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Öz: Tarihteki ilk Rus devletinin 9. yüzyılın sonlarında 
Kiev merkezli ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu devlet 

11. yüzyılda knezlik denilen küçük beyliklere (prenslik-

lere) bölünmüş ve Rusların tek bir devlet çatısı altında ye-

niden birleşmesi ancak 15. yüzyılın son çeyreğinde müm-
kün olmuştur. Bu devlet, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde impa-

ratorluğa dönüşmüş ve varlığını 1917’de gerçekleşen dev-

rime kadar devam ettirmiştir. 9. yüzyıldan 20. yüzyıla ka-

darki zaman diliminde Rus devleti sınırlarını genişletip 
Avrupa tarzı idari reformlarla geliştikçe merkeziyetçi dü-

zenlemeler çerçevesinde merkezi ve yerel yönetim organ-

ları değişime uğramıştır. Zaman içerisinde değişime uğ-

rayan kurumlardan biri de namestniklik (namestni-

çestvo) olmuştur. Rus devlet teşkilatında 12. yüzyıldan iti-
baren yerel idare biçimi olarak karşımıza çıkan namest-

niklik kurumu, 16. yüzyıla kadar yasa ve nizamnameler-

den bağımsız şekilde ilkel bir yapıda taşra yönetimini ger-

çekleştirmiştir. Bu yüzyılda gerçekleştirilen merkeziyetçi 
reformlar çerçevesinde uygulamadan kaldırılmıştır. Fa-

kat buna rağmen namestnik kavramı, devlet teşkilatında 

diplomatik bir unvan olarak muhafaza olmuştur. 18. yüz-

yıla gelindiğinde merkezi ve yerel idarede gerçekleştirilen 
reformlar neticesinde namestniklik, yeniden yerel yöne-

tim organı olarak devlet teşkilatındaki yerini almıştır. Na-

mestniklik kurumu bundan sonra imparatorluk taşra ida-

resinde gerçekleştirilen reformlar neticesinde geçirdiği 

değişimlerle 20. yüzyılın başına kadar uygulanmıştır. 

HISTORY OF NAMESTNIK INSTITUTION IN RUSSIAN 

STATE ORGANIZATION  

Abstract: It is accepted that the first Russian state in his-

tory emerged in Kiev at the end of the 9th century. This 

state was divided into small principalities called kniaz- 
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hestvo in the 11th century, and the reunification 

of the Russians under a single state was only 

possible in the last quarter of the 15th century. 

This state became an empire in the first quarter 
of the 18th century and continued its existence 

until the revolution that took place in 1917. In 

the period from the 9th to the 20th centuries, 

as the Russian state expanded its borders and 
developed through European-style administra-

tive reforms, the central and local government 

bodies were transformed within the framework 

of centralized regulations. One of the institu-
tions that changed in time was namestnich-

estvo. Regardless of the laws and regulations, 

the institution of namestnichestvo that ap-

peared in the Russian state organization as a 
form of local administration since the 12th cen-

tury, carried out a provincial administration in 

a primitive structure up to the 16th century. It 

was abolished within the framework of central-

ist reforms carried out in this century. Never-
theless, the concept of namestnik has been pre-

served as a diplomatic title in the state organi-

zation. As a result of the reforms carried out in 

the central and local administrations in the 18th 
century, namestnichestvo has taken its place in 

the state organization as the local authority 

again. Institution of namestnichestvo has been 

implemented until the beginning of the 20th 
century with the changes it has made as a result 

of the reforms carried out in the imperial pro-

vincial administration. 

Giriş 

9. yüzyılın ortalarına doğru Dinyeper (Özi) 

Nehri havzası, İlmen gölü bölgesi, Volga ve 

Oka nehirlerinin yukarı kesimlerini kapsa-

yan alanda Doğu Slavlarına ait ilkel küçük 

siyasi yapılar varlık göstermekteydi.1 862 

yılında Rurik adında bir Norman Knezi 

(prens) Novgorod’a yerleşti ve bu ilkel ya-

pıları kendi hâkimiyeti altında birleştirdi. 

Bu suretle tarihteki ilk (Eski) Rus Devleti 

ortaya çıktı.2 879’da Rurik’ten sonra devle-

tin başına geçen akrabası Oleg; Smolensk, 

Lübeç ve Kiev gibi şehirleri ele geçirerek 

Dinyeper (Özi) Nehri boyunca devletin top-

raklarını genişletti. Oleg’in Kiev’i işgal et-

mesi ve ardından buraya yerleşmesiyle 
-------------------------------------------------------- 
1 Yeroşkin, 2010: 14. 
2 Bu, tarihçiler arasındaki genel görüştür. Kurat, 

2010: 21. 
3 Kurat, 2010: 21; Kamalov, 2009: 61. 
4 Kurat, 2010: 37, 42; Kamalov, 2009: 62.   

Kiev Rusyası dönemi başladı.3 912 yılında 

öldüğü tahmin edilen Oleg’ten yaklaşık 

yüzyıl sonra, 1019’da başa geçen Yaros-

lov’un ülke topraklarını oğulları arasında 

pay etmesi neticesinde Kiev Rusya’sı knez-

liklere (prensliklere) bölündü. Onun oğul-

larının da paylarına düşen toprakları kendi 

oğulları arasında taksim etmesi netice-

sinde bu knezliklerin sayısı daha da arttı. 

Böylece Kiev Devleti tamamen parçalandı 

ve Rus tarihinde knezlikler dönemine ge-

çildi. Diğer taraftan bu yeni siyasi yapıda 

Kiev’e hâkim olan hanedan üyesi, “Büyük 

Knez” unvanıyla diğer knezlikler üzerinde 

yüksek otoriteye sahip oldu. Bununla bir-

likte ortak düşmana karşı Rus knezleri ara-

sında birlik ruhu devam etti.4  

13. yüzyılda Rus knezlikleri Moğol-Türk is-

tilasına uğradı ve Altın Orda Devleti’nin5  

hâkimiyetine girdi. Altın Orda hanları, Rus 

knezlikleri arasındaki Büyük Knez uygula-

masını devam ettirdi. Buna göre hanlar, 

Rus knezlikleri üzerindeki hâkimiyetlerini 

onların arasından seçtikleri Büyük Knez 

aracılığı ile gerçekleştirdiler. 14. yüzyılda 

Altın Orda Hanı’ndan bu unvanı alan Mos-

kova Knezliği, 15. yüzyılın sonuna gelindi-

ğinde III. İvan’ın iktidarında (1462-1505) 

diğer tüm knezlikleri kendi sınırlarına da-

hil etmiş vaziyette Moğol-Türk hâkimiye-

tinden çıktı ve egemen bir devlet haline 

geldi.6 

İlk Rus Devleti’nin 9. yüzyılın ikinci yarı-

sında ortaya çıkmasına rağmen Ruslara ait 

hukuki normlara dayalı ciddi bir idari teş-

kilatın, kurumların ve bürokrasinin oluş-

ması ancak Moskova Büyük Knezliği’nin 

egemen bir devlet haline gelmesiyle 15. 

yüzyıl sonu - 16. yüzyıl ortalarında yaşanan 

merkezileşme çabaları neticesinde müm-

kün oldu.7 Bu zamana kadar ki süreçte ise 

merkezi ve yerel idareye dair devlet fonk-

siyonları herhangi bir memur kadrosundan 

5 Merkezi Saray şehri olan Altın Orda Devleti; İrtiş bo-
yundan Aral gölünün kuzeyindeki topraklara kadar 

Kama, İdil havzası, Özü boyu ve Turla bölgesini kap-
samaktaydı. Bkz.: Saray, 1989: 539. 
6 Kurat, 2010: 83, 89-116.  
7 Yeroşkin, 2010: 5. 
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yoksun ya da oldukça sınırlı sayıda perso-

nele sahip ilkel yapılarca yürütüldü. Rus 

devlet teşkilatında yerel idare biçimi ola-

rak karşımıza çıkan namestniçestvo (na-

mestniklik) kurumunun oluşumu da bu il-

kel dönemde zuhur etti. 

Bu çalışmada Rus devlet teşkilatı tarihinde 

namestniklik kurumunun ortaya çıkışı ve 

20. yüzyılın başına kadar geçirdiği deği-

şimler incelenmektedir. Bu çerçevede 18. 

yüzyıldan itibaren aynı anlamda kullanılan 

namestniklik ve genel gubernatorluk kav-

ramlarıyla ilgili bir asır sonra da aynı an-

layışın devam edip etmediği, dolayısıyla 

19. yüzyıl namestniklik idarelerine genel 

gubernatorluk denilip denilemeyeceği ko-

nusu aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Çalış-

mada geçen Rusça “namestnik” ve “na-

mestniklik” kelimelerini Türkçeye “nâip” 

ve “nâiplik” olarak çevirmek mümkündür. 

Fakat “nâip” kelimesi hakkındaki genel ta-

nım, Rusça “namestnik” kavramı ile ör-

tüşse de bunun Osmanlı ve Çarlık Rusya’sı 

yerel teşkilatlarındaki uygulaması farklılık 

arz etmektedir. Aynı durum, namestniklik 

kavramıyla iç içe geçmiş olan guberniya ve 

genel gubernatorluk kavramları için de ge-

çerlidir. Guberniya kavramını Türkçeye vi-

layet, genel gubernatorluk kavramını ise 

genel valilik olarak çevirmek mümkündür. 

Fakat uygulamalardaki farklılıklar göz 

önünde bulundurularak çalışmada ilgili kav-

ramların Rusçadaki orijinaline sadık kalın-

mıştır. Aynı düşünceyle Rus taşra teşkilatına 

ait diğer kavramların da Türkçe tercümesi 

yerine Rusçaları esas alınmıştır. Bununla 

birlikte çalışmada Rusça kaynaklarda Jülyen 

takvimine göre belirtilen tarihlerin miladi 

karşılıkları parantez içerisinde belirtilmiştir. 

1. Namestniklik kurumunun ortaya çı-

kışı ve gelişimi 

“Povest vremennıh let” (Geçmiş Yılların 

Kıssası) isimli ilk Rus yıllıklarının verdiği 

-------------------------------------------------------- 
8 Drujina, knezin maiyetindeki kişiler olup bunlardan 
kıdemli olanlar yönetimde kneze danışmanlık etmek-
teydi. Diğerleri ise knezin daimi askeri birliğini oluş-

turmaktaydı. Bkz.: “Drujina”, Bolşaya Sovetskaya 
Entsiklopediya, 1952: 242. 
9 Boyarlar, yüksek sınıfı temsil eden büyük arazi sa-

hibi aristokratlardı. Bkz.: Kurat, 2010: 44. 

bilgiler ışığında namestniklik kurumunun 

tarihi kökeni 9. yüzyılda devletin diğer 

merkezlerine yönetici olarak atanan po-

sadniklere dayandırılmaktadır. Buna göre 

söz konusu uygulama, 882’de Knez Oleg ve 

onun haleflerinin fethettikleri topraklara 

drujinanın8 kıdemli üyeleri olan mujları 

(boyar9) “yerleştirmeye” (posadit) başla-

malarıyla ortaya çıktı.10 Knez Oleg döne-

minde (880-912) muj, Knez Yaropolk döne-

minde (972-978) posadnik olarak anılan bu 

yerel idari amirlerin yerini 1148’den itiba-

ren namestnikler almaya başladı.11 Na-

mestniklik kurumu, bu suretle Rus devlet 

teşkilatı tarihinde yerel idare biçimi olarak 

ortaya çıktı.12 Namestnik kavramı etimolo-

jik açıdan “yerine” anlamındaki “vmesto” 

kelimesinden türemişti ve “yönetimi Bü-

yük Knez yerine gerçekleştiren” manasına 

gelmekteydi.13 Namestnikler, bu haliyle 

atandıkları şehir ya da bölgede Büyük 

Knez’in temsilcisi statüsüyle idareyi üst-

lendi.  

