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.. · 1253 'm a li y ı lı n a a i d 

SARAYBOSNA GÜMRÜK DEFTER!• 

.· . . 

Mübq_hat S. KtJT"ÇJKO(JLU 

Osmanlı gümrükleri, Tanzim~ta kad~ emanet veya iltizam usullerin
den biriyle idare ecli.lirlerdi. İltizama verilecek bir gümrüğün iltizam be
delinin tesbiti için · bir veya birkab yıl emanet yoluyla idare edilmesi ise 
usuldendi. ntizamla idare . edilen gümrüklerde, gelirin iltizam bedeli~in 
altına düşmesine · sebeb olan harb seneleri gibi olağanüstü zamanlarda 
yine:. emanete dönüldüğÜ de görülürdü. 

· ·· Tatbikatta başarı sa'gıaıiamayıp birkaç sene sonra eski sisteme dön
me yoluna gidilmesin·e rağmen TanZimatta iltizam usiilüiıün kaldırıldığİ 
ve bü'ti,i.n gü.riırüklerin Maliye Hazinesine bağlandığı maliim.dur. . . 

İşte, tanıtılacak olan Saraybosna gümrük defteri, bu devrenin are
f~inde tutulmuş ve 7. ay:: ll-günlük bir deVreyi~ içine alan nefs-i Saray
bOSIJ~ v~ Bosna Eyaletinin diğer kazalarındaki gümrüklerin gelirlerini 
ihtiva etmek~edir: · ·. .. 

· · Saraybosna · G~ü.k Defteri, Başbakanlık Arşivi, Maliyedeh Mtr;-

* Bu yazı, III. Milletleraraşı Osmanlı Oneesi ve Osmanlı Tetkiklerı Symposiumu 
(Sarajevo)'na .(18-22 EylQl 1978) sunulan bUdirlnin gelişt:irilmiş şeklidir. . . . 

1. 23 Temmuz .- · ~8 Şubat 1253 (4 Ağustos 1838 - 13 Mart 1839). Defterde, bir 
ay, ;30 gün kabul edilmiş; 31 çeken temmuz, ağustos, ekim, aralık, ocak ayları faz
laİığından (5 gün) 28 çeken şubat eksiği (2 gün) çıkarılıp, 23-30 Temmuz arasmdaki 
8 ·güne eklenerek ll gün bulunmuş ve defte.r, bu mantıkla 7 ay ll günlük kiı.buı 
edllmiştir. 



24 MÜBAHATS.KÜTÜKOGLU 

dev-ver defterler içinde 19673 nr. ile kayıtlı, 24x73 cm. eb'adında 69 Sl!
hifeden ibarettir . .Ancak, o serideki defterlerin birçoğu gibi vaktiyle mu
hafaza edildiideri yerin müsaid şartları haiz olmaması dolayısiyle, bil
hassa ilk sahifelerin bazı kısımları çürüyüp kopmuştur. 

Defterin ilk 4:2 sahifesi N efs-1 Saraybosna gümrüğüne ayrılmış olup 
gelen-giden mallar bir aı:ada olarak gün gün kayd edilmiş ve her günün 
sonunda o güne. aid gümrük hasılatı verilmiştir. Mallar kayd edilirken 
şöyle bir usul kullanılmıştır: Önce tüccarın hangi şehirden olduğu, adı 
ve malı götürdüğü veya getirdiği yer; sonra malın mikdarı -kıyye, aded, 
torba gibi-, kıymeti ve nihayet alınan gümrük -kuruş ve para olarak-. 

: Ancak, tüccabn adı hemen daima ' tek yazılmıştır. Saraylı Ahmed, 
Varoşlu Hasan veya İlılivneli Kosta zımmi yahud Travnikli Salamon yahu
di gibi. İsınin yanına pek nadir olarak bir Hacı, Ağa veya Bey eklenmiş
t ir. Baba adı veya lakabm bulunmayışı bir şeh!rde kaç tüccarın ticari 
faaliyeti yürüttüğü ve hangi tüccarın, en çok nerelerle ticaret yaptığının 
tesbitini imkansız hale getirmektedir. Buna mukabil, gayr-i müslim olan 
tüccarın yanında zımmi veya yahudi olduğunun kayd edilmesi Saraybosna 
~icaretinde müslim v.e gayr-i niüslim tüccarm ticarete ne oranda iştirak 
eftikleri, en çok ne gibi maHarın ticaretini yaptıklarİ ve hangi grupun 
,Q..ıtng~ b?lgedeki tic;ıretinin d3.ıı.a kesif Ölduğunu ortaya koymaktadrr. · 

