
. -~ T · . A ·.. R . İ -· -H . 

. ~VESİKALARI 
Sayı: 5 Şubat 1942 Cilt: 1 



BOSNA'DA T ANZİMA T'IN TATBİKINA AİT VESİKALA~ 

Bosna, Osmanlı istilasından önceki devirlerde de içtimai teşkilat itibariyle hususi ka~ 
rakterler göstermekte idi. Başlangıçta toprağın sahibi bulunan oı:Knez'ler sınıfı» karşısında 
bu toprağı irsi bir şekilde kiralıyan bir «Kmet sınıfı» mevcuttu. Hiç bir şekilde angaryaya 
tabi o'mıyau ve içtimai vaziyetleri o zaman Sırbistan'daki çiftçilere nazaran çok daha 
müsaid olan Kmet'ler bu intifa hakkına muk~bil Knez'lere (bu sınıfa Vlastelin dahi de
nirdi) hasıiattan ekseriya üçte birini verirlerdi ve bunun için kendilerine bazen (t~etijenik 
--,.. üçte bir ad~m) dahi _denirdi. Maamafih hu nisbet bazı yerlerde yarıya kadar yÜkJielirdi. 

Sonraları kırallık devrinde Bosna' da bir derebeylik teşkilatı meydana çıkmıştır. Kıra! 
mütemayiz şahsiyetlere. devlet arazisinden tam mülk olarak toprak (Baştina'lar) verirdi ki 
bu temellük mefhumu asalet mefhumu ile sıkı sıkıya bağlanmıştı. Toprak servetine daya
nan bu asil sınıf, Vlastelafar dev!et idaresine de iştirak etmekte idiler. İşte Osmanlı istilası. 
sıralarında Bosna'nın içtimai vaziyeti_ bu idi. 

Osmanlılar memlekette_ buldukları vaziyeti aynen ibka ettiler, «zadegan imtiyazlarını 
bila tereddüt tasdik ederek onları miraslarının varisleri olarak bıraktılar v·e bunun için 
is)amiyeti kabul edip etmediklerini ve kendi dinlerine sadık blıp kalmadıklarını kat'iy~n 
düşünmediler fl].» Bu sayede Bosna'daki Orta Zaman asaleti inkitasız bir Şekilde son za
manlara kadar gelmiştir. Beylerin toprak üzerinde mülkiyet haklarının devamı İmparator
luğun diğer tar~flarında hakim miri arazi rejimine nazaran burada hususi bir vaziyet ihdas 
etmiş. ve devletin bu topraklar üzerinde kontrol 've ıslahat hususundaki müdalialeleri 
daima kuvvetli bir mukavemetle karşılaşmıştır. ' 

Buna mukabil burada Tımar ve Ziamet sahibi sipahilerle imparatorluğun diğer mın
takalarından farklı olarak mülk ve rütbeyi evlatlarına ·intikal ettiren yeni bir bey - ağa 

feodalitesi doğmuştur. Kmet'lerin beylere verdikleri hisse, yerine göre mahsulün beşte biii 
veya üÇte biri ve bazen yarısı olabilirdi. Yine bu hususta da Orta Zamandanberi devam 
eden örf \re _adiit hakim bulunııyordu. 

Bosna meselesi İmparatorluğun dağılış asrında dahili ve haric! bakımlardan çok ıiıü · 
him bir yer kıwlamaktadır. Aşağıdaki vesikalar Tanzimat'ın ilaniyle madeni "bir devlet kad
rosu vücude getirmeğe çalışan İmparatorluk hükumetinin Bosna;daki feodal arazi teşkila
tında yapmak istediği ısla_hatın başlangıcına taalluk etmektedır. Burada Bosna meselesinin 
ve feodal teşkilatının XIX. Asır ortalarındaki mahiyetine, beylerin reaya ve devletle mü-

. nasebetlerine ve umumiyetle Bosna meselesine ait mühim malumat ile beraber Tanzimat 
tarihini ilgilendiren birçok noktalara rastlaniaktayiz. Bariz olarak Avrupa tesiri altında 
angaryaya karşı alınan tedbirler Tanzimat'ın içtimai ıslahat sahasındaki faaliyetini gözümü-

[1] C. Truhelka, Bo~na'da arazi meselesinin tarihi esasları, Cemal Köprülü. tara
fından türkçeye tercü~esi, Türk Hukuk ve İktisad Tarihi Mecmuası, cild I, S. 43. Bir 
çok eserlerde beylerin a;azilerini kaybetmemek için kütle halinde İslamiyeti kabul ettikleri 
iddiasını, (mesela, Engelhart, Türkiye ve Tanzimat, ·s. 86): Truhelka tamamen esassız bul- · 
maktadır. (Aynı makale, S. 57-58) . 
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zün onune koymaktadır. İmparatorluğun başka "bir mıntakasınqa, Vidin'de de angaryayı 
ilga suretiyle yapılan ıslahat ayrıca zikre şayandır. 

Bu vesikaların hepsi bir kül teşkil etmektedir. I, il, III ve IV üncü vesikalar Bosnada 
, Tanzimat esaslarının tatbiki dolayısiyle B~bıalinin,istediği bazı izahata Bosna Valisi Tahir 
Paşa'nın gönderdiği cevap ve ekleridir. IV numaralı vesikanın, kim ta~afından yazıldığına 
dair bir işarete rastlamadık. Aynı vesikalar arasında bulunan bu yazının şekli bir yabancı 
tarafından kaleme alındığı hissini vermektedir. Vinci vesika meseleye dair Meclis-i Ahka
ni-ı Adliye'nin karar mazbatasıdır. VI inci vesika da Padişahın, Saray' dan bilvasıta Sadrı~ 
azama tebliğ edilı:n iradesidir. Arz tezkeresi başka sııhalara ait birçok meseleler hakkın
da da uzun uzun tafsilatı ihtiva ettiğinden onu bu vesikalar içine almadık. Esasen başlıca 
noktalar İrade de kat'! şekliyle tekrar edilmiş bulunmaktaqır. 

Bu. v~sikaların asılları İstanbul Başv~kalet Arşiv D~iresinde. Bulgar mesalihine dair 
vesaik arasında 14/1 hazine ve 46 İrade numarasiyle mukayyettir. 

Halil İNAL 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ilmi yardımcılarından 

Bosna Valisi Mehmet Tahir Paşa'nıp. · [1] tahriratı 

"Marı1z-ı Çak.er-i kemineleridir ki 

Bosna eyaletinin daire-i Tazimat'a idhali hususunda erkan"'.ı eyaletten 
malı1m-ül-esami zevatın muvafakat ve taahhütleri ne suretle istihsal olun
duğuyle buranın keyfiyat-ı haliye v.e muktaziyat-ı mevkiiyesine dair tak
çl.im olunan ariza-i bendeganemin vusı11Ünden bahsile zevat-ı mumaileyhi
min erkan ve vücı1h-i sairenin dahi bu babda istihsal-i muvafakatlarına 

muktedir olup olmadıkları ve bahusus Hersek Mutasarrıfı atı1fetlı1 Ali 
Paşa [2] Hazretlerinfü maslahat-ı hayriye-i mezkı1renin hln-i icrasında· 

nasıl usul tutacağı ve esna-i teşebbüs-i mevadd-ı hayriyede bazı fitnecı1 
ve tarria'karanın tahrikatiyle eşkıya takımı 'reayaya dokunacak olur ise 
maazallahu ·teala Avrupa vukuatının [3] sirayetine istidat_ vereceğinden 

[l] Meşhur Çengelzade Mehmed Tahir Paşa 'dır. Denizcilikten yetişmedir. 1827·Nava
_rin ve 1828-29 Türk• Rus .muharebelerinde bulunduktan sonru 1830 da vezaretle Kapudan ı 

.Derya olmuş; bu~u müteakip Tophane müşirliği (1836), ~eclis-i Vala Azalığı (1837) gibi 
vazifelerden sonra 1841 de tekrar Kapudan-ı Deryalığa uetirilıı:ıiş, 1843 te de Edirne Vali
liğine tayln edilmiştir. 1846 da buradan istifasından sonr: onu Bosna Valiliğinde görüyoruz. 
(1847) (Sicill-i Osman!, III, 248). Sicill-i Osman! müellifinin onun ölüm tarihi olarak ver· 
diği 1263 Şaban yanlış olmalıdır. 

