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Seniyyü'l-himemâ kerîmü'þ-þiyemâ devletli inâyetli âtýfetli übbehetli efendim hazretleri

Malum-ý sâmîleri buyurulduðu üzere Bosna Eyaleti'nde mutavattýn bi'l-cümle tebaa-i
Devlet-i Aliyye ve reâyâ-yý Saltanat-ý Seniyye'nin istihsâl-i refah-ý hâl ve ârâmiþ-i bâl-
leriyle ashâb-ý alâka ve erbâb-ý timar taraflarýndan müþâhid olduklarý mezâlim-i þedî-
denin imtidâd-ý vuku‘u ecnebice ve eyaletçe envâ‘-ý mehâzîri istilzâm eyleyeceðinden
imkân-ý mevkiîsi müsaid oldukça icra-yý muktezâsý Bosna Müþiri atûfetli Hüsrev Paþa
hazretleri tarafýna bundan akdem iþ‘âr olunmuþ idi. Müþir-i müþârunileyh mahâll-i
lâzýmeyi ne suretle geþt ü güzâr ve ol bâbda icab-ý hâlin bi-tevfîkihî Teâlâ icrasý esbâb
ve vesâilini istikmâle ne vechile þürû‘ ve ibtidâr eylemiþ olduðu ve iktizâ-yý keyfiyet bun-
dan böyle yazýlacaðý ifadesine ve erkân-ý eyaletden malumü'l-esâmî bazý bendegân ve
dâiyâna mukaddemce tevcîhini iltimâs eylediði ruteb-i seniyyenin vikâye-i nüfûzu zým-
nýnda lutfen tevcihine müsaade-i aliyye erzân buyurulmasý iltimâs ve ricasýna dair
müþir-i müþârunileyhin tevarüd eden iki kýt‘a þukkasý meþmûl-nazar-ý me‘âlî-eser-i
hazret-i Padiþahî buyurulmak için sûy-ý vâlâlarýna gönderilmiþ olup iþ‘ârât-ý vâký‘adan
müstefâd olduðu vechile müþir-i müþârunileyh saye-i ma‘delet-vâye-i cenâb-ý
Þehriyârîde eyalet-i merkûme reâyâsýnýn dahi matlûb ve mültezem olan bi'd-defaât usul
ve iadesi ihtar kýlýnan âsayiþ ve istirahatlarý vesâilinin istihsâli mukaddimesine güzel
teþebbüs ve þurû‘ etmiþ olmasýyla tasmîmât ve teþebbüsât-ý vâký‘asý üzere ba‘d-ezîn
hüsn-i ikdâm ve dikkatle hoþnûdî-i hâl-i tebaa ve herkesden taraf-ý eþref-i hazret-i
Padiþahî için isticlâb-ý da‘avât-ý hayriyeye mübâderet ve itina eylemesi meâlinde ve
makam-ý tahsinde kendiye cevabnâme yazýlmasý ve fi'l-hakika mukaddemce mûmâi-
leyhime ruteb-i mezkûrenin tevcîhini bir iki defa inhâ ve iltimâs etmiþ ve erkân-ý eyalet-
den iþtikâ sýrasýnda kendilerinin taltifi bir kat dahi þemâteti müstelzim olacaðýndan
icrasý tevkif kýlýnmýþ ise de müþir-i müþârunileyh gerek erkân-ý eyaleti ve gerek reâyâ-yý
mutavattýnayý ele alarak tarafeyni hoþnud etmenin esbâbýný gereði gibi fi‘le getirmeðe
baþlamýþ ve bu hâle göre mûmâileyhimin taltifi daha ziyade husûl-i merâm ve vuku-ý
gayret ve ikdâmý mü’eddî olacaðý vâzýhâtdan bulunmuþ idüðüne binâen iltimâs olunan
rütbelerin tevcihiyle iþ‘âr kýlýnan müderrislik ruuslarýnin i‘tâsý ve binbaþýlýk maddesinin

