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MinHAT PAŞA'NIN NİŞ V ALiLiqt HAKKINDA 

NOTLAR VE BELGELER 

N ejat Göyünç 

Çeşitli yönleriyfe geçen ~lın en mühim simalarından, hatta 
en önde gelen devlet adamlarından birisi ola~ Midhat Paşa'nın, özel
likle idari görevlerinde, valiliklerini yaptığı Niş, Tuna, ·Bagdad ve 
Suriye vilayetlerinde yaptığı ıslahat ve bunların sonucu gerçekleş
tirildiği huzur, ~osy~l ve iktisadi refah dolayısı ile büyük bir ün yap
tığı bilinir. 1852-1857 seneleri arasında Suriye'de ve Rumeli'de bazı 
vilayetlerdeki memuriyetleri, tahkikatına memur olduğu meseleler, · 
Istanbul'da çalıştığı kalemler ve nihayet Meclis-i Vala katipliği onun 
yetişişinde· ve tecrübe kazanmasında şüphesiz büyük rol oynamış 
olmalıdır~. 184l'de ve 1859'da ·isyanlara sahne olan Niş2 valiliğine 
tayin edilirken Midhat Paşa'nın seçilmesi de Niş'in <<ehemmiyet-i 
mevkiiyesi cihetiyle vali bulunacak zatın idare-i mülkiyeye vakıf ve 
dirayet-i sahiha ile muttasıf» olması gereği göz· önünde bulunduruı..: 
duğu için vuku bulmuştur (4 Şubat '1861/23 Receb 1277)3. Kendisine 
vezaret rütbesi de verilen Midhat Paşa 20 Mart 1861 (8 Ramazan 
1277) 'de Niş'e gelerek görevine başlar"". Her tarafta huzursuzluk 
vardır, kasaba ve köylerde oturan bir kısım Bulgarlar Sırbistan'a 

ı M. Tayylb Gökbllgin, «Midhat Paşa», lA, vm. 270-L 

2 Halil !nalcık, «Tanzimat·~ uygulanması ve sosyal tepkileri», Belleten, 
XXVTil (1964), 623-649; aynı makalenin tadil edilmiş !ngilizce yayım için bk. 
«Application of the Tanzimat and its Social Effeckts», The Ottoman Empire : 
Coııquest, Organization and. Economy, London 1978, Varforum Reprints yayın
lan, 16. losım; Mark PJnson, «Ottoman Bulgarla in the .first Tanzimat perlo~ .. 
The revolts of Nish (1841) ·and Vidin (1850):., Middle East Btud.ies, XI {1975), 
io3-146. · · · 

3 Ba~bakanlık Ar~ivi, İrade-Meclis-i Mahsus, no. 924. 
4 Başbakanlık Ar§ivi, İrade-Dahillye, no . . 3149ı · 
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göçmektedirler. Bunların bu hareketlerinin önlenebilmesi için hudut 
boylarındaki Bulgar köylerine yirmişer, otuzar muvazzaf asker ko- · 
nur; lakin bunlar yedi halkın evlerine girip oturdu.klarından, göçü 
önlemek bir yana., hızlandırırlar. Bizzat şehir dışında asayiş kalma
mıştır. Müslüman halktan hiç kimse silahsız ve arkadaşsız kasaba dı
şına çıkamamaktadır. Vilayette yol yoktur. Bu da ürünlerin başka 
yerlere taşınmasını ve değerlendirilmesini engellemektedir. Halk 
fakir düşmüştür, çiftlik sahiplerine borÇları birikmiştir. Vilayette lü
zfunundan fazla asker bulundurulınakta, yine de haydutluk ve yol 
kesme vakaları önlenemeınektedir. Ali Haydar Bey tarafından ya
yınlanan hatıralahnda Midhat Paşa bu durumu kısac!l belirttikten 
so:qra, halkın ileri gelenlerini toplayarak durumu görüşür. Halkın 
borçlarının iki sene ertelenmesi, asayişin süratle tesisi için önlemler 
alınacağı va~d olunur. Buna karşılık da halktan üzerlerine düşen 
hizmetleri yapmaları istenir. Köylerde göçü önlerı:ıek üzere bulundu
rulan muvazzaf askerler alınır, Niş-Sofya yolunun yapımına başlanır, 
yilayet içinde bulunan haydutların yakalanma,sı için her-tarafa dev
riyeler, ekipler gönderilir ve yakalananlara Niş'teki Meclis-i Muvak
kat'ta gerekli cezalar süratle verilir. Halkın serbestçe Sırbistan'a göç 
edebilecekleri ilan olunur. Niş'te artık göç durmuştur. Halkı inandı· 
rarak, idareye güvenini tesis ederek yeni merhaleler aşılır, yapılan 
şose yollarda, önceleri 150 okkalık yükün üç günde taşındığı yere 
artık 500 okkalık yük araba ile bir günde götürülebilmektedir. llk 
sene elde edilen başarılar, daha sonraki yıllarda hallnıı Niş'i civar 
kentlere bağlayan yolların süratle yapılması hususunda daha büyük 
istek ve gayret göstermelerine sebep olur. Tabii yollardaki köprüler 
yaptırılır, geçit yerleri genişletilir ve düzenlenir. Halk ürünlerini, 
özellikle şaraplarını Selanik, Manastır ve Filibe taraflarına nakl 
ederler, ticaret gelişir, bunun sonucunda da evvelce Sırbistan'a göç 
eden bir kısım halk yeniden geriye döner. Niş'te bir alay süvari, üç 
tabur piyade ve iki batarya ·topçu askeri vardır. Bu askerlerden an
cak bir buçu~ tabur kadarı lnşlada barınabilm~ktedir. Diğerleri, özel
likle süvariler ve topçular hayvanları ile şehirde hanlarda, şurada 
burada kalmaktadır lar, çünkü yeterli kışla mevcut değildir. Her sene 
kira bedeli olarak 90.000 kuruş ödenmekte, yine de halkın şikayet
leri önlenememcktedir. Bunun da sebebi şehirde hanlarda veya ki
ralanan evlerde barınan askerler üzerinde disiplin sağlanamamasıdır: 
Midhat Paşa altı ay gibi kısa.bir şüre içerisinde şehrin gültey varoş-
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larmda Ürgüp mevkiinde yeni bir kışla inşa ettirir. Bir hapishane 
yapılır. Kimsesiz çocuklarm topluma yararlı hale getirilebilmeleri 
için baŞlangıçta 42 çocuğun barmabildiği bir ıslahhane kurulur, bun
laı:a sanat öğretilir. Bir de araba ~irketi kurularak posta ve yolcu 
taşımacılığına başlanır. Niş'te açılan Merkez Odası da gündüz ve 
gece açık tutul::ı.rak bütün başvurulara cevap vermeye çalışılır. Bü
tün bu işlerin üç sene içinde başarıldığı Midhat Paşa'ya atf edilen 
bilgiler arasındadır, oğlu Ali Haydar Bey'den naklen Midhat Paşa'nın 
hal tercümelerine aktarılır5• Midhat Paşa'nın bu faaliyetleri o za
manki osmanlı idarecileri tarafından takdiri e karşılanır. Daha vali
liğinin ilk yılında, asayiş teminindaki muvaffak.ıyetlerinden dolayı 
Midhat Paşa'ya 18 Kasım 1861 (15 Cemaziyü'l-evvel 1273) 'de ikinci 
dereceden Mecidiye nişanı verilirG. Bir sene kadar sonra da, yine aynı 
sebepten verilen nişanm rütbesi 16 Eylül1862 (21 Rebiü'l-evvel1279) 
tarihli bir irade ile birinci dereceye yükseltilir.'. Yakova ile İpek ve 
Prizren de· Niş eyaletine illıak olunarak Midhat Paşa'nın idaresine 
verilir. Maksat bu üç bölgede hüküm süren kargaşalık ve asayişsiz
liğin yok edilmesidir. Bununla da kalınmaz, İkinci Ordu bölgesinde 
bulunan Vidin, Silistre ve Niş eyaletlerinden yeni bir vilayet mey
dana getirilmesi düşünüldüğünde, fikrinden faydalanmak üzere, Mid
hat Paşa 9 Temmuz 1864 (4 Safer 1281) 'de bir irade ile İstanbul'a 
davet olunurP. Yeni kurulan Tuna vilayeti'nin nizam.namesi 8 Ekim 
1864 (7 Cemaziyü'l·evvel 1281) 'de Takvim-i Vekayi'de yayınlanır10 , 

Midhat Paşa da yeni vilayetin başına getirilir. Onun Niş eyaleti vali
liğindeki başarılarının, asayişi nasıl temin ettiğinin, yaptığı imar 
faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiğinin ayrıntılarına hal tercüme
lerinde rastlanmaz. Sadece Ali Haydar Midhat Bey'den naklen 
çok kısa bilgiler verilir. Bununla beraber Başbakanlık Arşivi'nde 
Midhat Paşa'nın idari işlerdeki başarılarının sırrını, onun merkezi 

5 Ali Haydar Midlıat, M'Ldhat Paşa, Hayat-ı siyasiyyesi, hidenıatı, menfd 
hayatı, I (Tabsıra-i ibrct), !stanbul 1325, s. 14-19. Bilindiği Uzere, bu eser Mid
hat Paşa'nın T8..if'te ltaleme aldlg-ı ~ahralarına dayanarak yazılıruşbr. 

6 Başbak~ Arşivi, İrade-Dahiliye, no. 32247. 
7 Başbakanlık Arşivi, İrade~Dahiliye, no. 33371. 
B . Ali Haydar Midhat, aynı e$er, . s. 20. 
9 Başbaka.nlık Arşivi, İrade-Dahillye, no. 36465. 

10 İlber Ortaylı, Tanzimattan sonra mahalli idareler, (1840-1818), Ankara 
1974, s. 42 (TUrk\ye ve Orta Do~ Amme İdaresi Enstitüsü yayını no. 142). 
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hü.kfınıete yani sadarete yolladığı raporlarmdan ve diğer bazı belge
lerden faydalanarak_ ortaya koymak mümkündür. Aşağıda bun-
lardan bir kısmına ait belgelere dayanan örnekler verilerek, Midhat 
Paşa'nın çeşit~ alanlardaki uygulamalarının ve kendisini başarıya 
götüren önlemlerin açıklanmasına çalışılacaktır. 

I - Asayiş konus-unda alınan ömemler. Temmuz 1863'de Ya
kova ve İpek kazaları Niş eya.letine bağlanmıştır. Midhat Paşa her 
iki kaianın ileri gelenlerini (vüci2h1 ulema1 mütehayyizan1 kura söz 
sahipleri ve Malisya kabdili rüesası) Prizren'e davet eder, burada 
bir umfuni meclis toplanır, etrafı askerlerle çevrilidir. Sultan Abdü
laziz'in fermanı okunur. Yirmi seneden beri bu iki kazada huzur
suzluk ve kargaşalık olduğu, bazılarının bu dy.rumun devamından 
menfaatleri bulunduğu, fakat «ŞÜ rahatsız ve emniyetsiz halden kur_
tulmasını isteyenler dahi pek çok olduğu», içlerinden bazılarının baş
ka şehirlere sürülmesinin Arnavutlara katil ve idam cezalarından 
daha ağır geleceği belirtilir. Toplantıda bulunanlara nasihatler edi
lir. Bu tür çalışmalar zaman zaman tekrarlanır. Neticede ken
dilerine asayişin nasıl korunacağı anlatılır, bazı müşterek t_edbir
leri kapsayan bir kısım taahhüdleri ihtiva eden bir senet imza etti
rilir. Midhat Paşa huzursuzluk ve asayişsizliğin sebepleri üzerin
de de durmuştur; çünkü «bir halin ıslahı anı davet eden sebeplerin 
tashıhine» bağlıdır. Yakova kazasının Malisya nahiyesiyle beraber 
erkek nüfusu yirmi bini aşmaktadır. Eskiden beri aralarında kan 
davası güdülm'esi sebebi ile adam öldürmeler -ve çatışmalar devam 
edip gitmektedir. Bunun için bazı aileler orada barınamayıp başka 
şehir veya köylere göçmüşlerdir. Bazıları da dört beş sene evden 
çıkamaz duruma gelmiştir. 1860 (1277) tarihinde eski kan davala
rının sulh yolu ile halledilmesi hakkında bir ferman gönderilmiş ise 
de, uygulanamamıştır. Bu bakımdan Yakova'da en önemli mesele kan 
dav~larından doğan anlaşmazlıkları çözümlemektir. İpek'te kan 
davasından doğan ihtilaflar, Yakova'dakine nazaran azdır. İpek'teki 
hıristiyan halkın müslümanlar tarafından cebren angarya işlerinde· 
kullanılmaları, bir kilisenin yıktırılarak taşlarından bir islam kö
yüne kule yaptırılması, ipek pazarına gelen Vassöviklülerin (hıris
tiyan Arnavut kabilelerinden Vassöviç) mallarının · yağma edil
mesi, eski kaymakamlardan Şahin - Bey'in yaralanmaı;ıı, «fahişe 
münazaası içün bazı çapkın takımının müsellahan· orad[ı bulunan 
hastahaneye girmesi» bu kazadaki asayişsizliğin sebep ve tezahür-
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!eridir. Bunların dışında Yakova ve İpek'te askere alınanların üçte 
biri bile birliklerine gitmemiş, vergiler toplanamamıştır. Bu bal yir
mi seneden beri devam edegelmektedir. Midbat Paşa her iki kazanın 
ileri gelenlerine yapmaları gerekeniere dair birer senet imzalatır. üÇer 
nüsha olarak yapılan senetlerden birer tanesi Yakova'da bulunan Mü
derris Behram Efendi ile !smail Efendi'ye ·yerilir. Birer tanesi de 
Prizren Meclis-ikebiri'nde saklanacaktır. Birer nüshası da İstanbul'a 
sadarete gönderilir11• Bu iki kazada yerlilerden meclis azalığı veya 
müdürlük hizmetlerinde olanlarm asayişsizlik olaylarmda parmağı 
olduğundan bunlardan bir kısmı11 Prizren'de alıkonularak, kendi
lerine işler bir dereceye kadar yoluna girineeye kadar Prizen'den 
ayrılmamaları, kazaları halkı ile mubabere etmemeleri, eğer bu söy
lenenleri yapmazlarsa cezalandırılacı:tkları tenbih edilmiştir. Yerle
rine seçimle yeni meclis azaları getirilmiş, müdürler de değiştiril
miştir. Taahhüd edilen hususlarm yerine getirilmesi için de bir Genel 
Geçici Meclis (Meclis-i ll:!uvakkat-i Unıumi) · kurulmuştu. Bu meclis
te Niş valiliği emrinde hizmet gören memurlardan biri, N iş ve Prizren 
Büyük Meclisleri azasmdan iki kişi, bir redif binbaşısı, yeteri kadar 
katip, vüctı.h ve ulemadan, üç nabiyedeki kabile reisierinden ikişer 
kişi bulunacaktı. Bu meclis kendisine verilen talimat çerçevesin
de hareket ederelt hergün bir jurnal düzenleyerek valiliğe gönderi
yordu13. Böylelikle eski kan davaları tesbit edilerek bedele bağla:
narak taraflar uzlaştırıldı. Ülkede halk zincirleme biribirinin kefili 

ıı Başbakanlılt Ar§lvi, !rade-Dahil1ye, no. 34829, Lef ı. Bu belgelerden 
birinin metni yeni harfiere çevrllmlş olarak Ek: l'de verilmiştir. 

12 Yakova'lı Gül Bey, oğlu Abdullah Bey, kardeşi İbrahim Bey ve Selim 
Bey, azA-dan All Ağa, bakkal Aluş, İpek'li Hurşld Bey, İpek Meclisi aziisından 
Aydın Bey, Kurtiş Ağa ve Si!llh sipahl olmak üzere on kişi (Ba§bakanlık Ar
§ivi, !rade-Dahlliye, no. 34829). 