[2] Arnavut Ümerasından olan Ali Paşa gittikçe temayüz ederek 1832 de Hersek 
Valisi tayin edilmiş ·ve 1850 de Ömer Paşa'nıiı Tanzimat'ın tatbikı İçİI:\ buraya gönderilme· 
sine kadar mevkiinde kalmıştır, Ôli.inıü aynı tl;lrihtııdir. . . 

[3] 1848 ihtilaileri 
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·eyalet-i merkumenin· cesamet ve nezaket-i mevkiiyesin~ ve ahalisinin 
huşunet-( tab'iyelerine mebni şu vakt.-i nazikte kavaid-i mer'iye-i ihtiyat
karinih ifasına ziyadesiyle dikkat ve itina olunmak icab-ı vakt Ü halden 
olmağın ·bu babda · olan malı1mat-ı mevkiiye ve mülahazat-ı kasıra-i 
kemteramenin beyan ye iş'ar kılınması ·iradesini havi enamil-zib-i. tazim 
ve tekrim olan bir kıt'a einirname:.i sami-i vekaletpenahileri [1] fermude-i 
seniyyesi mı1 bemı1 karin-i iz'an-ı çakeranem ·olmuştur. Beyana hacet ol- ~ 
madığı üzere zevat-ı mı1maileyhimin diğer erkan ve vücı1h-ı memleketin 
istihsal-i muvafakatlerine muktedir olmadıkları delail-r İnüteaddide ile 
mÜberhen ve umur:.ı. vaz;hadan olduğu misilli Mutasarrıf-ı müşarü~ileyh 
·Hazretlerinin ahval-i ·hakikiyesi ~evrid-i ilhamat ve keramat olan muba
rek ve mes'ut mirat-ı kalb-i pak-i tab-nak-i Hazret-i Şahanede mün'akis 
ve suret:nüma ve nezd-i: sami-i hakayik-şinas u seriredan-ı mı1-şikafi-i 
Asafanelerinde vazıh ve ı ı1ş.ena bulunduğundan saye-i mekarim-va
ye-i Hazret-i Şahanede üzerinde bulunan rütbe-i celileye hürmeten 
keyfiyat-İ sairesinin · beyan ve iş' arından sarf-ı nazar ve fakat şeref vuku' 
olan emr·ü ferman-ı Asafanelerine imtisalen nizamat-ı külliyenin 
vaz' u icrasına her. ~e vakıt teŞebbüs ve kıyam olunursa tahdiş ve 
tagallübat-ı ezhan-ı 'nası mucib havadisatın neşrinden bir vechile 
geri durmıyacağı umur-1 bedihiyeden -olduğunun ifade ve izharına ictisar 

. kılınmış ve malı1m-ı uhde~_i sadaret-penahileri buyurulduğu üzere bu tarafa 
vürud-İ aeizanemden biraz sonra Avrupa vukuatı zuhur ed~rek vakitlere 
pek ziyade nezaket vermiş ve reayanın min-el-kadim islamdan gördüğü 
ve çektiği taaddiyat pek çok ve daire~i tahammlüden hariç olmağla ye's Ü 

füturlarını istilzam ederek ikide bir. ecanibe müracaatla şikayet ve istianet 
eylediklerine ve ecnebiler canibinden dahi mincihet-il-cinsiyye teşvikat 

. ve tahrikat-ı mütevaliye vukubuldiığuna nazaran reaya-i merkiıme her 
dürlüsünü göze aldırıp da maazalİahu teala h~J§.t-ı ihtilaliye ve isyaniye-

. İıin ikaına cesaret edecek olsa olhalde .ecnebiler tara.fından dahi bunlara 
muavenet vukuu ile bir büyük fenalığın ve gailenin zuhuruna sebebiyet 
vereceği v_e sonra emr-i def' ü teskini kesb-i müşkilat edeceği reviş-i 
halden geregi gibi anlaşılmış ve İslamın icr~ ve isal-i taaddiden men'le
riyle güçlerine giderek yolsuz harekete cesaretleri' dahi melhuz olup bu 
iki mahzur led~el-muvazene mezalim-i vakıa C~nab-ı Barinin hilafı ve rıza-i 
mad.elet-piray-ı Hazret-i Şahaneye bil-vücuh. münafi ve mugayir ve bu 
cihetle İslamın isal-i- mazB:limden men'leriyle bfr gı1na uygunsuzluğun 

[1] Bu s~r~da Mustafa Reşit P~şa Sidirette idi. 13 Ramazan 1264 te ( 13 ağustos 
1848 de ) ikinci defa olarak Sarım Paşa yerine Sa!irıazam olmuştur (Bak. Lütfi Tarihi, . 
VIII, S. 160). . . 
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ikaına mütecasir oldukları. halde icabına bakılması sureti h.asb~el-vakti 
vel-hal müraccah idigü bedihi ve zahir bulunmuş olduğundan ve maamafih 
eyalet-i merkumenin. e~emmiyet ve nezaket•i mevkiiyesi ~ihetiyle bir 
gai)e tahaddüs etmem.esi ·hususuna qahi dikkat ve itina olunmak lazım
geldiğinden reayanın mezalimden dolayı şikayat-ı mütevcıliyesi ve _ecne
bilerin dahi tahrikat-i mütenevviası vukuu hususları erkan-ı mfimaileyhim 
ile sair iktiza edenlere tesir edec~k vechile beyan ve . tefhim ile tenbi
hat-ı muktaziye biı..'ifa onlar dahi meha;dr-i salifet-ül-beyanı tasdik ve itiraf 
ederek muamelat-ı zulmiyenin icrasını tecviz etmiyeceklerine dair mukad
dema senet vermiş iseler de sonra ref' ü ilga olunan mezalimin külliyetini 
mülahaza. ve hesap ettikçe dayanamayıp bertakrip iade ve icrasım~ yol 

·bulmak için :rpedine-i Saray [1] vak'asının zuhfiruna istidat ve sebebiyet 
vermişler ise de saye-i maq.li - vaye-i Hazret-! Cihandaride tezelden önü 
alınıp bastırıldıktan sonra hilaf-ı rıza-i ali 1re mugayir-i taahhüdat 
olarak hareket-i namarzıyyenin vukuuna sebep ve, illet ne. olduğu 
zevat-ı mumaileyh,imden led-es-sual Tanzimat_-ı Hayriye'nin icra oluna
cağı ve asker alınacağı havadisi Rumeli tarafından ve Der-i Saadet'ten 
istima' olunduğundan hem mezalim-i merfuanin iadesine ve hem de 
Tanzimat-ı Hayriyenin tas'ib - i icrasına yol bulmak ümniyesiyle 
kenne sair erkan ile Saraylılar beyinlerinde f~sadın ikaı tasavvur ve tas
mim olunduğu sözlerini zevat-ı mumaileyhim irad edince nizamat - ı 
külliye:q.in istihsal-i . esbab-ı icraatı hulasa-i niyyat-ı acizanemden bulun
duğu o!v:akta. kadar kimseye ima ve işrab oliınmamış ise de zevat-ı mu
maileyhimin işbu ifadatını tamam vesile ittihaz ederek Tanzimat-ı_ Hayri
ye'nin cümle hakkında derkar olan fevaid ve muhassenat-ı adidesinden 
bahsile Salt,anat-ı · Seniyye her ne vakıt murad buyurur ise Tanzimat-ı 
adilenin icrası için ind:el-icab' muamele-i cebriyenin ifası halinde kimesne
·nin men' Ü define zerre kadar kudret ve liyakati olmadığı misillı1 kuv
ve-i cebriye imaliyle Nizamat-ı Hayriye'nin icrası takdirinde kendilerinin 
buraca luzı1mu olmıyacağı ve sıdk u ubftdiyetlerini ne suretle isbat eyle
miş olacakları ve nizamat,ı seniyenin vaz' ü icrasını kendiliklerinden 
taleb ve istid'a eyledikleri halde cürm ü kabahat-i vakıalarını mahvede
rek isbat-ı sıdk u istikametle kendilerini temize. çıkaracakları hususları 
zevat-ı . mumaileyhime icabı vechile bil-etraf beyan ve tefhim olundukta 
onlar dahi.cürm ü taksirattan tebriye-i zimmet etmek üzere mukaddemte 
takdim olunan senedi yazup vermiş. ve sair erkan-ı eyalete dahi Saray 
maddesinden dolayı iktiZası vechile lisan kullanılıp husul- i hüsn-i hare ket 
ve istikametleri çaresine bakılmış ve imal-i tedabir-i tedriciye ile reaya-