Mesela gümrükten geçen malları, tüccar sayısı bakımından sıralar
sak müslüman tüccar, Avusturya ile yapılan ticaret hariç, hemen daima 
ilk sırayı almaktadır. Buna rağmen ödenen gümrük ~esmi bakımından 
hristiyan tüccar ,genellikle önde gelmektedir. Zira, müslüman tüccar daha 
az ·~ıkdarda mal getirdiği gibi, getirdiği malın kıymeti de düşük olınak':' 
tadır. Ayrıca müslümanlarla gayr-i müslimlerin ödedikleri gümrük res
mi de. farklıdır. Müslümanlardan % 4, gayr-i müslimlerden % 5 oranında 
resiiri alınmaktadır .. Sayısı pek az olan Avusturyalı tüccar ·ise, kapitü
lasyonlar gereğince, sadece % 3 resim ödemektedir. Bu gibi tüccarm ge
tirdiği maldan alınan gümrük resminin yanmda genellikle % 3 alıİıdı
~Wa işaret ol~uştur. Müstakil ' sırp Prensliği tüccarı ise -ki «Sırplu 
Kosta zımmi Sırpluya veya Sırpludan» şeklinde kayd olunmuştur- diğer 

· gayr-i müslim tüccar gibi % 5 resim ö!iemektedir. 

Tüccar adından sonra «Nemçe'ye», «Varoş'a» vs. yazıldığı takdird~ 
Saray'dan buralara götürüldüğü, «Nemçe'den», «Rumeli'den» vs. yazıİdığı 
t~kdjrde bu bölgelerden Saray'a getirildiği anlaşılmaktadır. Bir de tüc
c~m h~ngi şehirden olduğu belirtildiği halde malın, s~dece Saray'a gel
diği veya Saray'dan gittiğine işaret olunmuştur. Böyle haller oldukca 
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fazladır. Bu gibi kayıtlarda- en kuvvetli ihtimal tüccarın kendi şehrine 
götürmesi veya oradan getirmesidir. Ancak Saraylı· tücqarm Saray'a g~-
tirdiğine işaret olunan mallarla -az da olsa- nereden geldiği veya nereye 
gittiği kayd ed!lmemiş :riıall~da, · yanında . sadece fi.~J;.f' şeklinde 
bir kayıd olması ve hem ·getirdiği, hem de götürdüğu kelimelerinin, def
teı:de ayni şekiJ.de yazılmış b1:1lun~ası bu mallarm · gelen-gidenden hangisi 
jçine gireceğinde tereddüd ~_oğurmaktadır. Zira, ayni ci~sten malın güm
rükten hem girdiği, hem de çıktığı nadir hallerden değildir. Bu yüzden, 
b~ gibiler döküm yapılırken değerlendirilememiştir. · . 

. . . 
Bazı yerlerle yapılan ticarette müslim ve gayr-i müslim tüccar bii

arada · faaliyette bulundukları halde bazılarında · bir grupun hakimiyeti 
açıkca görülmektedir. Varoş'la yapılan ticaret hemen tamam(m müslü
n:ıan tüccarın elindedir. Ye~L-ay içinde Varoş'tan ~aray'a getirildiğini tes
bit edebildiğimiz 107 'kalem maldan sadece biri hristiyan tüccara aiddir. 
Avusturya ile olan ticarette ,ise başta hristiyanlar· gelmekte, onu yahu
di tüccar takib etme~tedir. Avusturya'dan yapıl~n idhalatta 371 kalem
den sadece ikisi müslüman tüccar malıdır. 

Avusturya ile yapılan ticaretteki belli-başlı mallara gelince: Çuka 
bası:pa, çit, bez, şeytan bezi, fes, pamuk, pamuk ipliği, kurşun, hurdavat, 
kahve, şeker, pirinç, zeytinyağı, sabun, hatta İzmir razakı .. üzümü idh.al 
edilen malların başmda yer almaktadır. İhrac ,malları ise, kuzu derisi, 
ipek, meşin, sarac malı, balmumu, yapağı gibi maddelerdir. . : 

Bu tarzda hergün gümrükten geçen mallar, tarih ve haftanın hangi 
gtinü de olduğu belirtilmek üzere ve her günün sonunda ô güne aid top
lam yapılarak kaydedilmiş, ay sonunda ise aylık yekfın verilmiştir. Top
lamlar, sonra tekrar gözden geçirilmiş ve doğrulara sah __ çekilmiş, eksik 

. veya fazlalık bulunanlar ·ise ekseriya kırmızı- mürekkeble fazlalarm ya
mna « j » (= zaid), eksiklerin yanına ise «.J » ( · nok.San) harfleri konu-- . 
lar~k mıkdarları belirtilmiştir. 