13 Böyle bir jurnal'in muhteviyatı hakkında fikir vermek üzere «Yq.kova'
da olan Meclis-i Muvak1cat'dca dokuzunctı defa geıeıı ju.nıaldir» (Ba§bakanlık 
Arşlvi, !rade-Dahiliye, no. 34829, Lef 4). başlığını taşıyan belgeden iki küçUk . 
vaka örneği: «Karadag mahalleli Yakılb bin Receb'i bir sene mukaddem bilö. 
sebeb mahalle-i mezbılredeıı Emin bin Hüseyiıı katı etmi§ ve makt1tl-i merkü
?nun veraseti karmdaşı Eyüb bin Receb'e mii.nTıcısır olub merk-am katil-i mer
leüm ile dört bin beş yiiz guruş bedel üzer·ine sulh oldılar.;r, 

. «Karadag mahalleli Eyüb biıı Numan'i malıalle-i mezbti.reden Eyii.b bin 
Receb bir buçuk se-ııe mukacldenı katl eyıediğindım makt-Q.l-i merk12m-ıın vera
seti validesi Hurişah biııti lbrahim ve btradeı·ı Bekir bin Numaıı ve hemşires-i 
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durumuna getirildi, hadiseler önlendi. İpek kazasında Vassöviklüler
den ahalinin almış oıduğu (gasb ve garet) mallar ve hayvanlar da 
geriye sahiplerine verilebildL Ilastahaneyi basan on kişiden sekizi 
yakalandı. Kas~balara silahla girmek ve gezmek yasaklandı, halkla 
anlaşarak ve uzlaşarak güvenljk sağlanmış oldu. Midhat Paşa bu· 
hususları ayrıntılı olarak sadarete arz ederken eski uygulama yön
temlerini de şöyle tenkit etmektedir : «.her ne vakit tanzim ve ıslah 
·iJ,murun.a teşebbüs olunmuş ise) asakir-i külliye sevkiyle umum aha
li- hal~kında bila istisna icni-yı cebr ve şiddet olunarak ve husul-i. 
maksad U-S'iıt-i atzka üzere halkın yıldırılması ve ürküdülmesi hillinde 
aranılarak netice-i ıslahiyye dahi yalrıız bazı haneler yakılub yıkıl
masından ve ele geçürilebilen bazı kimseler·in kayd ü bend ile gön
derilmesinden ibaret loolmış ve böyle vah"§i adamlara devlet memur:· 
larınclan bir kat daha vahşet ve nefret gelmiş ... »14 Halbuki ahali şim
di «yapılacak işler kendü menfaatlerine aid olacağını anlad!ıklarından 
fevkalade ibraz-ı hoşnudi ve teşekkür ederek» taahhüdlerini yer!ne 
getirrneğe başlamışlardır. 

II - Yapı-işlerinde alın.an önlemler. Midhat Paşa'nın üç yıl 

süren Niş eyaleti valiliği sırasında yoğun bir inşa faaliyetinde bu
lunduğu bilinir. Yaptırdıklarının en önemlileri bir kışla, bir hapis- . 
hane, Belgrad'tan hicret edenler için yaptırılan çok sayıda evler, 
bir kaç okul binası ve Niş-Sofya arasında uzanan şose yoldur. 

1 - Kışla yapımı. Niş'te, mevkiinin öneminden dolayı daima 
bir fırka asker bulundurmak gerekınesine karşılık, kale içinde an
cak bir buçuk tabur barındırabilecek eski ve harap binalar mevcuttur. 
Bu sebeple burada bir kışla yaptmlmak istenir, 1858 tarihinde Mir
liva !3amih PaŞa kalede iki tabur alabilecek bir kışla ile bir hastahane 
inşası için keşif yaptırİr, yalnız kışianın y;:ı.pım masrafının 5300 kese 
kadar tutacağı öğrenilince bu inşaata izin verilmez"5 • Daha sonra 

Ayşe bint-i Numaıı'a miinhasır olduğu ve val·idesi Hur·i§ah ile Jıemşiresi Ayşe 
taraflarmdan vekiı oldıığu mahalle.-i nıezbıire imamı Molla Zeynel bin Behram 
ve malıalle-i mezbüreden Sadıle .bin. Hüsey~ıı şekadetleriyle bir şer'i siib1ıt bıı

lan Bekir bin Numan kendii tarafından. asıileten ve validesi ile hemşiresi tara
fından vekaleten dört bin beş· yiiz guruşa sıılh aldılar». 

· 14 Başbakanlık Arşivi, İrade~Dahiliye, no . . 34829. 24 Temmuz 1863 (7 Sa
fer 1280) t~rihli olup Niş eyaleti valisi Midh<!-t ve ltsJ,tüb mutasarrıfı Es-seyyid 
Muhammad Nazif mühürlerini taşunakta<I!-r. . . ., 

15 Başbakanlık ~şivi, İra~e-~eclis-i. ya.ıa, no. 21837, lef 3. 
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yine kalede süvari ve topçu askeri için yeni bir kışla, bir ahır, kale 
haricinde de çarşı ve varoşun muhafazası için iki karakol inşasına 
mü'saade çıkar. K~şif bedeli 8 yü~ 61.000 kuruştur. Bu kışlaya, iki 
rüştiye mektebi.ne ve hastahaneye sarf olunmak üzere ahali 3 yük 
54.000 kuruş bağışta bulunur. Lakin bu paradan bir miktar da 
bir hıristiyan mektebi yapılması için ayrilmasına irade-i seniyye 
çıktığından kışla Inşasına kalacak ·para az bulunarak 8 Aralık 1859 
(ll Rebiü'l-evvel 1276) tarihinde yeniden yapılardan vazgeçilir. 1861 
senesi sonbaharında Niş'te bir alay süvari, üç tabur piyade, iki ba
tarya top bulunmaktadır. Bunlardan bir buçuk taburu kale iç~nde 
kışla olarak kullanılan mahalle yerleştirilmiştir. Diğerleri, süvariler 
ve topçular hayv.anları ile birlikte hanlarda, muhtelif yerlerde da
ğınık oturmakta, senede 90.000 kuruş kira bedeli ödendiği halde 
halkın şikayetleri önlenememektedir. Midhat Paşa kalenin dışında; 
Ürgüp kapısı karşısında, kaleye iki bin adım mesafede bir alay sü
vari, gerektiğinde de topçu bataryaları · ile piyadeler oturmak üzere 
geniş bir arsa üzerinde bir kışla yaptırmayı düşünür .. Kışlanın üç 
tarafına yapılacak ahırların resmini süvari mir.alayı Vali Bey ya
par, masraflarını da mühendis yüzbaşı Ali Efendi hesaplar. EvvelGe 
halk tarafından yapılan bağışlardan elde 2 yük 87.000 kuruş kalmış
tır. Bir önceki sene para cezası verilen memurlardan alınanlardan 
başka gayelere sarf edilen paralardan arta kalan miktar da 97.400 
kuruştur. Bu da kışla inşası için bağışlardan arta kalan paraya ek
lenir. Kışla iki kat ve kargir olacaktır. İnşa masrafı 4 yük 92.000 
kuruş tahmin edilmiştir. Buna arsa bedeli de eklenince 5 yük 50.000 
kuruş kadar tutacaktır. Eldeki para ile keşif bedeli arasındaki fark 
eğer yeni senenin para cezaları geliri ile karşılanamazsa, faydasm
dan dolayı hazinenin bunu karşılayacağı ümit edilir. Kışla inşa

.sma ait keşif defteri, plan, Niş eyaleti Meclis-i kebiri azalarının dü
zenledikleri bir mazbata ile birlikte sı:ı.darete arz olunur. İzin veri
lirse, inşaata Mart 1862 başlarmda başlanacaktır16• Neticede müsaade 
alınarak inşaata başlanır ve kısa sürede bitirilerek 26 Eylül 1862 , 
çarşamba günü.binaya tö:z:enl~.süvari bölükleri, bir top bataryası17 ve 
bir tabur piyade askeri yerleştliilir. Törende bütün Niş'te bulunan . . 

16 Başbakanlık Arşivi, İrade-Meclis:-i Vltla, no. 20759, lef 5. 
17 Bir top bataryasının .(b'ölük) asker· mevcudu. 1862 tarihinde 174 kişi

den ibarettir. Bu miktarm dökümü şöyledir : ı Kolağası, ı Katip, ı İtn3.m, 

ı Yüzbaşı, 3 Mülazım, ı CephAneci, ı Serçavuş, G ÇaVU§, ı Bölült emini, 12 
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askerler, memleketin ileri gelenleri hazırdırlar. Sonradan da mutbak, 
çamaşırhane, arpa alibarları da.yaptırılır, bunların da aynı sene son
larında bitmiş olduğu aİı.laşılmaktadır. önceleri kuyudan su temin 
edilirken,· takrib.en iki kilometre mesafedeki Armutluk mevkiinden 
de su getirilir. Kışlanın karşısında Leskofça kapısı hendeği fue
rine bir kar~kol yaptırılmıştır. Bütün bu ilave yapılardan dolayı 
keşif bedeli aşılmış, 8 yük 63.510 kuruş masraf yapılmıştır. Binanın 
kışla olarak kullanılacak kısmı alt ve üst on iki büyük ve iki küçük 
koğuşu, iki taraflı kulelerinin her biri küÇük, büyük on altışar oda yı 
ihtiva etmektedir. Daire-i Jıumayun'da, cami de bulunup üç katlıdır .. 
Kışlanın alt kat duvarlarının kalınlığı hemen hemen yer yer bir 
metre kaimlığında (birer ve birer buçuk zira) olup üst katlar da yine 
tuğladan yapılmıştır, duvar kalınlıkları biraz daha incedir. Masraf. 
ile keşif arasındaki farkın mühim bir kısmı Filibe'li Gümüşgerdan 
Mihalaki adlı bir aba mülteziminin borçlarından karşılanır. Hazi
nenin bu inşaat için ödediği miktar ise sadece 2 yük 77.715, .5 ku
ruşturıs. Kaledeki eski, kışla olarak kullanılan ·bina. da tamir ettirile
rek hastahane haline getirilir19• 

2 - Hapishane yapımı. 1860'da Niş'te bir hapishane yapıl

ması düşünülür, keşif yaptırılarak üç yük kuruşa, yani 300.000 ku
ruşa mal olacağı tahmin edilir. Daha sonra yeni bir keşif yaptırıla
rak bu defa da 160.000 kuruşa çıkacağı anlaşılır ve inşaat için irade-i 
saniyye alınır. Hapishane iki kat ve kargir yaptırılır, keşif harici iki 
büyük zaptiye koğuşu da inşa olunmuş, fakat bütün masraf ancak 
120.000 kuruş kadar tutmuştur. Bunun sebeb.i emin memurlar va-· 
sıtası ile inşaat malzemesinin peşin para ile pazardan alınması, her 
gün inşaata nezaret edilmesi, reneberlik ve ırgatlık işlerinin tamamen 
mahbuslara gördürülerek işçi ücretlerinden tasarruf edilmesi olmuş
tur. ~apı 1862'de hi~mete girmiştir20 • 

Onbaşı, 2 Bor(:lzancı 

no. 21115) . 
ve 144 nefer (Başbakanlık Arşivi, :l;rade-Meclis-i Vali!., .· .. ·• 

18 Ba§bakanlık Arşivi, İrade-Meclis-i Vala, no. 21837, lef 3. Bu belgenin 
metni için bk. "Ek: 6. 

19 Başbakanlık Ar§ivi, İrade-Meelis-f Vali!., no. 20745. 
20 Ba§bakanlık Arşivi, İrade-Meclis-i Vala, no. 20759, lef 5. Bu belgenin 

metni için bk. Ek: 5. 
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3 - Göçmen evleri yapımı. 1862 senesi sonbaharında Belgrad'
tan göçerek Niş'e gelen ahalinin mikdarı 376 hane21 ve 1852 nüfusa 
ulaşmıştır. Bunlardan 350 kişi Şehir-köyü (bugün Pirot adını ta
şıyan kasaba) 'nde, 1502'si de Niş şehrinde oturma yı tercih etmişler
dir. Göçmenlerden bir kısmı şehirdeki han ve medreselere yerleşti
rilir. Bir kısmına da islam malıailelerindeki 'evlerden onda bir hesa
bı ile ayrılanlar tahsis edilir. İçlerinde hürmete layık bulunanları 
da yerli halktan hali vakti yerinde olanların, dul kadınlar ise yine 
dul ve kimsesiz şehir halkından olan kadınların evlerine misafir edi
lirler. Geçici bir de komisyon kurularak bunların günlük ihtiyaçla
rının karşılanmasına çalışılır. Göçmenlere yardım için Selanik va
liliğinden 100.000 kuruş22 , Sofya sancağı'ndan 5 yük, İvranya kaza
sından 1.000 kuruş yardım yapılır. Bu paralar halkın kendiliğinden 
verdikleri yardımlardır. İvranya kazası hıristiyanları bile aralarm
da 1.500 kuruş toplayar ak göndermişlerdir23 • Göçmenler in yerleşti
rilmesi için Niş'te boş ev bulunmadığından kasabanın haricinde ye
niden inşa olunan Fethiye camü etrafında bulunan tarlalardan 500 
dönümlük bir arazi üzerine bir islam ve hıristiyan mahallesi tesisi 
için altı ay önce alınan müsaadeden faydalanılır. Bilindiği üzere, 
Tanzimat deyrinde boş araziye, özellikle tarlalara ev yaptırılması 
için mutlak surette irade-i saniyye alınması gerekmektedir2~ . Göç
menlerden burada ev yaptırmak istiyenlere 500'er veya 1000'er arşın 
arsa verilir. Bunların bedeli ya Belgrad'ta terk etmiş oldukları ev
lerinin bedeli olarak vaad edilen paradan karşılanacak veya arsa 
devlet tarafından hediye olarak verilecektir20• Bu mahalle Niş eya
leti meclisi (Meclis-i kebir)'nin sadarete 21 Haziran 1862 (23 Zi'l
hicce 1278) tarihinde gönderdiği bir mazbatada bahs edilen mahalle 
olmalıdır. Bu belgede Niş kasabasının günden güne geliştiği, evlerin 
yeterli olmadığı, halkın gelişi güzel ve ruhsatsız evler veya dükkan 

21 Bu deyim için bk. Nejat Göyünç, «Hane deyimi hakkında», Tarih Der
gisi, sayı 32 (1979), s. 331-348. Ayrıca bk. N. Beldlceanu ve Irene Beld.iceauu
::;~err. cRecherches sur la Moree:., 8ii.dost-Forschungeıı, XXXIX (1980), 
41, no. 92. 

22 Başbakanlık Ar§ivi, !rade-Dahillye, no. 34116. 
23 Bqbakanlık A.r§lvi, !rade-Dahiliye, no. 34154. 

24 Bk. 1274 tarihli Arazi kaııunnci.mesi, madde 31. 
25 Başbakanlık Arşivi, !rade-Dahiliye, no. 33937, Bu belgenin metni için 

bk. Ek: 7. 
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yaptığı belirtildikten sonra «Ni§ ka.8abası keruı:rırıila bir müddtıtden . 
berü muattal 'IJe harab olub» bir süre önce (geçende) tamirine izin 
verilen Yeğen Mehmed Paşa~0 camii civarında devlete ait arazi üze
rinde bazı kimselerin tarla ve bağları bulunduğu, şimdi bu arazi üze
rine bazı kimselerin ev yaptırmaya talip oldUkları belirtilmekt:e, i!Zin 
istenmektedir. Böylelikle bu cami civarında biri müslüman, diğeri 
hıristiyan halk tarafından iki yeni mahalle yapılması ile cami civarı 
şenlenecektirır . !dareciler artan göçmen akını karşısında onları da 
Ekim 1862'de bu mahallelere yerleştirmeyi kararlaştırmışlardır. 1863 
senesinde burada yapılan 144 eve göçmen yerleştiril.miştir21• 

4 - Okul yapımı. Midhat Paşa'nın Niş'te bir rüşdiye mektebi, 
Şehir-köy'de bir hıristiyan mektebi yaptırdığı2!1, ayrıca Niş'te ma
halle mektepleri açtırdığı ve nihayet Niş'te bir de ıslahhane kur
duğu bilinmektedir. Bu okullar için gerekli paranın bir kısmını 

halk bağışlamıştır. Bunun yanında Midhat Paşa bu gibi imar işlerine 
mali kaynak da yaratmaktadır. Niş'te yapılan ·bir değirmenin geli
ri ile han, dliltkanlar ve debbag-bane yaptırmış, bunların gelirin
den de hayır işlerinde faydalanmıştır. Yine mahbuslara yaptırdığı 
ayakkabıların sabş gelirinin bir kısmını da maarif işlerine ayır
mıştır30. Ayrıca hü.kfu:nete davet edilenlere birer davet kağıdı sat-
mış, bunun gelirini de bu tür işlerde kullanmıştır. 

