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SARAY BOSNA ŞER'İYYE. SİCİLLERİNE GÖRE VİYANA 
BOZGUNUNDAN SONRAKİ HARP YILLARINDA BOSNA 

1683 Viyana bozgunundan sonra Osmanlı imparatorluğu hıristiyan alemine karşı on 
altı yıl süren felaketlerle dolu uzun bir harbi idame etmek zorunda kaldı. Bu harp sonun
da da devlet sadece mağlubiyetini tasdik ederek g~niş ülkeler bırakmış olmıyor; aynı za
mande bu on altı harp yılının icabettirdiği tüketici gayretler memleketi bir dahh ·altından 
kalkamıyacağı bir perişanlık ve inhitat içine atmış bulunuyordu.-Harbin, inıparatorluğun 
bünyesinde. açtığı yaralar, yaptığı derin sarsıntılar bilhassa harekat sahalarına yakın yer
lerde tabii müdhiş olmuştur. Bu vaziyeti Bosna'da bizzat Saray-Bosna kadılarının merkeze 
yazdıkları ve burada bazılarını neşrettiğimiz vesikalarda çok yakından görmek müm
kündür: Bunlarda bir taraftan merkez, diğer harp sahaları için asker isterken öteden 
Bosna, kalelerin düşman eline düştüğünden, harp ve hastalık yüzünden ahalinin kırılİp 
kasabaların dağıldığından bahsetmekte, vergisini .bile eskisi gibi veremiyeceğini bildir-
mektedir. .· 

Maamafih vesikaların ait olduğu tarihlerde Köprülüoğlu Faz;l Mustafa'nın gayretiyle 
durum Osmanlı İmparatorluğu için biraz daha düzelmiş bulunuyordu. Başlıca harp sahne
leri Tuna,' Transilvanya idi. İlk vesikamız 1693 yılı başlarına ait olduğuna göre o senenin 
temmuzunda Avusturya Cenerali Dııc de Crog Belgrad'ı kuşatmıştı. Fakat Sadrıazam Bo
zoklu Mustafa Paşa'nın yaklaşması Üzerine muhasarayı bırakıp çekildi. 1693 kışına girerken 
Holanda ve İngiltere'nin yaptıkları sulh tavassutları bir netice vermedi. 1694 ağustosunda 
yeni Sadrıazam Sürmeli Ali Paşa Varadin'i (Peterwaradein) şiddetle tazyik ettiyse de so
nunda çekilmek zorunda kaldı. Müttefikler Osmanlıları Bosna'.nın şimal hudutlarında o·l
dukça sıkıştırmakta idiler .. Birçok mühim kaleler düşman eline düşmüştü ve durum baz~n 
çok telaşlı bir hal almakta idi. Ayni tarihlerde Bosna'nın garbinde, Dalmaçya'da mühi~ 
askeri faaliyet olmakta idi. Venedikliler burada birçok mühim kaleleri ve bu arada 
Hersek'in anahtarı mesabesinde bulunan Gabella 1] kalesini almı~lardı. Vesikalarda adı 
geçen Bosna Valisi Mehmet Paşa ile İşkodra Valisi Süleyman Paşa ve Yenişehir Sancak 
beyinin kal'ayi geri almak için yaptıkları şiddetli hücumlar semeresiz kaldı. 

· Burada neşrettiğimiz vesikalar Saray•Bosna kadılığının 1693 ten 1719 a kadar gelen 
sicil defterinden çıkarılmıştır. Defter, idari teşkilat ve bilhassa arazi ve vergi işleri ba
kımından olduğu kadar Bosna cephesindeki bu harekatı aydınlatmak itibariyle de birinci 
derecede ehemmiyyetli bir kaynal,<tır ve başka yerlerde bulunmayan birçok yeni. malumatı 
ihtiva etmektedir 2]. Bizzat kadıların imzalariyle orijinal ve her halde tek nüsha olrn bu 
defter, bugün Türk Tarih Kurumu kütüphanesi yazmaları arasında, Y 514 kayıt numarasiyle 
sal,clıdır. Baştaki bir yazıya göre defterin, 1719 tarihi sıralarında İstanbul'a gelmek niyetinde 
bulunan. Saray-Bosna kadısı tarafından getirildiği kuvvetle. muhtemeldir. Defter bundan 
sonra Türk Tarih Encümenince alınmış ve oradan Türk Tarih Kurumu kütüphanesine intikal 

t] Bizim tarihlerde «41-» 
2] Silahdar tarihinde (Bak. cilt II, s. 602-260) .bu senelere ait Bosna ve Dalmaçya 

harekatı hakkında hiç bir kayit yoktur. 
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etmiştir. Bilindiği üzere daha önce değerli alim Dr. C. Truhelka tarafından XVIİ. 
asır başlarına ait böyle bir sicil defteri neşir edilmiş 1] ve ilim alemince büyük ehemmi
yeti takdir olunmuştu2]. Biz de imkan olursa, Tarih Kurumunun yüksek müsaadesiyle 74 