_ Ayrica 4er ay l;m gayr-i safi hasılattan gümrük memur, muhammin~ 

kolcu, kantarcı, haderne vs. vaiifelilerinin aylık ve maaşları . tutarı oian 
mıkdar çıl!arıldıktan sonra safi hasilat da kayd edilmiştir. Temmuz 'ayı 
hariç diger aylar bu 1tiukdar 3250 kuruştur. · 

Tahsil edilen günirük resimlerinin günlük tutarları arasında -hatta 
ayni ay içinde dahi- büyük farklar olduğu halde aylık hasılat mıkdarları 
oldukça yakındır. En·. düşük ay 52 409 kuruş ile EylÜl, en yüksek ise 
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57 189 kuruş ile Kasımdır. Kış aylarmda -Aralık, Ocak, Şubat- ticaret 
hacminde bariz bir azalma olduğu da söylenemez. 

Yedi aylık glimrük gelirinin ortalaması alınırsa aylık gayr-i safi ha
sılat 55 11_0,8 bulunur ki buna göre senelik hasılatın 661 329,5 kuruş ol-
ması icab eder. ı ' 

Saraybosna'y~, cıvardaiı gelip giden mallarm gümrükleri bUrada al~
dıktan başka bir de İstanbul, Edirne ve Selanik gümrüklerinde mutad 
resimlerini öde}rip ellerine tezkire veriln:i.iş olanlardan Saray'a geldikle
rinde, getirdikleri emtia ve eŞyadan yük başına, eskisi gibi muayy~n bir 
resim almmakta devam olunmuştur ki 23 Temmuz - 28 Şubat 1253 tarih
ler~ arasmda bu 1rüsumatm 6421,5 kuruşa vardığı defterde ayrıca kayd 
ediimiştir. .. . 

Esas gümrük nefs-i Saraybosna'da olmakla beraber, gerek Avustur
ya ile Sava, Drina veya karadan, gerekse diğer şehirler aras~da· Saray'
dan geçmeksizin yapılan ticarette almacak resimlerin toplanması için 
bazı merkezlerde gümrük memurlar~ vazife~endiri~iştir. . 

Saraybosna'da gümrük . bulunan kazalar ve bu kazalarda resim tah
sil edilen yerler defterde şöyle sıralanmıştır. 

lhlivne kazası : tık olarak nefs-i İhlivne'nin gümrük hasılatı, son-. P· . . 
ra sırasıyla Grahova İlahiyesinde Grab'da ve Prolog'da pazartesi ve per-
ş~mbe; Yakova'da salı, cuma olımi.k üzere haftada iki ·defa, Brusa'da ve 
nefs-i :thlivne'de yaliıız pazar günleri kurulan pazarlarda hayv"anat ve 
hububattan alınan mürfıriye resmi hasılatı -Brusa hariç- pazar kurulan 
her güne a.id hasılat belirtilmek üzere, ay ay. kayd edilmiştir. Brusa'da 
ise sadece aylık yekünlar verilmiştir. Yalnız bu pazarlar, ilki cemaziyelev
velin 15'inden sonuna kadar olmak, diğerleri birer aylık bulunmak üzere 
hi eri senellİD: ayları .: esas alınarak tertiplenmiştir: . -İhlivne gümrüğü ise 
yiıie rfmıi ay esasına göredir. 

Resim alınan mallara gelince: Sığır, koyun~ ·kuzu, at, eşek, domuz 
gibi hayvanatla hububat ve meyve, rakı, şarş.b, tütün, sirke, katran ve 

. demirdir. Yalnız bu mallarm hepsi bütün. pazarlarda görülmemektedir. 
Ayrıca bazı mallardan alınan mürfi.r~ye resimlerinde . yer yer .ye zaman 
zaman değişiklikler göze çarpmaktadır. Mesela hup11ba~ mürfıriyesi G:r;ab 
ve İhlivne'de yük başına 1 kuruş, Prolog ve Brusa'da 3 kiıruş, Yakova'da 
cemaziyelahır ve receb aylarmda 65 para, şa'bandan itibaren 104 para
dır. Grab pazarlarmda is~ Avusturya'ya gidip g~len hububat ve koyun" 
dan alınan resimlerle diğer kazalardan gelenlerden almanlar ar~sında 
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Avusturya lehine fark vardır. (koyun . .: Avusturya 65 para, diğerleri ı,5 
kuruş; hububat: Avust~a ı kuruş, diğerleri 2,5-3 kuruş). 

Thlivne kazasında gümrük ile mürfıriyeler ayrı ayrı kayd edildiği 
halde diğer kazalarda bir . arada verilİniştir. 