Onun eğitim işlerine verdiği önemi belirten görüşleri sadarete 
yolladığı 9 Mayıs 1864: · (2 Zi'l-hicce 1280) tarihli bir arzda açık 
bir şekilde dile getirilmiştir. Küçük islam ve hıristiyan çocukları 
için mahalle mektepleri tesisiyle onları sokaklarda dolaı;ımaktan 
alıkoyduğunu, ıslahhane açtırmakla kimsesiz çocuklarm sokaklarda, 
şurada burada kalarak kötü huylar edinmelerini, bunun sonucu ola
rak da hapishanelere düşmelerini önlemek istediğini, bir memle
kette bu tür fakirierin ve aciz yetimlerin geçindirilmesinin o ülke 
halkının borcu olduğunu ifade etmektedir. 5-6 yaşından büyük, 12-13 
yaşından küçük kimsesiz çocuklar toplattırılarak bu ısl8.hhanelerde 

26 Bunun Için bk. M. Münir Aktepe, «Mehmed Paşa, Yeg-en», lA, VII, 
609-610. 

27 Ba§balcanlık Arşivi, !rade-Meclls-1 va.ıo., no. 21289. 
· 28 Başbaleanlık Arşivi, !rade-Dahillyc, no. 22918: 

29 Başbakanlık Arşivi, !rade-1 Meclls-1 VAlll., no. 20759, lef 1. 
30 Başbakanlık Arşivi, !rade-Dahlllye, no. 36231 ve İrade- MecUs-1 VAIA, 

no. 22735. 
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kendi dinlerine göre ayrı ayri müslüman veya hıristiyan hô.calar, 
sanat için ustalar tarafından eğitileceklerdir . . Küçük ma.hkiimlar ·aa: 
bu ıslahhanelere 'konulacaklardır31• 

5 - Yol yapımı. ·1861 senesinde Niş eya:IE:tine vali ~lduğı,ında 
Midhat ·Paşa mevzuata uygun hareket ederek, . yapt~dığı şose y9· 
lun altına büyük taşlar kÖydtirmuş, üzerine' taş Cj.ö~~erek . tamam.:' 
lanmasilla çalışmış, köylüler de bu ·işte sıra ile gui-upiaı: halinde 
çalıştırılmışlardİr. Bu usul ' hem uzun zaman alm.iş, · herri ğe k9ylü-. 
ler senenin belirli gti.nİerinde iş yerlerine gelerek vakit öldürmek-· 
le sıralarım savmağa gayret etmişlerdir, . gönülSüz çalıŞmaktadır
lar. 1862'de Midhat ~aşa yol inşaatında . yeni bir yöntem uygular. 
Sırbistan'da yapıldığı gibi, önce yolun istikameti tayin edilerek 
iki yanına hendekler kazılır, bu arada çıkan topraklar yolun üze: 
rine atılarak yol seviyesi yükseltilir.. En üstüne de kırık taş 

döşenecektir. Köylüler arasında işbölümü ve buna göre görevlen
di.İme yapılır. Yoldan faydalanma nisbetine, arazinin düz veya 
bayır oluşuna göre, fazla işçiliği gerektirecek cinsten oluşuna na
zaran köyler arasında üç kademeli bir düzenleme olacaktır. İs
tanbul'dan bir sene önce istenen mühendis ka.sım ayında geldiği , içi~ 

kendisinden faydalanılamadığından, Niş'teki subaylar arasından 

geometri bilen üç kişi seçilir,. bunlar işe yatkındırlar. Yolun inşaatı 
kısıınlara ayrılır ve her. köyün hissesine bir miktarı isabet eder. 
Bunlar kendi lıisselerini kasım ayına kadar .!>itireceklerdir. !ş düzeni 
köylüler tarafından kendiliklerinden ayarlanacaktır. Köprü yapımı 
için gerekli. malzeme, ustalık isteyen işler için gerekli ücretler vali
likçe ödenecektir. Uzak mesafelerden gelecek köyiiliere yiyecek yar
dımı yapılması planlamr. Neticede her onbeş-yirmi günde bir Midhat 
Paşa tarafından da denetlenen yol inşaatında verim artar, bir önceki 
senede yapılanın 1862'de kırk katı fazlası yapılmıştır. Bu arada 
köylüleri yol yapımından caydırmağa çalışan bozguncıilarla da mü
cadele edilmiştir. Köylüler de yolun faydasına inandırılniışlardır. Bu
nun neticesinde de köylüler bazan geceleri çoluk çocUk Çalışmı§lar, 
~endi hisselerine düşen kısımları süratle bitirmişlerdir. Bu yöntemle 
Niş-Sofya şosesi inşaatı iki yıl içerisinde bitirilir. 

Bununla . da · kalınmaz, ·.köylü1er Öküz ve manda arabaları kul
landıklarmdan, yollarda .. sürat ·temin edilememektedir. Pek nadir 

.. 
31 Ba§bakanlık Arşivi, !rade-Dahiliye, no. 36231. 

Tarih Enstitilsit Dergisi - F. 1.9 
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ola~a~ sirem3~ de.nilen at arabaları kullanılmaktadır. Bunun için Mid; 
hat· Paşa bir: arapa _şirketi . kurmayı tasarlar.: ·sofya mutasarrıfr 
Ahmed Rasim Paşa· da kendisine katılır. :Halk cahildir, zengin ve 
sözü g~çepilecek kimselerden feÇI.a~8+lık ed,ebile_cek lçiJil.se yQlrtur. 
Sıİb~stan'dan ve di~er. bir yabancı ülked~n ~ir şirketin bu . işe ~lip, 
qlma~sı menfaate aykmdır: 1v.İidhat P~.şa bi! ~sım menı.ill-1?-rı ort.ak 
ettiği . bir şirket kurar. He~ bir~ 2.QOO ··kuruş değerinde .. 50 h~s!le 
senedi çıkartılır. 1863'de 100.000 kuruş sermayeJ.i .bir ~aba şirketi 
kur~ur .. Niş.-İsta~J:>ul arasinda h:aft~dı;ı. -~ir" defa lç_arşılı.klı posta ye 
eşya taşıyacak bir nakiiy~t servisi kurulm~ş~~=~ · , : 

. · ill - .Sonuç: Mi~a( ·Paşa gerek . as~yiş ·temi~inde, ·gerek imar 
faaliyetlerinde, yukarıdaki örneklerden ve ekli belgelerq.en edinilen 
bilgilere ·göre, halka güvenen, · onu iİma, ~ y~ inandırma yolu il~, 
onun =ve kitlenin· psikolojisini İyi aniayarak de~teğini kazanan ··bir 
valiniiı neler yapınağa muktedir olduğunun ilk örneğini Niş eyaleti 
valiliğinde veriniş, bu_ deneyimlerinde_n daha sonraki valiliklerinde 
d~ faydalanmış bir' devlet adamı olinuŞ, iaarecilikte başarıdan ba
şarıya koşmuştur. Onun Meşrfıtt idareye gönül vermesinde, vali
liklerinde halkla bütünleşerek, onuilla iŞbirliği yaparak, onU: iniı.n-' 
dırarak kendisinin başarıya ulaşmasınd'a; onlara da refah sağlama"' 
sının acaba tesiri olmamış mıdır·? 'Muhtemelen, o, vilayet meclis~ 
lerinde elde ettiği başarıları Meclis:i ·Mebusan'da da elde edi~ebilece
ğini zannetmiş ve meşriı.ti idareye gönülden bağlanmıştır. 

32 Diyarbakır yöı:esfu.de ~üstü .örtülü yaylı araba» ya halk' ağzında «.sin.m=> 
denilmektedlı·, bk. Tiirkiye'de halk ağzından· Söz ··Derleme Dergisi, Türk Dil 
kurumu y~yınlarınd~n, İstaPbul- 1947, m, i2.33. 'l:elprdağı.,.Karamürs.elı G01cü)ı:, . 
Balıkesir ve Sivas'm su§ehr~ yörelerlı)de jse stıreıı «ot ve ekin taı,ıunak için 
yanlarma odun ve tahta eklenerek genişletDen araba. veya: kağnı». anıamm'a. 
geınielitedı.r (ayiı-ı esei, m, 1208.).' Muhtemelen «siTem~- sereıı veya sirei~· şek
liıide ·f3a'lkaıilard~ 'göçen kitlelerle birlikte· Anadolu'ya gelml§ ve yayılmıştır: 

33 Başbakanlılt Arşivi, İrade-Meclis~i Vala, no. 21874. Bu belgenin metni 
için bit. Ek: 8. . ·' 
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Ek: 1. 

«İpek kasabası ile dört nahiyesinin havi o!duğu ]fura .ahalisi 
taraflarmdan verilen taahhüd ~enedi sfıretidir: . 

Kasaba ve kura ahalisinden fena ve uygunsl;l,Z ha_rek~tte bul~ıı:n 
ve bundan sonra kendüsinden fena iş sudfu.·u melhu.z. olan ne ~a,dar 
adamlar var ise ahalinin içi.Iiden çıkarılmasına taalıhüd ideriz : 

B'ad ez in gerek yerli ve gerek Vassöviklü hıristiyan aha:linin 
mal ve can ve ırzlarma . zerre kadar teaddi ve .müdahale olunmayub 
kangı köy ve kabile ahalisinden bir mazarrat vukfıa . getürilür ise 
mazarrat eden kimsenin tutulub bükfunete teslim kılmmasına· ve tu
tulmaz ve teslim olunamaz ise zarar ve hasarı ol ademin İnensub ol
duğu köy veya kabilesi ahilisi tarafından tazmin olunarak ödetiınie~ 
sine taahhüd ideriz · · 

Şahin Bey'in caribleri her kim ise arayub ve tutub bükflmete 
teslim etmeğe ve bu c~iblerden birisi bir kabile veya karyede bulu
nuh da tutulmaz ve büktımete teslim kılınmaz ise ol kabile ve köY. 
ahilisi müttehim addolunarak caribleri hakkında olunacak cezanın 
anlar hakkında icrasına taa,hhüd ideriz. . 

Gerek kasabalı ve gerek köylü ve nahiyeli her kim olur ise ·olsun 
bugünden sonra hiç kimsenin silah ile kasaba içine girmemesine ve 
hastahaneyi basmış olalıların zalıire ilıracıyla li'ecli'f-te'dib lıükfl

mete teslim kılınm.asma taahhüd ideriz. 
istenik ve istralça karyeleri ahilisi tarafından malı garet olu

nan müdir-i sabık Raşid Ağa'nın ne kadar zayiatı varsa meydana 
çıkarılup teslim olunmasına işbu iki köy abalisi taahhüd eyledikl~ri 
gibi biz dahi bunun hüsn-i stı.retle tesviyesine taa.hJ:ıüd ideriz. 

Zabtiyenin usUl-i cedidesi üzere harekete tabi ve razı olanlar 
ibka olunup olmayanlarm çıkarılması mukarrer olduğundan bu bab
da olan emrin dahi hüsn-i icrasına taahhüd ideriz. 

İpek kazasında ve havi oldugı kurasında şimdiye kadar kan da
vasını davet iden ne kadar katı maddeleri vukU bulmuş ise mahalle ·ve 
be-mahalle, karye be-karye birer kıt'a defteri İpek'de akd olunacak· 
büyük meclise takdim olunarak katillerinin verese-i ·maktulin . ile 
diyanetden birer münasib bedel üzerine sulh olunması ve bu makUle 
kan davalarının ke-en-lem yekün hükmüne konularak nam ve nişa
nının ortadan kaldırılniası ve. bugünden sonra her kim kan davasm
da bUlunur ve telaffuz dahi ider ise padişahımızın fermanı üzer~ 
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familyası Ana4olu cambine tard ve nefy olunmak üzere hükfunete 
teslim kılınması husii.suna taahhüd ideriz. 

Kazamızm eski· ve yeni müretlebat-ı miriyesinin · hisatilarına 
bakılub gerek bekayadan ve gerek bu senenin malından ne kadar 
borcumuz zuhU.r ider ise sene ahirine kadar rabt olunacak tekasit
lerini de tamamen ve karnilen tediyeye taahhüd ideriz. 

Bugünden sonra kasabalı ve İlahiyeli-her kim olur ise olsun beyn
lerinde adavet ve tarafdarlık ve husfunet hertaraf idilüb cümlemiz 
kardaşça geçinerek padişa1ıımı.Zm emr ü fermam ve şer' -i şerifin ve 
nizarn ve kantın-ı münifin hükmü her ne ise tamamen icrasıyla andan 
ayrılınarnağa ve barieden gelecek ve gerek içimizde zuhU.r idecek 
katil ve gasıb ve sarik gibi şer~ an, ve kanfınen töru:r;_etli olan. kimseleri 
içimizde kabiii itme:Yüb hükiimete -teslim eylemeğe v~ civarımızda . 
olan Vassöviklü ve Merditalularm can ve mal ve hayvanatıİla hiçbir 
zarar getürmemeğe ve aiı.lar tarafınd'an. bir gU.ne teaddi vukU bulur 
ise usulsliz hareket itmeyüb hükümete şikayet· itmeğe taahhüd 
ideriz. 

Elhamdülillah teala askerlik hidmeti milletimizin şeref ve mef
hareti ve büyük imtiyazı olduğundan padişahımızın nizarn ve kan\ınu 
vechle kur'a-i şer'iyyenin bila. istisnaicrasına ve ismine kur'a isabet 
idenlerden bazı c~ilaıie hareket idenler olur ise o. makaleleri bükii
mete getürmeğe taahhüd ideriz. 

Ahaliden her kim bükilmete taleb ve davet olunur ise hükümet
den bir emr veya mühürlü pusula geldiği anda bükilmete gitmege ve 
bila özr gitmeyenierin' kanunen hakkında lazıin geien ~ııuamelenin 
icrasına taahhüd ideriz. Ve vatan ve memleketimizin kadr ü itibarını 
.rnahv iden ve selb-i . emniyete sebeb olan fenalıkların mahv ve ısla
hıyla padişa.hımızın nazar-ı lutf ve merhamet ve inayetinin hakkı
mızda ve üZerimizde deva~ cümleten rica eyleriz. 

İşbu taahhüd senedinde münderic taahhüdat her sınıfın mensftb 
olduğu malıall ve mevkiine mahsfts olup mesela kasahaya ve kasaba 
ahalisine aid olanları kasahada sakin olup zirde ~ühür ve imzaları 
bulunanlar ve nahiyelere·dair olanları nahiye ahalisi ve rüesası taah
hüd itmişlerdir. 