BOSNA EYALETÝNDE GAYRET GÖSTEREN MEMURLARIN 
RÜTBE VE NÝÞANLA TALTÝFÝ

Bosna Eyaleti'nde emniyet ve huzurun saðlanmasý için gayret gösteren
baþta Bosna Müþiri Hüsrev Paþa ile Bihaç Mütesellimi Mehmet Bey olmak

üzere diðer bazý memurlara uygun rütbe ve niþanlar verilmesi talebi
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icrasý hususlarýnýn dahi taraf-ý hazret-i meþîhat-penâhî ve Seraskerî'ye tahrîr ve sipariþ
olunmasý ve müþir-i müþârunileyh hazretleri mûmâileyhimden Bihke Mütesellimi
Mehmed Bey için mîrimîrânlýk veyahud mirlivâlýk rütbesi tevcihini iþ‘âr edip malum-ý âlî
buyurulduðu üzere bir müddetden beri mîrimîrânlýk rütbesi tevcîh olunmayarak metrûk
hükmünde bulunmuþ ve rütbe-i mezkûrenin tevcihine dair istid‘â ve iltimâs vuku‘unda
mirlivâlýk rütbesi tevcîh ve ihsân buyurulagelmiþ ise de çünkü mirlivâlýk ve feriklik rütbe-i
mutebere ve celîleleri hidemât-ý askeriyede ibrâz-ý âsâr-ý rü’yet ve tahsil-i istihkâk ve
haysiyet eden zâbitân-ý ehliyet-niþân haklarýnda mevzû‘ rüteb-i nizâmiyeden bulunmak
hasebiyle bunlarýn zeyy-i askerîde olmayan bendegâna tevcîhi pek de yakýþýk almaya-
caðý misillü böyle mevâki‘de müstahdem bendegân mine'l-kadim mîrimîrânlýk
rütbesinde olarak halk onu bellemiþ oluduðundan ba‘d-ezîn bu misillü rütbe tevcihine
mütedâir istid‘â vuku‘unda bi'l-istîzân tevcîh ve ihsân buyurulmak ve rüteb-i celîle-i
askeriye silk-i askerîde bulunmayanlara tevcîh olunmamak üzere feriklik ve mirlivâlýk
rütbeleri beyninde add ve itibar ile zikrolunan mîrimîrânlýk rütbesinin iade ve ibkâsý ve
bunun için münasib resimde bir kýt‘a niþân-ý zîþân dahi tersîm etdirilerek atebe-i ulyâ-
yý cenâb-ý Padiþahîden istîzân ile gerek mûmâileyh ve gerek lede'l-hâce emsâline i‘tâsý
münasib gibi hâtýr-güzâr olmakla ber-minvâl-i muharrrer icra-yý iktizâlarý emrinde ne
vechile emr u irâde-i isabet-âde-i hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur
ise ona göre harekete ibtidâr ve rütbe-i mezkûre müceddeden defter-i teþrifâta dahi
kayd ve izbâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafaneleriyle müþâruniley-
hin zikr olunan þukka-i vârideleri manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i mülûkâne
buyurulmuþdur. Vâký‘a iþ‘âr-ý âlîleri vechile müþârunileyh hazretleri husus-ý
mezkûr hakkýnda güzel ve yolunda hareket ve usule teþebbüs eylemiþ
olmasýyla tensîb ve istîzân olunduðu vechile meâl-i mezkûrda ve makam-ý
tahsinde cânib-i müþârunileyhe cevabnâme yazýlmasý ve zikrolunan rüt-
belerin tevcihiyle mezkûr müderrislik ve binbaþýlýk maddesinin icrasý husus-
larýnýn dahi ol vechile taraf-ý hazret-i meþîhat-penâhî ve Seraskerî'ye tahrîr ve
sipariþ buyurulmasý ve mütâlaa ve istîzân olunduðu üzere mezkûr mîrimîrân-
lýk rütbesi iade ve ibkâ olunarak rütbe-i mezkûrenin ber-vech-i inhâ mûmâi-
leyh uhdesine tevcîhi ve fakat rütbe-i mezkûrenin bulunduðu râdde ve ter-
essüm olunacak niþân-ý âlî hususunda bazý mütalaât-ý seniyye lâyih-i hâtýr-ý
âlî olmuþ olduðundan bu bâbda þeref-sünûh ve sudûr buyurulan irâde-i
seniyye keyfiyeti sûy-ý acizîden beyân kýlýnarak onun üzerine husus-ý mezbûr
vükelâ-yý fihâm miyânýnda bi'l-müzâkere keyfiyetin tekrar hâk-i pây-ý âlî-i
hazret-i mülûkâneden arz ve istîzân kýlýnmasý müte‘allik ve þeref-sudûr buyu-
rulan emr u fermân-ý mekârim-niþân-ý hazret-i mülükâne muktezâ-yý
münîfinden bulunmuþ ve mezkûr þukkalar yine savb-ý âlîlerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