İkinci sırayı Yenipazar kazası almaktadır. Nefs-i Yenipazar'dan baş- · 

ka Mitrovica, Serrica palangalarıyla Yenivaroş kasabası ve Yavor'da tah
sil edilen gümrük ve mürlı.riye resimleri günlrr verilmeden aylık olarak 
işlenmiş ve her ayın sonunda toplam yapılarak maaş vs. masraflar çık
tıktan sonra yine safi hasılat gösterilmişt~. 

3. ve 4. sırayı alan Derbend ve Bijeljina ·kazalarmda gümrük tahsil 
edilen yerler Brod ve Drina kenarındaki Raca iskeleleridir. · 

Daha sonra Graea~ica kaz~smda Sava üzerindeki iskeleler, Memleha
teyn (= Tuzla) kazası_na bağlı Brcko ve Srebrinica kazasında Drina ke
narındaki Doboj iskeleleri hasılatı yine ayni şekilde kayd edilmiştir. Bu 
kazalardan bilhassa Gracanica ve Bijeljina'dan Avusturya'ya en fazla 
ihrac edilen domuzdur. Srebrinica ve Bijeljina'nın Sıroistan'la da ticareti 
çoktur v_e ·-~oyun, karasığır gibi canlı hayvanlarla zahire, ra kı ve şarab 
idhalatın başında gelir. 

Son kaza olan Drina üzerindeki lzvornik ise işlek bir yer olmamakla 
beraber iskelesi bulunması dolayısiyle bir memur gönderildiği, fakat bu 
memur tarafından 40 . gün idare edildikten sonra hasılatının memurun 
maaşma da:hi yetmeyeceği anlaşıldığından aylık 250 kuruşdan «ber veeh-i 
maktu'» İzvornikli mütesellim mir-i mitandan M~hmud Paşa'ya iliale edii
diğine işaret olunmuştur. · 

Gelir kısmının sonunda aylık maaş vs. masraflar çıktıktan sonraki 
7 ay ll günlük 58ı 786,5 kuruş safi gelir kayd edilmiştir. Ancak _ 1253 
mali .. yılı . için yük başına gümrUk alı.ıp:mı.k ~~re Saraybosna ~ğü 
mukataaya verilmiş olduğundan 23 Temmuza kadar geçmiş olan 4 ay 24 
günlük mukataat ve mürlı.riyeler bedeli ile valiler ve Mansure redifi his
sesi olan ıo8 35ı kuruş çıkarıldıktan sonra bakıyye 473 435 kuruş kal
dığı Saraybosna kadısı Salim Efendi-zade Es-seyyid Mustafa Efendi ta-: 
rafından mührü basılarak tasdik edilmiştir. Müteakıb 69. sahifede ise bu 
ıo8 35ı kuruşun hesabı yapılmıştır. 

Mukataa hesabiarı üç grupta toplanmıştır. 

ı. Mansure Hazinesince zabt edilmiş ve sahibieri ubdelerinde olan 
nefs-i Saraybosna'da Rumeli ve Avusturya'ya gidip gelen eşyadan yük 
başına alınan mukataat ve (redif) mürettebatı 
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a) Resm-i şem'-i asel, çuka, cild-i gav, sahtiyan, me
şin, yapağı, kösele ve çeşidli emtia ve eşya mukataatın
dan Mansure Hazinesi hissesi . . , . 4. 

b) Bu mukataadan Be~ce.t, Ramiz ve Edib Beyler 
hisseleri . 

c) M1:19~ Saf{ret Efendi hissesi . 
. d) .Üçüncü Tab'i Kadın hissesi . . 

e)· Mansure Hazinesi cild-i erneb mukataası. bedeli 
f) Travnikli Naim Efendi uhdesinde olan Saraybosna 

gümrüğü kitabeti bedeli . 
, g) Mukataa'J:ıın. hasılat fazlasından olmak üzere Bos

na'dan müretteb Mansure redifi masrafiarına tahsis edilen 
;h) Semere-i vülat-ı Bosna . 

Mukataanın 23 Temmuza kadar mültezimi tarafından 

5 411 krş 

7 500 
5 000 
4 000 
6 400 

ı 000 

30 000 
ı5 689 

75 000 

idare edilmiş olan 4 ay 24 gün~ ük bedeli . - · 30 oıo 

44 990 

2. Mansure Hazinesinden zabt edilmiş, sahibieri uhdelerindeki mu
kataat ve zeametten yük başına resim alınan mukataat, zeamet ve redif 
riıürettebatı 

a) Rub'ı altın mukataası 

o b) Split gümrüğü ve İhlivne mumhanesi mukataasın
dan Hersek' m~tasarrıfı Ali Paşa ile· ortakları uhdelerinde 
olan ı5 sehim hisse bedeli . 

