nüfusu derken, kazanin merkezi olan Tokat
kasabasinin nüfusu kastedilmektedir. Kaza merkezi ile kazaya bagli nahiye ve
köylerin nüfuslari “kaza nüfusu” basligi altinda bir bütün olarak ayrica
degerlendirilecektir. Tokat, dört ayri milletin (Türk, Ermeni, Rum ve Yahudi)
asirlardir yan yana yasadigi zengin tarih ve kültür dokusuna sahip büyük bir
kasabadir. Yerlesim sahasi, Orta Karadeniz bölgesinde Yesilirmak havzasinin
ortasinda yer almaktadir. 1839-1880 yillari arasindaki dönemde, Tokat’in nüfus
durumu ile ilgili toplam rakamlar asagida Tablo 3’te verilmistir. Tablo 2’ye göre,
1844 yilinda Tokat’ta 3927 hane bulundugu, bunun 2137’sinin müslüman, kalan
1760’inin da gayrimüslim oldugu görülmektedir. Baska bir ifade ile toplam
nüfusun % 54,5’i müslüman, % 45,5’i gayrimüslimlerden olusmaktadir. Hane
sayisini nüfus rakamlarina çevirmek için genel olarak kabul edilen hane basina 5
kisi yerine 4,73 kisi düsündügümüzde, Tokat’in tahmini nüfusu 18.575 kisi
olmaktadir7 .
Tablo 3. Tokat kaza merkezi nüfusu, 1839-1880
Yillar
1844 (1)
1846 (2)
1851 (3)
1870 (4)

Toplam
Hane
3927
4227
3956
4378

Müslim

Gayr-i Müslim

Tahmini nüfus

2137 hane
2440 hane
2271 hane
5730 erkek nüfus

1790 hane
1787 hane
1685 hane
4630 erkek nüfus

(3927x4,73) =18.575
(4227x4,73) =19.994
(3956x4,73) = 18.712
(10360x2)= 20.720

Kaynaklar
(1) Galib Eken, “Tanzimat Dönemi Osmanli Toplumunda Nüfusun Meslekî
Yapilanmasi: Tokat Örnegi”, Tarih Incelemeleri Dergisi, XV (Izmir 2000), s. 157.
(2) TSS 58 (1262/1846 yili), s. 70-72.
(3) Halis Cinlioglu, Osmanlilar Zamaninda Tokat, Dördüncü Kisim, Tokat
1973, s. 26.
(4) 1287/1870 yili Sivas vilayet salnamesi, s. 53.

58 numarali Tokat Ser’iyye Sicili’nde yangin çiktiginda çalistirilacak
dülgerlere verilecek ücretlerin hanelere taksimini gösteren 1846 yilina ait listeye
göre, Tokat’ta toplam 4227 hane bulunmaktadir. Bu toplamin 2440’ini (veya %
57,73’ü) müslümanlar, kalan 1787’sini (veya % 42,27’si) de gayrimüslimler
olusturmaktadir. Hane sayisini tahmini nüfus rakamlarina çevirmek için hane
basina 4,73 kisi hesap ettigimizde, Tokat’in tahmini nüfusu 19.994 kisi
olmaktadir. Bu toplam, 1844 yili nüfus toplami ile kiyaslandiginda, tahmini
nüfusun 18.575’den 19.994’e yükseldigi görülmektedir. Baska bir ifade ile 18441846 arasindaki 2 yillik süreçte % 7,63 oraninda bir nüfus artisi gerçeklesmistir.
7