14 Za. sene [12]58 / [17 Aralýk 1842]

Ý. DH, 70/3469
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Atebe-i bülend-mertebe-i vekâlet-penâhîlerine ma‘rûz-ý abd-i kemîneleridir ki

Saraybosna Metropolidi bulunan kiyâsetli Agyatyos cenâbý kullarý hasâfet ve
istikâmet-i zâtiye ile ma‘rûf esdika-yý rýkkiyet-mevsûf-ý Saltanat-ý Seniyye'den bulunduðu
cihetle iþbu mevki‘-i nazikede mütemekkin efrâd-ý milletinin ahvâl-i hâzýralarýna hafî ve
celî medd-i enzâr-ý dikkat ve daire-i ra‘iyyetde devam ve sebatlarý esbâb-ý lâzýmesini

GÜVENÝLÝR VE DEVLETE BAÐLI BOSNA METROPOLÝDÝNÝN
TALTÝF EDÝLMESÝ

Bosna Metropolidi Agyatyos'un dindaþlarý üzerindeki dikkat ve etkisi yanýn-
da güvenilir ve devlete baðlý bir kiþi olmasýndan dolayý layýkýna uygun bir

niþan ile taltif edilmesi

Müþir-i Eyalet-i Bosna
Halil Kâmilî

2
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istihsâle her bar sarf-ý iktidar ve gayret ve her vechile taraf-ý müstecmi‘u'l-mecd ve'þ-
þeref Devlet-i Aliyye'ye ibrâz-ý mes’er-i mergûbe-i sadakat ve istikâmeti cümle-i tedkikat
ve tahkikât-ý bendegânemden olduðu ve bu makûle esdika-yý Saltanat-ý Seniyye'nin
tezayüd-i þevk ve sadakati olmak ve akraný miyânýnda kesb-i imtiyâzla müftehir ve
mübâhî bulunmak üzere taltif ve kadr u itibarýnýn taz‘îfi þân-ý þevket-i niþân-ý hazret-i
Þehinþâh esdak-nevâzîden bulunduðu ecilden nâiliyeti kendisinin liyakat ve sýdk ve
istikâmeti icabýna ma‘tûfen mersûm kullarýna emsâli ve ber-icab-ý mevki‘ belki esmalin-
den lâyýklý bir kýt‘a niþân-ý zîþân ihsân buyurulmak niyazýna ibtidârým muhât-ý ilm-i âlem-
ârâ-yý veli-nimetâneleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emr ve'l-ihsânýndýr.