c) ~eh'cet, Ramiz, Edib Beylerin dört sehim hissele.~i 

d) Travnikli Hasan Paşa~zade Ahmed ve Mehmed 
Beyler uhdelerin_deki . beş sehim hisse :bedeli o. · 

e) Kilis Sancağı · Süvari Alayı miralayı Sül~yman 
.Şey ve ortakları uh_delerinde olan Da.ıİı. (Damjan ?) mü
rfı.riyesi zeameti bedeli 

f) Bosna redifi masrafları tertibinden İhlivne bac-ı 
bazar rüsumu . 

g) Bosna· redifi masrafları tertibinden Ostrovica-i 
Atik ve 'Grahova palangası Ağalığı . 

ı 000 krş 

22 500 
6' 000'" ... 

7 500 

8 ıoo 

20 000 

2 000 



Saray'dan m. 
Diter Osmanlı h. 

§ehir lerine 

Temmuz 

t.s. giim.res. 
kurU§ para 

20 ı.094 

8 ı.990 20 

TA BLO I 

N EFS -I SA·RA Y BOSN A G ÜMRÜ K G EL i R i 

(23 Temmuz- 28 Şubat 1253) 

Ağustos 

t.s. giim.res. 
kuru§ para 

92 5.238 20 
54 3.655 

t.s. 

86 
65 

Eylül 

güm.res. 
kuruş para 

7.ı67 

8.620 

t.s. 

63 
52 

Ekim 

güm.res. 
kuru§ para 

9.12ı 

9.4:35 20 

Kasım 

t.s. güm.res. 
kurU§ para 

ıo4 ı7.756 

69 14.276 ıo 

t.s. 

71 
41 

Aralık 

giim.res. 
kuru§ para 

5.147 20 
5.9ı7 

y. • ı 40 7 224 2 97 20 7 709 ı3 3.333 3 50ı 

toplam 29 3.ı24 20 ı53 9.117 20 153 ı5.884 20 ı22 ı9.265 20 ı86 35.365 ıo 115 11.565 20 

Avusturya'ya h. 5 1.910 ı9 7.8ı3 8 2.007 20 5 2.120 ı6 3.745 10 
y. , - - - - - ı' 130 
a. 

Toplam 

Saray'a m. 
h. 

Avusturya'dan 

Varo§'tan 

toplam 

y. 
a. 

m. 

h. 
toplam 

m. 
Rumeli'den h. 

y. 
toplam 

m. 
Di ter 

§ehir lerden. 

toplam 

Toplam 

Gelen-Giden Toplamı 

h. 
y. 

34 5.034 20 

ıs 4.065 20 

1 1.000 

14 5.065 20 

9 1.151 20 
ı 110 

ı.261 20 . 

7 ı38 

5 ı.523 

1.ı61 

35 7.988 

172 16.930 20 

42 10.992 

28 8.146 

70 ı9.138 

28 1.459 

28 1.459 

22 1.405 
8 591 20 
1 1.000 

2.996 20 

45 2.006 

41 2.489 
2 65 20 

4.560 20 

218 28.ı69 

ı61 ı7.892 122 19.265 20 

43 8.399 39 11.160 

27 9.409 28 7.882 20 

70 17.808 67 19.042 20 

22 1.26ı 20 15 1.027 

22 ı.261 20 ı5 ı.027 

24 ı.289 20 ll 2.780 
5 442 20 2 969 

6.732 3.749 

38 1.150 28 1.361 20 

50 3.555 24 2.732 
3 92 20 

4.797 20 4.093 20 

212 30.599 ı47 27.912 

191 37.485 ıo 

ı 29 
17 4.128 

5 1.372 20 

23 5.529 20 

8 507 

8 507 

5 1.436 
ı 47 

1.483 

24 1.11§. ~o 

20 2.906 

4.022 20 

82 11.824 

132 15.440 20 

28 12.233 20 

20 7.999 20 

48 20.233 

22 3.466 . 

ı 40 
23 3.506. 

