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On sekizinci asırda Buğdana 

voyvoda tayini 

Ulabyı. Jenilen Romanyanın Eflak kısmı Mirçe zamanında ve ( 1391 M. 

794 H3) senesinde Osmanlı hükümdan Yıldırım Beyazıdın hakimiyetini 

tanımış ve Eflak beyine Osmanlılar tarafından bir ahidname· verilmişti : 

Voyvodanın intihabı boyar denilen prensleıe aiddi. Eflak voyvodalıfı bu 

tarihten itibaren devlet hazinesine senevi vergi, asker ve av kuŞu vermeyi 

kabul ediyordu; Eflak voyvodaları zaman zaman Osmanlı devidinden yüz 

çevirerek de-vleti epeyice ufraştırmışlardı. Eflak voyvodalarına Kanuni Sultan 

Süleyman zamanından itibaren merasirnde serpuş olarak Butdan voyvodasının 

dununda olarak siyah keçeden siyah yünlü Yen içeri ustası kukası giydiril· 

riıekte idi. Bufdanın Osmanlı devletine bag-lanması daha sonradır. Fatih 

Mehmed Il zamanında ve 1457 senesinde Bufdan beyi Piyeraron memle

ketini bir Türk istilasına ug-ratmamak için Osmanlılara vergi vermeti h!' 
bul etmişti. Fakat anın halef ı Etiyen Osmanlıların Arnavutl~k· işile mei

gul olmalarından istifade ile vt-rgiyi kesmiş ve hatta 1475 de Leh ve 

Macarların yardımlarile ·Rumeli beylerbeyi Süleyman paşa kumandasındaki 

kuvvetleri bozmuş ise de bizzat F atilıin hareketi üzerine matlOb olarak 

Osmanltiara vc:rgiyi kabule mecLur olmuştu . 1527 senesinde Osmanlılara 

rabılasını kesrnek istiyt'n Eflak üzerine kuvvet sevkedilditi zaman ha

ricin yardımından ümidini kesen Butdan voyvod~sı lstefan tekrar ver

giyi kabul ile itaat ettifinden ken'disine beyaz keçeden beyaz yünlü Yeni

çeri ustası kukası giydirilmiş ve Fflak voyvodası isyanından dolayı siyah 

yünlü serpuş ile kalmıştır. Bundan dolayı bu tarıhten itibaren Butdan voyvo

daları mt>rasim ve teşrif~tta Fflak voyvodalarına tekaddüm eder olmuşlardır. 
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· Voyvoda harplerde 8,000- 12,000 kişi ile Osmanlı ordusuna yardım eder

di. Voyvodanın azil ve nasbı Osmanlı hükumetine aiddi, yeni voyvoda 

tayininde kendilerine merasimle sancak verilirdi; yeni vo) voclayı bizzat hü

kümdar seçerdi; padişah, isimleri üzerinde lazım gelen izahatı havi kendi

sine takdim edilen namzed listesini okuyarak bunlardan bir tanesinin üzerine 

kendi el yazısı ile işan;t ederdi. Yeni seçilen voyvoda fstanhulda ç:ıvuşlar 
emini [1] ve çavuşlar kati hi delaletile ve bir miktar d ;van çavuşu ile ika

metlerine tahsis edilen konaktan alınarak divanı hümayuna götürü lür, bir az 

miiddet kapı arasında istirahat ettirilerek divan akt edirir. edilmez peşkeşçi 

ağa delaletile hazine öııünde hazır Lulundurulurdu. Bu esnada voyvodanın 

padişah huzuruna kabul iradesi çıkar ve hemeP voyvoda ile maiyyetine 

hil'atler giydirilip, selam ağası voyvodanın başınd.•n kalpağını alıp kuka 

serpuş giydirir ve vez'rlerin huzura girmesini müteakip voyvoda da maiye

titıdeki nufuzlu adamlarından bir kaç kişi ile padişahın yanına gir:p yer 

öperek çıkardı. Huzurdan çıkan voyvoda kendisi için hazırlanan müzeyyen 

ata binerek yine ayni alayla konağına giderdi. Yeni voyvodanın hüküm

clara veziri azam ve diğer mu;ıyyen devlet adamları na derecelerine göre 

para ve hediye vermesi usul ve kanundu [2]. 