Fî 11 Ca. sene [12]63 / [27 Nisan 1847] 

**

Atûfetli efendim hazretleri

Bosna metropolidi bulunan Agyatyos'un derkâr olan sýdk ve istikâmetine ve ol
havalinin mevâki‘-i nazikeden bulunmasýna mebnî merkûma emsâli misillü ve belki
mâ-fevkinde olarak bir kýt‘a niþân inâyet buyurulmasý hususu Bosna Müþiri atûfetli
Kâmil Paþa hazretleri tarafýndan bâ-tahrirât niyaz olunmuþ ve niþân-ý mezkûrun i‘tâsý
mutlaka emr u fermân-ý cenâb-ý mülûkâneye menût mevâddan bulunmuþ ve
tahrirât-ý mezkûre manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmak için arz u
takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i isabet-ifade-i cenâb-ý
Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý celîli üzere hareket
mübâderet olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 4 C. sene [12]63 / [20 Mayýs 1847]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-pîrâ-yý ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle zikro-
lunan tahrirât meþmûl-lihâzâ-i þevket-ifaza-i hazret-i þahane buyurulmuþ ve
ber-vech-i iþ‘âr niþân-ý âlî-i mezkûrun i‘tâsý þeref-rîz-i sünûh ve sudûr buyuru-
lan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden bulunmuþ
ve tahrirât-ý mezkûre yine savb-ý sâvâb-nümâ-yý âsafânelerine iade ve tisyâr
kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 10 C. sene [12]63 / [26 Mayýs 1847]
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Ý. HR, 40/1883
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Daireleri halkýndan olup maiyyetleriyle Bayezýd ve Köprüköyü Ordu-yý
Hümâyûnlarýnda bulunmuþ olan melfûf pusulada muharrerü'l-esâmî kesânýn ibrâz-ý
hüsn-i hizmet ve gayret eylemiþ olduklarýndan bahisle kendisiyle mûmâileyhime birer
kýt‘a niþân-zîþân i‘tâsý hususuna diar Erzurum Valisi sâbýk devletli Mehmed Paþa
hazretlerinin tevârüd eden tezkiresi Dâr-ý Þûrâ-yý Askeriye lede'l-havale malum-ý âlî-i
vekâlet-penâhîleri buyurulduðu üzere i‘tâ olunmakda olan iftihar niþânlarý bizzat
muharebede bulunarak din ve devleti uðurunda hüsn-i hizmet ve gayreti mesbûk
olmuþ veyahud muharib bulunan asâkir-i mülûkânenin sevk-i zehair ve mühimmâtý misil-
lü hýdemât-ý mühimmede bulunmuþ olanlara mahsus olduðundan ve mezkûr pusula-
da muharrerü'l-esâmî ashâb-ý rütbeden beþ zâtýn Ordu-yý Hümâyûnun sevk-i zehair ve
saire misillü hýdemât-ý mühimmesinde istihdam olunduklarý ve tebaadan bulunan altý
kiþinin dahi asâkir-i muvazzaf ile beraber bizzat muharebede hüsn-i hizmet ve gayret-
leri meþhur olduðu müþârunileyh hazretleri tarafýndan beyân olunmuþ ve harb Ordu-yý
Hümâyûnlarýnda bulunan asâkir-i muvazzafa dahi niþân-ý iftiharlar i‘tâ olunmakda
bulunmuþ olduðundan müþârunileyh hazretlerine pususla-i mezbûrede muharrerü'l-
esâmî zevât ve kesânýn cümlesine umum iftihar niþânlarýndan birer kýt‘asýnýn i‘tâsý lâzým
geleceði ifade olunarak tezkire-i mezkûre manzûr-ý âlî-i âsafâneleri buyurulmak üzere
leffen hâk-i pây-ý sâmî-i dâverîlerine takdim kýlýnmýþ olmakla muvâfýk-ý emr u irâde-i
aliyye-i hidivîleri buyurulur ise icra-yý iktizâsý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir. 