[1] Sa~aybosna 
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nın .şikayatını mübeyyin mukaddema kaleme alınarak Der-i Saadette taraf-ı 
bendeganeme ita ve muahharan bu tarafta tahkikat-ı Iaziıpe bil-icra tak
dim ·ve İsra kıl~nan varakanın bendleri bal&larında surh ile işaret ol~n
duğu ve daha sonraları bid-defeat iş'ar kılındığı üzere bah1tf-ı Hak mü
cerred saye-i teshilat-vaye-i Hazret-i Mülı1kanede meyamin-i teveccühat-ı 
mekarim-gayat-ı sadaretpenahileri asar-ı celllesiyle hususat-ı mütenevvi
adan dolayı pek çok taaddiyat efrad-ı ahali-i islarİı ve reaya Üzerlerinden 
kaldırılıp bir taraftan dahi vaz' u ittihaz olunan usul- i hasen.e icabınca me
z_alim-i merfua furı1atından olarak evelkilerine nisbetle cüz'iyya:t kabilinden 
b_ulunan taaddiyatla bazı muamelat-ı gadriye ve namarzıyye ilga ve imha 
olunup ve olunmakta ve usul-i mevzua"i .mezkı1re günden güne temelleşip 
ilerilemekte, 13 muharrem sene 65 [1] tarihiyle takdim ol~nan ari,za"".i çakera-· 
nemde beyan ve iş'ar kılındığı üzere mütehayyizan-ı erkan-ı eyalet tarafınc;lan 
istihsal olunan taahüdat-ı cedidenin semeresi ve bahusus medine-i Saray 
sakinlerinden olan muharriklerin bairade~i seniyye Girit ceziresine 
nefy ü tağribleri dehşet-i müessiresi olarak erkan-ı mumaileyhimin bu 
tarafta bulundukları eyyamda zihinlerine yer edecek vechile kendilerine 
lisan kullanılarak Avrupa'ca tesirat-ı vahimesi bedldar ve reayanın şiddet 
üzere şikayat-ı mütevaliyesi vukuuna sebeb-i müstakil olduğu aşikar 
olan angarya maddesi dahi leffen takdim olunan diğer ariza-i çakera
nem mealinden malı1m-ı ati-i sadaret-penahileri buyurulacağı vechile kül
liyen ref edilmekte ve mukaddemleri lafzından ibaret olan mecalis-i 
memlektin usul ve nizamat-ı Uızimesi te'kid ve tesis ile kaffe-i daavi ve 
umur. ve hususat-ı memleket şer'-i şerife ve kanun-ı münife tevfikan 
fasl u rüyet kılınmakta · idügünden reayay-ı merkume kayd-i bihuzuri 
ve esaretteı:ı kurtulup Nizamat-ı Hayriye ahkam-ı adilesii:ıin esas~ı aslisi 
icra olunarak lafzının telaffuziyle bazı furuatı ·geride kalmış ve eyalet-i 
merkumenin ahval-i hasene-i haliyesi buralara kadar gelmiş olduğundan 
efrad-i ahali-i islam ve reayanın istirahat ve hoşnudileri anbean kesb-i 
tezayüd ederek cümlesinden canib-i seniyy-ül-menakıb-i Hazret-i Cihan bani 
için daavat-ı hayriye isticlab olunmakta bulunmuş ise de bunlar ile dahi 
kanaat olunmıyarak icab•ı memuriyet ve ubudiyet-i acizanemden olduğu 
üzere· metalib-i madelet-calib-i Saltanat-ı Seniyyenin husul-i hüsn-i netieesi 
a:ı;nal-i hayriyet- iştimaliye nizamat:-ı külliyenin vaz' u icrası netayic-i ef
kar-ı musadakat-şiar-ı bendeganemden olduğu Avrupa vukuatı meydanda 
olmamış olsa y~lnız iki bin nefer başıbozuk askerinin Rumeli havalisin
den bu canibe celbiyle iktiza. eden mahallere ledel-ik'ad masla:hat-i hay
riye-i mezkı1ren~n icrasıria hin-i teşebbüs ve ibtidarda bil-farzi.vet-takdir 

[1] 9 - XII ~ 1848 
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bazı mahaller ahalisi tahrikat ve iğfalata uyarak izhar-ı hareket-i isya
niyeye ictisar edecek olsalar bile bihavli ve tevfikihi teala saye-i mak-. . 

deret-vaye-i pazret-i cihandarlde o makulelerin icra-yi tedib ve gfişmalle-
riyle daire.-i inkiyad ve itaate bil'idhal ni~amat-ı külliyenin tamami-i icrası 
eltaf-ı celile-i ilahiyeden kaviyyen me'mul-i bendeganem olarak emr-i 
sehl. ü asan· görünmüş olup ancak mukaddemce ve bu kere şeı ef-vurud 
buyurulan evamirname-i sami-i A.safaneleri müfad-ı hikmet-i itiyad-ı alilerin
den müstefad olduğuna nazaran hasb-el-vakt ü hal sızıldmın zuhuru tecviz 
buyurulmadığma ve Avusturya devleti ülkesinde mukaddema zuhur eden 
ateş-i fesad ve ihtilal muahharan alev- efruz-ı iştidad olduğuna ve bahusus 
istima' olunduğuna göre Memleketeyn meselesinin hali ü tesviyesi meşguli
yet-i ·nazike ve cesimesiyle Saltanat-ı Seniyyenin iştigalat-ı aliyesi bedidar 
bulunduğuna n:ıebni şayed uygunsuzluk vukuiyle şu vakt-i nazikte bir 
meşguliyet-i zaide ve cedide hasıl olmamak için icab-ı vakt fi. hale göre 
biraz .daha ihtiyar-ı teenni ile furfiat-ı bakıye-i Nizamat-ı Hayriyenin dahi 
refte ı efte bervech-i suhfilet icrasiyle' Tanzimat-ı adilenin tamamiyle ifası 
yalnız lafzının telaffuziyle verginin tesviyesi hususuna menut olacak 
raddelere gelinceye kadar getirilüp anın üzerine sair iktiza eden müte
hayyizan (ve) seramedan-ı eyalete dahi bir vesile ile zevat-ı mumailey~ 
hime olduğu ve balada beyan kılındığı üzere ı;nünasip ·lisan kullanılarak 
ve husul-i şevk ve hahişleri zımnında suver-i münasibe ile teşvik.at ve 
tergibat-ı muktaziye icra olunarak .matlfib-ı ali vechile muvafakatlarmıq 
hin-i istihsalinde anlardan dahi senet ahziyle hakipay-i alilerin;e takdimi
ne mübaderet ve ol vakit icab eden memurlar ile !uzu.mu görünecek, ba:
şıbozuk askerinin bu canibe tesyarı iltimasiyle husus~ı hayriye.!i mezkfi
renin icra-i iktizası istlzanına · musaraat olunacağı derkar ise de buranın 
ah·val-i hasenesi balada beyan olunan raddelere kadar . getirilmüş ve 
cüz'ice arkasının hoşlanması gayr-ı caiz olduğu misillfi te'kid ve takrir-i 
us.ul-i mevzua-i mezkfrreye gece gündüz sa'y ü ikdam olunmşk derece-i 
. vücupta bulunmuş idügünden egerçi Huda neke.rde bir tarafta uygunsuz
luk zuhur etmedikçe ve zaruret-i kamile ilca eylemedikçe istimali vechen 
minel-vücfrh tecviz olunmıyacağı bedihiyattan ise de halk topların buraya 
geldiğini görünce usul-i hazıra Mutasarrıf-ı müşarünile.yh Hazretleri gibi 
işine gelmiyenlerin tahrikat ve iğfalat ve havadisatma firifte olmağa 