E.flak ve Buğdan beylerinin derecesi devlet tı•şrifatında iki tuğlu bey· 

lerbegiye muadildi; Voyvoclanın maiyeline hükumet tadından Mehterhane 

fmuzıka takımı] mataracı, tüft>kçi, şa l ır, E.miri aı..ur, çuhadar saraç, d ivan 

efendisi, Sekban bölükbaşıları gibi Türk efrad ve memur verilirdi. pivan 

efendisi vo>vodalığa rnütea llik mukarreratı Türkçe tutardı ; voyvodaları 

Istanbuldan hükumet merk ezlerine göndermek üzere her ocaktan ikişer 

adam intihap edllirdi. 

* * * 
Buğdan ve E.flak voyvodalarınio hariç devletle rle gizli muhabereleri 

ve isyanları iizerine (1128 H. 1716 M. ] den itibaren voy ,oc ıaJık }'erli bey-

[ 1] Voyvodaların huzura kabulleri mutliika sefirlerio kabulleri gibi Y erıiçerilere ma

aş veriimesi zamanına tesadüf etdirilmezdi; Sııir zamanlarda da olurdu. Bundan başka 

sefirleri divaııı humayuna götürmek için çabvuşbaşı memur edildiği halde voyvodaların 

divana gelmelerinde bir derece daha küçük olarak çavuşlar em ini teşrifata memur oltırdu. 

L2J Telhis mecmuası. 
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le den alınarak f-ıtanbulda Fenerli rum beylerine verilmişti. Eflaka ilk 

defa Fenerli beylerden d iv anı hümaunun tercemanı Nikola Mavrokordato 

tayin edilmiştir. Mavrokordato ikinci Viyana muhasarasına iştirak etmiş 

olan • Kanbı.kuzen Ailesinden Şer !Jan atlı Boyarın oğlu Görge yahut Yor

dake'nin yerine Efi ak voyvodası olmuştu; Buğdan voyvodalığına da yine 
rum milleti muteberanından mihal Rakoviç tayin edilmiştir. 

* * * 
Bu rnekalemle Fenerli beyleri n ne suretle voyvodalığa tayin edildik

ı·erine dair hazinei evrakta bulc.luğuın bir namzed listesi neşrediyorum. 

Bu liste Buğdana tayin olunacak namzedleri göstermekte olup sadrazam 

tarafından her bir namzed hakkında icap eden izahat verilerek hükümdara 

ari edilmiştir·. Bu namzedler yedi aile arasından alınmıştır: 

1 - Sabık voyvodalardan İstefan 

2 Sabık Eflak voyvodası Manol 

3 Divanı hümayun tercemanlarından iken Eflak voyvodası olan 

Y ovanın oğlu Sarı be!1zade 

4 - Sabık voyvodalardan lskerlet oğlu soyundan kör Kostantin voy-

vadanin oğulları 

5 Esbak voyvodalardan lskerlet voyvodanın oğulları 

6 Esbak voyvodalardan Yuvan voyvodanın ogulları 

7 Hala divanı hümayun tercemanı Mihalaki 

Bu yedi namzedin isimleri üstünd·eki derkenarda kendileri hakkında 

izahat vardır. Birinci olarak Istefao voyvodanın isminin üstünde : (Mesfur 

eğerçi mukaddema Eflak ve Buğdan voyvodası olup lakin sinni sekseni 

mütecaviz ve şuuruna balel tetarruk etmekle hallü akde ve rüyeti umura 

bir türlü kudreti yoktur derler) . 