Galip Eken, Temettüat defterlerine göre Tokat’in toplam hane sayisini tespit ettikten sonra bu
toplami hane basina 5 kisi hesabiyla 5 rakami ile çarparak 19.635 tahmini nüfus rakamina ulasmistir.
Biz, 1870 yili salnamesindeki erkek nüfus toplamini hane sayisina bölüp bölümü 2 ile çarparak hane
basina ortalama 4.73 kisi düstügünü hesap ettik. Bu nedenle, çarpan olarak 5 yerine 4.73’ü kabul
ettik.
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1935-1990 arasindaki dönemde Türkiye’de yillik ortalama nüfus artisinin % 2,2
oraninda8 oldugu (Büyük Larousse, 1992: 11822) dikkate alinirsa, bu nüfus
artisinin normalin çok üzerinde oldugu kabul edilebilir.
Dinî ayirim bakimindan 1844-1846 döneminde Müslüman Türkler %
14,17’lik bir nüfus artisi yasarken gayrimüslimler % -0,17’lik bir nüfus
azalmasina maruz kalmis görünmektedir. Oranlardaki bu anormal durumu izah
edecek bu yillarda Tokat’a müslüman nüfus ya da Tokat’tan disariya
gayrimüslim nüfus göçü olup olmadigini bilemiyoruz. Diger bir ihtimal
kaynaklarda verilen hane sayilarinin az da olsa hata payi içermis olmasidir.
Yangin çiktiginda çalistirilacak dülgerlere verilecek ücretlerin hanelere
taksimini gösteren 1851 yili listesinde ise Tokat’ta toplam 3956 hane
bulunmaktadir (Cinlioglu, 1973: 26). Bu toplamin 2271’ini (veya % 57,40’i)
müslümanlar, ka lan 1685’ini (veya % 42.59’u) de gayrimüslimler
olusturmaktadir. Toplam hane sayisini tahmini nüfus rakamina çevirmek için
hane basina 4,73 kisi hesap ettigimizde, Tokat’in tahmini nüfusu 18.712 kisi
olmaktadir. Bu toplam, 1846 yili rakami ile kiyaslandiginda, tahmini nüfusun
19.994’den 18.712 kisiye geriledigi görülmektedir. Baska bir ifade ile 1846-1851
arasindaki 5 yillik süreçte % -6,41 oraninda bir nüfus azalmasi gerçeklesmis
görünmektedir. Bu dönemde Tokat merkezinde demografik kriz doguracak
olaganüstü bir gelisme yasanmadigina göre, rakamlarin ortaya koydugu nüfus
azalmasini nasil izah etmek gerekecektir. Büyük bir ihtimalle 1846 ve 1851 yili
dülger ücretleri taksim listeleri Tokat’taki bütün haneleri yansitmamaktadir. En
azindan fakir haneler adi geçen vergiden muaf tutulmus olabilirler. Bu nedenle
bu iki tarihteki hane ve tahmini nüfus rakamlarini kesin sonuçlar olarak
degerlendiremeyiz.
1870 yili Sivas vilayet salnamesi, 57 mahalleye taksim olunan Tokat’ta toplam
4378 haneye karsilik 5730 Müslüman erkek nüfusla birlikte 4630 gayrimüslim erkek
nüfus kaydetmektedir. Bu takdirde Müslim-Gayrimüslim nüfus orani, % 55,31’e % 44,69
olmaktadir. Erkek nüfus rakamlarini hane sayisina böldügümüzde, hane basina 2,36 erkek
nüfus düsmektedir. Bu rakami iki ile çarptigimizda, hane basina düsen ortalama
kadin+erkek nüfus yaklasik 4,73 birey olacaktir. Bu durumda, Tokat kasabasinin toplam
tahmini nüfusu, 20.720 kisiyi bulmaktadir.
1839-1880 döneminde, Tokat’in demografik durumunu bir bütün olarak
degerlendirmek için 1844 ve 1870 yillari nüfus rakamlarini kiyaslamamiz gerekmektedir.
Ilk olarak, tahmini nüfus toplamlari bakimindan, 1844’de Tokat’in toplam nüfusu 18.575
kisi iken 1870’de 20.720’ye yükseldigi görülmektedir. Baska bir ifade ile 1844-1870
arasindaki 26 yillik süreçte % 11,55 oraninda bir nüfus artisi gerçeklesmistir. Bu durumda
yillik ortalama nüfus artisi % 0,44 olmaktadir. Daha önce ifade edildigi üzere, 1935-1990
arasindaki dönemde Türkiye’de yillik ortalama nüfus artisi % 2,2 civarinda oldugu
dikkate alinirsa, bu nüfus artisinin normalin oldukça altinda oldugu kabul edilebilir. Bu
gelismenin gerisinde 1853-1856 Kirim savasinin olumsuz etkilerini aramak gerekir. Bu
savas sonrasinda Kirim ve Kafkasya’dan genelde Anadolu’ya özelde Tokat kazasina göç
hareketleri vuku bulmustur (Saydam, 1997). 1870 yili salnamesine göre, toplam 8786
Müslüman muhacir nüfus Tokat kazasina iskan edilmistir (1287/1870 yili Sivas vilâyet
sâlnâmesi: 53). 1844-1870 arasinda Tokat’ta görülen düsük seviyeli % 11,55’lik nüfus
artisina bakilirsa, kaza merkezine göçmen nüfus iskani yapilmadigi kanaatine varilabilir.