müsait bulunanlara dehşet vererek kendilerini toplayıp ika-i şfiriş ve 
ihtilalden sakınmaJarma medar olacağından iktiza-i şime-i celile-i me
ham-perveri ve atıfet-i aliyye-i veka.Jetpenahileri üzere kaffe-i a.Jat ve 
levazımat ve mühimmat ve mükemmel neferatiyle beraber üçü üçer ça
pında ve diğer üÇü dahi beşer çapında obüs olarak altı kıt'a dağ top
larının şimdiden bu canibe gönderilmesi hususuna müsaade-i aliyye-i 
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Asafaneleri sezavar buyurulması. niyazı ma;razında ariza:-i çakeranem 
terkim ve takdimine, cür'et kılınmıştır. 

Bimennihi teala muhat-ı ilm-i sadaret-penahileri buyunıldukta olbabda . 
ve her halde emr ü ferman hazret-i men leh-ül-emrindir. 

il 

14 safer 1265 (9 sonkanun 1849) 
· Müşir-i eyalet-i Bosna 

bende 
Mehmed Tahir 

Bosna Valisi Mehmed Tahir Paşa'nın tahriratı · 

"Maruz-ı çaker-i kernineleridir ki 

Malilmcı ali-i vekalet-penahileri buytırulduğu üzere Bosna eyaletinde 
ve ekser kazalarda kain islamdan olan eshab-ı alakanın çiftlikatında 
sakin ve mutavattın olan reayasının sinin-i salifede angarya istihdamla
rında hadd ü payan olmadığından say' ve emekleriyle husule gelen ha~ 
sılattan hakk-ı arazi olarak eshab-ı alakaya dokuzde bir verenler haftada 
ikişer ve beşte bir verenler dahi · haftada birer gün angarya olarak 
meccanen eshab-ı alakaya işlemeleri hususuna muka.ddema rıza-i tarafeyn 
ve ittihad-ı uıriumi ile karar verilip .olbabda olunan istid'a üzerine elli 
dokuz tarihinde [1] şerefsadır olan bir kıt'a ferman-ı alide dahi sure~-i 

muharrerenin icrasına mesağ gösterilmiş ise de eshab-ı alaka ve çiftlikat 
buna dahi adem-i kanaatle eyyam-ı muayyenederi ziyade ve belki iste
dikleri kadar reayayı angarya işlettiklerinden. maada çünki emr-i ali-i 
mezkilr ahkam-ı münifesinin evvelleri icra: olunamaması cihetiyle mugayir-i 
müfad-ı emr-i ali olarak bazıları reaya karılarını ve müteehhil olmıyan

ları dahi mecc~ınen istihdam etmekte oldukları bu ter~ftan hengam-ı 
vurud-,ı acizanemizde tahkik olunarak mukaddema . verileri karardan' . . 
ziyade ve emr-i ali-i mezkilrun mugayiri olarak reayayı işletmemeleri ve 
karılarını ve müteehhil olmıyan reayayı mecc~nen istihdam etmemeleri 
·hakkında taraf-ı Çakeranemden nesayih-i münasibe ve tenbihat-ı · mukta
ziye bil-ifa şimdiye kadar karar-ı salif-ül-b!=yan vechile reaya-i .merkume 
angaryada· istihdam olunmakta ise de hakk-ı arazi olarak . angarya işli
yecek olan reayanın ne makule hizmetlerde· istihdam olunacağı ve mev
sirrı-i .ziraat ve _hirasetten maada vakitlerde . angaryada hayvanatiyle 
beraber kullanılıp kullanılmıyacağı hususları bu maddeye bil-ittifak karar 
verildiği evanda dermiyan ve müzakere ile rabıta . verilmediğinden ve 

[1] 1843 
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buna dair emr-i ali-i mezkuı:da dahi bir guna sarahat bulunmadığından 
ve reaya eyyam-ı muayyenesini ifa etmek üzere eshab-ı alakaya angarya 
işledikleri vakitlerde kendi işlerine sa'y ü dikkat eyledikleri gibi çalışmadı
ğından daima tarafeyn beyinlerinde münazaa ve muaraza tekevvün ede-

· rek bu hususlardan dolayı iki taraftan dahi şik~yat-i müte:valiye . vuku 
bulmakta olduğuna ve reayanın haklı veyahut haksız olarak bir madde-i 
cüz'iye-i .saireden dolayı eshab-ı. alakaya darılınGa tervic-_i meram ve 
maksadları garaziyle eshab-ı alaka tarafından evlad ve iyalleriyle gece 
gündüz angaryada istihdam olundukları ve angarya olan. iş üzerinde bu
lundukları halde bit-tabi' hasıl olan yorgunluklarını almak için cüz'ice te
neffüslerine bile irae-i ruy-i ruhsat olunmadığından başka guya ekmek ye
meğe dahi meydan verilmeyip 'içlerinden azıcık durup teneffüs etmek 
istiyenler haklarında niuamele-i şedide-i tekdiriye ve ta'zibiyenin icra 
olunduğuna dair müstemiinin tenfir-i kulubiyle · tahayyuf ve teessüfünü . 
mucip ve mezkur angarya hususu hakk-ı arazi demek ise de hakikat-i 
keyfiyet herkesin malumu olmadığından gayrı zaten dahi pek barid söz 
olduğundan Avrupa halkının dikkat-i nazariyeleriyle gazeteler dolusu 
sözlerin neşr ü ilanını müstevcib olacak derecelerde canib-i reayadan fi. 
külli hin-.ü ari arz-ı şikayat-ı firavan olunduğu derkar ve reaya-i merku-; 
menin esir hükmünde bulund~ğu havadisat-ı baridesinin intişar"ı şüyuuı'ıa 
bu angarya: maddesi sebeb-i müstakil olduğu ve r~aya tarafından beU-i 
şekvaya her vakit bu hususun serrişte · ittihaz kılındığı bedidar ve bu · 
angarya maddesi bir hüsn-i rabıta tahtına konulmadıkça eshab-i alaka 
ile reaya beyinlerinde aleddevam vuku bulan münazaatl'a reaya tarafın

dan şikayat-ı mufritanın ardı arası kesilmeyip münaferet ve burudet-i 
tarafeynin devamını ve belki tezayüdünü müstelzim olacağı ve bahusus 
bilutfihi te.ala saye-i şevketvaye-i Hazret-i Şahanede vakt-ı merhunu hu
luliyle nizamat-ı külliyenin hin-i. icrasında angarya madde~i bit~tabi' lağ
volunarak bu dahi hakk-ı araziden ma'dud · bulunmasiyl~ . olvakit 
eshab-ı alaka ziyade hasılat almak istiyeceğinden ve reaya dahi 
işlerine gelmiyeceği Cihetle angarya maddesi hakk-ı arazi olduğunu 
anlamayıp cebri şey olduğunu bil-beyan yine· şimdiki gibi hasılat-ı 

vakıadan dokuzda ve beşte bir vermeleri hususunda ısrar edeceğiı;ıden 
tarafeynin hüsn-i rizasiyle maslahatın nisfet ve hakkaniyyete tatbikan 