Mono! voyvadanın ismi üstündeki derkenar: Mersum filasıl Eflak ve 

Buğdan kapu kethüdalıklarında müstahdem olup avanı seferde Halil paşa 

senesi (1182 seferinde sadrıazam lvazzade Halil paşa) orduyı hümayunda 

Eflak voyvodalığı uhdesine tefviz olunmağla Karayova kazalarını zabt ve 

biddefeat Moskoflu ile muharebe ve Bükreşe dahi dühul ve bir müddet 

ikamet ve hatta inikadı müsalahaya dek Nigebolu seraskeri maiyyetinde 
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evkat güzar olmağla devleti aliyyeye hizmeti sebketmiştir; mertebei dira

yeti tecrübeye mütevakkıf kazayadandır) . 

Üçüncü namzed Sarıca beyza.de hakkındaki mütalea da şüyledir: 

(Mesfuru mersum Yuvan voyvodanın oğlu olup idrak ve dirayet ashabından 

olduğu eğerçi mesmudur: !akin bunıın kannciaşı Ligor seferi humayun 

vukuu senesi Buğdan · voyvodası bulunup illeti meçhulümüz olan veçhile 

deri aliyyede kati ve idam olunmağın mezbur San beyzadenin Buğdana 

voyvoda nasbı teemmül götürmek gerek yine ferman hazreti menlehül 

emri ndir. 

Dördüncü namzed İskerlet Ailesinden Kör Kostanti~ oğullan hakkında 
da: (Bu Kostantİn voyvoda altı yedi defa Eflak ve bugdan voyvodası olup 

Nemçe taburu ( ordu, kısmı küHi ) ile def'atle muharebe ve K<>rayuva 

kazalarının Nemçelü yedinden zapt ve tesbirine mesfur sebeb olduğu ve 

devleti aliyyeye sadakat ile hizmet edüp hatta seferin iptida senesi Kalas'da 

Moskoflu yedine esir düşmekle Yaşda kederinden helak olduğu cümleye 

malumdur mersumin iki nefer oğlu olup büyüğü rüşd ve fetanetten ari 

ve bir işe yaramadığı ve kiiçi.iğünün oldukça akıl ve rüviyyet es_habından 

idüğü isiima olunur ancak deri aliyyede omurunu rüye ve tanzim edecek 

etrafı ve adamı varını dır yok mudur meçhulümüzdür. 

Beşinci na~zed lskerlet voyvodanın oğullan hakkındaki derkenar: 

«Mezbur Iskerlertİn beş nefer oğlu olup anaları olacak mel'une orduyı 

hümayun Asitaneye duhul eylediği zaman birtakrip bu veledi zinaların 

üç neferini istishap ve hafiyyeten Akdeniz tarafıma a:zimet ve andan efrenç 

gemilerinden birine rüküp ve Moskov vilayetine varup Moskov çariçesine 

ittiba ve beş altı sene Peterburgda ve badı>hu ben, derya sahiline alıŞmışım 

bu mahalde telef olurum de yu çariçeden istizan ve oğullarile Moskovlu

nun cedid ihdas eyledikleri H ersun tabir olunur kalelerine vürut ve elan 

anda mukim oldukları mukarrerdir, diğer iki oğlu hala Asitanede mevcud 

ve Hersun kalesi Aksu kenarında özüye kar~p ve Arazii Buğdana sernet 

olmağla bunlardan birine Buğdan voyvadalığının verilmesinde mahzur var

m.ıdır yokmudur mütalea ve mülahazaya menuttur.» 

Diğer namzed Yuvan voyvodanın oğulları hakkında ise: 

« Mersum hala Efiilk vöyvodası kullarının damadı olup Dersaadette 

kayın babasının umurunu rüyet ile meşguldiir_; kayın babası vo.yvodayı 
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mezbur kulları bunun dirayet ve istidadını söylerdi >> ibaresi vardır . 