7 4.333 
3 980 

5.3ı3 

43 4.502 

20 3.775 
ı 25 

8,302 

145 37.354 

Ocak 

t.s. giim.res. 
kuruş para 

99 ı4.210 20 
53 ıo.ı8o 

3 226 
ı55 24.6ı6 20 

7 3.169 20 

113 

ı62 27.899 

ı 80 
23 5.622 20 

23 9.394 20 

47 ı5.097 

9 700 20 

9 700 20 

4 55ı 

551 

44 4.722 20 

37 5.363 20 

ıo.086 

ı41 26.434 20 

Şubat 

t.s. güm.res. 
lturuş para 

9ı ı5.637 20 
48 ı4.318 ıo 

3 464 20 
142 30.420 10 

ı 150 

143 30.570 10 

12 · 3.726 20 

20 6.811 20 
2 195 

34 ıo.733 

2 78 

2 78 

2 2.323 

2.323 

26 ı.546 

34 7.541 
2 368 

9.455 

100 22.589 

(Tesbit edilebilen) 69 13.022 20 390 45.099 20 373 48.49ı 269 47.ı77 20 273 49.309 277 52.794 20 303 54.333 20 243 53.159 

(Defterde kaydedilen) ı8.576 20 53.851 20 52.409 56.ı78 20 57.189 55.793 20 54.860 55.494 
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h) Dam müriıriyesi zeametinin hasılat fazlası olmak 
üzere Bosna'dan müretteb Mansure redifi · masrafına tah-. 
sis edilen ,·. 

i) Semere-i vülat-ı Bosna 

Mukataat ve tertibatın milltezimi tarafından idare 

10 000 . 

17 500 

94 600 

edilen 4 ay 24 günlük bedeli - 37 839 

3. izvornik ve tevabii gümrüğü ve Brod ıiıumhanesi 
mürfıriyesi mukataası !zvornik mütesellimi Mahmud Paşa 
ve ortakları uhdelerinde olup senelik hasılat 

4 ay 24 günlük bedelf 

56 '761 

11 000 
4 400 

6 600 

Cem'an yekiın . 180 600 
. . 

23 Temmuza kadarki hasılat · . - 72 249 

Mukataat ve redif 'mürettebatı olar.ak 7 ay 11 ~nlük . 
gümrük hasılatından ayrılan ·108 351 
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GörülÜyor ki, t~rife defterine· göre alı~aıi -~rük res.mi t~tarı, eski 
sistem~ nazaran: hazineye hayli g~lir sağf~ma~_t<ı.qır. 

Bu gelirin ne şekilde dağıldığını tesbit bakımından defterdeki bilgi-
ler değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. · ! 

1. Saraybosna Eyaleti'niiı gümrük gelirlerinin esası, ., nefs-i Saray 
olduğu için bura gümrüğünde giren ve çıkan mallar, he~ tiicca~ grupu 
için a:Yrı ayrı olarak hesap edilmiştir. .. . ... :: 

İhrac mallarında, Avusturya'ya gidenler ayrı olarak .V.erildiğ_i halde, 
Osmanlı şehirlerine gidenler toplu bir şekilde gösterilmiştir. Bunun da 
sebebi gittiği'yerlıı. çok kere işaretlenmeriıiş olmasıdır. 'Tablo !.'in ilk kıs
mı, Saray'dan ·giden mallara ayrılmış; müslüman (ıiı), hiistiyan (h) ' ve 
yahudi (y) tüccarın · sayıları (t.s.) ile getirdikleri mallardan alınan güm
rük resimleri (güm. res.) önce ayrı ayrı, sonra her aya aid toplamlar 
verilmek suretiyle gösterilmiştir. 
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Saray'a getirilen malların nerelerden geldiğinin tesbiti ise çok defa 
mümkün olabildiğinden, ticaretin daha fazla yapıldığı Avusturya, Rumeli 
ve Varoş ayrı ayrı gösterilmiş, geri kalanlar ise «diğer şehirler» adı al
tında ve götürülen mall~ra aid sisteme uygun olara~ iş_lenmiştir. 

Nihayet, defterin sağlam kısımlarından tesbit edilebilen Saray'a ge
lip giden tüccar sayısı ile gümrükten geçen malların tamamından alınan 
ve defter yekfııilarmda ·ödendiği kayd edilen gümrük resmi mıkdarları 
belirtilmiştir. 

Defterin istifade edilebilen kısımlarından çıkarılan rakamlara gpre 
nefs-i Saraybosna gümrük gelirleri için ayrıca üç de grafik hazırlanmış
tır: Bunlardan birineide -a) gelen, · b) giden mallardan alınan gümrük 
resmi tutarları, c) bunlı;trın ~oplamı ve d) defter yekünlarının aylara göre 
bölünüşü; ikincide. Saray'd.an yapılan ihracatta, üçüncüde ise idhalatta 
çeşidli gruplara mensub tüccarın payları, ödedikleri gümrük resmine uy
gun olarak (müslüman % 4, gayr-i müslim % 5, Avusturyalı % 3) gös
terilmeğe çalışılmıştır. 