·tesviyesi enva-i teşvişat ve inüşkilat kesbederek gavail-i cesimenin vuku 
ve zuhuruna sebebiyet vereceği aşikar ve zikrolunan angarya: maddesi 
karışık bir şey olduğundan ve bir kazanın 'usı1lü .diğer kazaya tevafuk 
etmediğinden ucu ortası. bulunarnıyarak halat-ı gadriye vukubulduğu 
misililu yine eyalet-i merkume dahilinde kain sair bazı kazalar çiftlikatın

da mutavattın olan reaya angarya işlememek üzere minel-kadirn olagel-
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diği vechile üçte bir ve nısıf hasılat eshab-ı alakaya vermekte ise de 
öteki kazalar usulünün su-i tesiratı olarak bunların dahi cabeca . nahak 
yere angarya istihdamlariyle ikide bir şikayetin zuhuruna ve havadis-i 
baridenin .intişarına illet olduğundan bu angarya maddesi. bil-külliye lağv 
ve ibtal ile hakk~ı arazi hususunun bir suret-i haseneye bend ü tevsiki · 
takdirinde şikayat ve havadisat-ı mütevaliye ve barideriin indifaiyle 
muhassenat-ı adİ<leyi ve hüsn-i muaşeret-i tar_afeyn ile istirahat ve hoş
nfİdi ve memnuniyet-i umumiye ve mamuriyet-i mülkiyeyi müstelzim ola
cağından şu hususun tarafeyne bir guna . bar u şıklet ve h<;ısar u mazarrat 
vukua gelmemek üzere hüsn-i tesviyesi çaresine şimdiden bakılması 
feraiz-i haliyeden ve siyyema ad! u dad u merhamet-i aliyye-i cihanpiray-i 
hazret-i şahane mukteza-i celilinden idigi vareste-i kayd (ü) iş'ar. bQlun
duğuna mebni bilcümle erkan-ı eyalet ve mfüeselliminin bundan evvelce 
bu tarafta bulundukları eyyamda hakk-ı arazi hususunun ber minval-i 
muharrer usul-i hakkaniyete tatbikan hüsn-i tesviyesiyle angarya madde-i 
kerihesinin ba'd-el-ye.vm külliyen ref' Ü ilgası hakkında zihinleri kabul ede
cek vechile cümlesine taraf-ı acizanemden tefhimat ve telkinat-ı müessire 
bili-cra anlar dahi yerlerine gittiklerinde taraf-! bendeganemden ta'lim 
olundukları vechile eshab-ı alaka ve çiflikfıtla reayayı yanlarına celb 
birle tebligat-ı lazimeyi ifa ederek hüsn-i riza ve kemal-i · hoşnudi ve 
me~nuniyet ile usul-i mevzua-i atiyet-üz-zikrin· icrasına tarafeynin muvafa
kat-i hakikiyeleri hasıl olup şöyle ki bundan sonra hiçbir mahalde islam 
ve reayadan ferd..:i aferi'denin angaryada istihdamı vechen minel-vücuh 
tecviz olunmamak ve eshab-ı alaka çiftlikatına gittiklerinde· kaffe-i ma
sarifat-ı vakıaları icab-ı usı11-i adile-i Saltanat-ı Seniyyeden olduğu üzere 
kendi taraflarından tesviye olunup canib-i reayadan meccanen bir nesne 
talep ve alız kılınmamak şartiyle hasılat-.ı vakıanın sülüsü eshab:-ı alakaya 
verilip ve. sülüsanı dahi mukabil-i emek ve .hizmetleri olarak reaya tara
fından alız u istiyfa olunması ve beher çiH!ik hissesine isabet eden ver
ginin dahi kezalik sülüsü ve duh&nın sülüs resm-i gümrüğü eshab-ı alaka 
tarafından ve sülüsanı reaya canibinden tesviye· ve ifa kılınması hususla
rına karar, ve rabıta verilerek olbapta erbab-ı meclis ve eshabı- çiftlikat 
tarafından başka ve umum reaya canibinden başka olarak mahzar ve 
sened-gune tanzim olqnan evrak takım takım kazalardan vurud etmekte 
olmağla taaddüd-i evrak ile hakipay~i alilerini tacizden ictinaben evrak-i 
mezburenin takdimlerinden Sfirf-ı enzar ve manzur-ı maalimevfuı -ı veka
letpenahi'leri buyurulmak üzere biri türki' ve diğerleri dahi sırpça ve· ıa
tince olarak fakat üç kıt'asının leffen takdim ve tesyarına ictisar olumuş 
ve bunlar sened olup buraca lüzumu olduğundan ba'd-el-mütalaa iadesine 

· müsaade-i aliyye-i Asafaneleri .derkar buyurulması niyaziyle kuvve-i cebri"'.' 
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ye imal olunmaksızın şöhret-i makduhası cihanı tutmuş olan şu a11garya 
maddesinin ref' Ü ilgasına ve hiç bir vakitte vergi namiyle habbe-i vahide 
vermemiş· olan eshab-i alaka, yani mütehayyizan ve seramedan-ı erkan-ı · 
eyalet ve muteberan-ı memleketin · çiftlikatı hisselerine isabet edecek 
verginin sülüsünü ifaya izhar-ı muvafakat etmesi umur-ı müşkile ve 
müstahJ.leden göründüğü halde şu vakt-i nazikte sızıldısızca bervech-i 
suhillet maslahat-ı mezkı'.lrenin neticepezir-i hüsn-i husul olması asla eser-i 
ikdam-ı acizanemden olmayıp mutlaka meyamin:-i teveccühat-ı kudsiyet
aya.t.:.ı Hazret-i Şahane ve herşeyde derkar olan husn-i muvaffakıyet-i 
mualla-mankabet-i Cenab-ı Padişahane semerat-ı celilesinden ve mekarim-i 
taattufat..:ı mehasin-gayat-ı Asafaneleti asar-ı bergüzidesinden olarak zaman-ı 
memuriyet-i acizaneme tesadüf etmiş olmasiyle haiz-i nisab-ı memnuniyet 
ve mubahat olduğum halde fariza-i zimmet-i sıdk u ubudiyet olduğu üzere · 
daavat-ı hayriyet~ayat-ı Hazret-i Hilafet-penahi tekrarbetekrar isal-i bargah-ı 
Cenab-ı Perverdigar ve durud-ı icabet-numı'.ld-1 Asafaneleri dahi bit-terdif 
natıkaziyb-i ifa ve tezkar .kılınmış ve kılınmakta olduğunu ifade ve inba 
·ve levazım-ı şükraniyet-i mümkineyi icra ve maslahat-ı mezbı'.lrenin o 
makule kazalarda kamil en hüsn-i tesviyesiyle icabeden evrak . bu . tarafa 
vurud ederek arkası alındıkta keyfiyetin beyan ve ifadesine mubaderet 
olunacağını tezkir ve ima ma'razında ariza-i çakeranem · terkim ve tak
dimine ictira kılınmıştır. Bimennihi teala muhat-ı ilm-i uhde-i Vekaletpena
.hileri buyuruldukta olbapta ve herhalde emr ü ferman hazret-i men 
leh-ül-emrindir. 