İlk başlarda namestniklerin sorumluluk-

ları ve faaliyetleri görevlendirildikleri böl-

gede knez yararına vergi ve haraç toplaya-

rak gelir elde etmekle sınırlı tutulduğun-

dan sadece mali nitelik taşıdı. Fakat za-

manla namestnikler; yönettikleri şehri ve 

bölgeyi birlik komutanı olarak göçebelerin, 

düşman knezlerin ve komşu ülkelerin sal-

dırılarından korumak, komşu knez ve ülke-

lerle ilişkileri yürütmek, huzuru ve asayişi 

sağlamak, hırsızlar ve yağmacılarla müca-

dele etmek, merkezden gelen emirleri uy-

gulamakla görevlendirildiler.14 Bu şekilde 

namestniklerin sorumlulukları mali konu-

lar dışında askeri, siyasi ve güvenlik alan-

larını da kapsadı. Bunun dışında tuinler 

(yargıç), hakimler, dovodçikler (mahke-

meye çağıran kişi, raportör) ve pravetçik-

lerden (mahkeme kararlarını uygulayan 

görevliler) oluşan küçük bir idari kadroya 

sahip olan namestnikler ayrıca suçluları 

10 Yeroşkin, 2010: 22. 
11 Andreyevskiy, 1864: 5. 
12 Andreyevskiy, 1864: 5; Gaciyeva, 2010: 22. 
13 Yeroşkin, 2010: 30. 
14 Andreyevskiy, 1864: 25; Yeroşkin, 2010: 22. 
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yakalama ve yargılama işlerinden de so-

rumlu tutuldular.15 Cinayet, soygun vb. 

suçların yargılanmasını halka bırakmakla 

birlikte bu davalardan sadece mali gelir 

elde etmekteydiler. İdam kararı ise knezin 

yetkisindeydi ya da bu konuda namestnik-

lerini yetkilendirmekteydi.16  

Merkezin mali kaynak sağlayıcısı konu-

mundaki namestnikler, topladıkları vergi 

ve harçlardan elde edilen gelirin bir kıs-

mını kneze göndermekte, geri kalan kıs-

mını ise kendisine ve drujinasına ayırmak-

taydı.17 Namestniklerin merkezden maaş 

almak yerine geçimlerini halktan temin et-

tikleri bu sisteme kormleniye18 denilmek-

teydi. Kormleniye sisteminde namestnik-

ler, yönettikleri şehri ya da oblastı bir ka-

zanç kapısı olarak görmektelerdi. Onların 

nazarında bu görev, daha evvel gösterdik-

leri çeşitli hizmetler karşılığında knezin 

onlara kazanç sağlaması için vermek zo-

runda olduğu hukuki bir haktı. Bir başka 

değişle bir mükâfat şekliydi.19  

Namestniklerin halktan elde edecekleri ge-

lir miktarı kısmen knez tarafından belirle-

nirken kısmen de halkı ezme pahasına on-

ların inisiyatifine bırakılmaktaydı. Bu sis-

temde halkı ağır mükellefiyetler karşısında 

koruyan bir mekanizma yoktu. Namestnik-

lerin atanmasında da görevlendirildikleri 

bölgede yaşayan halka getirecekleri yarar 

değil, onların bölge halkından elde edecek-

leri kazanç göz önünde bulundurulmak-

taydı.20 Namestniklerin yerel halktan mal 

olarak topladıkları korm21 miktarı 15. yüz-

yılın son çeyreğine kadar belirsizliğini ko-

rudu. 

Rus knezliklerini hâkimiyeti altına alan ve 

1480 yılında Moskova Büyük Knezliği’ni 

Altın Orda Hanlığı’ndan bağımsız hale ge-

tirerek egemen bir devlete dönüştüren III. 

-------------------------------------------------------- 
15 Yeroşkin, 2010: 22; Vernadsky, 2007: 426-427. 
16 Andreyevskiy, 1864: 24-25. 
17 Gaciyeva, 2010: 23; Yeroşkin, 2010: 22. 
18 Kormleniye, beslenme anlamına gelmekte olup er-
zak, besin manasındaki korm kökünden türemiştir. 

Halkın ürettiği ürün üzerinden alınan ayni vergiye 
karşılık gelmektedir. Bu sistemin kökenleri Kiev dö-
nemine (862-1240) kadar dayanmaktadır. Moğol-

İvan, buna mukabil devlet idaresinde mer-

keziyetçi düzenlemelere gitti. Bu düzenle-

meler çerçevesinde yerel yönetim sistemi 

önemli yere sahip oldu. Nitekim devletin 

taşra idaresi hala daha namestnikler gibi 

12. yüzyıl knezlikler döneminden kalma 

yönetim organlarınca gerçekleştirilmek-

teydi.  

III. İvan tarafından namestniklere yönelik 

ilk düzenleme 1488 yılında yayınlanan 23 

maddelik Belozero Nizamnamesi çerçeve-

sinde gerçekleştirildi. Bu nizamnameyle 

namestniklik kurumu kurallara bağlandı. 

Nizamnamede namestniğin görev süresi, 

hizmetindeki memurların sayısı ve na-

mestnik dahil tüm memurların sorumluluk 

ve faaliyetler alanları belirlendi. Ayrıca na-

mestniklerin iç-dış ticaret, nikâh, yargı, 

gümrük vb. konularda sağladıkları hizmet-

ler karşılığında ve bayramlar gibi özel gün-

lerde halktan aldıkları vergi ve korm mik-

tarları da netleştirildi.22 Bu şekilde na-

mestniklerin yetkilerinin kısıtlanması ve 

devlet yönetiminin merkezileştirilmesi 

amaçlandı.23  

Bu dönemde tüm yerel yönetimler için 

münferit nizamnameler hazırlanmaktaydı. 

Nizamnameler içerik olarak tek tip olsalar 

da ayrıntılar bakımından birbirleriyle 

önemli ölçüde farklılıklar içermekteydi. 

Belozero Nizamnamesi de bunlardan bi-

riydi. Dolayısıyla bu nizamnamede belirle-

nen kurallar sadece Belozero namestniğini 

ilgilendirmekteydi. Her bölge için ayrı kul-

ların uygulanması devletin yerel yönetim-

ler konusunda zorluklar yaşamasına neden 

olmaktaydı. 15. yüzyıl sonunda tüm Kuzey 

Rus bölgelerini Moskova etrafında topla-

yan III. İvan, yerel kanunları tek bir çatı al-

tında birleştirmeye karar verdi. Bu doğrul-

tuda Belozero Nizamnamesi dâhil yerel yö-

netim nizamnameleri temel alınarak kâtip 

Türk hâkimiyeti döneminde (1240-1480) ise yaygın-
laşmıştır. Bkz.: Vernadsky, 2007: 427.  
19 Yeroşkin, 2010: 30; Andreyevskiy, 1864: 11; Hos-
king, 2011: 104-105, 137-138. 
20 Andreyevskiy, 1864: 13. 
21 Besin, erzak anlamlarına gelmektedir. 
22 M.F. Vladimirskiy-Budanov, 1887: 73-81; Yeroşkin, 
2010: 45-46; Vernadsky, 2007: 427. 
23 Yeroşkin, 2010: 46. 
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Vladimir Gusev tarafından 1497 yılında Ka-

nun Külliyatı hazırlandı. Külliyatın 20, 37-

45, 65. maddeleri doğrudan namestnikleri 

konu edindi. Bu kapsamda Belozero Nizam-

namesi’ndeki kurallar da artık genel yasa 

haline geldi. Böylece yerel yönetimler ilk 

kez kanuni olarak sistemleştirilmeye çalı-

şıldı.24 1497 Kanun Külliyatı, bu haliyle 

devlet genelinde yerel yönetimlerin mer-

kezileştirilmesine yönelik atılan ilk önemli 

adım oldu.  

2. Namestnikliğin kaldırılması ve diplo-

matik unvana dönüşmesi 

1547 yılında Çarlık tacını giyerek Moskova 

Devleti’nin başına geçen IV. İvan döne-

minde ülke sınırları çevredeki gayri Rus si-

yasi teşekkülleri de içine alacak şekilde ge-

nişledi. Gerek bu durum gerekse IV. İvan’ın 

kişisel özellikleri nedeniyle bu dönemde 

devlet yönetiminin tümüyle merkezin de-

netimi altına alması gereksinimi güçlendi. 

Buna bağlı olarak merkezi ve yerel yöneti-

min merkezileşmesi yönünde atılan en 

önemli adımların başında knezlikler döne-

mine ait yönetim organlarının tasfiyesi 

oldu.25 Bu kapsamda daha önce Belozero 

Nizamnamesi ile yetkileri kısıtlanan na-

mestniklik müessesesi, halk ve namestnik-

lerin söz konusu sistemden duydukları 

hoşnutsuzluklar ve hazineye kaynak temi-

ninde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösteri-

lerek 15 (25) Ağustos 1555’te IV. İvan tara-

fından kaldırıldı.26 Yüksek yerel idarede 

namestniklerin yerini voyvodalar aldı.27 

-------------------------------------------------------- 
24 Yeroşkin, 2010: 46; Vladimirskiy-Budanov, 1887: 
82-107, 222. 
25 Yeroşkin, 2010: 24, 31-50. 
26 Andreyevskiy, 1864: 34.  
27 Andreyevskiy, 1864: 36. 
28 Gaciyeva, 2010: 23. 
29 Talina, 2012: 86. 
30 Şehir isimleri üzerinden yapılan namestnik unvan-
larının sayısı ve sırası yıllara farklılıklar gösterdi. Ör-
neğin 1665’te yirmi bir namestnik unvanı kullanılır-

ken, XVIII. yüzyıl başında bu sayı neredeyse yetmişe 
ulaştı. Vladimir ve Novgorod namestniği unvanları da 
3. ve 4.dereceye düşerken ilk 2 sırayı Moskova ve Kiev 

namestniği unvanları aldı. Bkz.:  Talina, 2012: 32, 35-
36. 
31 Çar Aleksey Mihayloviç döneminde 1665 yılında na-

iplik unvanları derecelerine göre yukarıdan aşağıya 

1555 yılından sonra namestniklik anlayışı 

Rus devlet terminolojisinden kaybolmadı 

ve bir unvan olarak 18. yüzyıl başlarına ka-

dar diplomatik ilişkilerde kullanıldı.28 Dip-

lomaside namestnik unvanının kullanımı 

zamanla sistemleşti ve kendisine özgü ku-

rallara ve yasal dayanaklara sahip oldu.29 

Buna göre namestnik unvanları belli şehir 

adlarıyla derecelendirildi ve kişilerin say-

gınlığına uygun şekilde dağıtıldı. Örneğin 

1665 yılında namestnik unvanları top-

lamda 21 şehir üzerinden sınıflandırıldı.30 

Bu göre Vladimir ve Novgorod şehirlerinin 

isimleri söz konusu sınıflandırmada birinci 

dereceden namestnik unvanlarıydı.31  

“Vladimir Namestniği” ve “Novgorod Na-

mestniği” unvanları, istisnaları olmakla 

birlikte sadece Çar’a yakın veya devletin iç 

ve dış politikasında önemli role ve konuma 

sahip sayılı kişilere verilmekteydi.32 Geri 

kalan namestnik unvanları ise büyük şehir-

lere ve sınır şehirlerine görevlendirilen 

veya yabancı devlet temsilcileriyle yazış-

malar yürüten voyvodalara ve elçilere 

tevdi edilmekteydi.33 Fakat söz konusu na-

mestnik unvanları kişiye fazladan her-

hangi bir yetki ve ayrıcalık sağlamamakta, 

sadece fahri bir anlam taşımaktaydı.34  

Bu sistemde dikkat çeken bir diğer unsur 

da voyvodaların yerel idare amiri olarak 

atandıkları şehir ile kendilerine verilen na-

mestnik unvanındaki şehir isimlerinin 

çoğu zaman birbirinden farklı olmasıydı.35 

Bunun sebebi voyvodaların 1555 öncesi ye-

rel yönetim sisteminde geniş yetkilere sa-

şöyle sıralanmaktaydı: 1) Vladimir, 2) Novgorod, 3) 
Kazan, 4) Astrahan, 4) Pskov, 5) Smolensk, 6) Tver, 

7) Velikoperm, 8) Vyatsk, 9) Nijegorod, 10) Ryazan, 
11) Rostov, 12) Yaroslav, 13) Suzdal, 14) Volgodsk, 15) 
Kostroma, 16) Beloozero, 17) Novotorjsk, 18) Kolo-

mensk, 19) Bryansk, 20) Riga. Bkz.: Talina, 2012: 32. 
32 Talina, 2012: 88. 
33 Talina, 2012: 23-24, 32. 
34 Gaciyeva, 2010: 23. 
35 Örneğin; Novgorod Voyvodalarına 5. Derecedeki 

Pskov ile 19. derecedeki Kostrom arası namestnik un-
vanları, Pskov Voyvodalarına 9. derecedeki Vyatka ile 
25. derecedeki Kolomensk arası namestnik unvanları, 

Kiev Voyvodalarına 7. derecedeki Tver ile 14. derece-
deki Ryazan arası namestnik unvanlarından biri ve-
rilmekteydi. Bkz.: Talina, 2012: 43-46. 
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hip namestniklerle özdeşleşmesini önle-

mekti.36 Bu uygulama aynı gerekçeyle I. 

Pyotr37 döneminde de devam etti.38 

3. I. Pyotr’ın yerel yönetim reformu ve 

namestniklik 

I. Pyotr, iktidara geldiğinde devlet teşkila-

tına yönelik reform çalışmaları kapsa-

mında yerel idareyi yeniden düzenledi. 166 

uyezd39ve volosta40bölünmüş durumda 

olan ülke, I. Pyotr tarafından 18 (29)  Ara-

lık 1708’de yayınlanan kararnameyle sekiz 

guberniya41 (vilayet) şeklinde taksim 

edildi.42 9 (20) Ocak 1710’da yayınlanan bir 

başka kararnameyle söz konusu 8 guber-

niya kuruldu.43 Böylece imparatorluk yerel 

idare sisteminde fiilen guberniyalar dö-

nemi başladı.44 Yeni taksimat düzeninde 

guberniyalar, idari olarak provintsiya45 ve 

uyezdlere bölündü. Provintsiyalar ya bir-

kaç uyezd ve küçük şehrin bağlı olduğu bü-

yük bir şehirden ya da tek uyezde sahip bir 

şehirden oluşturuldu. Bu tarihlerden itiba-

ren yüksek yerel idarenin başındaki voyvo-

daların yerini artık gubernator46 olarak ad-

landırılan yerel yönetim amirleri aldı.47 

-------------------------------------------------------- 
36 Talina, 2012: 44. 
37 Petro. 
38 Örneğin 1712’de Kiev Gubernatoru’na idari olarak 

hiçbir hiyerarşik bağının olmadığı  “Smolensk Na-
mestniği” unvanını verilmişti. Yine 1713 yılında Ka-
zan Gubernatoru aynı zamanda Kazan Guberni-

yası’nın bir provintsiyası olan Nijegorod’un na-
mestniği sıfatını taşımaktaydı. Bkz.: Blinov, 1905: 47.  
39 Ruslarda 13. yüzyıldan itibaren temel yerel idari bi-

rimler olarak ortaya çıkmıştır. Volost denilen alt idari 
birimlere ayrılmaktaydı. İlk başlarda namestnikler 
tarafından idare olunan uyezdler, namestnikliklerin 

kaldırılmasının ardından voyvodaların idaresine ve-
rildi. 18. Yüzyıldan itibaren guberniyaların alt idari 
birimlerine dönüştürüldü. Bkz.: “Uyezd”, Bolşoy Ent-

siklopediçeskiy Slovar, 1993: 1378. Uyezd kavramını 
Türkçeye “kaza” olarak çevirmek mümkündür.  
40 Eski Ruslarda idari birim olarak ortaya çıkan vo-

lostlar, 14. Yüzyıldan itibaren uyezdlerin alt idari bi-
rimleri haline geldi. “Volost”, Bolşoy Entsiklopediçes-

kiy Slovar, 1993: 241. Volost kavramını Türkçeye “na-
hiye” olarak çevirmek mümkündür.  
41 Guberniya, Rusçaya I. Petro döneminde Batı Av-

rupa’dan geçmiş Latince kökenli bir kelime olup Türk-
çeye vilayet şeklinde tercümesi mümkündür. I. 
Petro’dan itibaren Rus devlet teşkilat tarihinde temel 

yerel yönetim birimleri bu ismi almıştır.  Bkz.: Baska-
kov, i dr. 2006: 164; Boçkarev, 1940: 295, 297; “Gu-
berniya”, “Gubernator”, Bolşoy Entsiklopediçeskiy 

Slovar, 1993: 347.  