· Balada beyan olunan şeylerin işbu. tarihÇlen "itibaren on gü.Ii 
içinde mümkün olanları yapılub vücuda getürilmesi ve bunları temin ,. 
içün evvel. be-evvel her kabileden ikişer kişinjn l:;ıi'l-intihab rehin su-
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retleriyle irsal kılınması dahi cümleten taahhüdatdan olmağla taah
hüdat~ı ıneşriihanın on gün içinde mümkün olanlarını 'fi'le ve meyda
na getürüb ilerüsinde dahi illa maşallah teala bu usul üZere devam· it
rneğe ve her kabileden ikişer mu'teber ve mevsfık adeni intihabıyla 
irsaline taahhüd ideriz: 

Yakova kasabası ile ona bağlı nahiye ve köylerin ileri gelenleri 
ile de aynı mahiyette bir sened imzalanmış, bu da İstanbul'a sada
rete gönderilmiştir. 

(Başbakanlık Arşivi, ifade-i Dahili;y-e, no. 34829, lef 1) 

Ek: 2 

Niş kasabası civarında inş_~sı tasmim olunan süvari kışıasının 
masarifine karşulık topla.D:ılan mebaliğin mikdarı 

İnşa olunacak kışla ve hastahane masarifine ilave olunmak üzere 
atiü'z-zikr kazalar ahalisi taraflarından iane olunan mebaliğ olup 
kışla-i mezkfıra sarf ol ununca ya .kadar mah~lli mal sandığında hıbi 
U Rebiü'l-evvel sene 1276 (8 Ekim 1859) tarihiyle· ba-emirname-i 
sami emr ve ferman huyurulan 

285 389 24 Şehirköyü kazası ·ahalisi taraflarından iane olunan 
34 482 20 İştib kazası ahalisinden 
19 304 00 Leskofça· kazası ahaJisinden · 

339 176 04 
Niş kazası derfınun da inşa olunan mekteb-i rüşdiye masarifiyçün 
Şehirköyü kazası . ahalisi taraflarından ian e · olunan 
89 413 12 

408 589 16 
86 354 24 

322 234 32 

34 706 26 

(Toplam) . , . 
. Mekteb-i rüşdiye'nin masarif-i inşaiyyesine ilaveten 
sarf ve ita olunan · 

Şehirköyü ahalisinin ber veeh-i bala v~_~dikleri alt-· 
mış dokuz bin bu kadar guruşun nısfı olup orada bir 

.. hıristiyan mektebi inşa olunmak üzere itası irade 
huyurulan 
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familyası Anadolu canibine tard ve nefy olunmak üzere hükümete 
teslim kılınmaSı husiısuna taahhüd ideriz. 

Kazamızın eski· ve yeni mürettebat-ı miriy.esinin · hisabiarına 
bakılub gerek bekayadan ve gerek bu serienin malından ne kadar 
borcumuz zuhfır- ider ise sene ahirine kadar rabt olunacak tekasit
lerini de tamamen ve kamilen tediyeye taahhüd ideriz. 

Bugünden sonra kasabalı ve İıahiyeli.-her kim olur ise olsun beyn
lerinde adavet ve tarafdarlık ve husfunet hertaraf idilüb cümlemiz 
kardaşça geçinerek padişahımıZın emr ü fermanı ve şer'-i şerifin ~re 
nizam ve kanlın-ı münifin hükmü her ne ise tamamen icrasıyla andan 
ayrılmaıriağa ve haricden gelecek ve gerek içimizde zuhfır idecek 
katil ve gasrb ve sarik gibi şer'an ve kanfınen töıı.IDetli olan.kimseleri 
içimizde kabUl itmeyüb hükıimete teslim eylemeğe ve civarımızda . 
olan Vassöviklü ve Merditalularm can ve mal ve hayvanatma hiçbir 
zarar getürmemeğe ve aiılar . tarafından. bir gfıne teaddi vukfı bulur 
ise usulsüz hareket itmeyüb hükUmete şikayet · itmeğe taahhüd 
ideriz. 

Elhamdülillah teaıa askerlik hidmeti milletimizlıı şeref ve mef
hareti ve büyük imtiyazı olduğundan pa.dişahımıiın nizarn ve kanU.nu 
vechle kur'a-i şer'iyyenin bila istisna icrasına ve ismine kur'a isabet 
idenlerden bazı cahilane hareket idenler olur ise o makilleleri hükft
mete getürmeğe taahhüd ideriz. 

Ahaliden he:r kim hükfunete taleb ve davet olunur ise hükUmet
den bir ~mr veya mühürlü pusula geldiği anda hükfunete gitrneğe ~e 
bila özr gitmeyenierin kaniinen hakkında lazım gelen muamelenin 
İcrasına taahhüd ideriz. Ve vatan ve memleketimizin kadr ü itibarını 
~ahv iden ve şelb-i emniyete sebeb olan fenalıklarm mahv ve -ısla
hıyla padi~alıımızm nazar-ı lutf ve merhamet ve inayetinin hakkı
mızda ve üZerimizde devamını cümleten rica eyleriz. 

!şbu taahhüd senedinde münderic taahhüdat her sınıfın mensub 
olduğu malıall ve mevkiine mahsiis olup mesela kasahaya ve kasaba 
ahali.sine aid olanları kasahada sakin olup zirde mühür ve imzaları 
bulunanlar ve nahiyelere ·dair olanları nahiye ahalisi .ve rüesası taah
hüd itmişlerdir. 

· Balada beyan olunan şeylerin işbu. tarihçlen 'itibaren on gW:J: 
içinde mümkün olanları yapılub vüc:iida getürilmesi ve bunl3:rı temin 
içün evvel. be·evvel her kablleden ikişer kişinj.n qi'l-intihab rehin su-
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retleriyle irsal kılınması dahi cümleten taahhüdatdan olmağla taah
hüdat~ı meşruharun on gün içinde mümkili:ı olanlarını fi'le ve meyda
na getürüb ilerüsinde dahi illa maşallah teala bu usUl üZere devam it
rneğe ve her kablleden ikişer rriu'teber ve mevsulı:: adeni intihabıyla 
irsaline taah:ıiüd ideriz: 

Yakova kasabası ile ona bağlı nahiye ve köylerin ileri gelenleri 
ile de aynı mahiyette bir sened imzalanmış, bu da İstanbul'a sada
rete gönderilmiştir. 

(Başbakanlık Arşivi, trade-i Dahiliye, no. 34829, lef 1) 

Ek: 2 

Niş kasabası civarında inş~sı tasmim olunan süvari kışıasının 

masarifine karşulık toplanılan mebaliğin mikdarı 

İnşa olunacak kışla ve hastahane masarifine ilave olunmak üzere 
atiü'z-zikr kazalar ahalisi taraflarından iane olunan mebaliğ olup 
kışla-i mezkiira sarf ol ununca ya .kadar mah~lli mal sandığında hıfı::i 
11 Rebiü'l-evvel sene 1276 (8 Ekim 1859) tarihiyle· ba-emirname-i 
sami emr ve ferman buyuru1an 

285 389 24 
34 482 20 
19 304 00 

339 176 04 

Şehirköyü kazası ·a:halisi taraflarından iane olunan 
İştib kazası ahalisinden 
Lesköfça· kazası ahalisinden ·· 

Niş kazası derfınun da inşa olunan mekteb-i rüşdiye masarifiyçün. 
Şehirköyü kazası . ahatisi taraflarından iane -olunan 
69 413 12 

408 589 16 
86 354 24 

322 234 32 

34 706 26 

(Toplam) .. ~ . 
Mekteb-i rüşdiye'nin masarif-i . inşaiyyesine ilaveten 
sarf ve ita olunan · 

Şehirköyü ah~i.lisinin ber veeh-i ~ala ~~-~dikleri alt- · 
mış dokuz bin bu kadar guruşun nısfı olup orada bir 

_,hıristiyan mektebi inşa olunmak üzere. itası irade 
huyurulan 
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287 · 528 06 · (Kalan) 
Mazhar-ı mücazat olan me'mfırin-i müttehim.eden ceza-yı nakdi ola
rak ahzi mukarrer ve mahkUm. bulunaıi 
65Ş 941 . 00 
202 584 00 İşbu ceza-yı nakdiden sarf ve itası muktezi-i irade-i 

· seniyyeden olan mebaliğin mikdarı 

453 357 00 

' 

(Toplam) 
120 000 

7 500 

75 084 

Bu defa inşa olunan habs-hanenin masa
rif-i tahminiyyesi 
ÜrgU.b'te inşa olunan cami-i şerifin 
masarifine ilave kılınan . . 
Morav~ nehrı üzerine ş.hali ittifa,.kıyla 

inşa olunan köprü masarifine ilavesi 
·irade buiurulan 

202 584 (Toplam) 
Ceza-yı nakdiden şimdiye kadar tahsil olunan ve bugünlerde der
dest-i tahsil bulunan 
273 057 00 mevcud-u sandık olan 
21 159 16 Salih Efendi zimmeti olup taksite ·rabt olunmağla 

taksitli hululünde mahallerinden alınacak olan 
5 791 00 

300 008 16 
202 584 00 

97 423 36 

Mutasarrıf-ı esbak Zeynel Ağa'nın furuht olunan 
eşyası balıasından bazı kesan zimmet.i o!_up b~~: 
lerde derdest-i tahsil bulunan 

· (toplam) 
ber veeh-i bala masarife ita olunmuş ve olunacak 
olan 

. (geri kala~) 

Kusur-u bakayası bulunan 
355 933 4 
Y_eku n ----'--
384 '952 (kuruş) 

(Başbakanlık Arşivi, İrade-i Meclis-i Vala, no. 20 759, lef 1) . 



Ek: 3." 

MahrU.se-i Niş'de Ürgü"Q kapusı haricinde müceddeden inşa olunacak 
sjjv.ari j,{ışlağ-ı humayfınumin ·bjr kıt'a . keşf defteridtr. . · 

Şöyleki, yap~Ian resmind~ gösterilili,ği i.j.zere .inşa· olunacak ko~ 

ğuş ve zabitan .. odalarının sath-ı mesahası 4159 . a olm.ağla sath-r 
zeminden üç arşun umkunda adi taş ve halis I:!arç · j.le.özüne :vaı:ın-' 
caya .ka$1ar temel ve sath-ı zeminden orta kata varıncaya kadar. sar
pa başhkli dikmeler ve dikm'~ . 3_i:a.iari.iia p~y3:n'daiar;' bÜnıarin ara
larına şe.şhane tuğlası ve . hilis" ıia~c ·ıı~ . inernlÜ olarak ort'a: . kat
dan sakafa varıncaya kad~r a,ıt · k;at · roi~illu İnşa ·oıt.ı.nacağı_ri~a~· ~lt:: 
ve üst ~at koğuşlarının ve zabit:an od~Iarını~ denini :döş~meleri ineşe 
tahtasıyla inşa olunarak' ve tavariları :.dahi biçkı tah'tas!yla: tayania
narak ve çanta ve tüfenklik misillu şeyler ve zabitan odalarına ik.:· 
tizasına· göre. yük v:e. dolab. inşa olunarak ve yine kıŞiağ-ı ·mezbliren,in 
tarafeynden yüz elli arşun_· tulüpde 24. arşun arzında 7 arşun irtifa
ında .iki aded alıurların temel duvarları adi taş ile gö.vde. duvarları 
şe§hane tu~la~ıyla ve haÜs. h~rc. ·u~ m em! u . olar~. ve' ü~~ı:_ine m eş~ 
t~tasıyla kara tava'~ · inş~ -v~: derfınl:aEma: dört sini olmak üzere ·ha.:_ 
sıla ( ?) inşasıyla pencere ve· kapularm i'mali _ve kışlağ-ı mezbure~ 
nin V{;rasıiıdi ··ahurlar, .. vasatında . şair ve· erzak. aİıba.(f)l~ıyia vekil
lıa~C ve aşcıyan· adala_ı;ı' ve mati:Jah ye· çafu1J.Şur-hane.lüZfu:p.u görün
düğünden . inezblir ·şeylerin temel duvarl~rı adi taş -ye . gövde du- . 
varları tuğla ile döşeme ve tavanları m eşe olarak· bu malialde ta'rif 
ve beyan olunmuştur. · · ' · · 

.. Ye .yi~e k;.ışl~ğ-ı mezbfırenin temel ve etraf duvar~arının sath-ı 
2;emin~en 3 (zir)a· ~ıru.nda 1;5 (~ir)a afzllida_v.e ara ~uvari 1 (.iir)a: 
arzi.nda .olarak bunların tak'ibeiı mikdar-ı .mecmuu 3455 (zir)a ol- · 
rriağla yhı'e satli~i' zeminden orta' kata 'varınca etraf-i 'du~arı~i' y~di: 
arş~ irÜfaÜJ.da·18 p~ina'k arzınd~ ve ara' duyarlar;:_ il,e {fılünde 'ola7 
rak bunların tak'iben mikdarları mecmuu 5545 (zir) a· ol.İhakla ôrta. 
katdan sakafa kadar e tr af duvarları ~yarım arşun tulünde 7 arşun 
irtifaında ve ara duvaxJarı 6·pa:rmak arzında ·ol.arak bunların tak'iben 
mikdarları mecmfıu 3491 (zir)?<_·olmak.J.a alt ve üst kat gövde ve ara . 
duvarları pencer~-ye ka.pul~dan maada tak'iben mikdarları mecmuu 
8315 (~ir)a arşuna .. baliğ olarak bunların i'mal .. ve inş_ası.içUn iktiza 
edtm levazımat-ı saire . 've . arnele yevlüiyeleri ffaf-i riıukarrere üzere 
bir bir hesab olunarak şekl-i mukaddimde beyan olunmuşdur. · 
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Temel içün adi taş, hatlık meşe ağacı, dikmelik temel direği, payan- . 
dalık, alt ve üst katda döşeme ve tavan kirişleri, alt ve üst kat içün 
döşemelik m eşe tahtası, alt ve üst ' tavanlar v.e kapular ve pervazlar 
içün bıçkı tahtası, mulrarraslık m eşe direği, mertek ağacı, baskı" tah
tası, kiremit, kireç, kum, t_uğla, ekser, . duvarcı ve. dülger yevİniyesi, 
masarif-i müteferrika mikdar, araba ve fiat olarak belirtilmektedir. 
Yekfın 352 688 guruş. 

Ve yine liışlağ-ı mezburun tarafeynde iki alıurların tUlleri yU.z 
elli arşun, arzları dörder arşun ve irtifaı yedi olarak sath-ı mesahası 
mecmuu 7.200 arşuiı olmağla· sath-ı zeminden iki arşun umkunda 
bir. arşun arzında adi taş temel duvarın tak'!ben mikdar-ı mecmuu 
1382 zira olmağla ,sath-ı zeİ:ninden 7 arşun irtifaında ·ıs parmak 

arzında etraf .. : 
. . 

(aym şekilde tahta, taş, kiremit, kireç, kum, dülger ve arnele mas
rafı, müteferrik masraflar) 119 306 guruş. 