III 

14 safer 1265 (9 sonkanun 1849) 
Müşir-i eyalet-i Bosna 

Mehmed Tahir 

Toprak s.ahibi Beyler!e reaya arasında yapılan 
· bir sened nümunesi [1] 

"Feth-i hakanidenberu eyalet-i Bosna'da cari olan eshab-ı alaka ve 
reaya beyinlerinde şöyle olmuş ki bazı kazalarda dokuzdan bir ve bausul 
h~ftada müfeehhil oİan reaya ikişer gün angarya işlemek üzere oldukları 
ve bazı kazalarında beşteo bir ve haftada bir gün angarya işlemeleri 
ve bazı mahallerde üçten bir alınagelmiş olduğu ancak şu angarya ibtida 
Cenab-ı Kibriyay-i Bariye mugayir ve Padişah-ı fılempenah Hazretlerinin 
-rızasına muhalif hem de reayaya pek aşuru bar olduğundan em.,..-i hazret-i 

(1 J F otoğtafına bakınız 
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padişah! üzere angarya-i mezkur bütün bütün ref' olunması umur-ı ehem
den olmak, fakat eshab-ı alaka zikrolunduğu üzere yalnız d~kuzda ve 

· beşte bir alınması layık olmadığı, hem de külliyen gadr olacağından 
Derbend kazasında bulunan eshab-ı alaka ve reaya şu vechile karar ver
mişlerdir ki zikr ü beyan olunup kaffe-i mahsulattan yani y.erden biten 
aşar:-ı şer;iyesi ba'd-el-ihrac üç hisseden bir hissesini eshab-ı alaka ahzey
lemek üzere karar verilmiş ve bağçeden dahi Üçten bir ve otluktan 
nısıf çÜnki otluk terekeye kıyas olmıyacağı yani olkadar hizmeti bulun
madığından' nısfiyyet. üzere ve ekilmiş tütünden eshab-ı alaka üçten bir 
ahzeylediği halde mi'ri olan rusum-ı gümrüğü dahi ·Üçüncü ·hisse eda 
eylemek üzere ve vukubulan tekalifattan üçüncü guruşu eshab-ı alaka 
tarafından verilmek ve bundan maada eshab-ı alaka tarafından reayadan 
ferd-i vahid birşey taleb etmemek üzere ve bazı çiftlik sahibi veyahut 
subaşısı köye geldiği vakit kendi kiseden kendüyü ·idare eylemek üzere 
ve angarya namı veyahut başka hususta meccanen hiç bir gı1na zulm Ü 

taaddiyat etmemek fakat defteri vakt-i hasadda. mahsı11at-ı Jazımlsi reaya 
tarafından eshab-ı alakanın anbarJna vaz'eylemek üzere ve otlukları dahi· 
yerine getirmek üzere ve bund.an maada iş işlememek üzere işbu vechi!e 
tarafeynin ba hüsn-i rıza olarak karar verilmiş olduğuna mübeY.Yi.n sene-. 
dat birbirlerimizin tarafına ita olundu. l"ı)-ıl"_r;:. _n.:. ı:.r ~J...!.Jı_, c-l::lı l"·_,}IJ J..;>-

ıv 

[ \] ...;JI_, 0·t_, ~.J ı_rir Ll 

(7848) 

"Bosna eyaletinde derkar olan fenalığın sebeb-i aslisi derebeylik ve 
sipahilik usulü olduğundan işbu usulün müstelzim olduğu netayic-i vahi
meyi göstermek için eyalet-i mezkı1rede ne v~chile ihkak-ı hak olunduğunu 
beyan ve ifadeye mubaderet _ederim. Şöyle ki bir hıristiyanın hakkı bir 
sipahi tarafından ketmolunarak mağduru olduğu halde hıristiyan-ı mer
sum arz-ı iştika eylemek üzere memleket ·valisinin nezdine vardığında 
hıristiyan habse ilka olunup sipahi ise valiye· bir mikdar akça i'ta ede
rek teftiş ve taharri den kurtulur ve çok . kere mahbus~ı mer~um ya mah
beste unudulur kalır veyahut bir mahbusiyet-i şedideden dolayu tab u 
takatı ka!mıyarap davasından nükı1le mecbur olduğundan habsten çıka
rılır ise köyüne a\·detinde sipahi-i merkum · aleyhinde şikayete mücase:. 
ret-i vakıasından naşi bunun bir .kat daha duçar-ı cevr Ü intikamı olur. 
Kaldı ki hıristiyanlar sipahilerin renciş ü taaddiyatından başka vergileri- , 
ni verecekleri vakit dahi haklarında dürlü gaddarl_ıklar vuku bulup çün-

[1] 29 muharrem 1265 (25, ilkkanun 1848) 
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kil eyafot-i mezkfırede herşey fuzuli olduğunda_n reaya köyle;inin vergisi 
dahi çalıp çarpmağa alışmış bir taife marifetiyle tahsil olunur. İşte Bos
na'nın hal-i hazır-ı · mahsusunu mübeyyin işbu ifade-i muhtasaradan ol 
havali hıristiyanlarının duçar oldukları beliyye ve taaddiyatın başlıca iki 
sebebi usul-i idaresiyle iffet ve istikametin madumiyeti idüğü istidlal 
olunacaği aşikardır·. Vakıa şimdiye kadar eyalet-i mezkiireye gönderilen 
vülatın cümlesi bfperva esbab~ı mütenevvia ile kesb-i gına ve servet et
mekten gayri hiç birşeye sarf-ı zihn eylemedikleri ahval-i sabıkadan ge
reği gibi malum olmağla- artık belki daha eyi bir vali göndeı ilir ümidi
ne düşmeklik bir vehm ü. hayal' demek olacağı hüveydadır. Binaenaleyh 
Devlet-i Aliyye böyle bir uygunsuz hali tadil zımnında dikkat-i alisini 
usul-i idare-i dahiliyesine atf u havale birle sipahilerin siH hareket ve 
taaddiyatlarının_ men'ini müstelzim olacak ıslahatı icra buyurmak lazime-i 
halden olup bin sekiz yüz otuz dokuz sene-i fseviyesinde canib-i Balı~ı 
Aliden bu mutalaa ile bir kıt'a ferman..:ı ali isdar buyurularak ol tarihte 
eyalet-i mezburede vali bulunan zat· tarafından· icra olunduğundan hıris
tiyan tebaasının ekserisini hoşm1d .kılmış ise· de ne çare ki ç~k geçme
yip yine hÇ!rşey eski usfıl ü,zre gitmeğe başlamıştır. Faka't şu k&dar di~ 
yebilirim ki eğer. Bab~~ Ali salif-üz-zikr ferman-ı alinin.ahkamını tekrar icra 
ettirmek rİıurad buyurduğu halde böyle bir tedbirin icrası esnasında 
sipahiler hadlerini tecavüz etmemek için oray'a bir kuvve-i askeriyenin 
bulunmasr ·dahi iktiza eder ve. bir' de musammem olan ıslahatın emr-i 
icrası dahi vali-i eyafete havale buyurulmayıp belki asker-i mezkfırenin 
k~mandanına sipariş olunmak lazimed~ndir.,, · 

(1848 - 49) 

v 
Meclis-i Ahkam-ı Adliye kararı 

"Malfım-i ali-i ~ekaletpenahlleri buyurulduğu üzere Bosna eyaletinin 
daire-i Tanzimat-ı Hayriye ye idhal husunsuna ·dair mukaddem Bosna 
Valisi devletlfı Paşa [1] Hazretlerinin varid olan iş'aratı üzerine Medis-i 
Ali karari ve- müteallik -buyurillan ·irade-1 seniyye muktezası üzere erkan 
ve vücfıh-ı sairenin dahi bu babda istihsal-i muvafakatlarına muktedir 
olup olmadıklarını ve Hersek Mutasarrıfı Ali Paşa'nın bu madde hakkın
da nasıl usul tutacağını teemmül olmak üzere . malfımat-ı mevkiiye ve 
mülahazat-ı zatiyesi bilinmek için Vali-i müşarünileyh Hazr.etleri tarafına 
tastir· buyurulan tahrirat-ı samiye-i vek_filefpenahileri~e bu defa vu~\lci 
eden cevabnamesiyle Bosna reayasının duçar oldukları angarya maddesini 

(1] Mehmet Tahir Paşa 
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. bütün bütün sukut olduğu halde Devlet-i Aliyyenin hukuk ve namus-ı 
alisi pek ziyade rahnedar ·olmuş. olacağından başka olsuretle sabık ve 