I. Pyotr döneminde Rus Devlet teşkilatı li-

teratürüne giren Avrupa kökenli guberniya 

ve gubernator terimlerinin ilk telaffuz edi-

lişi 1708-1710 kararnamelerinden önceye 

rastlamaktadır. “Guberniya” ifadesi ilk kez 

25 Ekim (5 Kasım) 1701 tarihli İmparator 

kararnamesinde zikredildi.48 16 (27) Nisan 

1702’de dini özgürlük vaadiyle yabancıları 

Rusya’ya yerleşmeye teşvik etmeye yönelik 

kararnamede ise ilk kez “gubernator” ifa-

desi kullanıldı.49 Bu terimlerin Rus litera-

türüne girişi, Pyotr’ın İsveç kentlerini ele 

geçirdikten sonra buralardaki yerel idare 

kurumlarıyla tanışması ve bunları örnek 

alması neticesinde oldu. Fakat bu terimler 

Ruslara yabancıydı. Bu sebeple olsa gerek 

16 (27) Nisan 1702 tarihli manifestoda gu-

bernator ile namestnik terimleri “…sınır 

gubernatoruna veya namestniğine…” ve 

“Sınırdaki ve Kiev’den Smolensk ve 

Pskov’a giden yoldaki tüm namestnikleri-

mize, gubernatorlarımıza, komutanları-

mıza…” ifadelerinde olduğu gibi birbirini 

42 Tarhov, 2005, 65; PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 4, No 
2218, 18.12.1708, 436-438.  
43 1708 ve 1710 kararnameleri çerçevesinde kurulan 

sekiz guberniya şunlardır: Moskova, İngermanland 
(1710’dan itibaren Petersburg), Kiev, Smolensk, Ar-
hangelsk, Kazan, Azak, Sibir ve Tobol. 1713’te Riga 

Guberniyası kuruldu. Smolensk Guberniyası lağve-
dildi ve toprakları Riga ile Moskova guberniyaları 
arasında pay edildi. 1714’te Kazan Guberniyası top-

raklarının bir kısmıyla Nijegorod, 1717’de Astrahan 
guberniyaları kuruldu. 1714’te mevcut guberniya sa-
yısı 9 oldu. 1727’de ise bu sayı 250 uezdden oluşan 14 

guberniyaya ulaştı. Bkz.: Tarhov, 2005: 65-66; İnsti-
tut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 2003: 
17, 19. 
44 Korf, 1901: 131. 
45 Provintsiya, Latince kökenli bir kelime olup, 
1719’dan itibaren Çarlık Rusya’sında guberniyaların 

alt idari birimi olarak devlet teşkilat literatürüne gir-
miştir. Bkz.: “Provintsii”, Bolşoy Entsiklopediçeskiy 

Slovar, 1993: 1065. 
46 Guberniyaların başına merkezden atanan yüksek 
hükümet memurlarına gubernator denilmekteydi. Bu 

kavramı Türkçeye “vali” olarak tercüme etmek müm-
kündür. 
47 Andreyevskiy, 1864: 36-37; Blinov, 1905: 39, 47. 
48 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 4, No 1882, 25.10.1701, 
179-181.  
49 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 4, No 1910, 16.04.1702, 

192-195.  
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karşılar şekilde birlikte kullanıldı.50 Bu iki 

terimin birbirine alternatif değil, eşan-

lamlı şekilde kullanımı Rus toplumu için 

gayet yabancı olan gubernator terimine 

halkta bir karşılığı olan Rusça namestnik 

terimiyle açıklık getirilmeye çalışıldığı iz-

lenimi vermektedir. Bu şekilde 16. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren diplomatik bir 

unvana dönüşen namestnik terimi, I. 

Petro’nun yerel yönetimlere dair başlattığı 

reform kapsamında tekrar en büyük mülki 

idare amiri unvanı olarak devlet taşra teş-

kilatındaki yerini aldı.  

I. Pyotr dönemine ait kanunnamelerde ay-

rıca “genel gubernator” unvanına da rast-

lanmaktadır. Bu unvan, Pyotr tarafından 

İngermanland (Petersburg) ve Azak guber-

niyalarının başına atanan amirlere veril-

mişti. Fakat henüz yetki ve sorumluluk ba-

kımından genel gubernator ile gubernator 

unvanları herhangi bir farklılık arz etme-

mekteydi. Bunlar arasındaki fark sadece 

onursaldı.51 

Gubernatorlar, yönetimi guberniya kançı-

laryası aracılığıyla gerçekleştirmekteydi.52 

Temel vazifeleri yerel idare üzerinde dene-

tim kurmak ve vergilerin düzgün ve doğru 

şekilde toplanmasını sağlamaktı. Şehirle-

rin iktisadi işleri, fabrikalar, tuz ve şarap 

ticareti başta olmak üzere yerel mali idare 

de onların sorumluluğundaydı.53 Bunların 

dışında gubernatorlar, başında bulunduk-

ları bölgedeki askeri idarenin de amiri ko-

numundaydı. Bu çerçevede komutan statü-

süyle guberniyalardaki tüm garnizonlar 

onların emrindeydi. Kendilerine bağlı bir-

liklere komutan atamaları onlar tarafından 

yapılmaktaydı. Askeri birliklerin konuşlan-

dırılması ve sorumlu olduğu bölgeye gelen 

birliklerin ihtiyaçlarını karşılama gibi yü-

kümlülüklere sahipti. Mali ve askeri idare 

dışında halkın yaşam koşullarının iyileşti-

rilmesi, sağlık hizmetlerinin sağlanması, 

-------------------------------------------------------- 
50 Bkz.: PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 4, No 1910, 
16.04.1702, 193. 
51 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 18, 42-43. 
52 Korf, 1901: 131-132. 
53 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 18-19; Korf, 1901: 132-133. 

ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi gibi konu-

lar yine onların görevleri arasındaydı. Gu-

bernatorların yargıdaki etkinlikleri de ol-

dukça fazlaydı. Mahkemeleri ve mahkeme 

kararlarının yerine getirilmesini denetle-

mektelerdi. Suçu engellemek için tedbirler 

almakla mükelleflerdi.54 Bu haliyle guber-

natorlar; idari, mali, adli, asayiş ve birlik-

lerin komutanlığı gibi işlevlerle donatıl-

mıştı.55  

Merkezi idari teşkilatta da reformlar yapan 

Pyotr, kollegya olarak adlandırılan bakan-

lıklar kurdu. Devlete dair tüm işlerin çö-

zümü kollegyaların yetki alanına verildi. 

Dolayısıyla yerel idareye dair gubernator-

ların yetkisindeki birçok iş ilgi alanına 

göre bu yeni merkezi kurumların yetki ve 

sorumluluğuna devredildi. Buna bağlı ola-

rak gubernatorlar ve voyvodalar, yönetime 

dair her bir meselede ilgili kollegyanın em-

rine girdi.56 Bu suretle yetkileri sınırlandı-

rılan gubernatorların temel vazifesi, yerel 

idari kurumların faaliyetlerini ve kollegya 

emirlerinin bölgede uygulanışını denetle-

mek oldu.57 

I. Pyotr döneminde yapılan reformlar neti-

cesinde Senato, gubernatorlar üzerinde 

yüksek siyasi denetim mercii haline geldi. 

Bu denetim, senatör revizyonları ile ger-

çekleştirilmekteydi. Denetim dışında Se-

nato; gubernatorları atama, cezalandırma, 

yerlerini değiştirme ve onlara direktif 

verme yetkilerine sahipti. Daha sonraları 

Pyotr, gubernatorlar üzerindeki tüm yet-

kiyi kollegyalara devretti. Fakat guberna-

torları denetleme yetkisi yine Senato’da 

kaldı. Bununla birlikte savaş, barış ve as-

keri müdahaleler hakkında karar mercii 

kollegyalar değil, Senato kabul edildi. Ba-

kanlar ile gubernatorlar arasında çıkan an-

laşmazlıkları çözme yetkisi de Senato’da 

idi. Diğer taraftan bu dönemde kurulan ge-

rek merkezi gerekse yerel idari kurumların 

54 Korf, 1901: 133. 
55 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 19. 
56 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 88. 
57 Korf, 1901: 134. 
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yetki ve sorumluluk alanları net bir şekilde 

ortaya konulamadı.58  

Pyotr’ın ölümü ardından onun kurduğu pek 

çok kurum kapatılırken gubernatorların 

idare ve yargıdaki yetki ve sorumlulukları 

genişletildi.59 Buna paralel şekilde şehir 

belediyeleri özerkliğini kaybederek guber-

natorların emrine verildi. II. Pyotr60 döne-

minde (1727-1730) ise yerelde tüm mali, 

idari ve adli yetkiler gubernatorların 

elinde toplandı. Diğer taraftan yetkilerinin 

çoğu elinden alınan Senato’nun eski anla-

mını yitirmesi neticesinde gubernatorlar 

üzerindeki denetim de zayıfladı. Guberna-

torların denetlenmesi görevi kollegyalara 

verildi. Bunlar arasında özellikle mali iş-

lerden sorumlu Kamer-Kollegya, guberna-

torların denetiminde ön plana çıkan kurum 

oldu. Bu şekilde denetim işlevi guberniya-

ların gelir-giderlerinin kontrolü şeklinde 

maliye ile sınırlı kaldı.61 

İmparatoriçe Anna İvanovna62 döneminde 

(1730-1740) gubernatorların yerel idare 

üzerindeki yetkileri tamamen genişledi. 

Sorumlu oldukları bölgenin “efendisi” ha-

line gelen gubernatorlar, yereldeki bütün 

işleri çözme, tüm yerel hükümet organla-

rına memur atama, hatta kendilerine bağlı 

alt idari birimlere voyvodalar tayin etme 

gibi yetkilere sahip oldular. Gubernator 

yetkilerinin bu derece genişlemesine kar-

şın onların üzerindeki kollegya kontrolü-

nün oldukça zayıf kalması, taşralarda gö-

revi kötüye kullanma vakalarının artma-

sına neden oldu. Gubernatorlar, bir nevi I. 

Pyotr öncesi yerel yönetimlerin başındaki 

-------------------------------------------------------- 
58 Korf, 1901: 134, 135. 
59 Pyotr’ın ölümü ardından tahta çıkan eşi I. Yekate-
rina döneminde gubernatorlara mahkeme yetki ve gö-
revleri verildi. 
60 I. Pyotr’ın torunu Pyotr Alekseyeviç.  
61 Korf, 1901: 136. 
62 Anna İvanovna, Pyotr’ın kardeşi V. İvan’ın Pras-
kovya’dan doğan kızıdır. 
63 I. Pyotr’ın kızı Yelizaveta Petrovna. 
64 Korf, 1901: 137. 
65 II. Yekaterina, aslen bir Alman prensesiydi ve ismi 
Sophia Augusta idi. 1745’te veliaht III. Pyotr ile evlen-

dirilmesi vesilesiyle Ortodoksluğa geçirildi ve kendi-
sine Yekaterina Alekseyevna ismi verildi. 1761’de 
tahta geçen III. Pyotr’ın Alman hayranlığı ve Rusları 

kontrolsüz voyvodalara dönüştüler. Bu du-

rum I. Yelizaveta63 dönemine (1741-1762) 

kadar devam etti. I. Yelizaveta’nın Se-

nato’ya eski yetkilerini vermesiyle guber-

natorların konumu zayıfladı ve yetkileri kı-

sıtlandı. Bu kapsamda voyvodaları atama 

yetkisi tekrar Senato’ya geçti. Böylece 

Pyotr sonrası bozulan yerel yönetim sis-

temi Yelizaveta tarafından yeniden düzene 

konulmaya çalışıldı.64 

4. II. Yekaterina dönemi yerel yönetim 

reformu ve namestniklik 

I. Pyotr’ın reformlarını örnek alan İmpara-

toriçe II. Yekaterina65 döneminde (1762-

1796) yerel yönetimlere dair ciddi düzenle-

meler gerçekleştirildi. İmparatoriçe, ilk 

olarak 1764’te gubernatorlar üzerindeki 

kollegya denetimini kaldırdı.66 Yekaterina 

tahta geçtiğinde ülke genelinde 16 guber-

niya vardı. 1764-1766 yılları arasında gu-

berniya sayısı 20’ye çıkartıldı. 1772’de il-

hak edilen Polonya toprakları üzerinde ay-

rıca iki guberniya daha kuruldu. 1775’e ge-

lindiğinde imparatorluk toprakları top-

lamda 23 guberniya, 65 provintsiya ve 276 

uyezde bölünmüş vaziyetteydi.67 İhtiyaç 

doğrultusunda ülke genelindeki idari bi-

rimlerin sayısı peyderpey arttırılmaya de-

vam ederken imparatorluk idari taksimat 

düzeni ve taşra yönetim sistemine dair re-

form çalışmaları devam ettirildi.  