2. Nefs-i Saraybosna dışında, Saray'a gelmeksizin idhal ve ihrac 
edilen malların gü.ıni"üklerinin alındığı kazalar ve bu kazalara bağlı mer
kezlerde alınan resimler de, yine aylara dağılışı prensibine uyularak ve 
defterdeki esas rakamlar alınmak şartıyla -ki zaten defterin bu kısım
ları tahribata uğramamışt~r- verilmiştir. Tablo II'de nefs-i S~ray'da, ls
tanb1.İl vs. de gümrüğü alınarak getirilen m'allardan . ayrıci Yük başına 
alınan gümrük t~tarı olan !) 421 kuruş 20 para da kayd edilmiş ve son 
bir sütun açılarak her gümrükte 7 ay ·ll gün içinde toplanan res~ mık
darı, toplam olarak gösterilmiştir. Sonda, Bosna Eyaleti gümrük gelirinin 
önce her ay için, sonra da 7 ay ll günlük toplamı verilmiş (628 185 ku
ruş 1 para) ve nihayet bundan, ayni müddet içinde verilen maaş ve diğer 
masraflar tutarı olan mıkqar (46 850) çıkarılar~k safi hasılat (581 335 
kuruş) bulunmüştur. -· 

Bosna Eyaleti'nin 1253 mali yılıria aid 7 ay ll günlük safi gelirinin 
toplandığı gümrüklere göre bölünüşü ise ayrı bir grafik halinde (grafik 
IV) gösterilmiştir. 

3. Bosna Eyaleti'nde, nefs-i Saray'dan sonra en çok geliri olan kaza 
Thlivne'dir. İhlivne'nin gümrük gelirinden başka· haftada iki. defa kuru
lan çeşidli pazarlarından rrW:rııriye adı altmda büyük gelir sağlanmakta
dır. Mürüriye gelirlerinin aylara ve pazarlara göre bölünüşü Tablo ll'de 
gösterilmiştir. Hangi pazarda hangi maldan, hangi ayda ne kadar resim 
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TABLO II 

SA~AYBOSNA VİLAYETİ GAYR-İ S.AFi GÜMRÜK HASlLATI 

(23 temmuz - 28 Şubat 1253) 

Temmuz 
Gümrükler Ağustos Eylül Ekim Kasun Aralık Ocak Şubat Toplam 

kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para 

Nefs-i Saraybosna 
yük başına 

72.478 52.409 56.178 20 57.189 10 55.793 20 54.860 55.494 30 404.403 

Toplam 

İhlivne (=Livno) 
Nefs-i İhlivne 
Grab pazan 
Prolog » 
Yakova » 
Brusa » 
Nefs-i İhlivne » 

Toplam 

Yenipazar 

5.665 02 
4.596 15 
5.486 03 
3.548 16 

833 35 
11.735 

21.864 31 

4.316 28 
3.44.2 15 
4.982 20 
3.949 25 
1.392 05 
1.345 30 

19.429 03 

3.117 32 
3.954 05 
4.352 10 
4.556 28 
1.199 25 
1.289 30 

18.470 10 

4.000 28 
3.384 30 
4.131 20 
4.123 20 
1.044 30 
1.240 15 

17.975 23 

2.821 28 
4.369 10 
4.825 20 
4.913 30 
1.895 
1.470 30 

20.295 38 

3.440 37 
5.122 
8.126 
3.74:3 36 
1.757 
1.652 20 

23.842 13 

2.756 18 
3.515 10 
4.715 
2.820 30 
1.817 30 
1.190 20 

16.815 28 

6.421 20 

410.824 20 

26.119 14 
28.384 05 
36.618 33 
27.706 25 

9.940 05 
9.924 25 

138.693 26 

Nefes-i Yenipazar 
Mitrovica 

993 825 20 1.272 1.114- 1.085 20 1.331 1.015 20 7.634 20 
724 20 494 20 509 20 525 20 296 287 212 20 2.524 

Senica . 871 20 897 909 521 20 506 20 166 164 20 4.036 
Yenivaroş 620 438 20 143 10 181 254 20 116 107 20 1.860 30 
Yavor 612 20 845 1.022 20 1.191 20 910 935 832 6.348 20 