Ve yine derfın-u kışlağda şair ve erzak aı;ıbarlarıyla vekilhaı:c 
odası ve aşcıyan odalarının sath.~ı. zeminden ~ arşun umktüıda ve bir 
arşuİı arzında, temel duvarıarinın ciSmi mecmuu 388 zira olarak 
sath-ı z~minden 7 arşun· irtifaından ve yarım ar ş un arzında ... 
(Bunların da ari taş, direk, tavanlılr tahta, döşemelik .meşe tahtası, 
tuğla, kiremit, kireç, k~, dülger ve arnele yevmiyeleri vesair mas
rafları tutarı) 20505 guruş 

Yekfın-i masraf : 492 499 guruş 

Elli bir kalem levazımatın .iktıza edeceği ve. el-haletü hazihi fiat-ı 
m~ka'rrerelerine tatbik kılındıkta ber veeh-i bala yalnız 4 yük 92.499 
guruş masraflahusUle geleceği zap.ir ve aşikar olmağla'ol-babda emr. 
ü ferman hazret-i menlehü'l-emrinqir. 21 Ceı::ç.aziyü'l-evvel se:r.ı,e 
(12) 78 (24 Kasım 1861) 

.B e nd e 
Tobbane-i amire milliendisi 

- Yüzbaşı 
Ali (mühür)' 

(Başbakanlık Arşivi, İrade-Meclis-~ Vala, no: 20759, lef. 2). 
~ 
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Ek: 4. Ni~'de Urgüb Kapısı haricinde yaptmlmak istenen kı~la planı (Başbakanlık Arşivi. !rlide-Meclis-i Vli.lli., No. 20759, lef 3). 
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Ek: 5 

Meclis-i kebir-i eya.let-i Niş 
aded 73 

Makam-ı eelil-i Sadaret-pen!hiye 

Niş mevkiinde bulunan süvari (ve) topcı askeri içün müced
deden bir kışla ile bir bab alıtır ve haric-i kalede vaki çarşu ve va
roşun muhafazası içün iki bölük asakir-i şa.haneye dahi iki bab ka
ragolhane inşası mukaddema tasavvur olunarak ol-babda vukfı.

bulan müsaade-i seniyyeye mebni lede'l-keşf masarif-i in§aiyyesi 
8 yük 61.000 bu kadar guruşa bali:ğ olacağı anlaşılınış ve işbfı kışla 
ile iki mekteb-i rüşdiye ve hastahaneye sarf olunmak üzere ahali ta
rafından 3 yük 54.000 bu kadar guruş terk ve teberrü olunmuş ise de 
bu akçede hıristiyan takımının bir hıristiyan mektebi dahi yapılmak 
mukteza-yı irade-i seniyyeden bulunmuş olduğuna ve bu hale kışlaya 
kalacak ianenin mikdarı kalil olarak üzerine hayli akçe ilavesine 
ihtiyac görüneceğine binaen bunun llerüye ta'liki fi ll Rebiü'l-evvel 
sene 276 (8 'Arahk 1859) tarihiyle __ şeref-vürfıd idüb mahffız bulunan 
bir kıt'a emirııfune-i resmi de irade ve ferman huyurulmuş olup sa
ye-i makderçt-vaye-i hazret-i padişab.ide el-haletü hazihi Niş'de bir 
alay süvari ve üÇ tabur piyade asakir-i şahane ve iki batarya top 
mevcud olarak bunlardan fakat bir buçuk taburu derfın-u kalede 
kışla ittihaz olunan mahalle yerleşdirilmiş ise de maadası ve süvari 
ve topcu hayvanatı hanlarda ve şurada burada dağınık ve mütefer
rik bulunup bu halin icab eylediği rahatsızlıkdan ve han sahipleri
nin la-yunkat'i vukfıa gelen sızıldısından başka melffıf pusula mfı
cebinc~ asakir-i merkfıme ve hayvanatı içün isticar olunan mı:ı.hallere 
bir senede verilen kiranın mikdan dahi 90.000 guruş raddelerine ba
liğ olduğuna ve Niş ve havalisi mesalihi i'cabından olarak nasıl olsa 
buralarca d~ima bir fırka-i askeriyye mevcud bulunacağına binaen 
hem hazine-i celile mümkün mertebe şu kira masrafından kurtulmak 
ve hem de asakir-i şahanenin şu teşettüt ve teferrukdan muhafa
zasıyla saye-i asayi§-Vaye-i hazret-i mülfıkan_ede hal-i İstirahat-ı 
kamilede bulunmak üzere iki tabur piyade ve veyahud bir alay süvari 
istiab edecek bir kışla inşası arzu olunduğu halde mukaddema ya-
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pılması tasavvur ve ın,.ha <;>lun an yalnıZ topcu · ~lasıyla iki karagol
h_8.ı:!e ı:pasrafı içün gö~terilmiş olan mebaliğin külliyetine nazaran 
şimdi _tasavvur ve arzu ecU,len kışianın cesameti ve karşulığının 
adem-i kifayeti bais-i tereddüd olmakd~ iken bu kabilden olarak ge
çen sene 3 yük bu kadar bin guruş masrafla keşf ve tahmin edilmiş 
olan h?-bs-hanenin mukaddemce tarz-ı diğer üzre inşası bi!t-tedkik 
160 bu· kadar bin guruşa keşf olundukdan sonra şayan huyurulan mü
saade-i sen~yye mucebince inşasına başlanılarak bu def'a bitarn 
bulmuş olmağla miliredat-ı masarili hakkında der-dest-i _tanzim ve 
takdim bulunan mazbatası tafsllatmdan malflm-ı ali buyurulacağı 
vechle babs-hane-i mezkur iki kat som kargir olarak ebniyesi 1500 
ziradan mütecaviz olduğu ve haric-i keşf bazı şeyler dahi yapıldığı 
Yı;! husftsiyle iki aded cesim zabtiye k,oğuşu dahi ilave kılındığı halde 
kaffesi 120.000 guruş kadar masrafla vücuda gelmiş ve bu ehveniy
yetin en büyük sebepleri tayin kılınan mukdim ve müstakim 
memftrların marifetiyle katfe-i levazımatın peşin para ile pazardan 
mübayaa olunması ve beher gün bi'z-zat nezaret edilmesi ve rene
berlik ve irgatlık işlerinin kamilen malıbüsine gördürillmesi husftsla 
rı bulu:nmuş olduğund_an bu misal arzu olunan kışianın dahi inşasına 
medar ve müheyyic olarak ibtida karşulığı keyfiyeti lede'l-tedkik 
mal kalemi kuyftdınçlan çıkarılub leffen takdim kılınan pusula natık 
olduğu vechle kışla ve mekteb-i rüşdiye ve hastahane içün mukad
dema ahali tarafından ianeten terk ve teberrü kılınmış olan meba
liğin mikdarı dört yük 8000 bu kadar guruş olduğu halde bundan 
86.300 bu -kadar guruş Niş mekteb-i rüşdiyesine sarf olunarak ·ve 
34.000 şu kadar guruş Şehir-köyü'nde hıristiyan mektebi yapılmak 
üzere oraya terk edilerek kusftr 2 yük 87.000 şu kadar guruş kalmış 
ve yine mezkUr pusula zeyline işaret olunduğu vechle geçen sene 
mazhar-ı mücazat olan 'memftrin-i müttehimeden ceza-yı nakdi olarak 
ahzi mukarı:er ve mahkUm bulunan mebaliğden şimdiye kadar tahsil 
olunan akçenin mikdar'J 3 yük 8 guruş ve 16 paraya baliğ olup bun- · 
dan ha-irade-i seniyye zikr olunan babs-hane ve Urgüb'de inşa kılınan . 
cami-i şerif · masarifiyle Morova köprüsi'yçün tahsis huyurulan 
cem'an . üç kalem iki yük 2500 bu· kadar guruş tenzi.l olundakdan 
sonra 97.400 bu kadar guruş fazlası görünmüş olmağla bununla 
kışianın masrafının karşulığı olan akçe birleşdirildiği halde cüm· 
lesi 3 yük 84.000 şu kadar guruşa baliğ olarak haylice bir karşulık 
dimek olduğunda~ burada bulunan ümera:yı askeriyye marifetleriyle 
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kışla içün münasib bir malıall taharri olunarak varoş haricinde ve . 
kalenin 2.000 hatve mesafeden mütecaviz bu'dunda ihtiyar ve ten
sib kılınan mahalle tam bir alay süvari almak ve hin-i iktizada topcu 
bataryalarıyla piyade oturmak üzere 40.000 zira arsa üzerine ya
pılması tasavvur olunan kışlanin etraf-i selasesine yapılacaK alıur
ların süvari miralayı izzetlü Veli Bey marifetiyle bir kıt'a resmi 
yapdırılarak ve ebniye üzerine memfıren burada bulunan mühendis 
Y'ı.izbaşı Ali Efendi'ye dahi eşya ve arnele fiat ve ucuratı hisab et
dirilerek yapılım defteriyle beraber haritası manzfır-i ali-i asafane
leri huyurulmak üzere leffen takdim kılın'dı. Resminde gösterildiği 
ve defterde beyan olunduğu vechle kışla ebniyesi iki kat olarak 
tuğla ve halis harc ile kargir ve alıurların duvarları kezalik halis 
harc ile kargir olarak kışla ebniyesinin mikdarı 4.000 şu kadar ve 
ahur ebniyesi dahi 7.000 bu kadar arşuna baliğ olduğu halde topu
nun masarifi dört yük 92.000 guruşa keşf olunmuş ve buna alına
cak arsa balıası olarak tahminen bir 10-12.000 guruş ilave olunduğu 
halde beş yük nihayetü'l-nihaye mecmfıu masarifi 5 yük 50.000 gu
ruşu geçmiyeceği tecrübe olunan emsali delaletiyle me'mUl-i kavi bu
lunmuş olduğundan ve her-minval-i muharrer mevcud dimek olan 
3 yük 84.000 şu kadar guruşun üst tarafına lazım olan akçe yine 
ceza-yı nakdi bekayasından şayed istifa olunamadığı ve başka kar
şulığı bulunamadığı halde bu maddenin hasbe'l-mevki müsellem olan 
fevrud ve muhassenatına ve el-ha.Ietü hazihi verilmekde olan ica
ratdan dahi hazinece bu kadar menfaat hasıl olacağına nazaran nok
san kalan mikdarını her· halde lutf ve ihsan-ı ali mütemmim olaca
ğından muvafık emr ü ferman-ı ali huyurulduğu halde heman tertib 
ve tedarik-i levazımatıyla müstainen billahi teala gelecek mevsim-i 
sayfda meydana getürülmek üzere işbu Mart ibtidasmda bide ve 
mübaşeret olunması lazım gelüp fakat zikr olunan kışla ebniyesinin 
yalnız metanet ve resaneti matlub olup nümayiş ·mizam olunma
yacak ve bu cihetle lüzumsuz şeylerden sarf-ı nazar kılınacak ise 
de bu kadar vüs'at ve cesametile beraber şu masrafla vücuda gelmesi 
birinci de:recede levazımatının şimdiden istihzar ve tehiyyesi ve sa
niyen katfe-i mebi'atm peşin para ile alınması salisen reneberlik 
ve_ ırgatlık işlerinin malıbüsine gördürülmesi şartlarıyla meşrlıt olub 
bunlar olmadığı halde masarifinin bi'z-zarfıre bu mikdarı tecavüz 
edeceğinin dahi evvel be-evvel atz ve beyani fariza-i zimmet olma
ğın suver-i ma'rfıza rehin-i müsaade-i seniyye huyurulduğu halde 
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şimdiden esbab-ı levazımat-ı muktaziyyesi tedarik olunmak üzere 
keyfiyetin lutfen ve ihsanen emr ü iş'arı vabeste .. i re'y-i zerrin-i asa
faneleri bulunmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i menlehü'l-e{Il
rindir. Fi 27 Cumade'l-illa sene 1278 (30 · Kasım 1861) 
Katib-i meclis Müdir-i evkaf Müfti .Hakimü'ş-şer'i 

Muhasebeci 8 aza Vali-i eyalet-i ~iş 
Midhat 

(Başbakanlık .Arşivi, irade-Meclis-i Vala, no. 20759, lef 5). 

Ek: 6 

Niş Eyalet Meclisi Mazbat'ası 
aded 37 

Niş kasabası haricinde inşası rehin-i müsaade-i seniyye-i haz
ret-i padişahi huyurulan kışla-i. humayfın saye-i teshilat-vaye-i 
cenab-i millukanede measir-i teveccühat-i aliyye-i hidivv-efhamile
riyle reside-i hitam bulmuş olduğundan Niş'de bulunan asakir-i 
şahaneden süvari bölükleriyle şimdilik top bataryalarından birinin 
ve bir tabur piyade asakir-i nizamiyenin nakl ve ikamesi bi't-ten
sib şehr-i Eylfı.lün 26. çarşamba günü heyet-i muntazamalarıyla kaf
fe-i asakir-i hazret-i padişahi ve vücfı.h ve rüesa·yi memleket hazır 
oldukları halde icra-yı merasim-i mer'iyye ile ediyye-i hayriyye-i 
hazret-i mülfı.kane· tilavet ve i'fa olunduktan sonra asakir-i şaha.ne 

kışla-i humayfı.nda tehiyye ve 'istihzar olunan koğuşlara ikame edil
miş ve muahharen matbab ve cameşfı.r-hane ve şair anbarı gibi mü
teferriatı dahi ikmai olunmuş olniağın komisyon-i mahsfı.s marifetiyle 
vukiı.-bulan kaffe-i sarfiyatının mikdarını mübeyyin tanzim olunan 
defteriyle teşekkür-i lfı.tf ve inayet-i hazret-i velinimeti mutazam
mm ümera-yı askeriyye tarafından verilen mazbata leffen ve yapılan' 

resmi dahi geçende bi'l-mezfıniyje dei:'saadete giden süvari Miralayı 
izzetlfı. Veli bey' e tevdien takdim kılındı. Niş mevkiinin ahval ve 
mesaiib-i mülkiyyesi icabından olmak üzere biı.ralarca daima bir 
fırka-i askeri}ryenin vücfı.di.ı niühim ve inuktazi olduğu halde aslkir-i 
şahane ikamesiyÇün derün-i kalede nihayet bir buçuk tabur alabile-· 
cek bir kaç koğuştan mürekkep atik ve harab binalardan maada ma
ha~ olmadığından m üceadeden ·bir ·kışlanm lüzfı.mu mukaddemleri 
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dahi bir kaç defa tasavvur olunarak hatta (12) 75 (1858-59) tari
hinde Mirliva izzeth,ı Samih Paşa'nın me'miıriyetiyle derun-i kale: 
de iki tabur almak üzere bir kışla ve bir hastahane inşası keşf olun
muş ise-de memhilr ve mahfiiz keşf defterlerine nazaran yalnız kışla
nın mesarifi 5300 bu kadar kiseye keşf ve tahmin olunmuş . olma
sıyla kabil-i müsaade-i seniyye olamıyarak kalmış ve muahlıaren 
yalnız topçu askeriyçün bir kışla ve bir ahur ile iki aded karagol
hane inşasına hasr-ı maksad olunmuş ise de bunun dahi ber-mucib-i 
keşf masarif-i muhammine ve muktaziyyesi olı:i.n 8 yük 61.000 bu 
kadar guruşa karşuluk olmamasıyla o dahi vakt-i merhununa ta'lik 
huyurulmuş olduğundan mevcud olan asakir-i hazret-i şahane bi'z
zarüre hanlarda ve varoş içindeki hanelerde ikamete muhtac ve 
mecbiır olup bu halin ise askerce istenilmeyen adem-i inzibat ve in
tizB.mından ve han ve haneler içün senevi verilmekte olan kiranın 
mikdarı 90 000 guruşa baliğ olarak bu vechle bir masarif-i külliye 
dahi ihtiyar olunmakda bulunduğundan fazla, han ve hane
ler eshabı tarafından dahi bir takım şikayat-i mütevaliye vukfıa 
gelmekde olmasına ve geçen sene yapılan habishane ile cebehaneler 
ve kale divarı gibi bazı ebniye-i _miriye masarifinden istidlal olun
duğu vechle bir alay süvari ve iki batarya topçu askeri almak 
üzere tensib olunan mahalle 5 yük 50.000 guruş kadar masrafla bir 
kışıanın yapılması ve vücuda gelmesi tahmin olunarak masarifinin 
karşulığı dahi bulunduğuna mebni ol-babda geçen sene takdim kı
lınan mazbata-i acizanemiz üzerine çarçabuk ihsan huyurulan cevab-i 
ali hükm-i eeliline tevfikan ve avn ve inayet-i bariye mütevessilen he
men bir tarafdan tertib-i levazımatiyle mart içinde esas vaz' edilmiş 
ve tamam yedinci ay içinde ve asıl merkez hitam olarak dertınu
na ber minval-i muharrer asakir-i şahane i'kad ve ikame olun-