. emsal ittihaz o~unanabileceğine binaen evvelemirde canib-i sefarete vech-i 
meşruh üzere bazı ifadat icrasiyle verecekleri cevaba nazaran icab-ı 
halin tekrar mülahaza olunmas~ ve maamafih elden geldiği kadar ve imkanı 
olduğu mertebe ~~vlen ve fi'len sırplfrların istihsal-i esbab-ı teminine 
bezl-i mechud olunarak kendülerinin olmerkeze getirilmesi ve Avusturya 
Devleti · ülkesinde bulunan islav· milletinin Macarlfrlara 'olan husumetleri 
şayed suret-i aha_r kesbeder ise oltal}dirde Devlet-i Aliyye sırplfıları 
yine bunlarla birlikte hareket etmesi bilad-ı sırbiyeyi ve civarında bulu
nan sair eya\atı muhatara-i p.zimeye ilka edeceği ve buna Saltanat~ı Se- · 
niyyenin nazar-ı hoşnudf ile bakamıyacağı derkar olmakla buralarının· 

gerek Muhafız-ı müşarünileyh [1] ve gerek Sırp Kapu Kethüdası vasıtala
riyle idare-i Sırbiye tarafına tefhim ~ttirilmesi ve kavaid-i külliye-i. hike
miyeden olduğu üzere cemi' zamanda. muktazi görünen tedabir.i ihtiyaten 
ihzar .ve tehiyye etmek farlzadan olarak inşa-allahu teala saye-i muvaffa
kıyet-vaye-i cenab-ı cihanbanlde hiç~ir şey vakı' olmıyacağı ve büt~n 
§,lemin bulunduğu hal-i buhrandan Saltanat-ı Seniyyenin salim ve ganim 
Çıkacağı eltaf-ı aliyye-i il~hiyeden mes'ül ve müsted'a olup fakat vahime-i 
mezkure ve mezkfir mekatip ve tercümeler mealleri cümleten Devlet-i 
Aliyyeyi ihtiyata mecbur edecek surette görünmüş ve Bosna meselesinde 
irad ve beyan buyurulan mülahazat iktizasınca külliyat-, Tanzimatıri teah-

. huru şıkkını ' ihtiyar emr-i za,rurl olup ancak o makfrle taadddiyatın 
memnuiyeti yalnız dahil~i Tanzimat olan mahallere munhasır olmayıp ve 
hı.ı tarzda beyan-ı hal için gelen veyahud vali bulunan zata müracaat 
eden eşhasın mahbese vaz' V<? tekdiri hiçbir. halde tecviz .olunamayıp 
böyle uygunsuzlu,kların qerhal men'inde kat'a mahzur ve muhatara ola
mıyacağından buralarının etrafiyle müşarünileyh Tahir Paşa Hazretlerine 
"bil'işar mazbata-i mez1<ı1rede [2] muharrer hususatın 'dahi. mucebince ikti
z;;ı.ları icra ve olvechile bi~ kıt'a emr-i ali tastir ettirilerek halka neşro
lunmak üzere. irsal kılınma~ı ve Bulgaristan sekenesinin adi ü hakkaniy
yetle hüsn-i i_darelerine dikkat olunmasını ve kimsenin zulüm-dide olma
sına rıza-i ali olmadığını mutazamn;un. memurine ,tenbihat-ı çedide-i e;klde 
gönderilmesi ve bervech-i muharrer Rumeli kıt'asında bir kuvve-i ihtiya
tiye teşkil ile birazının Sırbistanda olan hukuk-ı metbuiyet-i Hazreti Şa
haneye ve mutavattin olan ehl-i İslama kuvvet:-üz-zahr olmak üzere oraya 
civar bulunan kazalarla · Bulgaristan dahilinde münasib yerlere ve bir· 
takımının dahi Balkanın öte yüzünde sair ehemmiyeti görünecek mahal-

[11 Belgrad Muhafızı. 
[2] Meclis-i Ahkam-ı Adliye mazbatası - No. V ile gösterdiğimiz vesika. 
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evvelemirde ref' Ü def'i lazımgelen bazı angaryaya vesair taaddiyat-ı 
mufritanın ilgasına erkan-ı eyalet ve esbab•ı alaka taraflarından muvafa
kat olunmuş ve çiftliklerde vukua gden hasılatın sülüs ve sülüsan· hesa
biyle rüyeti icra olunduğu halde bir nevi teshilat-ı tadiliye ·demek oldu
ğundan ve Tanzimattan murad-ı asli dahi menafi-i hazinenin istihsali 
olmayıp mezalim ve taaddiyatın def'iyle ahali ve tebaanın .istikmal-i 
asayiş ve refah-ı halleri kaziyesi !düğünden ve müşarünileyh hazretleri
nin evvelki yazışı vechile reayanın üzerlerinden on on beş bin keselik 
mezalim kalktı denilmesi bu angarya maddesinin kaldırılmasına karar 
verildiğinden neş'et eylemiş idüğü anlaşıldığından saye-i merahim-vaye-i 
cenab-ı cihandaride eyalet-i me·rkume daha müstesna hükmünde ise de 
taaddiyat ·· ve itisafın mahv u ilgası hasıl olmakta olduğuna" nazarfln . 
biavnihi teala ilerfrde nizamat-ı külliyesinin dahi yerleştirilmesi mümki
nattan ve hemen sırası geldiği vakit Rumeli ordu-i hümayunundan ku'v- · 
ve-i matlı1benin ii-saliyle- eyalet-i merkumenin Tanzimat-ı celileye idhlıli 
hasıi olabilmesi müsellematte;ın olmağla reaya ve fukara hakkında bar-ı 
giran olan angarya ve mezalim ve taaddiyatın vech-i Iayıkında mahv Ü 

izalesi ciddden ve hakikcıten istihsal ·olunmasına dair vesaya-yı inünasibe 
derdyle vali-i müşarünileyh hazretlerine emirna,me-i sami yazılması ve 
suret-i iş'ara nazaran zikrolunan altı kıt'a top lüzumu olmadıkça istimal 
olunmamak üzere taleb olunmuş olduğ_undan ve bu mikdar top He eyalet 
ahalisi bir gı1na kuşkulanmayıp orada mevcud olan · asakir-i şahaneni~ 
tetimme-i levazımatlaı ından addoluriacağı cihetle. gödderilmesinde be's 
olmıyacağından olvechile altı kit'a dağ topiarıı:ıın edevat-ı muktaziyesiyle 
bu taraftan Selaniğe ve oradan Manastır tarikiyle Rumeli Müşfri devletlı1 
PaŞa hazretleri. marifetiyle Bosna'ya gönderilmek üze: e Tophane-i Amire 
Müşiri Devletin Paşa hazretlerine· havalesi Meclis-i Valada münasib mu
talaa olunmuş ise de olbabda ~e vechile irade-i seniyye-i vekaletpena-
hileri muteallik ve. şeref-sudur buyurulur ise ona göre icra-i iktizası- 'ba
binda emr ü ferman hazret-i men·· leh-ül-emriedir 

7 rebiülevvel 7265 (37 -! - 7849) 
• \ I 

Meclis-i Ahktim-ı Adliye 

vr 
İrade sureti 

"S~bbabe~aray-ı ihtiram olan işbu tezkif e-i samiye~i Asafaneleriyle 
evrak-ı melffife manzur-ı maalimevfur-ı cenp.b-ı cihandari buyurulmuştur. 
Bend-i evvelde isfar buyurulduğu vechile zikrolunan ~sliha maddesinden[l] 