8

Bu oran, Büyük Larousse’un “Türkiye” maddesinin nüfusla ilgili kismindaki nüfus tablosundan
hesaplanmistir.
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2.2. Kaza Nüfusu
Kaza merkezi ile kazaya bagli nahiye ve köylerin nüfuslari, kaza nüfusunu
meydana getirmektedir. Tokat bölgesi, dört ayri milletin (Türk, Ermeni, Rum ve Yahudi)
asirlardir yan yana yasadigi zengin tarih ve kültür dokusuna sahip Orta Karadeniz
bölgesinde Yesilirmak havzasinda yer almaktadir. 1839-1880 yillari arasindaki dönemde,
kazayi olusturan nahiye ve köylerin hane ve nüfuslari hakkinda 1844-1845 yili temettüat
kayitlari ile 1870 yili Sivas vilayet salnamesindeki hane ve erkek nüfus rakamlari
elimizde bulunmaktadir. Bu kaynaklardan derlenen rakamlar asagida Tablo 4’te
verilmistir.

Tablo 4. Tokat Kazasi Nüfusu (1844-1870)
Yillar
Nahiye

Hâne

1844 (1)
Tahmini nüfus

Hâne

Tokat-merkez
Komanat
Kâfirni
Sarkipâre
Artukâbâd
Kazâbâd
Muhâcir

3927
1449
595
0
0
0
0

(3927x4,73)=18575
(1449x4,73)=6854
(595x4,73)=2815
0
0
0
0

4378
928
508
58
1259
1360
105

Toplam

5971

28244

8596

Müslim
erkek nüfûs
5730
2355
1455
161
3250
3348
8786
(kadin+erkek)
25085

1870 (2)
Gayrimüslim
erkek nüfûs
4630
214
0
0
561
225
0
5630

Tahmini nüfus
(10360x2)=20720
(2569x2)=5138
(1455x2)=2910
(161x2)=322
(3811x2)=7622
(3573x2)=7146
8786
52644

Kaynaklar
(1) Galip Eken, “Tanzimat Dönemi Osmanli Toplumunda Nüfusun Meslekî Yapilanmasi:
Tokat Örnegi”, Tarih Incelemeleri Dergisi, XV (Izmir 2000), s. 157; BOA. ML. VRD. TMT katalogu
No: 18 (Tokat kazasi temettüat defterleri).
(2) 1287/1870 yili Sivas vilayet salnamesi, s. 53.