- muşdur. Geçen sene takdim kılınan keşf defterinde beyan· ol unduğu 
vechle bunun arsası 40.000 zıra II!ahalli. müştemil olarak asıl kış
la ebniyesi 3.000 bu kadar ve alıurları 7.000 şu kadar arşun olmak 
üzere keşf olunmuş olduğu halde esasının vaz'-ı sırasında bir 'tarafı
nın daha tevsi ve temdidi iktiza eylediği gibi kışianın keŞfinde su· 
hususu kuyu halriyle idare olunmak tasavvur olunmuş ise de, süvari 
kışlasiyçün behemehal suya ihtiyac müsellem · olmasıyla 3.000 zira 
mesafede ka.in Armudluk.nam mahaldekf suyun celbi ve b'unun içün 
bir su hazinesi inşası 18.zım. gelerek bu şeylerden dol~yı İnesari
finin keşfi mikdarını tecavüz etmesi tabii 'ise" de, aı:ia dahi oend-f 
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atide beyan olunduğu vechle zuhfır eden karşulığı medar·ı cür'et ol
_duğundap. ve bunlar yapılmadıkça böyle bir bina-yı cesim noksan kal
mış olacağından lutf ve atıfet-i seniyyeye iğtiraren ehemm olan ş,ey~ 

!erin cümlesi _yapılacak ve kışlanın kaı:şusında kain Leskofca kapusı 
he11deği _üzerine bir bölük ı;ı.sker içün kargir bir karagolhane dahi inşa 
olunara}_{ kaffesinin yekfın mesarifi defter_-i mezkfir miicibince se
kiz yük 63.510 guruşa :varmış ve bunun 5 .yük 50.000 gurtişu dalıil-i 
keşf olarak mevcud bulunan karşulığından icra-yı mahstıbu mukarrer 
bulunmuş olduğundan: üst tarafının _ bend-i atide arz ve beyan blu:
nan akçe ile karşulatdırılarak icra-yı. mahsubu vabeste-i emr ve 
irade-i aliyye-i veka.letpenahileridir. Sebkat eden keşfi mucibince 
nefs-i kışlanın binası 3.000 bu kadar zira olacak yerde sonradan 
lüzfu:n-i tevsii ellietiyle 5.000 ziraa varmış olduğu ve metanet ve 
resanetiyle hasıl harc ile sıvanup fazla olarak iki tarafındaki ku
lelerinin yani zabitan dairelerinin sıvaları dahi maliz tabir olunan 
sıva ile kargir heyetinde yapılmak üzere nürnayişi dahi iltizani kı
lındığı halde fi 28 Safer sene 279 tarihiyle takdim kılınan ariza-i 
mahsusada beyan olunduğu vechle buna aid mesarifi yine keşfini 
tecavüz etmemiş gibi ise de 7.000 bu kadar zira olan iki ahur bu tevsi 
münasebetiyle 8.200 bu kadar ziraa varmış ve matbalı ve çamaşur
hane ve kilar ve aşçı ve vekilharc odaları gibi müteferriatı kış

lada sakin olacak üç sınıf askerin başka başka sınıfıarına elvere
cek hal ve heyette kargir olarak yapılmış ve keşfinde su yolu ve 
su hazinesi yağiken ber-minvU-i muharrer 3.000 zira mesafeden 
dört lüle I!likdarı su-getürilerek ve yüz yirmi arşun mik'ab bir su 
hazinesi yapılarak gerek su yollarına ve gerek su hazinesine bir hay
li akçe sarf edilmiş ve çirkab yollan 2.000 zira mesafe mahalle kadar 
temdid olunmuş ve Leskofça kapusı'na yapılan karagolhane ile kışla 
içinde l{ain cami-i şerifin· minaresi gibi şeylerin veti-hasıl az ve ·çok 
müteferriatının mesarifi dahi munzam olmuş olmasından ve bir de 
kaffe-i mebi'atın esmam tamamen eshabma tediye ile herkesin 
ırzası iltizam kılınmasından dolayı tabii ve zarfıri ol-mikdar ziyade 
masraf vukll-bulmuş ise de kışlanin ahurlarıyla beraber heyet-i 
mevcude ve mahdudesi. 55.000 bu kadar z,ira malıall üzerinde mevzft 
ve mebni olarak evrakiyle beraber olaiı bir kıt'a ta'rif-namesiride 
muharrer olduğu vechle nefs-i kışla alt . ve üst on iki kebir ve iki 
sagir koğuş ve iki taraflı olan kulelerinin her _biri dahi sagir ve 
kebir on altışar odayi müştemil olar$i-k daire-i humayii.n 'dahi ·cami-i 
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şerif dahil olmak üzere üç kat bina olunmuş. ve .cümlesinin.alt katı 
birer ve birer buçuk-zira arzında ve üst katı bir arşun altı parmak · 
k~lınlığıpda halis harc ile. tuğladan yapılmış olduğu halde nefs-i 
kışianın duvarından başka sath-ı binası 4.997 zira ve alıurların ke~ 
z~lik · iki taraf duvarları halis harc ile tuğladan yapılarak ·bunlar 
dahi 8.208 zira ve şair anbarı ve matbalı ve vekilharc odaları ve 
çamaşurhane ve Leskofça· kapusındak,i karagolhane gibi mütefer
riat .dahi kezalik kargir olarak 1.400 bu kadar zira olmağın şu hal
de kışla-i humaylınun taş ve tuğladan olarak yapılan 20.000 zira 
mikdarı duvarlarından maada ma' teferruat . kaffe-i ebniyesinin 
sath-ı mesahası 14.600 bu kadar. ziraa baliğ olarak mebaliğ-i mas
riüeden beher zirama 59 guruş isabet etmiştir. Kışla-i humayfın 
tam ve mükemmel bir alay süvari ile iki · batarya topçu ve hayva
natma kafi oldukdan başka yarım tabur piyade ikamesine dahi 
salih olmakla saye-i inayetvaye-i hazret-i padişahide cünud-i ce
nab-i mülukanenin böyle bir ma'miir ve muntazam mahalde ikame
leriyle asayi~ ve rahatlan hasıl olmak ve icbar hususundan dolayı 
hazinece istihsal-i menfaat ile beraber han ve hane eshabının bir 
takım şikayat-ı reddiyesi nihayet bulmak gibi mena.fie munzam 
olarak şöyle bir mevkide böyle bir kışianın vücudunda olan maddi 
ve manevi muhassenat dahi hakikaten huziir-i aliye arz ve takdime 
şayan bulunmuşdur. 

Mesele-i zaile esnasında Niş sancağı kazalarından ordu-yu hü
mayfınlara irsal olunan zehair ve erzak-ı mütenevvia esmanından 
bazılarının ahali hazine-i celileye terk ve teberrü etmesiyle bunlar
dan bir takımı hazinece irad kayd olunarak ve bir azı bi'l-istizan 
bazı mesarife karşulık tutularak kayıdları kapadılınış olduğu halde 
Berkofça kazasından verilmiş olan 21.100 bu kadar kıyye yapağı 
balıası olmak üzere · Filibe'li Gümüş-gerdan oğlu Mihalaki Bey'in 
bo:rcu olmak lazım gelen 2 yük 842,5 guruşlın bazı defterlerde 
kayıtlan açık olduğu görüldüğünden aslı ve keyfiyeti lede'l-taharri 
işbu yapağı esna-yı meselede asakir-i şahane içün şayak imal olun
mak üzere ahali tarafından toplanılup mir-i mumaileyhin adarnma 
teslim olunmuş ve ma-masarif balıasi ol-vaktin rayici üzere iki. 
yük 842,5 guruşa 'baliğ olduğundan biına dair bir gfıne · makbuz· 
senedi olup olmadıği aranıldıkta mir-i mumaileyhin adamı tara
fından verilmiş ·makbuz senedatınriı evrak-ı atika tob!'ası içinde üç 
kıt'a mümzi siiretleri bulunup eğerç~ asıl'.senedatının nerede kaldığı 
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bilinernemiş ve akçenin meydanda sahibi ve davacıs1 bulunamamış 
ise de reviş-i hale ve mutasarrıf-ı esbak Zeynel Ağa zamanında 
muınaileyh Mihalaki Bey tarafından varid olup evrak-ı perişan 

arasmda bulunan bir kaç kıt'a mektup mealihe nazaran meblağ-ı 
mezbfir mir·i mumaileyhin borcu olduğu ha~de almamıyarak kalmış 
olduğu anlaşıldığından bir sfiret-i münasibe ile keyfiyet mumaileyhe 
yazılarak ve güzeşte talebine dahi eshabının hakkı olduğu bildirile
rek akçe istenild.ikde cevaben göndermiş olduğu bir klt'a mektup
ta işbu yapağı parası borcu olup tesviye edeceğinden bahisle seneda
tının gönderilmesini iş' ar etmesiyle madde sağlandığından ve· tabiat-ı 
maslahata göre meblağ-ı mezbfır ahalinin · matlfıbu bulunduğundan 
bundan bir mikdannın Morava nehri üzerinde yapılan köprülere 
veyahud Şehir-köyü'ne kadar tesviyesi mukarrer olan taıik masa
rifine ianeten terki hakkında kaza-i mezbfır ahalisinin re'yi soru
larak cevaben vaki olan iş'ara nazaran meblağ-ı mezbfır ahalinin 
matlfıbu olduğu halde hazine-i celileye terk ve teberrü olunarak se· 
nedatı bir kıt'a mahzar ile Niş'e gönderilmiş ve buradan dahi der
saadete arz ve takilimi tabiat-i masiahat icabından bulunmuş olduğu 
halde eğerçe buna dair bir gfıne kayd ve malfımat _bulunamamış ise 
de, bu akçe mir-i mumaileyhin sahihen borcu iken nasıİ ise beş 
seneden berü kalmış ve alman mektupları sened hükmünde bulun
muş olduğundan istihsali muvafık-i vazife-i zimmet olduğuna ve 
mir-i mumaileyhin asakir-i şahaneye verdiği şayak balıasından do
layı Filibe Malsandığı'nda hayli matlfıbatı olduğu cümle-i iş'aratın
dan bulunduğuna binaen bunun andan mahsfıb sfıretinde tesviyesi 
Filibe mutasarrıfı saadetlfı efendi hazretleriyle muhabere olunduğu 
esnada Niş asakir-i zabtiyesinin elbisesiyçün buradan Filibe'ye gön· 
derilen memfirun beher arşunını 3 guruş 30 paraya mübayaa eylediği 
abayı mir-i mumaileyhin şürekası dahi o fiat ile verrneğe muvafa
katle beraber senedatı gönderildiği halde esrnanını dahi Berkofça ya
pağı babasından zimmetlerine mahsub etmeğe yanaşmış olmalarıyla 
geçen sene mübayaa olunan 13.000 bu lCadar zira aba babası 50.182,5 
guruşa baliğ olmuş olduğu gibi bu sene dahi yine asakir-i zabtiye içün 
mir-i mumaileyhin bu zimmetine mahsuben dörder guruşa 24'.000 
zira mikdarı aba mübayaa olunarak iki. defada alman aba bahası-
145.000 guruşa kadar varmış ve bu abalar mir-i mumaileyhden alın
madığı halde sair tüccardan mübayaa olunarak babası verilecek 
iken andan mübayaasıyla arada fazla olarak şu akçe sağlandırılmış 

Tarih Enstitiisü Dergisi - F. SO 
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olduğundan ve mir-i mumaileyhin bu babda olan mektubiyle üç kıt'a. 
senedat sfıretleri fi 4 Receb sene 278 tarihiyle Nezaret-i Celile-i Ma
liye'ye yazılan ariza-i mahsfrsaya melffıfen takdim kılmarak el-haleti 
h~ihi hazine-i celilede mahffız bulunduğundan mir-i mumaileyhin 
zimmeti bulunan iki yük 842,5 guruşdan iki defada alınan aba babası 
şimdiden ve üst tarafı hin-i tahsilinde mahsüb olun,mak üzere meb
lağ-ı mezbfırun kışla-i humayünun fazla mesarifi olan 3 yük 13.000 
bu kadar guruşun ol-mikdarma karşulık tutularak ziyadesi olan 1 
yük 12.667,5 guruş dahi hazine-i celileden ihsan huyurulduğu halde 
bu madde içün evvel ve ahir hazineden tesviye ve ita huyurulan me
baliğ 2 yük 77.(15,5 guruş dimek olarak üst tarafı mukaddem ve 
milalıhar bulunan. karşulığından ifa olunmuş olur ise de yine her 
haJd~ icra-:-yı iktizası vabeste-i emr ü irade-i aliyye-i vekaletpen8.hi
leridir. 01-babda emr ü ferman hazret-i menlehü'l-emrindir. Fi 22 
Cumade'l-ahire sene 279 ve fi 2 Kanün-ı evvel sene 78 (16 Aralık 
1862) (On üç kişilik Vilayet İdare Meclisi azası'ndan 3'ü toplantı
da bulunmamış. Diğerlerinin mühürleri var. Azalar arasında Müfti, 
hakimü'ş-şer'i, muhasebeci ve Niş valisi Midhat Paşa var) 

(Başbakanlık Arşivi, trade-Meclis-i Vala, no. 21837, lef 3). 

Ek: 7 

Makam-ı eelil-i sadaret-i uzmaya 
Ma'rfız-ı çaker-i kemineleridirki, 

Belgrad'dan Niş'e hicret eden ahalinin iskanı hakkında olu
nan teşebbüsata dair takdim kılman ariza-i acizanem üzerine 59 ra
kamını ve fi 25 Rebiülahir sene (12) 79 (21 Ekim 1862) tarihiyle 
mubahat-efza-yı enamil-i ta'zim olan ferman-name-i sami-i hazret-i 
vekalet-penahileri mantuk-i alisi . ma'lüm-ı çakeranem olmuştur. 