II. Yekaterina’nın gerçekleştireceği re-

form; yerel yönetimlerde denetim soru-

nunu, kanun ve mevzuat eksikliklerini ve 

provintsiyaların yapısal bozukluklarını gi-

hor gören tavrının aksine, aslen Alman olan Yekate-

rina’nın kısa zamanda Rusçayı öğrenmesi ve gerçek 
bir Rus prenses karakterine bürünmesi devlet erkânı-
nın gönlünü kazanmasını sağladı. Nitekim tahta geçi-

şinden bir yıl sonra, 28-29 Haziran (9-10 Temmuz) 
1762’de III. Pyotr tahtan indirilip öldürüldü ve yerine 

Yekaterina imparatoriçe ilan edildi. 1725-1727 yılları 
arası hüküm süren I. Pyotr’ın eşi ile adaş olması sebe-
biyle kendisine “ikinci” sıfatı verildi. Bkz.: Kurat, 

2010: 281-296. 
66 Korf, 1901: 137. 
67 Tarhov, 2005: 66. Bu veriler A.S. Korf’un eserinde 

farklılık göstermektedir. Korf’un verdiği bilgiye göre 
1764’te toplam guberniya sayısı 10’dan 15’e çıkarıl-
mıştı. Bu 15 guberniya ise 44 provintsiya ve 178 

uyezdden oluşmaktaydı. Bkz.:  Korf, 1901: 138 
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dermeliydi. Bunlara ilaveten guberniyala-

rın genişliği de önemli bir sorun teşkil et-

mekteydi. Nitekim genişlemeye devam 

eden imparatorluk toprakları çok az sayıda 

guberniyaya taksim edilmiş vaziyetteydi. 

Buna bağlı olarak söz konusu guberniyalar 

oldukça büyük alanları kapsamaktaydı. Bu 

durum ise yerel yönetimleri zor duruma 

düşürmekteydi. Dolayısıyla idari taksimat 

yapısının da yeniden düzenlenmesi gerek-

mekteydi. Yekaterina’nın yerel yönetim re-

formunda ayrıca gerekli gördüğü üç husus 

vardı. Bunlardan biri yönetimin kanuni 

hale getirilmesiydi. Diğerleri ise Pyotr’ın 

da arzu ettiği gibi idare, yargı ve denetimin 

birbirinden ayrılmasıydı.68  

Zamanla yargı organına dönüşen Se-

nato’nun bu dönemde yerel yönetimler 

üzerindeki denetimi de zayıflamıştı. Bu du-

rum, Senato’nun yerine yerelde denetimi 

gerçekleştirecek başka bir kuruma ihtiyaç 

doğurdu. Buna istinaden yerelde guberna-

torların üstünde bir yüksek makamının ih-

dasına karar verildi. Guberniyaların ba-

şında bulunacak bu yüksek dereceli memur 

sadece denetimden sorumlu olacaktı. On-

lara bağlı gubernatorlar da yönetimi üstle-

neceklerdi. Bu suretle idare ve denetim 

birbirinden ayrılacaktı.69 

Bahsi geçen ihtiyaçlar temelinde hazırla-

nan reform tasarısı II. Yekaterina tarafın-

dan onaylandı ve 7 (18) Kasım 1775’te “Bü-

tün Rusya İmparatorluğu Guberniyalarının 

Yönetimi için Yasalar”70 başlığıyla yayın-

-------------------------------------------------------- 
68 Korf, 1901: 138. 
69 Korf, 1901: 138. 
70 Bundan sonra “1775 Guberniyalar Yasası” ve cümle 

akışına göre “1775 Yasası” kısaltmaları kullanılacak-
tır. 
71 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No 14392, 07.11.1775, 

231-233. 
72 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No 14392, 07.11.1775. 
73 Kanunlarda özellikle guberniya ile namestniklik 
(namestniçestvo) kavramlarının birlikte ya da birbiri-
nin yerine kullanmış olması, çağdaş araştırmacılarda 

kavram karmaşası yaratmaktadır. Bu sorunla ilgili 
olarak bkz.: L.F. Pisarkova, 2007: 403-405. 
74 I. Nikolay dönemine kadar namestnik ve genel gu-

bernator kavramları kanunlar, resmi yazışmalar ve o 
dönemlere ait telif eserlerde kavramsal ve işlevsel 
olarak birbirini karşılayacak şekilde kullanılmıştır. 

Buna en önemli örneklerden birini, 24 Temmuz 1783 

landı. Yasaya göre imparatorluk toprakla-

rının 300-400 bin nüfuslu guberniyalara, 

guberniyaların da aynı prensiple ortalama 

20-30 bin nüfuslu uyezdlere bölünmesi ön-

görüldü.71 Yasada, başında yönetici olarak 

gubernatorların bulunduğu guberniyalar 

aynı zamanda “namestniklik” (namestni-

çestvo), onların denetimi için atanacak 

yüksek memurlar ise “genel gubernator” 

veya “namestnik” olarak adlandırıldı. Böy-

lece I. Pyotr’dan sonra devlet teşkilatında 

yerel idare amiri ve birimi olarak namest-

nik ve namestniklik kavramlarına tekrar 

yer verildi.72  

1775 Yasası’nda namestnik ve namestnik-

lik kavramlarının kullanım şekli 1702 Ma-

nifestosu’ndaki ile benzerlik gösterdi. Öyle 

ki 1775 Yasası’nda geçen “guberniya veya 

namestniklik”73 ve “namestnik veya genel 

gubernator” ifadeleriyle namestniklik ile 

guberniya, namestnik ile genel gubernator 

kavramları birbirine karşılık gelecek şe-

kilde kullanıldı. Bununla birlikte idari bi-

rim olarak namestniklik (namestniçestvo) 

ifadesinin yanında her seferinde “guber-

niya” ifadesi, namestnik ve genel guberna-

tor adının yanında ise çoğu yerde parantez 

içinde “başkomutan” unvanı verildi.74 Do-

layısıyla II. Yekaterina’nın ortaya koyduğu 

yerel yönetim sisteminde guberniya ifadesi 

namestniklik ifadesiyle, yerel idarenin baş 

amiri konumundaki genel gubernator un-

vanı ise namestnik unvanıyla eşanlamda 

kullanıldı.75  

tarihinde Gürcü Çarı II. Erekle ile imzalanan Georgi-
yevsk Antlaşması ve ardından bu konu hakkında II. 
Yekaterina ile Knez Grigoriy Aleksandroviç Potemkin 

arasında geçen yazışma oluşturmaktadır. Nitekim 
G.A. Potemkin’in unvanı söz konusu antlaşma met-
ninde “namestnik” olarak zikredilirken, 

23.08.1783’te bu anlaşma hakkında imparatoriçenin 
ona yazdığı teşekkür mektubunda unvanı “genel gu-

bernator” olarak belirtilmektedir. Bkz.: PSZRİ, Sobra-
niye 1, Tom 21, No 15835, 29.09.1783, 1014; Ros-
siyskiy Gosudarstvennıy Voyenno-İstoriçeskiy Arhiv 

(RGVİA), F. 52, Op. 2, D. 29, L. 23a-b. 
75 Bu çalışmanın I. Nikolay dönemine kadarki kıs-
mında yazı akışının bozulmaması için “namestnik” ve 

“genel gubernator”, “namestniklik” ve “guberniya” 
kelimeleri birlikte kullanılmayacaktır. Bunun yerine 
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II. Yekaterina, ilk başta her guberniyanın 

başına yönetim için gubernator, denetim 

için ise onun üzerine namestnik (genel gu-

bernator) atamayı planlamıştı. Dolayısıyla 

her guberniya bir namestniklik olarak ta-

sarlanmıştı. Yasada guberniyalara aynı za-

manda namestniklik denmesinin sebebi de 

buydu. Fakat namestnik makamına atana-

cak memur kadrosunun yetersiz olması do-

layısıyla iki ya da daha fazla guberniyanın 

bir namestniğin yönetimi altında birleşti-

rilmesi gerekti. Bu haliyle 1775 Guberniya-

lar Yasası, 13 (24) Haziran 1781 tarihli ka-

rarnameyle uygulamaya konuldu.76 Yasa-

nın uygulamada kaldığı süre zarfında oluş-

turulan 50 guberniya 20 namestniklik al-

tında birleştirildi.77 Böylece İmparatorluk 

topraklarının tamamı namestnikliklere bö-

lündü. Bunların sınırları sabit olmadı ve 

her yeni namestnik döneminde değişikliğe 

uğradı.78   

1775 Guberniyalar Yasası’na göre namest-

nikliklerin (genel gubernatorlukların) yö-

netim teşkilatı; Namestnik (Genel Guber-

nator, Başkomutan), Gubernator, Guber-

niya (Namestniklik) İdaresi79, Hazine Ka-

marası, Ceza Mahkemesi Kamarası, Hukuk 

Mahkemesi Kamarası, Yüksek Zemskiy 

Mahkemesi ve diğer alt idari birimlerden 

oluşturuldu.80 Yüksek Zemskiy Mahke-

mesi, her guberniyada (namestniklikte) 

kurulmaktaydı. İdari birimin büyüklüğüne 

göre bazı yerlerde birden fazla da Yüksek 

Zemskiy Mahkemesi kurulabilmekteydi. 

Üyeleri uyezdlerdeki soylular tarafından 

kendi içlerinden seçilmekteydi. Uyezd 

mahkemeleri ve alt zemskiy mahkemeleri 

-------------------------------------------------------- 

“genel gubernator” unvanının karşılığı olan “namest-
nik” kelimesi, “guberniya” ifadesinin karşılığı olan 
“namestniklik” kelimesi kullanılacaktır.   
76 13 (24) Haziran 1781 tarihli kararnameyle 40 gu-
berniyadan 39’u (biri gubernator idaresinde bıra-

kıldı) 19 genel gubernator (namestnik) sorumlulu-
ğuna verildi. Bkz.: PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 22, No 
15171, 13.06.1781.  
77 1775-1785 yılları arası bu ölçütler temelinde ülke 40 
guberniyaya ve iki oblasta bölündü. Onlar da top-
lamda 483 uyezde taksim edildi. 1793-1796 yılları 

arasında ele geçirilen yeni topraklar üzerinde sekiz 
yeni guberniya daha kuruldu. Yasanın uygulamadan 
kaldırıldığı 1796 yılına gelindiğinde imparatorluk 

idari taksimatı toplamda 50 guberniya ve bir oblast-

Yüksek Zemskiy Mahkemesi’ne ona bağ-

lıydı. Bu mahkemelerden istinaf için bütün 

ceza ve hukuk davaları ona gönderilmek-

teydi. Soylular hakkındaki meseleler de bu-

raya gönderilmekteydi. Mahkeme başkanı 

ve diğer alt birim daire başkanları impara-

torluğun yüksek mahkemesi konumundaki 

Senato’nun teklifi ve İmparator onayıyla 

atanmaktaydı.81 

Kollegya departmanları ile eş tutulan na-

mestniklik bünyesindeki kamaralar sadece 

İmparator ile Senato’dan yasa ve karar-

name alıp, sadece onlara rapor sunmak-

taydı. Kamaralar kendileriyle eş statüdeki 

mercilerle ilişki kurma yetkisine sahipti. 

Suçlular hakkında ölüm ya da itibarsızlaş-

tırma cezalarında Yüksek Zemskiy Mahke-

mesi, davayı Ceza Mahkemesi Kamarası’na 

göndermekteydi. Hukuk Mahkemesi Kama-

rası da yine Yüksek Zemskiy Mahke-

mesi’nden gönderilen hukuk davalarının 

istinaf merciiydi. Hazine Kamarası, na-

mestniklikteki devlet veya kamu inşaat iş-

leri, hesap revizyonları, vergi işleri, gelir-

gider ve bütçe hesabı gibi devlet hazinesini 

ilgilendiren meselelerden sorumluydu. 