1844-1845 yillarinda hazirlanan Temettüat defterlerine göre, Tokat
merkezinde 3927, Komanat nahiyesinde 1449, Kafirni nahiyesinde ise 595 hane
olmak üzere kaza genelinde toplam 5.971 hane kayitli bulunmaktadir. Hane
toplamini tahmini nüfus rakamina dönüstürmek için daha önce kullandigimiz
hane basina 4,73 kisi çarpanini kullandigimizda, Tokat kazasinin tahmini
nüfusunun 28.244 oldugu görülecektir. Bu toplam tahmini nüfusu, dinî ayrim
bakimindan saglikli bir sekilde ele almak temettüat defterlerinin bir kisminin
eksikligi nedeniyle mümkün olamamaktadir.
1870 yili salnamesi, 57 mahalle, 1 merkez, 5 nahiye ile 195 köyden
olusan Tokat kazasi için toplam 8.596 haneye karsilik 20.692 müslüman erkek
nüfus (bunun 4393’ü muhacir), 4393 muhacir kadin nüfus ve 5630 gayrimüslim
erkek nüfus kaydetmektedir. Bu takdirde müslim-gayrimüslim nüfus orani, %
78,73’e % 21,26 olmaktadir. Erkek nüfus rakamlarini iki ile çarptigimizda,
tahmini nüfus rakamlarina ulasmak mümkündür. Tablo 4’te yansitildigi gibi,
Tokat kazasinin 1870 yilinda topla m tahmini nüfusu 52.644 kisidir. Bu toplamin
% 16,68’i, 1853-1856 Kirim savasi sonrasinda Kirim ve Kafkasya’dan gelen
müslüman muhacirlerden olusmaktadir. Göçmen nüfus faktörü, kazadaki
müslim-gayrimüslim oranini müslüman Türkler lehine artirmistir. Bu durum göç
almayan kaza merkezi müslim-gayrimüslim orani (% 55,31’e % 44,69) ile kaza
geneli müslim-gayrimüslim oraninin (% 78,73’e % 21,26) mukayesesinden
açikça fark edilmektedir. Gayrimüslim orani kaza merkezinde % 44,69 iken
müslüman göçmenler nedeniyle ka za genelinde % 21,26 civarindadir.
1839-1880 döneminde, Tokat kazasinin demografik durumunu bir bütün
olarak degerlendirmek için 1844 ve 1870 yillari nüfus rakamlarini mukayese
etmemiz gerekmektedir. Ancak kazanin 1844 idarî taksimati ile 1870 yili
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taksimati ayni olmadigindan tam bir nüfus karsilastirmasi yapmak mümkün
olamamaktadir. Sadece merkez, Komanat ve Kafirni nahiyelerinin tahmini
toplam nüfus rakamlari mukayeseye konu olabilir. Bu üç nahiyenin 1844’teki
toplam tahmini nüfusu 28.244 kisi iken 1870’de göçmen nüfus hariç 28.768
kisiye yükseldigi görülmektedir. 1870 toplamina bir miktar göçmen nüfus da
ilave ettigimizde, toplamin 30.000 civarinda oldugu tahmin edilebilir. Bu
durumda, 1844-1870 arasindaki 26 yillik süreçte, yaklasik % 6,2 oraninda bir
nüfus artisi gerçeklesmis görünmektedir.
Sonuç
1839 sonrasi döneme ait kaynak ve arastirma eserlere dayanarak Tokat
kazasinin idarî durumu ve nüfus yapisi üzerine yaptigimiz bu kisa analizden bazi
sonuçlar çikarmak mümkündür. Ilk olarak, idarî taksimat ve teskilat yapisi
bakimindan Tokat, 15. asirdan 1864 yilina kadar Sivas eyaletinin, 1864’ten 1880
yilina kadar da Sivas vilayetinin önemli bir kazasi olmustur. Kazanin 1840-1867
arasinda nahiye sayisi 3’e düsürülürken 1870’den itibaren 6’ya çikarilmistir.
1840-1842 arasinda 2 yil süreyle muhassillik merkezi olan Tokat kazasi, 18421864 arasinda “müdür”, 1864-1880 yillari arasinda ise “kaymakam” tarafindan
idare edilmistir. Tokat kasabasi, 1870’de belediye teskilatina kavusmustur. 1864
sonrasi dönemde, kazaya bagli nahiyeler ise birer müdürün baskanligi altinda
nahiye meclisleri tarafindan yönetilmislerdir.
Nüfus yapisi açisindan, inceleme altindaki dönemde Tokat kazasinin
nüfus yapisinda önemli degisiklikler meydana gelmistir. Kaza merkezi, 18441870 arasinda, 26 yillik süreçte düsük seviyeli (% 11,55’lik) bir nüfus artisi
yasamistir. 1844-1845 yillarinda hazirlanan Temettüat defterlerine göre, üç
nahiyeli Tokat kazasinin tahmini nüfusu 28.244 kisidir. 1870 yili salname
verilerine göre ise, alti nahiyeli kazanin toplam tahmini nüfusu 52.644 kisi olup
bu toplamin % 16,68’i 1853-1856 Kirim savasi sonrasinda Kirim ve
Kafkasya’dan gelen müslüman muhacirlerden olusmaktadir. Göçmen nüfus
faktörü, kazadaki müslim-gayrimüslim oranini müslüman Türkler lehine
artirmistir. Bu durum göç almayan kaza merkezi müslim-gayrimüslim orani (%
55,31’e % 44,69) ile kaza geneli müslim-gayrimüslim oraninin (% 78,73’e %
21.26) mukayesesinden açikça anlasilmaktadir. Gayrimüslim orani kaza
merkezinde % 44.69 iken müslüman göçmenler nedeniyle kaza genelinde %
21.26’ya gerilemistir.
Kaynakça
1- Arsiv malzemesi
Basbakanlik Osmanli Asivi (BOA). Tapu Defteri (TD) 387, s. 339, 349-937; BOA.
Kamil Kepeci (KK), Ruus Defteri 262, s. 52-55; BOA. Maliyeden Müdevver
(MAD) 4482 (1078/1667), s. 50-52; BOA. MAD 3167 (1100/1689), s. 62;
BOA. Maliye Nezareti (ML). Varidat (VRD). Temettüat Defterleri (TMT).
Tokat kazasi temettüat defterleri: 14645-14775 arasi numarali defterler.
2- Salnameler
1266/1850 yili devlet salnamesi, s. 79-80; 1273/1856-1857 yili devlet salnamesi, s.
101-103; 1277/1860 yili devlet salnamesi, s. 144; 1284/1867 yili devlet
salnamesi, s. 178-179; 1290/1873 yili devlet salnamesi, s. 250-251;
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salnâmesi, s. 52-53; 1300/1883 yili Sivas vilayet salnâmesi, s. 118;
1302/1884-5 yili Sivas vilayet salnâmesi, s. 409; 1304/1886-87 yili Sivas
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1321/1903, s. 139.
3- Tokat Ser’iyye Sicilleri
TSS 39: 144/2; TSS 54 (1256 / 1840 yili): 12-14; TSS 54 (1257 / 1841 yili): 121122; TSS 52: 145; TSS 54: 34/2; TSS 54: 54/1-2; TSS 54: 46/1; TSS 54:
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