Ahali-i muhacere bir aydan berü Lom iskelesinden takım takım 
vürüd ederek mikdarı 376 hane ve 1852 nüfUsa baliğ olmuş 

ve bunlardan 350 nüfUsu Şehir-köy ve 1502 nüfUsu Niş kasaba
larmda ikameti ihtiyar . eylediklerinden ariza-i mesb~a-i aciza
nemde beyan olunduğu vechle islam mahallatmın beherinden 
% 10 hesabiyle tefrik olunan hanelere ve bazı hali han ve medre
selere konularak ve içlerinde hürmete layık bulunanları yerlüden 
hal ve hanesi müsaid olanların hanelerine alınarak ve bazı dul ka-
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dınlar dahi yine dul ve bikes kadınların hanelerine misafir verilerek 
nasıl ise yerleşdirilmiş ve mesalih-i yevmiyeleriygün içlerinde bulu
nan eshab-ı itibardan iki ve Niş ahalisinin mevsi:tk ve mutemedle
rinden kezalik iki kişi intihab olunarak ve bunlara zabtiye zabitle
r inden bir de bölük emini katılarak bir k<;>misyon-i muvakkat teş
kiliyle kaffe-i ihtiyacatı işbu komisyon vasıtasıyla tesviye ve rü'yet 
olunmakda bulunmuştur. Ahali-i muhacerenin Berkofça kazası hu
dudundan Niş'e kadar nakline muktazi arabalar Şehir-köyü kazası 
dahilinde kain Bulgarlar tarafından bila ücret verilerek meccanen 
nakl olundukları gibi esna-yı ralıda ikişer üçer günlük yemekleri 
ve yiyecekleri misafir oldukları mahalleri dahi Şehir-köyü ve J;>elinka 
ahali-i islamiyyesi canibinden ma'al-memnfuıiyye tesviye ve ita olun~ 
muş ve buraya vüsullerinde dahi !:ıane ve meskenleri hususunda 
ahali-i islamiyye tarafından pek ziyade gayret ve himmetle beraber 
bir taraftan dahi beyne'l-ahali bir mikdar akçe toplanılup mangal ve 
desti hasir ve mum gibi ihtiyacat-ı seri'a ve zaruriyyeleri bununla 
tesviye edilmekde bulunmuş olmağla .doğrusu bu husfisda gerek 
Niş ve gerek Şehir-köyü ahali-i islamiyyesi iktidarları derecesinde 
icra-yı lazime-i vatandaşi ve hamiyyet eylemişlerdir. İşbu mulıaciri
nin içlerinde tirnar ve maaş gibi bazı vezaif mutasarrıfları olduğu 
gibi halleri bi'n-nisbe düzgün olanlar dahi var ise de pek çoğu üzer
lerindeki elbiseden ve nisvan sırtındaki bir eski feraceden başka bir
şeye mfllik olmadıkları ve maaş ve vazife eshabının ise şimdiki halde 
ellerinde bir para bulunmadığı cihetle bunlar herhalde inayet ve 
merhamet-i aliyye-i hazret-i padişahiye mulıtac olduklarından mes
buk olan niyaz ve iş'ar-ı acizanem üzerine şayin huyurulan mü
saade-i aliyye-i hidivlleri vechle beherine birer mikdar nan-ı aziz 
tayinatı ve katık behası itasıyla zarfiretden vikayeleri muvafık-ı 
merahim ve eşfak-ı hazret-i tacdari olduğu gibi bunlar hakkında 
eya.Iat ve elviye-i mütecavire ahalisinden istiane olunmak husu
sunda erzan huyurulan müsaade-i seniyyeleri dahi ayn-ı isabet ve 
keramet olmağın derhal Üsküb ve Selanik ve Manastır valileri ha- · 
zeratıyla Filibe ve Sofya mutasarrıfları hazeratına icabı vechle be
yan-ı hal ile istida-yı muavenet edilmiş ve inşallah-ı teala bunlar
dan hayli şey husulü me'mUI bulunmuştur. Muhacirin.e şimdilik itası 
iktiza eden nan-ı aziz tayinatıyla ka tık · balıası hususuna kalınca, 
eğerçe bunun mikdarı yevmiye 50'şer 60'ar para olmak üzere tahmin 
olunmuş ise de, ahali-i muhacerenin hasbe'l-mevsim en büyük ihti-
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ya.ca.tı ha tab ve· kömür ve mum gibi şeyler olup bunlar da nefs-i N iş 
aha.lisi tarafından verilen ve mahall-i mütecavire ahalisinden itası 
memtı.ı v~ muntazır bulunan iane akçesiyle rü'yet ve tesviye olu
nacağından şimdiki halde mal sandığından beher nüfusa yevmiye 
yarımşar kıyye ekmek ve bi-kudret ve ·aceze takımının beherine haf
tada beşer guruş itası kafi göründüğüne ve iki sene mukaddem Niş'li 
müteveffa Ali Bey'in mahlulünden satılan çiftiikierin müddet-i ha
liyye hasılatından canib-i miriye ait 83.000 bu kadar kıyye zehair 
ol-vakt musab ve afet-zede olan Leskofça ahalisine ta'vizen dağı
tılıınş ve ahali-i merkiimenin geçen sene hasar-dide olmalarıyla is
tihsal olunamamış olduğu halde bu sene tahsiline başlanup haylicesi 
toplanmış idüğine binaen işbu zehairden beher nüfUsa yevmiye ya
rımşar kıyye nan-ı aziz ta'yinatı verilmekde ve başkaca yapılan def- . 
terleri mucebince gerek Niş'de ve gerek Şehir-köyü'nde bulunan 1200 
bu kadar nüfUsun dahi 'Qeherine işbu teşrin-i evvelin 10. gününden 
itibaren haftada beşer guruş tahsis olunarak komisyon-u mahsus ma
rifetiyle taksim edilmektedir. Mulıacirin-i merktime haklarında ta
raf-ı hazret-i padişahiden ilisan huyurulan iane-i seniyye ve gerek 
ahali canibinden olunan muavenet-i mümkine ile bu kışlık zariiret 
ve sefaletten muhafazaları hasıl olarak inşallah-ı teala ilerüsinde 
dahi refte refte halleri yoluna gireceği tabii olup şu kadarki, bu 
halkın içinde ehl-i kuradan ve erbab-ı ziraat ve hırasetden kirnesne 
olmadığından de~ecatı üç sınıftan ibaret olarak bunun birisi tirnar ve 
maaş gibi vezaif eshabı ve diğeri· balıkçı ve herher ve tüt~cü gibi_ 
sanayi-i adiye ve hasise erbabı ve diğer sınıfı alil ve mariz ve dul 
hatundan mürekkeb bir takım aceze olriı.ağla işbu sınıf-ı ahir ne vak1: 
olsa alıarın ianesine muhtac olduğundan bunlar sığındıkları yerlerde 
geçinür ve geçindirilür ise de evvelki iki sınıf behemahal mesken ve 
hane tedarikiİıe muhtac ve mecbiir olarak halbuki Niş kasabasının 
saye-i şevket-vaye-i hazret-i padişahide kesb etmekte olduğu hal-i 
ma'muriyyet icabınca hiç bir boş· hane olmayup yeniden inşaya muh
tac· olduğu gibi sahibsiz ve hali malıall dahi olmadığına ve N iş kasa_. 
bası haricinde müceddeden inşa olunan Fethiye cami-i şeriii etra
fında vaki tarlalardan 500 dönüm mikdarı arazi üzerine bir islam ve 
hıristiyan mahallesi teşkili altı ay· mukaddem bi'l-istizan rehin-i se
niyye huyurulmasıyla arazi-i· merktımeden bir mikdarının sokakları 
tefrik edildikten sonra beher ziraı 10 paraya satılmakta idüğine bi
naen muhacirinden hane yapmak isteyenleriiı beşer yüz· veyahud 
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biner arşun mikdarı alacakları arsalar esrnam Belgrad'daki emlak-i 
metrfıkeleri bedeli olarak mev'fıd olan akçeden mahsub olunmak ve
yahud cüz'iyyeti hasebiyle bu da zamime-i ilisan-ı ali olmak üz.ere 
mahalle-i mezkfıre arazisinden 30-40.000 zira mikdarı mahallin muac
cilesi ilisan huyurulur ise hem· anların sür'at üzere def'-i ihtiyacını 
ve hem de mahalle-i mezbftrenin az vakt içinde ma'mfıriyyetini 
müsted'i olur. Ve bir de muhacirinden timar ve maaş mutasarrıfı 
ohinların işlemiş bedelat ve maaşlarının işbu 78 senesi Eylül ve Ka
sı.m'ma kadar ita olunduğu Belgrad muhafızı saadetılı Paşa hazret
lerinin iş'aratından müsteban olmağla p.efterleri Belgrad'dan celb 
olunarak ilerusinin dahi işledikce defterleri mucebince Niş mal san
dığından itası bu makille eshab-ı vezaifin dahi bir an evvel husO.l-ü 
refahını müstelzim bulunur ise de h~r halde iktizalarmın icrası va
beste-i irade-i aliyye-i hidivileridir. 01-babda emr ü ferman hazret-i 
veliü'l-emrindir. ı 7 Cumade'l-üla 79 (12 Ekim 1862) 

Başbakanlık Arşivi, İrade-Dahiliye, no. 33937. 

Ek: 8 

Bende Vali-iNiş 

Midhat (mühür) 

Makam-ı eelil-i Sadaret-i uzmaya 

MarO.Z-i çaker-i kemineleridir ki, 

Niş eyaletinde yapılan yollarm istilam-i keyfiyet ve Irerniyeti hak
kında geçen gün ahz OlUilflll telgraf-name-i sami-i hidivilerine ceva
ben yine telgraf ile yazmış olduğum arizamda Niş'den Dersaadet cad
desiyle 20 saat mesafede ve nihayet hudfıd-i eyalette :vaki üç?kulak 
nam mahalle kadar tesviyesine teşebbüs olunan tarikin· msfı rehin-i 
hitam olarak :Qısf-i diğeri dahi hillill-i mevsim-i şita ellietiyle na
tamam kaldığı ve tafsilatı posta ile arz ve iş'ar olunacağı beyan olun- . 
m~tu. Dahil-i eyalette araba işiemek üzere muhtac-i tesviye olan 
yollar müteaddid ise de devletce ve tüccarca en mühim ve akdemi 
Dersaadet · caddesiyle bir de bend-i sanide beyan olunan Belgradcik 
tariki olduğu halde bunun Vidin ellietiyle iştiraken küşad ve tan
ziıni lazım geldiği gibi ikisi birden yapılmak dahi güç ve ağır olaca
ğına ve geçen sene Şevval tarihiyle ve 175 numaraaile takdim kılı-
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nan marfızat-i mufassala-i acizanemde bast ü beyan olunduğu vechle 
Dersaadet caddesi olan yolun ibtida Niş'ten bide ile üç saat mesafe
ye kadar mahalli ve kezalik Şehirköy'ün iki tarafmda ikişer saatlik 
kadar yerleri mevsim-i şitada çamurdan çıkılmaz ve yaz günlerinde 
dahi azıcık yağmur ile araba işlemez hal ve derecede olduğu ve Saf
ya hudfı.duna kadar ara yerde Piloça ve Kızıl-yokuş ve Dragman· 
Bağazı denilen darbendler dahi dik ve ~arp ve taşlık olarak nasıl 
uygunsuz bir halde bulunduğu meşhfı.r ve ma'lilm idüğine binaen 
ibtida bu yolun yapılub tesviye olunması tercih edilmişti. Bunun 
ne sfı.rette ve ne kaide üzere yapılacağı ariza-i mesbfıka-i acizanemde 
müderic bulunmuş ve tasavvur ve tahmin olunduğu vechle yapılub 
bitmiş olduğundan tekrarı mucib-i taseli ise de saye-i teshilat-vaye-i 
cenab-i padişahide measir-i teveccühat-i aliyye-i vekalet-penahile
riyle vaz' ve ittihaz olunan kaidenin subfı.let ve esleıniyyeti cihetiyle 
bu kadar ağır bir işin az bir zaman içinde masrafsızca vücfı.de gelme
siyle hal ve mevki ve zamanca hasıl olan menafiinden ve hususiyle 
bend-i sanide muharrer Belgradcık tarikinin ehemmiyetinden dolayı 
ba'zı tafsilata cür'et olundu. Şöyleki, tesviye-i tarik maddesinde iki 
cihet-i esasiyye olup bunun birisi yapılacak yolların nasıl ve ne he
yette olması ve ikincisi işieyecek ahalinin ne nisbet ve kaide üzere 
çalışması lazım geleceği hususları olarak memalik-i devlet-i aliyyede 
yapılacak yollar hakkında mevzfı. olan usul ve kavaid-i ma'lilmenin 
esas yolların şose olması ve kullanılacak ahalinin bi'l-münavebe 
tahsis olunacak günlere taksim ile işledilmesi kaidesine müstenid 
bulunmuş olduğundan bunda dahi ibtida şu kilide üzere gidilme
si tasavvur ve millahaza olundu ise de geçen seneNiş kasabası için
den bide ile yarım saat mesafeye kadar yaptırılmış olan şose yo
lun ameliyatından istidlal olunduğu vechle yirmi saatlik mesafe yo
lun ahali-i mevcfıde ile kamilen şose .. yaptırılması yani işbu yarım 
saatli.B; yol gibi altına büyük taşlar konulup üstüne kamilen kırık 
taş döktürülmesi pek çok senelere muhtaç olduğundan ve Sırbiye 
içinde olan yollar gibi iki tarafı hendek kazılup ve hendekierin top
rağı yol üStüne atılup üzerine dahi sekiz-on parmak irtifamda kum 
ve çakıl konulduğu halde şimdilik matlub hasıl olacağı ve ahiliye 
dahi güç ve ağır gelmeyeceği anlaşılarak bununla beraber bir kerre 
yolı.in istikameti taayyün ile üstü dahi kum ve çakıl ile tanzim edil
diği ve halkça dahi yolun menati ve muhassenatı görüldifğü gibi 
sonradan istenildiği halde üzerine kırık taş ferşiyle şose heyetine 
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konulması dahi kolay olacağından bu kaide üzerine yapılması tensib 
olundu. Tesviye işine lazım olan ahalinin sfıret-i istidam.ına gelince, 
bu iş yalnız Şehirköy ahatisiyle Niş ve İznepol kazaları ahaijsinin 
dahi bir takımına aid ve münhasır olup yirmi saatlik yolun yevmiye 
hesabiyle ameliyatı bu kadar ahaliye tak~im olunduğu halde adam 
başına sekiz-on günden ziyade iş dü.şmeyeceği hesab olunmuş ise de, 
kasaba etrafında tathir ettirilen hendekler ameliyatından vesair iş
lerden bi't-tecriibe hasıl olan malfunata göre, gü.n hesabiyle nü.füş 
başına taksim olunacak işlerde efrad-i ahali gü.n geçirmekten başka 
işe bakmadıklarmdan bunları çalıştırmak bir takım memfırlar istih
da.m.iyle birer birer icbara muhtaç olduğu gibi bu hal ahaliden işi. 
olanlarm eyyam-i ·muayyenesinde kendi umfırunu terk ve ta'tile mec
bfıriyetlerini dahi mü.eddi olduğun~ ve bi'l-münasebe ba'zı ehl-i 
kuranın istihracıyla vukıi bulan ifadelerine göre yapılacak yol mü.s
tefid olacak köylerin nüfus-'i mevcfıdesine ve bir de o yoldan . istih
saı edeceği faidenin derecesine göre köy köy taksim olunduğu hal
de herkes hissesini bilüp ve anlayup istediği vakitte yapınağa ve bir 
an evvel bitürmeğe çalışacağına binaen ameliyattan dahi bu kılide 
ittihaz kılındı. Bu vechle tanzim ve tesviye olunacak tarikin işi ki 
ve sade bir sürette gibi görünüyor ise de tarikin hatt-i istikametini 
ta 'yin etmek ve iktiza eden yerlerde tariki ehven ve eslem tarafa 
dolaştırmak ve yokuş olan malıallerin meyl ve irtifaını hadd-i nisa
bına götürmek ve'l-hasıl mümkin mertebe fenne müteallik şeyleri 
yapmak mühendis işi olduğu halde burada öyle erbab-i mühendis 
dahi olmadığından bu tarafdan vaki olan iş'ar üzerine dersaadetten 
mühendis efendi tayin olunmuş ise de bu dahi kasım üstü geldiğinden 
Niş'te bulunan süyari ve piyade asakir-i şahane küçük zabitleri 
içinde mektepten çıkmış takımdan ve oldukça hendeseye vukCıf es
habından üç nefer mülazım efendiler intihab olunup ibtida tarikin 
mesahasıyla ve hatt-i istikametinin dahi tayiniyle beraber bir taraf
tan dahi bunda işieyecek ah~linin nüfUsu yazılarak tarikin esabi-i 
arziy}resi ve işieyecek ahalinin derece-i menfaat ve faidesi itibarın- . 
ca.mesela yüz nüfUs olan ve yoldan faidesi bulunan bir köye tesviyesi 
eshel olan yoldan üç ·yüz ve hizmeti ziyade ise iki yüz ve kırılacak 
taşlık ise yüz arşun tefrik ve iki tarafına n-ıımaralı alarnet vaz' olun
duktan sonra ol köy . ahatisi hissesine isabet eden mahalli kasıma 
kadar yapup bitürmek üzere borclu olduğu beyaniyle ilan-i keyfiyet 
edilmiş ve bu kadar mesafe tarik üzerinde büyük ve küçük kırk ka-
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dar ·köprü ve iki yüzden mütecaviz lağım yapılmak iktiza edüp köprü
lerin ayakları kargir ve üzerieri meşe ağacı alinak lazım geleceğinden 
ve iki taraflı mahallerde ormanlar ve hizmet edecek ahalinin iÇinde 
dülgerlik işini bilenler olacağından yalnız ekser balıası ve bir iki 
nefer kullanılacuk usta yevmiyesi canib-i miriden verilmek üze
re tesviyesi bi't-tensib işbu köprülere ve yapılacak Iağımlara ve 
kırılacak taşlara ve arnelenin sırasıyla malıallerine göre siı.ret-i celb. 
ve. istihdamına bakmak ve mühendis efendilerin maiyyetinde bulıın
mak üzere zabtiye zabitan ve neferatından münasibleri dahi intihab 
ve tayin olunarak mart içinde hemen mübaşeret olunmuştu. Bura
larda öyle yollar yapıldığını istemeyenler tarafından ahatiyi tenfir 
içün ·hayli entrikalar yapılmış ve bir aralık Sırbiye meselesi'nin hu
dusu dahi bunu sektelendirmek istidadını. göstermiş ise .. de on beş
yirmi günde bir kerre .bizzat yol üzerine gidilüp yolun ne olduğu ve 
nereye çıkacağı ve kimin içün yapılacağı lisanen ve tafsilen her 
birine anlatılarak ve evvelce her köyün nüfUsuna göre tefrik ve tah
sis edilmiş olan malıallerden muahharen taşlık zuhiı.r etmesiyle kesb-i 
müşkilat eden ve bi'l-akis hafif ve ehven çıkan yerlerin mikdarı 
i'cabma göre zamm ve tenzil ile ta'dil olunarak cümlesi memnünen 
ve müteşekkiren hisselerin yapmağa. çalışur ve hatta ekser köyler 
ahalisi çocuk çocuğuyla gelüp ve giceleri dahi işleyüp on günde bite
cek işi .beş günde bitürür giderler idi. Tarikin vüs'ati hendekleriy
le beraber on altı arşun arzıp.da ve imkanı mertebe biner ve iki
şer ve üçer bin arşun malıalleri birer hatt-ı istikamette olduğun
dan işte bu kaide ve ·usUl üzere yirmi saatlik mesafe tarikin .nısfı 
altı ay_ için,Çle kamilen bitüp ve msf-i diğerinin dahi hayli mahalleri 
yapılup bakiyyesi dahi hasbe'l-mevsim sene-i atiyeye kalmış ve bu 
tarik üzerinde yüzden mütecaviz lağım yani su yolu ve kebir ve 
sagir yirmi iki aded ·köprü hitam bulmuş ve Sofya cihetinde olan 
tarik hususuna dahi mutasarrıfı saadetlu efendi ile bi'l-müzakere 
bu kaide üzere teşebbüs olunup Sofya'nm bir tarafında tesviye 
olunan yerler hernan Niş yoluyla iltisak edecek raddede olarak öte 
tarafmda"dahi .iki-üç saatlik mesafe kadar gidilmiş olduğundan in
şaallahi teala cümlesinin bakıyyesi işbu mevsim-i sayfda ikmal 
olunarak buradan İhtiman'a kadar tamamiyle stıret-i matlube ve 
muİıtazamada bir yol vücuda gelmiş olur. Yolda lazım gelen köprü
lerin ekser balıası ve arnele yevmiyesiyle taş delmek içün k}ıllamlan 
ustalarm ücreti ve'l-hasıl kaffe-i ·masarifi mukaddema yirm'i bin gu-