Uyezd defterdarlıkları guberniyalardaki 

Hazine Kamarası’na bağlıydı. Hazine Ka-

marası, guberniya ve ona bağlı tüm uyezd-

lerin gelir-gider ve bütçe hesapları çıkarıp 

rapor halinde Devlet Hazinesi’ne sunmak-

taydı.82 

Namestnik başkanlığında gubernator ve 

Senato’nun atadığı iki danışmandan oluşan 

Guberniya (Namestniklik) İdaresi, yü-

rütme organı vazifesi görmekteydi. İdare, 

tan oluşmaktaydı. 1775’ten itibaren II. Yekaterina dö-
nemi kurulan guberniyaların çoğu 1920’li yıllara ka-
dar sınırlarını korudu. Bkz.: Tarhov, 2005: 66. 
78 Pisarkova, 2007: 405. 
79 İfadenin orijinali “Namestniçeskoye Pravleniye” 

olup “pravleniye” kelimesi idare, yönetim, yönetim 
kurulu ve müdürlük gibi anlamlara gelmektedir. Ça-
lışmada söz konusu kelime “İdare” şeklinde tercüme 

edilmiştir. 
80 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 
231-232. 
81 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 
234, 243-244. 
82 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 

239-240, 287. 
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kollegyalar83 ile eşit statüye sahipti. Buna 

bağlı olarak sadece İmparator ile Se-

nato’dan yasa ve kararname almakta ve sa-

dece onlara rapor sunmaktaydı. Ayrıca 

kendisi ile eşit statüdeki mercilerle ilişki 

kurma yetkisine de sahipti. Onunla ilgili şi-

kayetler doğrudan Senato’ya iletilmek-

teydi.84 

Gubernatorlar, namestniklerin yokluğunda 

onun yerine genel yasalar çerçevesinde ve-

killik etmekteydi. Sınır işleriyle ilgili konu-

ları namestnikler gibi Dışişleri Kol-

legyası’na bildirmekle yükümlülerdi. Gu-

bernatorların yokluğunda onların görevini 

gubernator vekilleri üstlenmekteydi. Gu-

bernator ve gubernator vekilleri, impara-

tor tarafından atanmaktaydı. Gubernator-

lara yardımcı olması için ayrıca Namest-

niklik İdaresi’ne iki danışman görevlendi-

rilmekteydi. Senato tarafından görevlendi-

rilen bu danışmanlar, gubernatorun direk-

tiflerini yerine getirmekte mükellefti. Da-

nışmanlar, gubernator emirlerinin ka-

nunla çeliştiği kantine vardıklarında bu 

durumu Namestniklik İdaresi’ne yazılı şe-

kilde bildirme hakkında sahiplerdi. Fakat 

gubernator emirlerini iptal yetkileri yoktu 

ve bu emirlere uymak zorundalardı.85 

1775 Yasası ile kurulan bu idari yapının 

başı namestnik (genel gubernator) idi. Na-

mestnikler, gubernator ve gubernator ve-

killeri gibi doğrudan imparator tarafından 

atanmaktaydı. Yasada namestniklerin 

atandıkları bölgeyi imparator adına yönet-

tikleri ve doğrudan ona bağlı oldukları be-

lirtilmişti. Namestnikler, Petersburg’da 

bulundukları vakit oy kullanma hakkıyla 

Senato Genel Meclisi toplantılarına ka-

tılma hakkında sahiplerdi. Bu hak, onları 

bakanlar gibi Senato üyesi yapmaktaydı. 86  

-------------------------------------------------------- 
83 Heyet, kurul anlamlarına gelen kollegyalar döne-
min bakanlıkları konumundaydı. 
84 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 

232, 234, 237-238, 287. 
85 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 
234, 238-239. 
86 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 
231, 234, 237. 
87 Namestnikliklerin (guberniyaların) ve oblastların 

300-400 bin, onlara ait uyezd ve okrugların ise 20-30 

Atanır atanmaz namestniklere tevdi edilen 

iki öncelikli görev vardı. Bunlardan birin-

cisi, sorumluluklarına verilen guberniyala-

rın sınırlarını ve iç taksimatını 1775 yasa-

sında belirtilen nüfus oranlarına göre be-

lirlemekti.87 Bu görevi yerine getirdikten 

sonra namestniklerin ikinci öncelikli gö-

revi, guberniyanın yönetimi için gerekli 

kurumları oluşturup açmaktı. Bu iki görev, 

1780’lere kadar iki ayrı kararname ile na-

mestniklere tebliğ edilmekteydi. 1780’ler-

den itibaren söz konusu görevlerin tebliği 

tek bir kararnamede toplanmaya baş-

landı.88  

Namestnikler genel olarak suiistimalleri, 

ölçüsüz ihtişamı, zalimliği engellemek; 

adil olmayan kararları Senato’ya bildirmek 

şartıyla durdurmak; kıtlık ve iaşe sıkıntı-

sına karşı tedbirler almak; sınır bölgele-

rinde devletin güveliğini korumak gibi yü-

kümlülüklere sahiplerdi.89 Tüm yerel polis 

idaresi ve imparatorun aksi emri olmadığı 

müddetçe namestniklik topraklarında bu-

lunan tüm askeri birlikler namestniklere 

bağlıydı.90 Namestnikler ayrıca sorumlu 

oldukları guberniyalarda yeni yasaların 

uygulanması konusunda söz hakkına sa-

hiplerdi. Öyle ki kendilerine iletilen yeni 

yasalar hakkında ceza mahkemesi, hukuk 

mahkemesi ve hazine kamaraları başkan-

larıyla istişarede bulunup, bu yasaların gu-

berniya için uygun olup olmadığına karar 

vermekteydiler. Bu istişareler neticesinde 

söz konusu yasaların oybirliği ile guber-

niya için uygun bulmaması halinde bu du-

rumu Senato’ya iletmekteydiler. Konuyla 

ilgili nihai karar yetkisi ise imparatora 

aitti.91  

II. Yekaterina’nın idare ile yargıyı birbirin-

den ayırma niyetine istinaden 1775 Guber-

bin nüfusa sahip olması kaidesi kastedilmektedir. Bu 
taksimat prensibinde nüfus oranları esas alınırken, 
bölgelerin etnik yapıları ve ekonomik durumlarına 

dikkat edilmemiştir.  
88 Pisarkova, 2007: 404, 405, 406. 
89 Sobraniye Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899: 307. 
90 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No 14392, 07.11.1775, 
236-237. 
91 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 

238. 
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niyalar Yasası’nda namestniğin “guberni-

yanın efendisi” olduğu, buna karşın “ha-

kim” statüsünde olmadığı özellikle vurgu-

landı. Bu ifadeyle namestniklerin guberni-

yalardaki dava süreçlerine müdahalesini 

önlemek ve dolayısıyla idarenin yargı üze-

rindeki tahakkümünü kırmak amaçlan-

mıştı. Fakat diğer taraftan namestniklere 

Senato’yu bilgilendirmek şartıyla dava sü-

recini hızlandırma ya da ağır ceza davala-

rında kararların yürütülmesini durdurma 

yetkisi verildi.92 Bu durumun yarattığı çe-

lişki, namestniklere yargı işlerine müdahil 

olma imkânı tanıdı.  

1775 Yasası’na göre namestniklerin temel 

vazifesi, günlük yönetim işlerine müdahale 

etmeden kendilerine bağlı guberniyalar-

daki tüm idari-adli teşkilatın ve memurla-

rın faaliyetleri üzerinde genel denetimi 

gerçekleştirmek ve kanunların harfiyen 

uygulanmasını sağlamaktı.93 Bu haliyle na-

mestnik makamı, guberniya teşkilatı üze-

rinde genel denetim organı niteliği taşı-

maktaydı.94 Fakat 1775 Yasası, yürütmeye 

dair namestniğe verdiği görev ve yetkilerle 

bu makamın sadece denetim organı olarak 

kalmasını imkansızlaştırırken onun dene-

tim işlevi hakkında da önemli boşluklar bı-

rakmaktaydı. Nitekim yasada namestnikle-

rin polis, yargı ve hazine üzerindeki dene-

tim türüne95; müdahale yetkisine; denetim 

ile yönetimdeki rolünü ayıran hususlara; 

-------------------------------------------------------- 
92 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 20, No14392, 07.11.1775, 

236-237. 
93 Pisarkova, 2007: 411; Gaciyeva, 2010: 24; Sobraniye 
Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899: 306. 
94 Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv 
(RGİA), F. 1167, Op. 1, D. 141, L. 2a, 3b-5b; Sobraniye 
Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899: 307. 
95 Denetimin türü geçici ya da devamlı, genel ya da 
yerel olabileceği gibi denetim görevi ıslah yetkisiyle 
birlikte de verilebilir. Islah ise işlerin gidişatına, ger-

çekleştiriliş şekline ya da karara yönelik olabilir. 
Bkz.: RGİA, F. 1167, Op. 1, D. 141, L. 58b-59b. 
96 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 104. 
97 RGİA, F. 1167, Op. 1, D. 141, L. 58b-61a. 
98 Pisarkova, 2007: 412. 
99 I. Pavel, II. Yekaterina’nın III. Pyotr’dan olan oğ-
luydu. I. Pavel’in tahta geçişi hakkında bkz.: PSZRİ, 

Sobraniye 1, Tom 24, No 17530, 06.11.1796, 1. 
100 I. Pavel’e karşı mesafeli duruş sergileyen Yekate-
rina, kendisinden sonra onun değil de torunu Alek-

sandr’ı tahta geçmesini arzu etmişse de bunu gerçek-

yönetime ne derece dâhil olabileceğine 

açıklık getirilmemişti.96  

Genel olarak 1775 Yasası, namestniklerin 

görev ve yetkileri konusunda çok sayıda 

belirsizlikle doluydu. Mihail Mihayloviç 

Speranskiy’e göre bu durum, II. Yekaterina 

dönemi namestniklerinin kimi yerde dene-

timden ziyade doğrudan guberniya yöneti-

mini üstlenmelerine, kimi yerde ise eylem-

siz kalmalarına yol açmıştı.97 Namestnikle-

rin görev ve yetkilerinin netleştirileme-

mesi, onlar üzerinde denetim yetkisine sa-

hip olan Senato ve Genel Savcı’nın bu vazi-

felerini yerine getirmesine de mani ol-

muştu.98  

II. Yekaterina’nın ölümünün ardından 6 

(17) Kasım 1796’da tahta geçen oğlu I. 

Pavel99 (1796-1801), devlet teşkilatında 

merkezileşmeye gitti. I. Pavel’in ilk icraat-

larından biri annesi döneminde kurulan 

yerel yönetim teşkilatını merkezileştirme 

amacıyla değiştirmek oldu.100 Bu doğrul-

tuda 12 (23) Aralık 1796 tarihinde yayınla-

dığı “Devletin Gubernatorluklara Yeni Tak-

simatı Hakkında Kararname” ile namest-

niklik kurumunu ilga etti.101 Yerel idarede 

onların yerini Senato’ya ve kollegyalara 

bağlı guberniya idareleri aldı.102 Böylece II. 

Yekaterina dönemine ait namestnikliklerin 

varlığı İmparatoriçe’nin ömrü ile birlikte 

son buldu. Diğer taraftan sınır bölgele-

leştiremeden öldü. Böylece 42 yıl nezaret altında ya-

şadıktan sonra 1796’da tahta çıkan Pavel, annesinin 
ortaya koyduğu devlet düzenine karşı tepkili bir siya-
set tercih etti. Devlet teşkilatında da annesi döne-

minde uygulamaya konulan bazı düzenlemeleri kal-
dırdı, yerel teşkilatlanmayı yeniden tanzim etti. Bkz.: 
Kurat, 2010: 294-295, 299. 
101 12 (23) Aralık 1796 tarihli kararnameyle (ukaz) im-
paratorluk genelindeki namestnikliklere (genel gu-
bernatorluklara) son verilmesine rağmen ne söz ko-

nusu kararnamede, ne de I. Pavel tarafından yeni ye-
rel idari düzenlemelere dair yayınlanan diğer karar-

namelerde genel gubernatorluk ya da namestniklik 
görevinin tasfiyesine değinilmemiştir. Gubernatorlar 
için başta “guberniya amiri” olmak üzere yeni görev 

adları kullanılmıştır. Namestnikler için ise ilk başta 
“namestniklik yöneticileri”, daha sonraları ise “genel 
gubernator” adları kullanılmıştır. Bkz.: İnstitut Gene-

ral-Gubernatorstva i Namestniçestva, 2003: 77-78; 
PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 24, No17634, 12.12.1796, 
229-230; RGİA, F. 1167, Op. 1, D. 141, L. 61b. 
102 Yeroşkin, 2010: 141. 
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rinde ve yeni hakimiyet kurulan toprak-

larda birkaç guberniyanın bağlı bulunduğu 

genel gubernatorluk idarelerine dokunul-

madı. Bu şekilde imparatorluk genelindeki 

namestnikliklerden 13’ü guberniyalar ça-

tısı altında birleştirildi. Toplam guberniya 

sayısı 51’den 42’ye düşürüldü.103  

Pavel döneminde yerel idareye yönelik bir 

diğer önemli gelişme ise askeri guberna-

torluk görevinin ortaya çıkmasıydı. Askeri 

gubernatorlar, komutanlık vazifesinin yanı 

sıra sivil (mülki) kurumların idaresiyle de 

görevlendirildiler.104 Dolaysıyla başındaki 

kişilerin asker olmasına rağmen daha çok 

sivil kabul edilen gubernatorluk görevi, bu 

yeni unvanla askeri bir nitelik kazandı. 

5. I. Aleksandr ve I. Nikolay dönemle-

rinde yerel idareye dair reform çalışma-

ları ve namestniklik 

1801’de saray darbesiyle I. Pavel’in yerine 

tahta çıkarılan oğlu I. Aleksandr (1801-

1825), merkezi ve yerel teşkilatta yeni dü-

zenlemelere gitti. Yeni imparator, babası-

nın aksine ülke yönetiminde babaannesi II. 