· yaprak tutan bu defteri ayrıca tam bir şekilde neşretmek niyetindeyiz. Burada seçip 
neşrettiğimiz vesikalar 1693-1694 tarihlerinde Bosna taraflarındaki harp harekatına ve 
Boıma'nın umumi durumuna tealh'.ik etmektedir. 

Dr. Halil İNALCIK 
Dil ve Tarih • ·Coğrafya Fakültesi 

ilmi yardımcılarından , 

"Ferman-ı ali def'inedir,, 3
] 

"Der-i devlet-mekine maruz-ı da.i.i kemine b~dur ki taraf:ı Saltanat-ı 

Aliyyeden ferman-ı ali varid ve derununda sugur-ı (J_,;.i) islamiyenin muha
fazası içün medlne-i Saraydan muafiyetleri mukabelesinde iktiza etdikce 
bin beş yüz nefer tam-üs-silah tüvana tüfenk-endaz hazır ve amade etdiri
lüb hala Bosna Valisi olan Devletlü Saadetlü Mehmed PaşaHazretlerinin 
re'y-i rezlnleri üzere serhadd·i islamiyede vaki kıla' ve muhtac olan mahal
lere vaz' oluna deyü mastur ve musarrah olub beyn-el-ahali feth ü kıraat 
olundukda herbiri sem'an ve ta'atan ~dl. .J t..... deyü cevab edüb lakin 
biemr-il-lahi teala medine-i mezbı'.irenin ahalisinden harb ü darbe kadir 
olanların ekseri sinin-i sabıkada seferlerde ve alel-husus geçen senede 
veba marazından vefat ve kalıt u gala sebebiyle emval ve erzakınını itlaf ve 
hala medine-i mezbfıre ahalisi fakir-ül-hal olmalariyle ferman olunduğu vech 
üzere bin beş yüz nefer tüfenk-endaz vermeğe bir vechile iktidarımız yok
dur deyü ahvalimizi de.r-i devlet-medara arz ve i'lam ediver deyü iltimas 
etmeleriyle ol ki vaki' -ül-haldir paye-i seri'r-i izzet-masire arz olundu. ,, 

Der-i devlete vilayet içün İbrahim Efendi yediyle 
irsal olunmuştur 4] 

" Der-i devlet-mekine maruz-ı da'i-i kemine budur ki bu diyar-ı kalil-ül
i'tibar biladında belde-i biab u tab-ı Sarayın ulema ve suleha ve fukarasın
dan cemm-i gafir ve cem' -i kesir bu fakire gelüb meclis-i şer'-i şamih-ül-er
kan ve mahfil-i din-i rasih-ül-bünyana kemal-i tazarrü' ve niyaz ile şöyle tak-

1] Dr. C. Truhelka, Pabirci' iz jednoy sidzila, Glasnik zemaljiskog muzeja u Bosn, 
Herceg, 1918, XXX. 

2) Bak. Türkiyat Mecmuası, c. II, Sahife 626 
3] Sahife 1 a. 
4] s. 2 b. 
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rir-i kelam ve tabir-i an-il-meram eylediler ki biemr-illahi teala on seneye 
karibdir ki cemi-i milel-i nasara yek-dil ve yek-cihet olduklarından naşi sinin-i 
sabıkada eyalet-i Bosnada vaki Nevekin1] ve Sin '] ve Kostaniçe 3] kal'
aları dahil-i eydi-i kefere-i bidin ve tahassun edecek husun-ı metanet-nümun 
kalmamağla sayf ü şita kasabat ve kura çeteleri perakende itmeğin belde-i 
mezbur.e ve havalisi fukarası gah nefir-i am tarikiyle imdad ve gah akça 
ile tüfenk-endazlar dutub vech-i meşruh üzere ümmet-i Muhammede meded
resan olup lakin selatin-i ferman-ran-ı sam-i mekan ve havakin-i kader-tuvan-ı 
AI-i Osman ..:ıt..Jı ..ı;'.\ JI Jl.i .i:lı\ ("..1ı.I ebbdehum-ullahu teala ila-ahir-iz
zeman hazaratiyle küffar-ı hakisar-ı duzah-kararın ceng ü cidali ve harb 
ü kıtali mütemadi olmağın bu diyar-ı mahsur-uş-şeklin ekser-i kasabat ve 
kurasını kefere-i bidin nehb ü garet ve sebyü hasaret ve yollar mesdud 
olmağile tüccarımız ticaretden münkati' ve kendi re's-i mallerini ve emval-i · 
evkaf ü eytamı dahi sinin-i maziyedenberü tüfenk-endaz imdadına hare Ü 