Fî 27 Z. sene [12]72 / [29 Aðustos 1856] 

**

BOSNA VALÝSÝ MEHMED PAÞA VE MAÝYYETÝNE ÝFTÝHAR
NÝÞANI VERÝLMESÝ

Bosna Valisi Mehmed Paþa ve maiyyetine Bayezid ve Köprüköyü Ordu-yý
Hümayunlarýnda gösterdikleri hizmet ve gayretleri dolayýsýyla Seraskerlik'in

teklifiyle iftihar niþaný verilmesinin Padiþah tarafýndan uygun görüldüðü
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Valisi devletli Mehmed Paþa hazretleri kendisinin dairesi halkýndan olup
maiyyetiyle Bayezýd ve Köprüköyü Ordu-yý Hümâyûnlarýnda bulunarak hüsn-i hizmet
ve gayretleri meþhûd olan malumü'l-esâmî kesâna umum iftihar niþânlarýndan birer
kýt‘a niþân-ý zîþân i‘tâsý hususuna dair olan tezkire-i behiyye-i Seraskerî melfûf tezkire
ile manzûr-ý âlî buyurulmak için arz u takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile
emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihanbânî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona
göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 20 S. sene [12]73 / [20 Ekim 1856] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Zîver-i enâmil-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr
tezkireler manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i mülûkâne buyurulmuþ ve istîzân
buyurulduðu vechile müþârunileyh hazretleriyle mûmâileyhime umum iftihar
niþânlarýndan birer kýt‘a niþân-ý âlî i‘tâsý müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan
emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý celîlinden olarak zikrolu-
nan tezkireler yine savb-ý âlî-i Sadâret-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 S. sene [12]73 / [21 Ekim 1856] 
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Ý. DH, 357/23600
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BOSNA EYALETÝ'NDE KÖY YERLEÞÝMLERÝNÝN
DÜZENLENMESÝ

Bosna Eyaleti'nin daðýnýk bulunan köylerinin mühendisler aracýlýðýyla bir
araya toplanmasý, evlerin mümkün olduðunca havadar bir yerde kurulmasý,

evlerin yanýna aðaç yetiþtirilebilecek ve harman yeri olabilecek yerlerin
ayrýlmasý köylerin ortasýnda meydan býrakýlmasý vb. hususlara 

dikkat edilerek köy yerleþimlerinin düzenlenmesi

A. MKT. UM, 528/97

Suret-i Emirnâme-i Cenâb-ý Serdar-ý Ekremî
Bosna Valisi Devletli Osman Paþa Hazretleri'ne

Devletli efendim hazretleri 

Bosna Eyaleti'nin daðýnýk bulunan karyeleri hânelerinin hey’et-i müctemi‘ada bulun-
durulmasý hakkýnda mütâlaa-i devletlerine ashâb-ý alâka taraflarýndan dahi muvâfakat
gösterildiði tafsilâtýyla icabýnýn icrasý zýmnýnda iktizâ eden mühendislerin irsâli ifadesini
mutazammýn fî 24 C. sene [12]78 tarihiyle müverrehan ârâyýþ-ý dest-i tekrîm olan
tahrirât-ý seniyyeleri müeddâ-yý vâlâsý meczûm-ý acizî olmuþdur. Bu bâbda olan
mütâlaa-i devletleri tamam-ý ma‘mûriyet ve mazbûtiyet-i mülkiyeyi mûcib olup fakat þu
karyelerin cadde olan yollar kenarlarýnda her hânenin harman yerleriyle erik ve sair
meyve aðaçlarý yetiþdirilmek üzere mümkün mertebe vüs‘atlice baðçe mahallerinin
dahi yanýbaþlarýnda bulundurulmasý ve beher karyenin vasatýnda müsaade-i mevkiiye-
sine göre meydan mahalli býrakýlmasý ve ebniye ve sairesinin hey’et-i seviye ve
muntazamada ve havadar mahallerde olmasý daha ziyade fevâid ve muhassenâtý
müsteclib olacaðý derkâr ve bu misillü þeylerde eyalet-i merkûme kýlâ‘ýna memur
Yenipazar'da bulunan Mühendis Miralayý izzetli Samih Bey'in min-vechi memuriyeti
bulunduðu nümûdâr idüðüne ve iktizâsý bu kere mîr-i mûmâileyhe dahi yazýlmýþdýr ve
erkân-ý harbiyeden muayyen zâbitler dahi tayin kýlýnmýþ olduðuna binâen bi-mennihî
Teâlâ mîr-i mûmâileyhin vusûlünde ol vechile icabýnýn icrasý menût-ý re’y-i âlî-i müþîrileri
bulunmaðýn ol bâbda lütf ve irâde efendim hazretlerinindir. 