Yekaterina’nın prensiplerini ve onun kur-

duğu teşkilat yapısını esas aldı. Bununla 

birlikte merkezde I. Pyotr döneminden 

kalma kollegyaları 8 (20) Eylül 1802’de ba-

kanlıklara dönüştürdü.105 Bununla birlikte 

devlet meseleleri bakanlıklara paralel ku-

rulan Bakanlar Komitesi’nde görüşülmeye 

başlandı.106  Ayrıca II. Yekaterina’nın ak-

sine yetki ve görevlerini yeniden belirle-

diği Senato’nun konumunu güçlendirdi.107 

1 (13) Ocak 1810 tarihli manifestoyla Da-

nıştay’a karşılık gelen Devlet Konseyi’ni 

kurdu.108  

1802 reformuyla kollegyaların bakanlık-

lara dönüştürülmesi, bu merkezi kurumlar 

-------------------------------------------------------- 
103 Tarhov, 2005: 66-67.  
104 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 78, 82; Yeroşkin, 2010: 197. 
105 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 27, No 20406, 
08.09.1802. 
106 Bkz.: Kurat, 2010: 297-315.  
107 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 27, No 20405, 
08.09.1802. 
108 PSZRİ, Sobraniye 1, Tom 31, No 24064, 01.01.1810. 

ile taşra idareleri arasındaki ilişkiler düze-

nini de değiştirdi. Öyle ki önceden yerel yö-

netime dair her meselede gubernatorlar il-

gili bakanlığa bağlı kabul edilirken artık 

guberniyalardaki her bir yerel idari birim, 

sorumluluk alanına göre doğrudan ilgili 

bakanlığın emrine girdi. Örneğin; hazine 

kamarası doğrudan Maliye Bakanlığı’nın, 

yargı kamarası ise Adalet Bakanlığı’nın 

idaresine verildi.109 Yüksek yürütme erki 

olarak ortaya çıkan bakanlıklar, bu suretle 

taşrada onlara bağlı birimler aracılığıyla 

daha önce gubernatorlar tarafından halle-

dilen birçok işi kendi üzerlerine aldılar. Bu 

durum bakanlıkları yerel yönetime daha 

müdahil hale getirdi ve gubernatorların 

nüfuzunu kırdı.110 Fakat bakanların yerel 

yönetimler üzerinde bu kadar güçlenmesi 

İmparator tarafından rahatsız edici bu-

lundu.  

I. Aleksandr, bakanların artan gücünü den-

gelemek için yerelde onlarla eşit yetkilere 

sahip yeni yapılar kurmayı düşündü.111 Ba-

kanların yerel yönetim işlerini önemli öl-

çüde üstlenmiş olması, hükümet nezdinde 

de olumsuz karşılandı. Nitekim merkezden 

onlarca guberniyanın yönetilmesi güçtü. 

Bu durum karşısında hükümet çevrele-

rinde söz konusu zorluğun ancak impara-

torluk topraklarının büyük idari birimlere 

taksim edilmesi ve bunların başına yüksek 

dereceli güvenilir memurların atanmasıyla 

aşılabileceği kanısı oluştu.112 Bu çözüm 

önerisinin ortaya çıkışında II. Yekaterina 

dönemi namestniklik (genel gubernator-

luk) tecrübesi önemli rol oynadı.  

I. Aleksandr döneminde Polonya Çarlığı 

(1815) ve Besarabya (1816-1823) şeklinde 

iki namestniklik ve 1802-1825 yılları ara-

sında 13 yeni genel gubernatorluk ku-

ruldu.113 Fakat İmparator, namestniklik 

109 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 88. 
110 Zlobin, 2014: 124. 
111 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 88; V.V. Yefimova, 2012: 147. 
112 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 102; Yefimova, 2012: 145-146. 
113 1782’de kurulan Pribaltık ve 1794’te kurulan Lit-
vanya-Belorus genel gubernatorluklarına ek 1802’de 

Novorossiya, Malorossiya, 1804’te Perm, Vyatka 
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(genel gubernatorluk) idarelerinin II. Ye-

katerina dönemindeki gibi tüm imparator-

luk topraklarını kaplamasından yanaydı. 

Bunun başlıca iki sebebi vardı. Bunlardan 

birinci, Aleksandr’ın 1802 Bakanlıklar Re-

formu sonrası ortaya çıkan imparator - ba-

kanlıklar - gubernatorlar şeklindeki hiye-

rarşik yapıyı imparator - genel gubernator-

lar - gubernatorlar şeklinde değiştirmek is-

temesiydi.114 Bu suretle bakanlıkların nüfu-

zunun zayıflayacağı taşra idareleri doğru-

dan imparatora bağlanacaktı. İkinci sebep 

ise yerel yönetimlerin denetimsiz kalma-

sıydı. Öyle ki II. Yekaterina’nın taşra ida-

resini teslim ettiği namestnikler, yetki ve 

görev tanımlarındaki belirsizliklere rağ-

men sorumlulukları altındaki yerel yöne-

timler üzerinde bir denetim mekanizması 

oluşturmuşlardı. Fakat 1796’da namestnik-

liklerin lağvedilmesiyle yerel yönetimler 

üzerindeki bu denetim mekanizması da yı-

kılmıştı. Yeni düzende yerel yönetimlerin 

denetiminden sorumlu tek mercii haline 

gelen savcılıklar ise bu görevi yerine getir-

mekte oldukça zayıf kalmıştı.115 I. Alek-

sandr, bahsi geçen iki sebepten ötürü niha-

yet yerel yönetim teşkilatında namestnik-

likler meselesini gündeme aldı ve bununla 

ilgili proje çalışmalarını başlattı.  

I. Aleksandr’ın arzu ettiği yerel yönetim 

sistemine uygun ilk teklif 28 Mart (9 Ni-

san) 1806’da İçişleri Bakanı Graf116 Viktor 

-------------------------------------------------------- 
(1811’de ilga edildiler), 1808’de Finlandiya, 1816’da 

Moskova, St. Petersburg, 1819’da Tula, Voronej, Or-
lov, Ryazan, Tambol, 1820’de Arhangelsk, Vologoda, 
Olonets, 1822’de Doğu Sibirya, Batı Sibirya, 1823’te 

Mogilev, Smolensk, 1825’te Nijegorod, Kazan, Simbir, 
Penzen genel gubernatorlukları kuruldu. Bkz.: Zlobin, 
2014: 125; İnstitut General-Gubernatorstva i Na-

mestniçestva, 2003: 379. 
114 Zlobin, 2014: 124-125. 
115 RGİA, F. 1167, Op. 1, D. 141, L. 62b-63a. 
116 Graf: Kökeni Batı Avrupa tarihinde feodal döneme 
dayanan ve devlet hiyerarşisinde onunla bağlantılı bir 

soyluluk unvanıdır. Rusya’ya bu unvan I. Pyotr döne-
minde Almancadan geçmiştir. Rus tarihinde ilk graf 
unvanı 1706’da I. Pyotr tarafından Boris Petroviç Şe-

remetev’e verilmiştir. 1917’de kadar varlığını koruyan 
unvan babadan oğula geçmekte olup ekselans, hazret 
sıfatlarıyla birlikte kullanılmıştır. Bkz.: “Graf”, Bol-

şoy Entsiklopediçeskiy Slovar, 1993: 336; “Graf”, Vo-
yennıy Entsiklopediçeskiy Leksikon İzdavaemıy Ob-
şestvom Voyennıh i Literatorov, 1840: 447-448; 

“Graf”, Entsiklopediçeskiy Slovar, 1893: 577. 

Pavloviç Koçubey’den117 geldi. Koçubey, ha-

zırladığı raporda ülke sınırlarının genişli-

ğini göz önünde bulundurarak başta mer-

kezden uzak bölgelerde olmak üzere impa-

ratorluk topraklarında her birine birkaç 

guberniyayı içine alacak şekilde genel gu-

bernatorlukların oluşturulmasını önerdi. 

Koçubey, genel gubernatorların kendile-

rine bağlı guberniyaların genel denetim-

den sorumlu tutulmalarını önerirken, bir 

taraftan da onlara verilecek yetkiler saye-

sinde birçok meselenin yerinde çözülebile-

ceğini ve bu şekilde merkezin yükünün ha-

fifletilebileceğini ileri sürdü.118 Koçubey’in 

tasarısı uygulamaya geçirilmediyse de ye-

rel yönetim sistemine dair ilerideki proje 

çalışmaları için ilk adım oldu.  

Yerel yönetim reformuna dair çalışma-

larda hükümetin gündemini meşgul eden 

başlıca konu, yerel yönetimin başına ata-

nacak amirlerin yetkileri ve alt-üst kurum-

larla ilişki düzeni meselesiydi. Bununla il-

gili temel çalışmalardan biri, ülke gene-

linde namestnikliklerin kurulması hak-

kında 1816’da imparatorun emriyle hazır-

lanan proje oldu. 1816 projesi, imparator-

luk topraklarının bütününü kapsayacak şe-

kilde her biri birkaç guberniyadan oluşan 

12 okrug kurulmasını ve bu okrugların ba-

şına namestniklerin atanmasını önermek-

teydi.119 Buna göre taşrada yönetimi na-

117 Rusya tarihindeki önemli devlet adamlarından biri 

olan Viktor Pavloviç Koçubey (1768-1834), Poltava 
Guberniyası’nda doğdu. 1802-1807 ve 1819-1823 yıl-
ları arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. 1827-1834 ara-

sında ise Devlet Senatosu Başkanıydı. XVIII. yüzyılın 
son yıllarında Olağanüstü elçi olarak İstanbul’da bu-
lundu. Potyomkin, 2017: 170. 
118 Sbornik russkogo istoriçeskogo obşestva, 1894: 210. 
119 1. Okrug: Merkezi Riga olmak üzere Ostzee (Pribal-
tık) ve Pskov guberniyaları. 2. Okrug: Merkezi Vitebsk 

olmak üzere Smolensk ve Kaluga, Vitebsk ve Mogilev 
guberniyaları. 3. Okrug: Merkezi Kiev olmak üzere 

Malorossiya, Kiev, Harkov, Kursk guberniyaları. 4. 
Okrug: Merkezi Odessa olmak üzere Novorossiya gu-
berniyaları ve Besarabya Oblastı. 5. Okrug: Merkezi 

Arhangelsk olmak üzere üç kuzey guberniyası. 6. 
Okrug: Merkezi Tver olmak üzere Novgorod, Tver, Ya-
roslav, Vladimir ve Kostrom guberniyaları. 7. Okrug: 

Tula merkezli orta Rusya (srednorusskiye) guberniya-
ları. 8. Okrug: Orenburg merkezli Vyatka-Ural bölgesi 
guberniyaları. 9. Okrug: Kazan merkezli Povolga gu-

berniyaları. 10. Okrug: Tiflis merkezli Kafkasya ve 
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mestnik - namestniklik kurulu - guberna-

torlar - guberniya idaresi şeklinde oluştu-

rulacaktı.  

Projeye göre namestnikler, doğrudan im-

paratora bağlıydı ve taşra teşkilatının en 

yüksek amiriydi. Temel görevleri; kendile-

rine bağlı guberniyalardaki kurum ve gö-

revlilerin faaliyetlerini denetlemek, ka-

nunların ve merkezden gelen emirlerin bu-

ralarda doğru şekilde uygulanmasını sağ-

lamaktı. Bunun dışında yetki bakımından 

bakanlarla eş tutulan namestnikler, idare 

ve yargı üzerinde de söz sahibiydi.120 Gu-

bernatorlar doğrudan namestniğe bağlıydı. 

Onunla birlikte ordu ve donanma hariç gu-

berniyalar bünyesindeki okruglara ait ku-

rum ve görevliler de namestniğin emri al-

tındaydı. Namestnik, bunlar üzerinde ba-

kan yetkilerine sahipti. Her namestnik, 

kendisine bağlı tüm kurumları teftiş edip 

gubernatorlar, gubernator vekilleri, ka-

mara başkanları, savcılar, gümrük amirleri 

ve askeri memurlar hariç diğer bütün gö-

revliler hakkında tahkikat başlatabilir ve 

onları geçici olarak görevden uzaklaştıra-

bilirdi. Toplumun alt sınıfına mensup in-

sanların refahından sorumlu tutulan na-

mestnikler, soylu ve şehir seçimlerini 

kendi denetiminde düzenlemekte ve çıkan 

sonucu onaylamaktaydı. Yargı üzerinde ise 

namestniğe verilen yetkiler; mahkemele-

rin karar sürecini hızlandırma, savcı ve gu-

bernator tarafından onaylanmış olsa dahi 

ölüm ve itibarsızlaştırma gibi kararların 

uygulamasını durdurma şeklindeydi.121 

1816 tarihli projeye göre her namestnik-

likte bir namestniklik kurulu oluşturula-

caktı. Hareket ordusu ve donanma hariç 

yargı, polis, ekonomi, din, eğitim, posta ve 

diğer sivil yönetim alanlarındaki tüm bi-

rimler bu kurulun sorumluluğundaydı. 

Başkanlığını namestniğin üstleneceği bu 

-------------------------------------------------------- 
Astrahan guberniyaları. 11. Okrug: Tomsk merkezli 
Sibirya. 12. Okrug: Vilnius merkezli Vilnius, Grodno, 

Minsk, Volın, Podolsk guberniyaları ve Belostok Ob-
lastı. Söz konusu okrugların başına düşünülen genel 
gubernatorlar (namestnik) listesinde A.P. Yermo-

lov’un Kafkasya’ya, F.O. Pauluççi’nin Riga’ya, graf 
M.S. Vorontsov’un ise Odessa’ya atanması öngörül-
müştü. Bkz.: İnstitut General-Gubernatorstva i Na-

mestniçestva, 2003: 94, 97-98. 

kurul, namestnik haricinde altı üyeden 

oluşmaktaydı. Namestniklik kurulunun 

üyeleri, ilgili bakanlıkların teklifi ve impa-

rator kararnamesiyle atanmaktaydı. Kuru-

lun sorumluluğuna verilen yönetim alanla-

rının idaresi, uzmanlıklarına göre daireler 

şeklinde söz konusu altı üye arasında pay 

edilecekti. Kurul toplantılarında söz ko-

nusu altı üye istişari oy hakkına sahipti. 