[1] Ruslar Sırbistan'a Bab-ı ~jiden gizli olarak 10.000 tüfenk göndermişlerdir .. 
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mutazammıh bir kıt'a tahrirat evrak-ı müteferriasiyle Meclis-i Va!aya i'ta 
buyuruhnuş olmakla ledel-m~talaa müşarünileyhin tafsilat:ı iş'aratindan 
anlaşıİÖ.ığına göre erkan-ı eyaletten. bazı zevat diğer erkan ve vucuh-ı 
memleketin ,istihsal-i muvafakatlerine muktedir olmıyacakları ve müşa
rünileyh Ali Pa·şa'nın ahval-i hakikiyesi dahi nezd-i dekayik-vefd-i alide 
tecrübe olunmuş şey olduğundan nizamat-ı · külliyesinin· icrasına şürfı' 
olunduğu halde tahdiş-i ezhan~i aha~iyi mucib harekatının icrasından geri 
durrrııyacağı bedihi bulunmuş olduğU- ve A.vrupa'riın vukuat-ı malumesi 
cihetiyle ol havali ahvali kesb-i nezaket ederek husqsiyle reayanın _ehl-i 
İslamdan görmekte oldukları taaddiyat tahammülden haric ·olduğuna ve 
buna bir suret verilmedikçe eshab-ı alaka ile reaya beyninde olan mü
riaferet ve burfıdet zail olmıyacağına binaen ehl-i islam ve reayadan 
alınıp takdim kılınan senedat~ı memhure mucebince bundan sonra hiç bir 
riıahalde islam ve reayadan kimsenin angaryada kullanılmaması ve es
hab-ı alaka ve çiftlikat kaffe-i masariflerini- kendileri görüp reayadan 
meccanen bir şey alınııiamak üzere hasılat-ı vakıanın sülüsü eshab-ı ala
kaya verilip sülüsanı dahi mukabil-i emek ve hizmet olmak üzere reaya 
tarafındai-ı ahzolunması ve beher çiftlik hissesine isabet eden verginin 
kezalik sülüsü ve duhanın sülüs resm-i gümrüğü eshab-i alaka tarafından 
ve .sülüsariı reaya canibinden verilmesi hususlarına karar· verilmiş' ve 
Tanzimat-ı Hay~iyenin temami-i icrası mukaddem v·e muahhar arz u iş'ar 
olunduğu ·'zere Rumeli canibinden yalnız ikibin nefer başıbozuk asker 
celb ve iktiza eden mahallere ikamesiyle hasıl olabilir ise de bu aralık 
eshab-ı alaka ,il_e reaya beyninde olan angarya maddesi ref' u ilga ohın
masıİıa teşebbüs· olunmuş ve Avusturya ülkesinde olan şuriş berkemal 
bulunmuş olduğundan bermukteza-i vakt ü hal biraz müddet daha ihti
yar-ı teenni ı olunması . ve· ihtiyaten üçer ve beşer çaplarında altı kıt'a 
obüs toplarının .şimdiden irsal buyurulması lazimeden görünmüş olduğu 
~ş'ar· olu~muş olup nezd-i valay-1 Asf.fenelerinde tekrara hacet olmadığı· 
üzere bunca, mem'alik-i mahrusa· i şahane ba lı1tf-i Hak saye-i muvaffakı..: 
yet-vaye~i Hazret-i Müh1kanede sertaser mazhar-i Tanzimat-ı ·adliye ve 
ma'.delet-i seniyye olup da Bosna eyaleti gibi mutena ·mahallin böyle 
heyet-i istisnaide ·. kalması t~cviz olunamıyacağı cihetle daire-i salime-i 
Ta,nzimata idhaliyle mezalim ve taaddiyattan efrad-ı ahali ve reayanın 
vikayesi levazımat-ı mülkiyeden ve bu dahi saye-i şahanede ilerı1de hasıl 
olacağı umur-ı ·bedihiyeden olup ancak havali-i rrierkuniede usul-i tanzi
miyenin icrası mevsim-i münasibine ve kuvve-i lazime-i · ihtiya'tiyenin 
vücuduna mevkuf göründüğunden ve vali-i . müşarünileyhin bu defaki 
iş' arının hulasasına göre dahi usul-i Tanzimatın ahval-i · haliyeden dolayı 
temami-i icrası biraz teennilice tutulması lüzumunun beyaniyle beraber 
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lere yerleştirilmesi ve zikrolunan ~IJJ'_I [1] veHersekmetrepolitleri'hakla
rında muharrer olan şeyler patrikhaneye beyan olunarak uyg.unsuzluklan 

· sahih ise azilleri suretinin isÜhsaline bakılması ve müşarünileyh Ali .Pa-: 
şa'nın şimdiki hal ve tavrı ve islah-i. usul etm.esi hakkınd.a mülahazası -
ne vechile ise bu canibe iş'ar eylemesinin dahi müşarünileyh Tahir Paşa 
Hazretlerine mahremane yazılması ve bend-i ahırda işaret buyuri.ıldı.i.ğu 

. üzere marr-üz-zikr Meclis-i riıahsusta cari ol.an mevad ve hususiyle ihtiya-: 
ten asakir-i redife ·celbi ve bunun için akça tedariki mesdeleri ·gayet 
mühim ve mutena şeyler olarak b'ununla bir takımı işinden ve ziraat ve 
ticaretinden muvakkaten mahrum ve Haziİi.e-i cellle fevkalade tnasarife 
gjrmek İcab edip bunun ihtiyarı ise lüzumu sahih görülmedikçe tecviz 
Ôlunamıyacağından ve bu mutalaalara mecburiyet gösteren ve vukuat 
icabınca böyle tenk ve mechi.ıl-ül_.akibe zamanlarda ihtiyatı elden bırak.: 
marn ak enseb ve ahyer olarak bu SU! etle müteyakkızane davranılmak 
efkar~ı muzırra eshabmdan olanlc:ırın mazarratını fiile getirmemeleı ini 
istilzam eyliyeceğinden ve Saltanat-ı Seniyyenin celb ü' cem'edeceği 
kuvve-i ihtiyatiye cüz'i bulunması cihetlerle haricen bir gı1na şüphe ve 
su-i zanna mahal olmayıp mücerred hıfz-ı iisayiş-i dahili için olmasiyle 
işbu teşebbüsat-ı vakıa sefaretlere dahi ~öyl_enebileceğinden herhalde 
tedabir-i mutasavvirenin saye-i şevket-vaye-i Hazret-i Mülı1kanede icra-i 
iktizalarına ibtidar olunması ve akça tedariki maddesinde hatırgüzar olan 
şukuk içinde mesarif-i ciddiyeden iltizam-ı ·tasarruf madde~i pek lüzumlu 
ve hiç mahzursuz biı: şey olduğundan sarie-i merkume muvazenesinde 
bunun iktizası.na bakılmak Jazimeden olup ancak diğer şıkların bend-.i · 
evvelinde gösterildiği vechi le her. birinde "dürlü mehazlr ve müşkilat ol
duğu cihetle hiçbiri diğerine tercih olunamamış idüğünden bu husus-ı 
mutenanın tekrar arız ve amik mülahcızasiyle arz ve ifade kılinması ve 
şimdiye kadar hukuk-ı ahdiyye aleyhinde Qevlet-i Aliyyenin zerre _kadar 
hareketi· vuku bulmayıp bundan böyle dahi velinimet-i · biminnetimiz 
Efendimiz Hazretlerinin ınüsellem-i alemiyiln olan ahd-perverlikleri iktiZa
sınca öyle bir niyet ve efkarda buh.iriulmadığın"dan ba'dezin haksız yere 
olan şiddet ve. tehevvürata beru taraftan muariıelat-ı muslihane ile mu
kabele olunmasiyle beraber kaffe-i hususatta. gayet mutedilane ve haki
mane davranılıp n.= haklarına' tecavüz ve ne hukuk-ı seriiyyeye taarri.ız 
ettirilmiyerek ku!lanllması suretleri .. riıukteza-i hal ü keyfiyete muvafa
katte ve münasib ve yolunda olarak güzel tefekkür ve mutalaa olunma-: 
siyle istizan-ı ali-i veHıetpenahıleri üzere icra-i icabatına himmet buyu
rulma ı saniha-ziyb-i sudur buyurulan emr ü f erman-ı şevket-unvan-ı Haz-: 
ret-i Mülkdari mukteza~i ·ali(?) ihtivasından bulunmuş .ve evrak-ı. mezkı1re 
yine savb-ı sav'!b·nümay-i alllerin~ iade ve tesyar kılınmış olduğu mu-: 
hat-ı ilm-i ali-i Asafileri buyunıldukta olbabda emr ü ferman hazret~i 

veliyy-ülemrindir. SON 29 rebiü}evvel 7265_ (22 şubat. 7849) 

[1] Vraça, Sofyaıiın şimalinde bir kaza idi. 