sarf etdiklerinden maada biemr-illahi teala birkaç sene alet-tevali kalıt u 
gala dahi müstevli ve· hala haht ü gala vaki olmağile sıgar ve kibar 
mütekeddir-ül-ahval ve fakir-ül-hal olub ve sin!n-i sabıkada bu diyarın 
tavaif-i askeriyyesi sefeı !erde ve ahalisinden harb ve darbe kadir olanlar · 
nefir-i am tarikiyle vardıkları yerlerde şehid ve baki kalanları sene-i ma
ziyede vebadan vefat etmeleriyle hala harb ve darba kadir ademlerimiz 
kalmayub mezbur kefere-i bidin zuhur ve hücum etdikde nefir-i am tari
kiyle imdad ve akça ile sekban tutub feryad-resliğine tab -Ü tuvan ve 
zerre mikdan müknet ve iktidarımız kalmadığından maada eyalet-i mezbu
renin muhafızı olan vüzera-yı izamın yarar ve namdarı ve vükela-yı f' hamın 
akil ve müdebbir ve kar-güzarı Devletlü Saadetlü Cafer Paşa yesser-allahu 
teala fil-hayri ma yüridü vema yeşa' ~t..J J.:.J.\.. .J-ıJ Jw 4'.ul..ı-1, Hazretleri 
dahi üç dört sene mikdarı sedd-i sedid-i serhadd-i mansure-i İslamiye olan 
kal'a-i Tamişvarda mahsur olmağile mamelekini etbaına infak ve iksa' ve 
guzat-i müslimin ve mücahidin-i dine ita edüb ve hala mutasarrıf olduğu 
eyalet-i mezbure bi hasıl ve intifa' olmağın Vezlr-i müşarünileyh hazretleri
nin dahi asakir-i vafire ve levendat-ı rnütekasireye mefınet ve bahşiş ve 
vazife yetişdirmeğe vechen min-el-vücuh iktidarı olmarnağiyle havf ve bim-i 
kefereden ümmet-i Muhammedin ahvali diğer-gün ve sigar ve kibannm ci-

ğerleri pür-hUn olub Jl.i .i'A!~ fa~ iyazen billahi teala küffar-ı bed-girdar üze
rimize hücum ederse esbab-ı mukabele ve muk.atele ve manzumve müretteb 
asakir mütekasir olmamağla bu aceze ve zuafa payimal ve ukul-i kasiresi o
lan Iayuad velayuhsa nisvan ve sıbyan ve rnuhadderat-ı isrnet-i hayr-ül-edyan 
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t] Bulamadık. 
2] Sinj, Dalmaçya'da Spalatadan 25-30 km. dahilde. 
3) Kostaynica, şimalde Una ırmağı kıyılarında. 
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.:ı~~'}'ıy.;. ..::..~ .::...l)..1~ olan din-i muhammediden ihrac ve kendi din-i batıl ve 
a~in-i-atıllarına sevk ve tahrif etmeleri mukarrer olub ve ümmet-i Muhammed 
ve bil-cümle reaya selatin-i muhterem-i nehcir-haşem ve havakin-i mühte
şem-i Husrev-kadem yanlarında vediat-i halik-ul-beraya olmağın bu aceze
nin haval-i perişanlarına terahhumen taraf-ı saltanat-ı aliyyeden Vezir-i mü
şarünileyh Hazretlerine asakir-i islam-ı zafer-encam ve mazarrat-şümul-i me
unetleriyçün iki üç yüz kise akça in'am ve irsal buyurulmazsa keyd Ü mek
r-i ada-yı dinden bu diyarın muhafazası mümkin olmadığı bi-reyb (bir keli
me okunamadı) pay-mal-i a'da olmamız ihtimal-i külli olmağın işbu bakiyye 
kalan zuafa ve fukara üftan ü hizan semt-i selamete _perakende ve peri
şan olmak emr-i mukarrer olmağın binaen ala zalik halimizi alavukuihi 
der-i devlet-medar ve dergah-ı avatıf-şiara arz u ilam edivir divü ilhah ve 
ibram ve girye-künan ikdam-ı tam etmeleriyle bu fakir dahi arz u ilame 
tecasür edüb fil-vaki bu diyar-ı mahsur-üş-şekil on senedenberü küffar-ı hak
sar istilası ve alet-tevali kalıt u gala ve enva-ı helva vukuu sebebiyle ha
rab-ender-harab olduğundan maada ahalisinden cenk ve darbe kadir 
olanları seferlerde şehid ve mat'unen vefat ve bil-cümle etraf ve eknafa 
imdad ve kendülerini muhafaza içün emval ve erzaklarını sarf etmeleriyle 
hala bir vechile İmdad ve muhafazaya kudret ve müknetleri kalmayub 
halleri diğer- gün ve Vezir-i müşarünnileyh Hazretleri dahi vech-i meşruh 
üzere müddet-i mah1mede kal'a-i mezbürede ma.hsur olmağın anların dahi 
mameleki mebzul-i guzat olub bu tarafda levendat kısmından bakıyye 