M!DHAT PAŞA'NIN NİŞ VA.Ltt.iöt 313 

mş kadar tahmin olunarak bunun sarfına dahi müsaade-i seniyye 
erzan huyurulmuş ve bu def'a meclis-i kebir marifetiyle hesabı bi'r
rü'ye ol-babda yapılup leffen takdim ·kılınan mazbata mantfıkınca 
masarif-i merkfune ile mühendis efendilere ve me'mtı.rin-i saireye 
verilen han kirası ve me'killat balıası ve başkaca istihdam edilen 
iki nefer memur maaşı ve taş kırmak içün yaptırılan edevat esrna
nı dahil olduğu halde yekiinu yirmi bin dört yüz dokuz guruşa 
baliğ olarak o da mazbata-i mezktı.rede gösterilen karşulığından tes
viye olunmuş ise de sene-i atiyyede Sofya tarikinden maada yapıla
cak yerler ve köprüler içün bir on bin guruşa daha ihtiyac hasıl 
olacağı tahmin olunup şimdilik karşulığı dahi olmadığından tes
viye ve i'tası ilisan-i ili-i hidivilerine mevkfıftur. Tarik-i . mez
kUrun düz ve ova olan mahalleri tabü toprak olduğundan b8.18.da be
yan olunduğu vechle iki tarafına hendek açılarak ve üzerine kum ve 
çakıl dökülerek tesviye olunup kusiir dağlık olan mahalleri ve 
husfısiyle Piloçe ve Çingane-derbendleri ve Dragoman Boğazı denilen 
yerleri fena halde taşlık olmasıyla işbu taşlar metrfık cebehanede 
kalmış ve toprağa münkalib olmuş olan barut ile attırılup kırıntıları 
ferş olunduğundan oralı tabii şose heyetine girmiş ise de, sair kum ve 
çakıl ferş edilen mahalleri beher hal bozuldukca tesviyeye ve bir kaç 
senede bir kerre kum ve çakılları tecdide muhtaç olacağına ve yoldan 
el-h8.leti hazibi gelüp geçen halk bunun fi'len menafi ve muhasse
natını müşahede ettikleri ellietle o makiile bozulan yerlerini en yakın 
bulunan köyler ah8.lisi yapmaktan çekinmiyeceklerine binaen işbu 
ta'mirat husfısu dahi baştan nihayetine kadar en yakın olan köylerin 
nüfusuna göre bi't-taksim kangı karyenin hissesinde bozuk mahal 
zuhfır etmiş ise ah8.lisinden bir azı işsiz günlerinde orasını kum ve 
çakıl getürüp ta'roir etmek üzere her köyün ismiyle yolun üzerine 
işaret-i lazime vaz'ı dahi mukarrer bulunmuştur. 

Maliim-i ali huyurulduğu vechle Niş'ten Gorgoşofça'ye Zayçar 
tarikiyle Vidin'e giden yol yirmi sekiz saat mesafe olup bu müna
sebetle iki eyaletin yekdiğerine pek ziyade irtibat ve kurbiyyeti 
var iken Sırhistan hatt-i imtiyazının vaz'iyle bu mahaller içerüde 
kaldıktan sonra tabii bir başka yola ihtiyac hasıl olmuş olduğun4an 
ve hatt-ı imtiyaz haricinde kalan Belgradcık tariki dahi mesafece 
Gorgoşofça yolundan uzak değil ise de araba şöyle dursun hayvan 
bile geçerniyecek derece taşlık ve uçurum olup husfısiyle ekser 
mahalleri hatt-ı imtiyaz olan çit yanından mürCir ederek emniyetsiz 
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bir halde bulunduğundan Vidin'e gidilmek ıçun bi'z-zarılre Büyük 
Balkan'dan ve Berkofça üzerinçlen kırk bu kadar saat mesafe ihtiya
rına mecbılriyet gelüp bu yol ise gayet sarp ve Balkan olmasıyla 
yaz mevsimlerinde bile kolay kolay geçilemez iken mevsim-i şitada 
bütün bütün kapanarak bu hal ile Vidin ile Niş beynindeki :tnüna
sebet dilçar-ı müşkilat olmuş ve hususiyle geçende zuhilr eden 
mesele-i Sırbiyye üzerine Gorgoşofça ve .Zayçar tarikierinin insilab-i 
emniyeti ve Berkofça tarikinin hasbe'l-mevsim insidadı cihetle artık 
Vidin ile Niş beyninde telgraf vasıtasından maacia vesait ve m,ü
nasebat bütün bütün inkıta derecesine gelmiştir. Binaenaleyh Vidin 
ile Niş beyninde en yakin ve .münasib olan Belgradcık tarikinin kü
şad ·ve tanzim ve tesviyesi hasbe'l-hal ve'l-mevki vacibeden olarak 
cümle-i fevaid ve menafiinden birisi ve belki birincisi buralarca. 
iki nokta-i mühim olan Vidin ile Niş mevkilerinin yekdiğerine takri
biyle muhaberat ve müdselatın tesbil olunmasıdır. Ve ikincisi bura
larca mahsulat-i arziyyeye mahrec olmak lazım gelen Tur~a iske
lelerine tarik olmayub Selanik iskelesi ise yetmiş bu kadar mesafe 
olduğundan ve halkça mevcut olan fakr ve ihtiyac ez-cümle en başlı 
mahsUl at olan buğdayın kıyyesi. 20 ve 24 pareye ve şarabın keza
lik 20 pareden 30 pareye kadar satılmasından ve bu da mahrec ol
mamasından n'eş'et ·eylediğinden şimdi Belgradcık tarikiyle otuz 
saatlik mesafede bir rtıahrec bulunmasıdır. Ve üçüncüsü Sırbiye'nin 
Vidin ve Belgradcık tarikieri tüccar içün açık ve emin olduğu za
manlarda dahi mesela buradan Vidin'e gidecek bir araba yükü eşya
nın Çit-kapusı'na vusulünde çünki kapular bir muayyen vakitler
de açık olup sair' vakitler mesdud olduğundan gidenler müddet-i 
medide beklemek ve içerü girdikte karantina etmek ve gümrük ver
mek ve uğradıkları hanlarda pek ziyade ve fahiş mesarif ödemek gibi 
müşkilata dilçar olduklarından başka Sırplular kiracılığı kendü
leri kazanmak içün ekser vakitte içerüye araba ve hayvan kabUl 
etmeyüp emtia ve eşya-yı ticariyeyi bir kaç kat ziyade ücret ala
rak kendü arabalarıyla nakl etmekde olduklarından Belgradcık yo
luyla bu kiracilık dahi tabii bu tarafa nakl ederek ahalinin bu cihetle 
dahi müstefid olmasıdır. Ve dö.rdüncüsü muahedat-ı cedide-i ticaret 
i'c~bınca Sırbiye tarikiyle memalik-i ecnebiyyed.en Niş'e gelen ve 
buradan memalik-i ecnebiyyeye giden emtia ve eşyanın yüzde sekiz 
resm-i gümrüğü burada alınmakta iken Sırplular Belgra:d gümrü
ğünde yüzde üç daha aldıkiari ve bu cihetle tücca:r emtia-i idhaliyye 
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ve ihraciyye içün % ll rüsfı.mat vermekte bulundukları ellietle 
Sırbiyye'ye uğramıyarak Lom ve Vi~n iskelelerinden Belgradcık 
tarikiyle gelüp gidecek eşya içün hilaf-i kaide bu misillıl rüsuqı.at 
ahzına ve andan tevellüd eden şikayat ve münazaata sebep kalma.Il!a
sıdır. Hasılı tarik-i mezkurun devletce ve ah~ce ve tüccarca menafi 
ve muhassenat-i adidesi olduğundan mevsim-i sayfda zabitan-i as
keriyyeden bazılarının yanına erbab-i vukılfdan bir kaç adam ta
yin olunarak mahalline irsal ile keşf ve muayene ettirildikte çünki 
Belgradcık üzerinden Vidin tariki olan 3'2 saat mesafe yolun Çoprun 
karyesinden Vidin'e kadar o saatlik yeri aslından araba işler düz Vt: 

cadde olduğu gibi berü taraftan Niş'ten Musa Paşa Palankası'na3~ 

kadar Dersaadet caddesi olan sekiz saatlik yeri dahi geçen sene 
kamilen tanzim ve tesviye olunmuş olduğundan muhtac-i tesviye 
olan yeri zikr olunan .palankadan Niş eyaleti hududunda lsveti 
Nikola denilen tepedeki karakola kadar on bir ve andan ·öteye dahi 
Çopıun karyesine değin üç saat ki, cem'an on dört saat demek ise 
de, bunun nısfı miktarı dahi suhılletle yapılacak olduğundan en güç 
ve taşlık ve dik uçurum yeri altı-yedi saat mesafeden ibaret olarak 
ameliyatı berüki tarikin en zor işlerine nisbet olunduğu halde bunun 
içün yirmi bin kadar nüfus kafi olacağı tahmin olunarak bu da tabii 
müstefid olacak Şehirköyü ve Niş kazaları ahatisiyle Berkofça ve 
Belgradcık kazalarının bazı karyeleri ahalisinden tertib olunmak 
lazım gelüp ancak Şehirköyü ve Niş kazaları ahalisi geçen sene 
Dersaadet caddesinde çalışmış ve Berkofça ve Belgradcık ahalisinden 
dahi bir azı gittikleri yerden yeni avdet eylemiş olmalarıyla Der
saadet caddesindeki usUl üzere bu işi bunlara bedava gördürrnek bir 
az güç ve ağır · olacağı gibi ne kadar ucuz olsa akçe ile yaptırmak 
dahi bir kaç bin kese akçelere mütevakkıf idüği ve bu yolun açılma
sıyla resm-i gümrükten ve ücret-i nakliyeden dolayı en evvel istifade 
edecek tüccar tarafından bazı mer.tebe iane istihsali me'mttl ise 
de bu da cüziyyattan olacağı cihetle bunda nasıl ise imkarn mertebe 
bir muamele-i mutedile ittibazı lazım geleceğine ve Dersaadet cadde- . 
si'nden işleyen ahalinin bi'z-zat ve bi'd-def'aat tecrübe edilen alıvalin
den istidla.I olunduğu vechle yolda işlernek üzere üç-beş saat ve daha 
ziyade mesafe köylerden gelen ve bir kaç günler iş üzerinde kalan 

34 Bela Palanka (bk. Hans-Jürgen Kornrumpf, Die Terr-itorialverwaıtung 
im .. östllchcn Teıı der e"ropiiischcm Türkei, Freiburg 1976, s. 316-17). 
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ahalinin en ziyade sıkıntısı ekmek maddesi bulunduğuna binaen işbu 
tarürte işieyecek ahaliye hiç olmaz ise yevmiye üçer yüz dirhem ko
koroz ekmeği verilmek üzere buna ve kırılacak taşlarm ve yapılacak 
köprüleriİı usta ve amele yevmiyesine lazım olan mebaliğin yüz bin 
guruşu hazine-i celileden ilisan huyurulduğu ve daima bi'z-zaf gidi
lüp gayretlerini tezyid edecek şeyler yapıldığı halde avn-i hak ile 
saye-i teshilat-vaye-i hazret-i şahanede şu tarikin dahi bu mev
sım-i sayfda ikmali me'miU olarak bir kerre bu yol yapıldıktan sonra 
iktiza eden mevakiine Dersaadet caddesinde kain Kızıl-yokuş'da inşa 
olunan karagol-hane gibi beşer bin guruş masrafla kargir 4-5 kara
gol ve eshab-i iktidar taraflarmdan aralarına hanlar yapılarak tabii 
ma'mfı.riyyet ve emniyeti hasıl olacağı misillfı. bu yol Sırbistan'dan 
haydudluk suretiyle Şehirköyü'ne geçen m&aside dahi bir hadd-i ma
ni olur. Bu suret muvafık-i re'y ve irade-i aliyye-i hidiv-efhami
leri huyurulduğu halde buraca iktiza eden nüfUs münasib olan köy
lerden tertib olunmak ve bi-minnihi teala hernan Mart duhUlünde 
başlanılmak üzere Berkofça ve Belgradcık kazalarının yola müna
sebet alan ve ahallsince münasib olan köylerinden dahi on bin ola
maz ise ~ekiz bin nüfUsu havi karyeler tertib olunarak defterinin 
evvelce taraf-i acizaneme irsili ve ahali-i müretlebenin hisselerine 
tefrik ve tayin kılınacak mahallere bir me'mur-i mahsus vasıtasıyla 
sevki ve şu işin bi'l-muhabere başa çıkarılması husUsunun Vidin 
valisi devletıli paşa hazretlerine emr ve tavsiye huyurulması babında 
emr ve ferman hı:.zret-i menlehü'l-emrindir. 

14 Receb (12)79 ve 23 KanJin-i evvel (1)278 (5 Ocak 1863) 
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