So.nuncu namzedin [yani terceman Mihalakinin) isminin üstünd e de: 

<\lptida sefer senesi kazareside olan Divanı hürnayun tercemanı Nikola

kinin karındaşıdır ve 30 St!neye kariptir Eflak ve Buğdan kapı kethudatık

larından ve elan tercema'nlıkta müst11hdem olmağla derecei istidad ı tarife 

hacet değildir e-fendi lerimizin malilmlarıdır .•> 

Sadrazam ınünhal Buğdan voyvodalığı için namzedleri g-österüp is im

leri üzerind e izahat verd ikten sonra aşağıdaki dikkate şayan sözlerle 

bunlardan birinin intihabı mesuliyelirıi hükümdara bırakarak hiçbirisi 

hakkında tarafgirlik etmiyor; sadrazam derkenarda şöyle diyor : 

« Buğdan voyvodalığına ledeliktiza nasb olunacak kirnesneler balada 

mezkür olan kullarından ibarettir; mümkün mertebe tahkik olunabildiği 

veçhile ht-rbirinirı hal ve şanları mesmuumuz gibi yazılmıştır; kaldık i rum 

taifesi milleti uhra olup zahir halde içlerinden bazılarının filhakika Devleti 

aliyye sadakatlan nümayan ve bazı l arından aksi kazıye meşlıud ola geldiği 

müstağniyi tarif ve beyan olunduğuna binaen !ilan kes elbette sadıktır ve 

filan dahi haindir deyü tasrih; g-aybe hüküm kabilinden olmağle yukarıda 

güzar eden eşlıasın şerhlerini mülahaza ve birisinin intilıabı mutlaka iradei 

aliyeye · tevakkuf eder keyfiyeltan idiğü maiOmı aliler i buyruldukta emir 

ve ferman hazreti menlehül emrindir. 

Hükümdarıo bu list edeki namzedlerden bir danesin i Buğdan voyvodalı· 

ğına kendi el yazısil~ işaret etmesi lazımdı. Bunun için Birinci Abdülhamit 

bu yedi k i şi den dördıincüyü yani lskerlet oğlu soyundan Kostantin voy· 

vodanın küçük oğlunu seçmiş ve bunun ismin in üzerine : 

(< Sadrı sabık selefini z merhum işbu Kostantİn voyvodanın küçük 

oğl unu intihap eylerrıi şti mersume tevcih oluna ve sabık voyvodanın 

teabhüdü teslim ettirile sabık ve lahıkın hizmeti mübaşiriyeler i sizinle 

şifahen müzakere olunur. >> 

Diye listeyi sadrazama iade eylemiştir. Padişahın selefiniz sadrı sabık 

dediği kara vezir Seyid Mehmed paşa olmalı. 

Osmanlı devleti, Eflak ve Buğdan yerli voyvodal arınıo her fırsat düş· 

d ükçe Nemçe ve Lehistan ve dah1 sonra da Rusyaya dayanarak kıyam 

etmeleri haklarındak i emniyeti selbetmiş ve bunun üzerine voyvod ıı l ar 

F enerli rum beyleri ve bilhassa bu beylerden divan hümayun tercemanları 
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arasından intihap ed ilmiye başlamış ise de bıından da en z;yade Rusya 

devleti istifade etmiştir; Çünkü bu defa mulıtelif sebeb ve behaneler ile 

voyvodaların az:l ve bazan da ceza görmeleri bunları icabında himaye 

ümidile Rusyaya meyil ettirmiş ve filhakika ümid ettik leri himayeyi de 

görmüşlerdir. Bundan dolayı hükumet muahlıaıen Eflak ve Buğdan voyvo

dalığına tayin ed ilecekler hakkında muhtasar bir tt-rcemei hal ile keyfiyeti 

hükümdara arzedilmesini muvafık görmüştür; nitekim 5 inci naın:ıed olan 

lskerlet voyvoda oğulları hakkındaki kayıd bun ların bir kısmıuın Rus lara 

olan meylini göstermektedir. 
O. P. 

!. Hak/c~ u ıunçarşılıoglu 
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