kalanları cem' eyledikleri suretde nefaka ve bahşiş ve vazifelerini tedarük 
ve edaya iktidarı olmadiğı mihr-i münirden azher ve enverdir İmdi 
ümmet-i Muhmmedin muhafazası kavaid-i mukarrere-i saltanat ve merasim-i 
müstemirre-i devlet olmağın eyalet-i mezbürenin müştemil olduğu emkine 
ve bika ve büldan ve kurasında sakin ve katın ve mütemekkin olan ehl~i 
islam muhafazası içün Vezl'r-i müşarünileyh Hazretlerine iki üç yüz kese ak
ça taraf-ı saltanat-ı aliyyeden in'am ve ihsan ve irsal buyurulmaz ise 1] bu 
diyar-ı bi berk ü barın muhafazası muhal ve bil-cümle ümmet-i Muhammed 
kefere-i bidine pay-mal olmak ihtimal-i külli olmağın ol ki vaki-ül-haldir 
bil-ibtigai vel-iltimas paye-i serir-i ma'dilet-masire arz ve ilam olundu 
Baki emr ü ferman ferman-fermanındır. (1691). 

[
2 ......<J\_, 4.fL._, .!..L' .:.....! .)"° .f-IJI J J.J"" 

1] Bu vesika her halde Raşid tarihinde görülen şu kayitle münıısebetdardır: «küHar-ı 
hak-sarın Bosna taraflarına su:i kasdı olduğunu mutazammın arz u mahzar vürud etmekle 
ve Belgradda muktazi bazı ümur-ı mühimme ve Bosna muhafazası içün tahriri Jazım olan 
sekban Ücreti içün Belgrada elli kese akça ve Bosnaya dahi elli kese akçş» gönderilmişti. 
(Raşid Tarihi, c. II, s. 248). 

2] Sonteşrln 1691 ortaları. 
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Feryad içün umur•ı serhad içün tahrir ve irsal olunmuşdur 1] 

"Der-i devlet- mekine maruz-ı dai-i kemine budur ki eyalet-i Bosna 
serhaddinde vakı' cemi-i kıla' ve palankalarda mütemekkin guzat.ı müsli
mi'ıiden Bosna Valisi Devletlü Mekmed Paşa~] Hazretlerine ve bu fakire 
hitaben mahzar-ı sıhhat-eser-i melal-engizleri varid ve mazmun-ı rikkat
makrunlarında işbu cümaziyeli'ılanın evailinde dar~ül-harbden çıkan 

üsera-i müslimin şöyle haber verdiler ki serhadd-i islamiyede vakı' olan 
-ı:_,u,ı "] Kal'asi kasdiyle Venedik keferesinin cümhUr-ı makhUru sarf-ı dest 
-maye-i kudret edüb daire-i pergar-ı tabirden haric hılaf-ı mutad asker-i 
hezimet-eser ve mükemmel ve müretteb top ve cebehanesiyle kal'a-İ fe-
lek-fersaları olan °1~\j 4