Nihai kararlar yetkisi ise namestniğe aitti. 

Dolayısıyla kurul, danışma mercii niteli-

ğindeydi.122 Kurulda kançılarya teşkilatı 

mevcuttu.123 

Projede belirlenen ilişki düzenine göre na-

mestnik, imparatora Bakanlar Komitesi 

aracılığıyla arzda bulunmakta ve yine Ba-

kanlar Komitesi aracılığıyla imparatordan 

cevap almaktaydı. Bakanlar, namestnik ile 

sadece olağanüstü durumlarda doğrudan 

iletişim kurabilirdi. Senato’nun namestnik 

ile ilişkisi de bakanlar ile olan ilişkisi gibi 

olmalıydı.124 Bunun dışında Senato’nun, 

kararnameleri doğrudan namestniğe gön-

dermesi, bakanlıkların ise gubernatorlara 

emirlerini namestnikler üzerinden ilet-

mesi gerekmekteydi. Namestniğe bağlı ku-

rumlar, hükümet organlarına ancak na-

mestnik üzerinden arzda bulunmalıydı. 

Namestnik, mahkeme kararları ve guber-

niya idaresine dair tüm şikayetleri incele-

mekle yetkiliydi ve bu şikayetler ancak 

onun incelemesinden geçtikten sonra ba-

kanlıklara iletilmeliydi. Namestniklere ta-

nınan bir diğer önemli ayrıcalık da bölge 

şartlarını gözeterek halka ve hazineye za-

120 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 95, 97. 
121 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 95-96. 
122 Sobraniye Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899:316. 
123 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 96. 
124 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 96. 
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rar vereceğini düşündüğü Senato kararna-

melerinin ve bakan emirlerinin uygulama-

sını durdurma yetkisiydi.125  

1816 projesi, okruglarda ordu ve donanma 

birlikleri hariç tüm kurum ve memurlar 

üzerinde namestniği baş amir kılarken di-

ğer taraftan Bakanlıklar Genel Yasası çer-

çevesinde bakanların guberniyalarda ken-

dileriyle ilgili kurum ve makamlar üzerin-

deki yetkilerini korumuştu. Bu durum, na-

mestniğin yetki ve sorumluluklarında de-

netim işlevini, her ne kadar idari ve adli iş-

levlerle karışsa da öncelikli hale getir-

mişti.126 

Bakanların görüşüne sunulan 1816 tarihli 

proje hakkında bir tek Maliye Bakanı Graf 

Dmitriy Aleksandroviç Guryev’in eleştiri-

leri günümüze ulaşmıştır. Namestniklik 

kurumuna karşı olan Guryev’in I. Alek-

sandr’ın bu konudaki ısrarcı tavrı karşı-

sında eleştirilerini dikkatli şekilde ifade et-

tiği gözükmektedir. Guryev, konuyla ilgili 

raporunda namestniklik kurumunun ihda-

sına doğrudan karşı çıkmak yerine namest-

niklerin yetki ve sorumluluklarının ağır-

lıklı olarak denetim işlevi üzerinden belir-

lenmesi gerektiği yönünde tavır sergile-

mişti. Buna bağlı olarak da namestniklerin 

idari yetkilerinin kısıtlanmasını ve taşra 

idareleri üzerinde bakanların yetkilerinin 

muhafaza edilmesini savunmuştu.127 Gur-

yev’in görüşleri muhafazakâr merkezi bü-

rokrasi tarafından paylaşılmış olacak ki, 

1816 projesi ülke genelinde uygulamaya 

konulmadı. Diğer taraftan 1816 projesi 

-------------------------------------------------------- 
125 Sobraniye Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899: 316; 

İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 96. 
126 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 96-97. 
127 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 99-109. 
128 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 98. 
129 Yefimova, 2012: 145; İnstitut General-Guberna-
torstva i Namestniçestva, 2003: 103, 109. 
130 Balaşov, bu görevi 1828 yılına kadar devam ettirdi. 

Bkz.: “Balaşev, Aleksandr Dmitriyeviç”, Russkiy Biog-
rafiçeskiy Slovar, 1900: 442-444. 
131 Yefimova, 2012: 150; İnstitut General-Guberna-

torstva i Namestniçestva, 2003: 100-101;  

esas alınarak başka projeler üzerinde çalış-

malar devam ettirildi.128   

1816 projesinin ortaya koyduğu ilkeler te-

melinde yerel yönetimler meselesiyle ilgili 

ilk çalışma, 1818’de imparatorun emriyle 

ülke topraklarının genel gubernatorluk 

okruglarına taksimatına dair proje çalış-

malarında yer alan General Yaver Alek-

sandr Dmitrieviç Balaşov (Balaşev) tara-

fından kalem alındı. Balaşov’un hazırladığı 

projenin deneme amaçlı uygulanması için 

4 (16) Kasım 1819 yılında Orlov, Tula, Rya-

zan, Tambov ve Voronej guberniyalarından 

bir okrug oluşturuldu.129 Bu pilot bölgenin 

başına da Balaşov’un kendisi atandı.130 

Aleksandr’ın direktifiyle 1816 tarihli proje-

den faydalanılan bir diğer önemli çalışma, 

1820 tarihli Anayasa taslağıydı. Bu haliyle 

söz konu Anayasa taslağı, yerel yönetimler 

meselesinde önemli bir yere sahipti. Tas-

lakta Rusya’nın namestnikliklere, namest-

nikliklerin guberniyalara, guberniyaların 

uyezdlere ve uyezdlerin de okruglara bö-

lünmesi öngörülmekteydi. Bununla birlikte 

her namestniklik bünyesinde namestniklik 

kurulunun oluşturulması, bu kuruldan çı-

kan kararların da onun bağlı olduğu na-

mestnik tarafından onaylanması öneril-

mişti.131  

1821’de Petersburg’a dönen Sibirya Genel 

Gubernatoru Mihail M. Speranskiy, İmpa-

rator emriyle namestnikliklerin kurulması 

ve onların hukuki statüsü hakkındaki teo-

rik çalışmalara dahil oldu.132 Namestnik ve 

namestniklik yerine “genel gubernator” ve 

“oblast” isimlerini133 kullanmayı tercih 

132 M.M. Speranskiy, 1800’lü yılların başında Koçubey 

ile neredeyse eş zamanlı reform çalışmalarına dâhil 
edilmişti. Hazırladığı projede genel gubernatorluk 
kurumunun sadece Sibirya, Kafkasya, Orenburg, No-

vorossiya ve Don Kazakları toprakları gibi özel yerel 
şartlarla imparatorluğun geri kalan kısmından ayrı-

lan kenar bölgelerde kurulmasını savunmuştu. Buna 
göre söz konusu bölgelerde imparatorluk kanunları-
nın bölge şartlarına göre değişiklik göstermeliydi. 

Muhafazakâr bürokrasiye gerek yerel gerekse mer-
kezi devlet yönetimine dair sunduğu fikirleri kabul et-
tiremeyen Speranskiy, 1812’de Petersburg’dan uzak-

laştırılıp Sibirya’ya görevlendirildi. Bkz.: İnstitut Ge-
neral-Gubernatorstva i Namestniçestva, 2003: 89-91. 
133 Speranskiy’in tasarısında geçen kavramlara sadık 

kalınmıştır. 
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eden Speranskiy, hazırladığı projede oblast 

yönetimlerini bakanlıklarla eşitleyip onları 

aynı kurallar, yetkiler ve hiyerarşi düze-

niyle birlikte bakanlıklar sistemine dahil 

etmeyi önerdi. Buna göre oblast yönetim-

leri yerelde Senato’ya bağlı bakanlıklar ni-

teliği kazanacaktı. Böylece bakanlık teşki-

latı; biri genel (ilgi alanına göre), diğeri ise 

yerel (oblastlara göre) olmak üzere iki çe-

şide ayrılacaktı. Dolayısıyla bakanlarla 

aynı statüye sahip genel gubernatorlar, 

hem Senato üyesi hem de Bakanlar Komi-

tesi üyesi olacaktı.134  

Speranskiy’nin projesine göre oblast yöne-

timi, genel gubernator ve onun başkanlı-

ğındaki oblast kurulundan oluşmaktaydı. 

Genel gubernatorların göreve atanıp gö-

revden alınmaları doğrudan imparator 

takdirine bağlıydı. Gubernatorlar, guber-

nator yardımcıları ve guberniya kamara 

başkanlarının tayini ise genel gubernator-

ların fikri alınarak ilgili bakanların teklifi 

doğrultusunda çıkan imparator kararna-

mesiyle gerçekleşmekteydi. Danışma nite-

liğindeki oblast kurulunun üyeleri, ilgili 

bakanlara fikirlerini iletme yetkisine sa-

hipti. Projede oblast yönetiminin denetim 

bakımından Senato’ya, oblast içindeki tüm 

guberniya kurumlarının (yargı hariç eği-

tim, ulaşım yolları, gümrük, maden, sağlık 

vd.) ise oblast yönetimine bağlı olması ön-

görüldü. Fakat memurların göreve tayini, 

görevden azli ve uzaklaştırılması ilgili ba-

kanlıkların yetkisine bırakıldı. Bunların 

yanı sıra iç güvenliği sağlayan birlikler, iç 

işlerine karışılmaması kaydıyla genel gu-

bernatorlara bağlandı. Kara ve deniz kuv-

vetleri ise genel gubernatorlardan bağım-

sız kılındı.135  

Speranskiy’nin projesinde genel guberna-

torlar, yerel idare organlarının kararlarını 

-------------------------------------------------------- 
134 Yefimova, 2012: 147-148; İnstitut General-Guber-
natorstva i Namestniçestva, 2003: 102-103;  
135 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 107-109. 
136 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 

2003: 106, 108-109. 
137 Başında Koçubey’in bulunduğu komitenin üyeleri 
D.N. Bludov, Knez İ.V. Vasilçikov, Knez A.N. Golitsın, 

D.V. Daşkov, Baron İ.İ. Dibiç, M.M. Speranskiy, Graf 

iptal etme ya da düzeltme yetkisine sa-

hipti. Sivil gubernatorlar ile adalet kama-

raları arasındaki görüş ayrılıklarında nihai 

karar genel gubernatorlara aitti. Sperans-

kiy, her ne kadar oblastlarda denetim ile 

yönetim işlevlerinin birbirinden ayrı tutul-

ması gerektiğini savunmuşsa da projesinde 

genel gubernatorların yargı ve guberniya 

yönetimine aktif şekilde müdahil olmasına 

imkan tanımış oldu. Bu prensipler teme-

linde Speranskiy, 1822 yılında “Oblast Yö-

netimi Kuruluşu Projesi” adıyla çalışma-

sını imparatora sundu. Genel itibarıyla 

proje, 1816’da sunulan namestnikliklerin 

kuruluş projesine getirilmiş eleştirel bir 

düzenleme olup aynı zamanda onun temel 

ilkeleri üzerine inşa edilmişti.136  

I. Aleksandr’ın ömrü başlattığı proje çalış-

malarını nihayete erdirmeye yetmedi. 6 

(18) Aralık 1825’te tahta geçen I. Nikolay, 

abisinin döneminden kalma devlet yöneti-

mine dair projeleri inceletmek üzere 6 (18) 

Aralık 1826’da gizli komite kurdu.137 Ko-

mite, imparatorluk topraklarının genel gu-

bernatorluklara taksimi ve genel guberna-

torun yetki ve sorumlulukları meselesini 

tekrar ele aldı. Bu konuda komitenin gö-

rüşü, genel gubernatorluk idarelerinin sa-

dece Petersburg ve Moskova ile genel dü-

zen dışında tutulan gayri Rus nüfusun yo-

ğun olarak yaşadığı Sibirya, Orenburg, Kaf-

kasya, Novorossiysk, Baltık gibi kenar böl-

gelerde korunması yönünde oldu.138 6 (18) 

Haziran 1827’de komitenin bu görüşü im-

parator tarafından onaylandı. Buna bağlı 

olarak 1820’li ve 1830’lu yıllarda ülke ge-

nelindeki genel gubernatorluk idarelerinin 

ilgasına gidildi.139 Böylece genel guberna-

torluklar kenar bölge yönetim organlarına 

dönüştürüldü. Bu düzen 1917’ye kadar de-

vam etti.  

P.A. Tolstoy idi. Bkz.: İnstitut General-Gubernatorstva 
i Namestniçestva, 2003: 117. 
138 Sobraniye Soçineniy A.D. Gradovskogo, 1899: 328; 
İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 117-119, 122-123; Yefimova, 2012: 156-157. 
139 Bu yıllar arasında Arhangelsk, Vologoda, Olonets, 
Ryazan, Tula, Voronej, Orlov, Tambol, Nijegorod, Ka-
zan, Simbir, Pezen genel gubernatorlukları ilga edildi. 