To p ı am 3.820 3.498 20 3.856 10 3.533 20 3.052 20 2.835 20 2.332 22.928 10 
~~~-------------------------------~~--------------------------------------------------------------Derbend ~ 

Brod 3.976 36 3.626 30 

Bijeljina 1.177 
Ra.Ca 1.721 20 

Gracanica 1.060 889 

Memlahateyn (Tuzla) 
Brcko 952 911 20 

Srebrinica 
Doboj 749 625 

İzvornik 146 14 250 

Toplam 
Maaş ve masraflar 

Bakıye 

106.224 Ol 83.359 13 

3.408 20 4.171 20 

1.491 20 1.387 

855 865 20 

l.OB4 25 863 35 

742 466 20 

250 250 

86.337 35 . 86.702 28 

4.248 4.302 20 2.829 20 27.565 20' 

1.235 20 1.178 15 1.288 20 9.479 15 

915 1.006 910 6.501 

688 766 26 756 10 6.022 36 

603 630 510 4.525 20 

250 250 250 1.646 14 

87.081 18 89.671 14 81.186 28 628.185 Ol 
46.850 

581.335 
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alındığı -hayvanlarda baş, diğer mallarda kıyye veya yük- da ayrı bir 
tablo halinde (Tablo ill) verilmiştir. 

I. tablo ve bu tablo~aki rakamları aks ettiren grafikler, her rie kadar 
1253 mali yılının 7 ay ll günlük gümrük gelirini tam olarak göstermi
yorsa da hakikate yakın bir takım sonuçları göz önüne sermektedir. 

Bosna Eyaleti gümrük gelirlerinin daha uzun bir devrede nasıl bir 
gelişme gösterdiği ve ticari faaliyetin seyrinin tam olarak tesbit edilebil
mesi için ise hiç şübhesiz bu tip pek çok defterin meycudiyet.ine ihtiyac 
vardır. 



TABLO ill 

- . 
İ'İILİVNE K-AZASI PAZARLAR.INDA ALlNAN MURURİYE RE SİMLERİ 

-::d 
8 

~ 
< z z ri! t;ı - ~ ..-.. p....-.. z,.... 

ri!,.... < ~ 

~ ~ ::ı ::ı mı 

~ ::ı ..... ı-ı Q) < Q) :::ı Q) ~ ..... +-< ..-.. 
ı. ri! ::d ,ı.: cd >ı t;ı .· ~.ı.: ::d~ ~ ~ 8 » e-ı .ı.: ~a N ~ o ::ı 

ı 

$.b :::ı e;. ~:::ı 

~b cd o 8 o < .... < .... ri! » 
ıı.. . < ı-ı 

::d ::d < A ~::. mı::. e-ı::. +-< » A.....-rJl rJlo...; 

Cemaziyelahır 11,5k. 65p/1,5k. - - - ' lk./2,5k. -
Receb » » 1 - - - - » 1 » 
Şaban » » 1 - - - - » / » . - - - - - 5k. 

GRAB Ramazan » » 1 - - - 5k. » / 3k. - llp. 6p. - 3k. » 
Şe vv al » » 1 - - - - » /2,5k. 1,5k. (yük)- - - » · 2p. (kıyye) 
Zilka'de » » 1 - - - 5k. » 1 » » - - - - » 
Zilhicce » » 1 - - 7,5k. » » / 3k. 6p . . - 6p. - » » 

Cemaziyela.hır 11,5k. 65p. 32p. 7,5k. - 65p. llp. llp. llp. 
Receb » » - - - » » 
Şaban » » - - 5k. . 104p. » - 6p. 

YAKOVA Ramazan » » - - » » » - » 

Şevval » » - - » » » 
Zilka'de » » 1 - - - » » - 6p. 
Zilhicce » - - - - » 6p. 

Cemaziyelahır 11,5k. 65p. 32p. 7,5k. 165p. 3k. 
Receb » » - - 5k. » 
Şaban » » - - - » 

PROLOG Ramazan » » - - 5k. » 
Şevval » » - - » » 
Zilka'de » - - - » » 

Cemaziyelahır 11,5k. 65p. 32p. 7,5k. - 3.k llp. - - 6k. 
Receb » » - - - » » 
Şaban » » - - - » » 

BR USA Ramazin » » ·- - 5k. - 15k.(yük) 
Şe vv al » . » - - » 3k . . - 15k.(yük) -
Zilka'de » - - - » » 15k.(yük) 
Zilhicce » - - - - - 15k.(yük)-

Cemaziyelahır 130p. 20p. - 130p. - lk. 
Re c eb » ». - - - » 

Nefs-i Şaban » » - - - » 
İHLİVNE Ramazan » » - - 5k. » 

Şevval » » - - - » 
Zilka'de » » - - - » 
Zilhicce » - - - - » 

k= kuruş, p = parayı göstermektedir. 
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Grafik I. Nefs-i Saraybosna'ya gelen mallardan alınan gümrük resminin dağılışı 

GiiiiCJ' Doğu Aı-rııpa Amştırma!an F. 3 
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Grafik n. Nefs-i Saraybosna'dan giden mallardan alınan gümrük resminin dağ-ılışı 
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Grafik m. 1253 yılında nefs-i Saraybosna'da alınan gümrük resmi. 
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Grafik IV. 1253 yılında Saraybosna eyaletinde alınan gümrük resimleri. 
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