] Kal'asi kurbuna saye-/endaz-ı nuhuset olmak üze
re olub ve kefere-i duzah-mekinin nehr-i Sava yalısında ve Bihke ser
haddi havalisinde vakı' karargah-ı sekar-medarlarında altı binden mü
tecaviz Nemçe keferesi hilaf-ı resm-i kadim kışlaya tayin ve anlar 
dahi Bihke kal'asi ve tevabii kıla' ve palankaların fikr-i kasid ile evvel 
baharda asker-i nuhuset- eserleriyle muhasara. etmek üzere kavi Ü karar 
vesair melaiİı-i bidin-i duzah-karin dahi yek-dil ve yek-cihet olub eyalet-i 
mezbure müştemil olduğu cemi' -i emkine ve bika' ve nevahl ve kura ve 
büldanına intişar etmek üzere kemer-bend-i azimet i hezimet-şiarların 
miyan-ı can u dil-i pür - kin- i dalalet-temkinlerine bend ve bil-cümle eya-
let- i mezburede sakin ve katin ve mukim ve zain 0 .. U.. olan ehl-i İslam-ı hayr
encamı telef-kerde-·i ateş-i neberd ve pa- beste-i selasil ü ağlal-i seby 
etmek üzere ser-i devletleri huşmend olduğu emr-i mukarrerdir deyü mün
deric olduğundaR maada Ehlune kal'asi müftisi ve kadısı fahr-ul~kudat-il
kiram Abdullah Efendi daileri ve kal'a-i mezburede Cami-i hassa ima
mı İsmail Efendi ve ağalarından Mahmud Ağa ve Ahmed Ağa ve Yusuf 
Ağa ve Mustafa Ağa ve sabıka Bihke Beyi fahr-ül-ümera Abdülmü'min 
Bey ve kal'a-i mezbfire ağalarından Mustafa Ağa ve Mehmed Ağa ve 
onlardan maada kıla' ve palankalarda mütemekkin mücahidin-i din ve 
mübarizi'n-İ müslimin-.i sıyanet-karinden cemm-i gafir ve cem'-i kesir bi
enfüsihim bu fakire gelüb belde-i Sarayın ulema ve suleha ve fukarasın-

t] S. 5 a. 

2J Gazi !Vfehmed Paşa, eski Bosna. Valisi olup bu sırada Engürns serdarı bulunan To
pal Hüseyin Paşa'nm kethüdalığından 1691 de Bosna Valiliğine gelmiştir. Gazi unvanı veri
len ve buradaki muQ.arebeler·de çok yararlık gösteren Mehmed Paşa 1697 de vezirlik rüt
besini almış, fakat fermanı v;ırµıadan vefat etmiştir. 
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3) Ehlune, Travnikten 70 Km. cenubı garbide. 

4] Bulamadım. 
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dan cemm-i gafir ve cem'-i kesir ile akd-i meclis-i şer'-i hatır olunub ah
val-i salife-i melal-amiz anlardan dahi istintak olundukda hun-ı ciğer ile 
nüvişte ve firistade olunan mahzar-ı sıhhat-eserlerin mezamin-i derd-ka
rinin herbiri tasdik ve tahkik etdiklerinden maada şöyle takrir-i kelam 
ve tabir-i anil-meram eylediler ki işbu diyar·ı kalil-ül-itibarın etraf-ı er
baasında vakı' kıla ve palankaları dar-ül-harbe müntehi olduğundan maada 
ateş-i ciğer-suz-ı harb u kıta) biemri-iHah-il-melik-il-hadi s~l~I Cl\.11 """lv-4 
on sene mikdarı mütemadi olmağla sinin-i mezbılredenberi istila-i kefere-i 
fecere sebebiyle raiyyetin ekseri küffar-ı- hak-sara tebaiyyet ve pey-ender
pey kalıt u gala vukuu ile bakileri dahi fakir-ül-hal ve zaif ve bimecal olub ve 
valimiz Paşa-i müşarünileyh Hazretlerinin dahi esna-i sayfda (n»zı1hur-ı şid
det-i şitaya değin kapusunda olan asakir-i zafer.measir-i hamiyyet- disar ile . 
nehr-i Sava yalıları semtinde Nemçe ve Isloven keferesinin cünıld-ı anıld-ı 
makhuresine rıl-berıl muhafazada ve şeb ü ruz ol semtin kefere-i feceresi . 
ile neberd Ü heycada sabit-kadem ve rasih olması ziyade muktezi ve 
mühim olduğundan naşi mesafe-i baidede vakı' Bihke 1