Bkz.: Zlobin, 2014: 125. 
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I. Nikolay döneminde kurulan beş yeni ge-

nel gubernatorluk ile birlikte imparatorlu-

ğun belli bölgelerinde toplam 13 genel gu-

bernatorluk muhafaza edildi. Bunlardan 

ayrı olarak hâkimiyetin tam olarak tesis 

edilemediği iki bölgede namestniklik ida-

resi varlık gösterdi. Bunlardan biri 1815’te 

I. Aleksandr tarafından kurulan Polonya 

Çarlığı Namestnikliği, diğeri 1844’te Niko-

lay tarafından kurulan Kafkasya Namest-

nikliği idi.140 Bu idari taksimat düzeni, 18. 

yüzyılda eş anlamlı kullanılan namestnik-

lik-genel gubernatorluk idarelerinin bir 

asır sonra birbirinden ayrıldığına işaret et-

mekteydi. Bu ayrım sadece kavramsal de-

ğil, sistemsel ve yapısaldı. Öyle ki 19. yüz-

yılda ortaya çıkan yerel yönetim siste-

minde genel gubernatorlukların Rusya 

idari teşkilatındaki yeri ve yönetim şekli, 

yerel yönetimlere dair imparatorluk mev-

zuatında mevcut olan yasalarda yerel şart-

lara göre münferit konularda yapılan yeni 

düzenleme ve eklemelerle belirlenmiş va-

ziyetteydi. Fakat bunlar kendi aralarında 

yerel şartlara göre farklı iktidar özellikleri 

göstermekteydi. Bu farklılıklar yasalar çer-

çevesinde değil, söz konusu idari birimle-

rin başına atanan üst düzey memurların ki-

şisel özellikleri ve imparatora yakınlıkla-

rıyla kendini göstermekteydi.141 Namest-

nikliklerde ise durum daha farklıydı. 

Çünkü namestniklik idarelerine dair genel 

bir mevzuat mevcut değildi. Onun için 

münferit konular dışında ayrıca namest-

niklik umumi yönetimine dair özel yasa ve 

nizamnameler hazırlanması gerekmek-

teydi. Buna göre devletin hâkimiyet altına 

almakta güçlük çektiği bölgelerde kurduğu 

namestnikliklerin yönetim şekli, teşkilatı 

ve başındaki amirin merkez ve yerel yöne-

tim organlarıyla ilişki düzeni, o bölgenin 

sahip olduğu özel şartlara göre istisnai şe-

kilde belirlenmekteydi.  

-------------------------------------------------------- 
140 Zlobin, 2014: 126. 
141 İnstitut General-Gubernatorstva i Namestniçestva, 
2003: 128. 
142 RGİA, F. 1268, Op. 8 (1856 g.), D. 286, L. 1a-3b. 

Voenno-Statistiçeskoye Obozrenie Rossiyskoy İmperii, 
1858: VII-VIII.  
143 RGİA, F. 1268, Op. 10 (1860 g.), D. 39, L. 1a-b. 

Bu dönemde namestniklik ve genel guber-

natorluk idarelerinin teoride ve uygula-

mada birbirinden ayrıldığının bir diğer 

göstergesi Kafkasya’da karşımıza çıkmak-

tadır. Nitekim 1845’te kurulan Kafkasya 

Namestnikliği bünyesinde 1856’da Kutaisi 

Genel Gubernatorluğu142, 1860’ta ise Tiflis 

Genel Gubernatorluğu143 oluşturulmuş, di-

ğer taraftan namestniğe bağlı bazı idari 

amirlere genel gubernator yetkileri veril-

miştir.144 Bütün bu hususlar göz önünde 

bulundurulduğunda I. Petro döneminden 

itibaren Rus devlet teşkilatı tarihinde kav-

ramsal, işlevsel ve hukuki bakımdan birbi-

rine karşılık gelen namestniklik ve genel 

gubernatorluk kavramlarının 19. yüzyılın 

ilk yarısında yapılan düzenlemelerle birbi-

rinden ayrıldığı anlaşılmaktadır.  

Sonuç 

Rus devlet teşkilatının ve bürokrasisinin 

kanunlar temelinde düzenlenmesi, ilk Rus 

devletinin ortaya çıkışından yaklaşık altı 

asır sonra gerçekleşmiştir. 15. yüzyılda 

Moskova Büyük Knezliği’nin egemen bir 

Rus devleti haline gelmesiyle başlayan 

merkeziyetçi düzenlemeler neticesinde il-

kel yapıdaki eski yönetim organları terk 

edilmiş, devlet teşkilatı kurumsal hale ge-

tirilmeye çalışılmıştır. Kökeni 9. yüzyılın 

sonuna dayanan ve yerel yönetim organı 

olarak 12. yüzyıldan itibaren Rusça kay-

naklarda ismi zikredilmeye başlayan na-

mestniklik kurumunun 20. yüzyılın başına 

kadar sürecek olan değişim süreci de bu 

merkeziyetçi düzenlemelerle başlamıştır.  

Rus devlet teşkilatı tarihinde namestniklik 

kurumunun gelişim sürecinde 12. yüzyıl ile 

16. yüzyılın ilk yarısını kapsayan zaman di-

limini birinci dönem olarak kabul etmek 

mümkündür.  Bu dönemde namestniklik 

kurumu ortaya çıkmış ve gayet ilkel bir ya-

144 1860’ta oluşturulan Dağıstan Oblastı ve 1862’de 

oluşturulan Terek Oblastı amirlerine, 1862-1864 yıl-
larında kurulan askeri okruglardan bazılarındaki bir-
lik komutanlarına genel gubernator yetkileri veril-

miştir. Bkz.: AKAK (1904), Tom 12, No 377, Tiflis, 
434; RGİA, F. 1268, Op. 15, D. 15, L. 3a; PSZRİ, Sobra-
niye 2, Tom 37, Çast 1, No 38326, 29.05.1862, 499; 

Yeroşkin, 2010: 251 
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pıda knezler adına yerelde idareyi gerçek-

leştirmiştir. Bu dönem namestniklik kuru-

munun öne çıkan özelliği, ilkel teşkilat ya-

pısının yanı sıra herhangi bir genel yasa ve 

nizamnameye dayalı hukuki dayanağının 

olmayışıdır. Dolayısıyla knez adına yönet-

mek üzere gönderildikleri bölgede namest-

nikleri sınırlayan ya da denetim altında tu-

tan hiçbir mekanizma yoktur. Böyle bir dü-

zende namestnik olarak atanan kişilerin bu 

makama bakış açıları da ilk dönem namest-

niklik kurumunun özelliğini yansıtması 

açısından önemlidir. Öyle ki bu dönemde 

herhangi bir bölgeye namestnik olarak ata-

nan boyarlar için söz konusu makam, bir 

görevden ziyade daha önce yaptıkları hiz-

metler karşılığında knezin onlara vermek 

zorunda oldukları bir mükâfattı. Böylesine 

bir sistemde merkezin yerel idare üzerin-

deki otoritesi de anlaşılacağı üzere olukça 

zayıf kalmaktaydı. Moskova merkezli ege-

men Rus Devleti’nin ortaya çıkışı sonrası 

namestniklik kurumunun ilk başta merke-

ziyetçi politikalar çerçevesinde yeni dü-

zenlemelere maruz kalması ve ardından da 

16. yüzyılın ikinci yarısında ilga edilmesi-

nin sebebi de buydu. Bundan sonra diplo-

matik bir unvan olarak varlığını sürdüren 

namestnik kavramının yeniden yerel yöne-

tim teşkilatına dönmesi ise ancak 18. yüz-

yılda mümkün olmuştur.  

18. yüzyılda I. Petro ve II. Yekaterina’nın 

uyguladığı yerel yönetim reformları çerçe-

vesinde yeniden yerel yönetim teşkilatında 

ismi zikredilmeye başlayan namestniklik 

kavramının bu yüzyılda geçirdiği değişim-

ler, kurum tarihinde ikinci dönem olarak 

kabul edilebilir. I. Petro döneminde na-

mestnik ve namestniklik kavramları, Rus 

Devlet teşkilatına giren Avrupa kökenli gu-

bernator ve guberniya kavramlarıyla bir-

likte kullanılmaya başlanmıştır. Kanunna-

melerde geçen bu kullanım şekli incelendi-

ğinde, söz konusu kavramların birbirinin 

eş anlamlısı olarak kabul edildiği sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bu haliyle Rus toplu-

muna yabancı olan gubernator ve guber-

niya kavramlarına namestnik ve namest-

niklik kavramları ile açıklama getirilmeye 

çalışılmıştır. Aynı kullanıma başvurulan II. 

Yekaterina döneminde bu durum biraz ka-

rışık bir hal almıştır. Nitekim II. Yekate-

rina, ilk başta ülkeyi aynı zamanda na-

mestniklik olarak adlandırdığı guberniya-

lara taksim etmeyi ve her guberniyanın ba-

şına gubernator haricinde bir de namest-

nik atamayı planlamıştır. Buna göre na-

mestniklerin gubernatorlar amirliğindeki 

guberniya yönetimlerini denetlemekle me-

sul tutulması öngörülmüştür. Fakat daha 

sonra kadro yetersizliğinden dolayı her gu-

berniyaya değil de birkaç guberniyanın ba-

şına bir namestnik atanmasına karar veril-

miştir. Buna bağlı olarak namestniklere 

aynı zamanda genel gubernator, birkaç gu-

berniyayı kendisine bağlayan namestnik-

liklere de genel gubernatorluk denilmiştir. 

Bu suretle imparatorluk toprakları birkaç 

guberniyadan oluşan namestnikliklere, 

yani genel gubernatorluklara taksim edil-

miştir. Bu durum II. Yekaterina’dan sonra 

tahta geçen oğlu I. Pavel’in namestniklik-

leri ilga etmesiyle son bulmuştur.  

I. Pavel sonrası 1801’de Çarlık tacını giyen 

I. Aleksandr ve ardından 1825’te tahta çı-

kan I. Nikolay dönemleri, namestniklik ku-

rumu tarihinde üçüncü dönem olarak ka-

bul edilebilir. Bu dönemde imparatorluk 

yerel idari taksimatı ve yönetim sistemine 

dair reform çalışmaları devam ettirilmiş ve 

neticelendirilmeye çalışılmıştır. I. Alek-

sandr’ın başlattığı bu reform sürecinde im-

paratorluk topraklarının II. Yekaterina dö-

nemindeki gibi namestnikliklere taksim 

edilmesi ve bu idari birimlerin başına ba-

kanların yetkilerine sahip yüksek memur-

ların atanması fikirleri etrafında tartışma-

lar yaşanmıştır. Tartışmalarda söz konusu 

idari birimlerin namestniklik mi, genel gu-

bernatorluk mu, yoksa başka ifadelerle mi 

isimlendirileceği ve bunların başındaki ki-

şilerin yetkileri ve ilişkiler düzeninin nasıl 

olması gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Bu tartışmaların kaynağı I. Aleksandr’ın 

yerel yönetimler üzerinde bakanların de-

ğil, kendisi tarafından atanan ve doğrudan 

kendisine bağlı yüksek memurların yetkili 

olmasını istemesinden kaynaklanmıştır. 
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İmparator, bu suretle bakanları aradan çı-

kararak yerel yönetimleri doğrudan kendi-

sine bağlamayı arzu etmiştir.  

I. Aleksandr’ın başlattığı reformlar, onun 

ölümü ardından tahta geçen I. Nikolay dö-

neminde tamamlanmıştır. Sonuçta ortaya 

çıkan idari taksimat düzeninde imparator-

luk topraklarının tümünde namestniklik ya 

da genel gubernatorluk gibi merkezle iliş-

kilerde ayrıcalıklara sahip özel idarelerin 

kurulması gereksiz görülmüştür. Bununla 

birlikte söz konusu yapıların sadece impa-

ratorluk genel kanunlarının uygulanma-

sında zorluk yaşanan özel şartlara sahip 

bölgelerde muhafaza edilmesine karar ve-

rilmiştir. Bu bölgeleri imparatorluğun geri 

kalan kısmından ayıran en önemli özellik 

ise buralarda hâkim nüfusun gayri Rus ol-

masıdır. 19. yüzyılın ilk yarısında söz ko-

nusu bölgelerde oluşturulan idari birim-

lere genel gubernatorluk denilirken bir tek 

hâkimiyetin kurulmasında ciddi sorunlarla 

karşılaşılan Polonya ve Kafkasya’da na-

mestniklik idarelerine başvurulduğu gö-

zükmektedir. Bununla birlikte Kaf-

kasya’daki namestniklik idaresi bünye-

sinde genel gubernatorluklar kurulmuştur. 

Dolayısıyla 19. yüzyılın ilk yarısında kuru-

lan yerel yönetim ve idari taksimat düzeni-

nin namestniklik tarihi açısından iki 

önemli sonucu olmuştur. Bunlardan ilki, 

namestniklik veya genel gubernatorluk 

idarelerinin II. Yekaterina dönemindeki 

gibi imparatorluk genelinde değil, özel 

şartlara sahip kenar bölgelerde uygula-

maya konulması, dolayısıyla da bu idari ya-

pının artık belli bölgelere has bir yönetim 

şekline dönüşmesidir. Diğer önemli sonuç 

ise 18. yüzyıldan itibaren eş anlamlı kabul 

edilen namestniklik ile genel gubernator-

luk idaresinin birbirinden ayrılması ve na-

mestniklik idaresinin statü bakımından ge-

nel gubernatorlukların üzerinde kabul 

edilmesi olmuştur. Bütün bu hususlar dik-

kate alındığında 19. yüzyıldan itibaren na-

mestniklik idarelerinin her ne kadar 

önemli benzerliklere sahip olsa da “genel 

gubernatorluk” olarak adlandırılmasının 

hatalı olacağını ve karışıklığa yol açacağını 

ortaya koymaktadır.  
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