] ve Ehlune ser
hadlerirıe ve ':::,>L 1 2] nahiyesine ve ol havalide vakı' kurasına .hırvat ve 
J~·; ve efreng-i bed-renk laenesi kesret ve vefret üzere hücum etdikde 
sugur-ı J.>;;, islamiyede vakı' ümmet-i Muhammed imdadına azimet etdikce 
kefere-i pürkin-i duzah-kemin gayri tarafı nehb u garet ve seby Ü hasa
ret kasdiyle inhiraf-ı man-ı şebdiz-i fesad etmekden hali olmayub maahaza 
Paşa-i müşarünileyh Hazretleri sene-i maziyedenberü dest-yari-i Hüda-yi 
bari ile teşmir-i said-i himmet ve damen -der-İniyan-ı gayret ve hamiy
yet edüb itmam-ı muhafaza-i kıla'-ı padişahide bezl-i sa'y-i beliğ-ı bidiriğ-ı 
namütenahi ederek ve şeb-i diycılr ve ruz-ı ruşen ve baran-ı tufan-hiz 
demeyüb bu yazdanberü kapusu askeri ile üftan ü hizan gah nehr-i Sava 
yalısına ve gah Bihke serhaddine ve gah o1i_,l ... \ kal'asi semtine def'-i ma
zerrat-ı a'da kasdiyle tahrik-i rikab~ı esb-i sür'at edüb biavn-illahi teala 
ilel-an kıla-i padişah! ve ümmet-i Muhammed acezesini keyd-i ada-yi 
liyamdan il~ muhafaza etmişlerdir. Lakin işbu sene-i n:ubarekede küffar-1 
bed-fial-i dalalet-mealin külli kasd-i fasidleri umum üzere eyalet-i mei
bılreye hücumu mütehakkik olmağile ve bu diyarın bir avuç sipah ve 
zuamasından ·gayrı muteayyin ve müretteb askeri olmayub ve ahalisi dahi 
fakr ü fa.kaya mübtela ve bineva olduğundan naşi taraf-ı saltanat-ı aliy
yeden bu fukara manzur-ı ayn-ı inayet buyrulub Bosna valiferine vefret 
üzere levendat-ı zafer-ayat tedarük ve tertibi içün hazine ve meılnet 
ve. cebehane ihsan buyurulmaz ise kıla' -ı padişahı dahil-ı eydi-i küffar·ı 

1) Bihke yahut Bihaç, Şimali Bosnada Una suyu üzerinde 
2) Bulamadım. 
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hak-sar ve bu fukara dahi pay-mal-i sümm-i semend-i ada-yi bed
girdar olmak emr-i mukarrerdir. İmdi Hasbeten lillah-il-aliyy-il-azim 
ve liruhi resul-il-kerim r:_,.Cll J_,-; (_J)J f.UIJ .. ll .ıJJ ~ hal-i perişanımızı 
dergah-ı ma'dilet- medara arz ve ilam ediver deyü cümlesi feryad-ı 

tezelzül-resan-ı asümana agaz ve ibram ve ilhah ve niyaz etmeleriyle 
fil-vaki ahval minval-i meşn1h üzere olduğu emr-i mukarrer ve muhakkak 
olmağın selatin ve havakin-i mesned - nişin-i ma'dilet-istinas zi'r-i 
cenah-ı himayelerinde olan katıbe-i nası tef ü tab-ı ateş-i mekr-i düşmen
den masun-üs-sahe buyurmaları zimmet-i himmetlerine vacib ve lazımdır. 
Alel-husus gayret ve hamiyyet-i şahane ve ümmet-i Muhammedi mekayid-i 
a'dadan sıyanet-i binihaye ile himaye müluk-i pesendide-süluk-i al-i Os
man halled Allahu hillafetehü ilel-ahir-iz-za~an ..:ıL.jl .f-~IJI -öJ\;. .ıJ.11..J;.. 
hazetlerinin kavaid-i müstemirre-i saltanat ve merasim-i mukarrere-i 
devletleridir. Binaenaleyh eyalet-i mezburede vakı' kıla ve bika' dahil-i 
eydi-i 'küffar-ı bed-fial ve ümmet-i Muhammed acezesi nisvan ve sıbyan 
ile a'da-i liyama pay-mal olmak layık ve sezavar görülmeyüb hal-i diger
gunlanna terahhümen iltimas ve temenna eyledikleri vech üzere man
zur-ı ayn-ı inayet-i padişah! bı.iyurulmaları tazarru' ve niyazlariyle ol ki 
vakı'-ül-haldir ala vukuihi bil - ibtiga dergah- ı merhamet-unvana arz 
olundu. Baki ferman derga-ı refl-üş-şan-ı ma'dilet-unvamdır. (1693) 

....;Jl_, .tı.._, CJI .4.:-l "..J,;..~ı i.S~~ ~IJI J J..;> 

1
] • ~ ...... >~. _;.WI \JJ~)JI c)..\:.91 ~" ..::,,_,....a.,.. ilJ::...ll "'Jl_,11 fi ._:ıl..j ;~ 

Tahammülden ziyade olan tekalif def'ine tahrir ve irsal 
olunmuşdur. 2] 

"Der-i devlet-meki'ne maruz-ı dai-i kemirie budur ki Saray kazası 
muzafatından 4i r-tJ 3] · niyabetine tabi nefs-i kasaba-i ~; r/.J ma
hallatından Alaeddin mahallesi ahalisi rneclis-i şer'e gelüb takrir-i ke
lam eylediler ki sinin-i kesireden berü kasaba-i mezbureye nazil olan 
tekalifin beş hissesinden iki hissesi cemaatimize isabet ve nice me
şak ile tahsil olunub lakin mahalle-i mezbı1renin ekser ahalisi terk-i 
diyar ve vakı' olan muharebelerde şehiden vefat ve baki kalanlarımız 
fakir-ül-hal olub vech-i meşruh üzere tekalif edasına bir vechile iktida-

l) 1104 yılı cumaziyülahiresi ortalarında (şubat 1693 sonlarında) mevali•i izamın 
en alimlerinden Bosna Kadısı Ôziceli İsa Efendi zamanında yazılıdı. 

21 s. 5 b. 
3) ,Visoko, Saray-Bosna'nın 25·30 Km. şimali garbisinde. 
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rımız olmayub sene mie ve elf (1100=1688) tarihinde mahalle-i mezbfıre 
ahvalini ma'rifet-i şer' ile keşf etdirdiğimizde mahalle-i mezburenin men
zillerinden doksan sekiz menzil harab ve sahibleri dahi olmayub ve 
baki kalan menzil sahibleri fakr u fa.kaya riıübtela ve sa.il ma
kulesi olmağile sinin-i maziyeden berü verdiğimiz tekalifin rub'una 
iktidarımız olduğu mütehakkik ve ziyadeye tahammülümüz olmadığı 
sıkat-ı müslimin ihbariyle mütebeyyin olmağile vech-i meşruh üzere 
evvel veregeldiğimiz teka!ifin ancak rubu' hissesini kasaba-i mezbı1re 
ahalisine İmdad etmek üzere yedimize hüccet-i şer'iye dahi i'ta olunmuş
dur. El-haletü hazihi evvel veregeldiğimiz tekalifin nısfını eda ettiğimizden 
sonra ziyade ile rnutalebe ve renci'de olunmamak babında der-i devlet
medardan yedimize ferma-ı cihan- muta' ihsan ve i'ta buyurulmak babın
da ahvalimizi der-i · devlet-medara arz ve i'Jam ediver deyü ibram ve 
ilhah etmeleriyle fil-vaki yedlerinde oJan hüccet-i şer'iye mazmunu tak
rir-i meşruhlarına muvafık bulunub kaziyye minvaJ.i muharrer üzere ol
duğu mukarrer olmağın ol ki vaki'-haldir bil-iltimas ala-vukuihi paye-i 
serir-i ma'dilet-masire arz ve i'Jam olundu. Baki ferman dergah-ı ma'
dilet-unvanındır. (1693) 

_;L;JI~ ~.t;.l\ ..tl..01..ı.~.JI 1
] \' • t Jl_,.!.J J..ı> 

•:-J'. ı.5 '_f'N 4:.._ ..\f_• 

Etraf kadıların arzları ve ahalileri mahzarları 
mucebince tahrir olunmuşdur 2] 

"Asitan-ı devlet-aşiyan-ı ma'dilet-unvan turabına arz-ı dai-i na
tuvan budur ki Bosna cıvarında vakı' kasaba-i Yenipazara bundan ak
dem kefere-i fecerenin istilası ve ba'dehu haydud-ı merdudun dahi birkaç 
defa hücum ve hasaretleri sebebiyle kasaba-i mezbfıre harab ve yebab 
ve ahalisinden kimi şüheda ve kimi fukara olub perakende ve perişan 
ve efkar-ı halk-ullah qlmuş iken hala bazıları yine kasaba-i mezbfıreye 

bakıyyeden gelüb sükun ve karar murad edüb lakin etraf ve eknafları 
mahuf ve muhataralu azim derbendi olub kasabaları açıkda olmağile 

haydud ve harami eşkıyasından bir vechile emn ü rahatları olmamağın 

kasaba-i mezbfıreniıi bir münasib olan mahallinden hayduddan tahassün 
edecek mikdarı bir şeranpu binasına külli ihtiyaçları olub böyle bir ted
bir ve tedarük olunmadıkca bir vechile sükun ve karara imkan olmayub 
bil-külliye perakende ve perişan ve Bosna yolunun insidad ve inkitaına 

1] 1104 Şevvalinde (1693 haziranında) Saray-Bosna kadısı fakir duacı kul Ali yazdı. 
2] S. 6 b. 
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bais olacağı mukarrerdir deyü etraf kazalardan arz u mahzar etdirüb 
mucebince tarafımızdan dahi arz u i'Iam iltimas etmeleriyle fil-hakika hal 
bast olunan minval üzere olduğunu sikat-ı müslimin ihbar etmekle vakı' 
hal der-i ma'dilet-iştimale arz olundu. Baki ferman der-i adlindir. 

[1 ' ' • o ;.;, _ _,;..-\11 l::::".) :_; .. ' o J ),;>. 

(1693) 

Vilayet umuru içün etrafın ve şehrin talebiyle tahrir olunub 
İsbai ( ~I) Mehmed Efendi yediyle gönderilmişdir 2] 

"Der-i devlet- mekine maruz-ı dai-i kemine budur ki medine-i Sara
yın ulema ve suleha ve fukarasından ve etrafı ahalisinden cemm-i gafir 
ve cem'-i kesir meclis-i şer'-i hat'ire hazirfın olub şöyle takrir-i kelam 
ve ta'bir~i ani!- meram eylediler ki müddet-i mediddir kj küffar- hak-
sardan taife-i efreng-i bed-renk J_,LI eşkıyasiyle Ehlfıne ve Akhisar 
ve ol ha valilere ve ı,)b.~ oğlu hırvat ve ol semtin keferesiyle ( ~; _,JL:.) 3

] 

/ ve Maden ve ol semtlerde vakı' kıla' ve palankalara ve Venedik ve 
Karadağ haydudları ile Hersek semtlerine ve Nemçe ve Macar vesair 
haydud eşkıyası ile J::-°.:>JJ_I 4

] ve ;,.~·-'."-"~ 5
] ve Tuzla ( .JJ.>1.) 6

] ve 
.ol havaliye müstevli olub daima kasd-i fasid ve fikr-i kasid ile ber vech·i 
muharrer bu diyar-ı mahsur-üş-şeklin her semtine hücum ve isal-i ma
zarratdan hali olınayub ve bu serhadd-i mansurede tahassün olunacak 
husun-ı metine olmamağla bu kadar aadi-i bed-nihad ile mukavemete 
kudretimiz olmadığından maada harb u darba kadir olanların ekseri. 
ma'rekelerde şehid ve birkaç senedenberü bi emr-illahi teala tevarüd 
ve tetabu-i kalıt u gala ile baki- kalanlarımız fakir-ili-hal olub ba'd-el
yevm a'da-i din ile muharebe ve mukabeleye iktidarımız kalriıayub ve 
hala valimiz olan Devletlü Saadetlü Mehmed Paşa Hazretleri kapusunda 
olan asakir-i İslam ile düşmen-i din zuhur etdikce teşmir-i sföd-i himmet 
edüb merdane ve dilirane def'-i. mazarrat-ı a'dada bezl-i dest-maye-i 
kudret edüb malik olduğu kalil ve kesiri guzat-ı müslimirie bezi ve 

ı] 14 ilkkanun 1693. 
2) s. 6. b. 
3] Banya Luka şimali Bosna'da. 
4) Zvornik, Drine ırmağı üzerinde. 
5) Serebrenica, Zvornik'in 40-50 km. cenubı şarkisinde. 

6J Tuzla, Saraybosna'nın 80 km, şimalinde. 
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lakin Venedik cümhı1ru _zlr-i destinde olan kefere-i bidin ve sair haydud 
eşkıyasiyle yek-dil ve yek-cihet edüb evvel-baharda bu taraflara kasd-ı 
fasid ile hücumları eınr-i mukarrer olduğunu üsera-i müslimln ve serhad 
fukarası ihbar etmeleriyle valimiz Paşa-yi müşarünileyh Hazretlerine Dev
let-i Aliyye tarafından vakt Ü zamaniyle İmdad ve cebehane ile serhadd-i 
mansure ihya buyurulmaz ise küffar-ı hak-sara pay-mal olmamız emr-i mu
hakkak olmağm imdi hal-i diger-gı1numuzu ala vukuihi der-i devlet-me
dara arz ve i'lam ediver deyü ibram ve ilhah etmeleriyle fil-vaki' ahval 
minval-i muharrer üzere olmağm şime-i kadime-i hüsrevaniye ve adet-i 
hasene-i hakaniye üzere ümmet-i Muhammede niyaz ve temennaları üzere 
sudur-ı merhamet ve atıfet recasiyle bu diyar-ı mahsur-üş-şeklin dest-i 
küffara girifar olması layık ve sezavar görülmemek temennasiyle ol ki 
vaki'-ül-haldir alavukuihi dergah-ı ma'dilet-unvana arz olundu Baki 
emr ü ferman dergah-ı ma'dilet ve merhamet-unvanındır. (1694) 

ı] \ \ . o ~: ..... i--~I ~~~ ..ı>IJI J J..ı> 

lJ Şubat 1694 sonları 