Fî 29 Cumâdelâhir sene [1]278 / [1 Ocak 1862]

Ömer Lütfi
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Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bosna ve Hersek Ciheti Müfettiþliði'ne tayin buyurulan Beðlikçi-i Divan-ý Hümâyûn
saadetli Emin Bey Efendi hazretlerinin azîmetinden sarf-ý nazarla Meclis-i Vâlâ-yý
Ahkâm-ý Adliye Azâsýndan faziletli Ahmed Cevdet Efendi hazretlerinin icra-yý
memuriyeti kendisine ve emsâli misillü yirmi beþ bin kuruþ maaþ ve elli bin kuruþ har-
cýrah tahsis ve i‘tâsý hususuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî müte‘allik
ve þeref-sudûr buyurulmuþ olmakla hazinece iktizâsýnýn ifasýna himmet buyurula deyu.

Fî gurre-i Muharrem sene [12]80 / [18 Haziran 1863]

OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA
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A. MKT. MHM, 266/58

5

AHMET CEVDET PAÞA'NIN BOSNA-HERSEK 
MÜFETTÝÞLÝÐÝ'NE TAYÝNÝ

Meclis-i Vala-yý Ahkam-ý Adliye azasý Ahmet Cevdet Efendi'nin 25.000 kuruþ
maaþ ve 50.000 kuruþ harcýrahla Bosna Hersek Fevkalade Müfettiþliði'ne

tayin edildiði
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6

Taraf-ý Bâhirü'þ-þeref-i Hazret-i Müfettiþiye

Bosna ve Hersek ciheti teftiþ memuriyet-i celîlesiyle Mostar'a muvâsalatla memurîn-i
celîlesini mutazammýn sâniha-pîrâ-yý sudûr buyurulan fermân-ý celîl-ünvânýn bir kýt‘a
suret-i mümziye ile tebligât-ý kâfiye ve te’minât-ý vâfiyenin herkese ilân ve ifhâmý zýmnýn-
da Türkçe ve Boþnakça ilannâmelerden birer sureti irsâl buyurulduðu beyân-ý âlîsiyle
suret-i memurîn-i mün‘imâneleriyle beraber mazmûn-ý fermân-ý âlisinin herkesin
anlayabileceði lisan üzere güzelce ve lâyýklýca anladýlmasý ve mezkûr ilannâmeler
müte‘addid suretleri çýkarýlarak icab eden yerlere gönderilmesi irâdesini mütezammýn
hâme-pîrâ-yý ta‘zîm ve tekrîm olan emir-nâme-i âlî-i kerîmâneleriyle fermân-ý celîlü'l-
ünvân-ý hümâyûnu ve mezkûr ilannâme-i seniyyeleri lâzýmü'l-huzur muvâcehesinde
kemâl-i ta‘zîm ve tevkîriyle feth ve kýrâet olunarak fermân-ý âlî-i mezkûrun mazmûn-ý
adalet-meþhûnu ve suret-i memurîn-i celîle-i mükrimâneleri herkese ilâm ve ifhâm olun-
duðu misillü ilannâme-i aliyye-i mezkûreden müte‘addid suretler çýkaralýlarak iktizâ
edenlere irsâl olunmuþ ve iþbu memurîn-i hidivîlerinden dolayý Padiþahýmýzýn bu lütfunu
herkes bir büyük nimet bilip cümle tarafýndan dua-yý mefrûzatü'l-eda-yý hazret-i Hilâfet-
penâhîye terdîfen hüsn-i muvaffâkiyyet-i devletleri dürûdu bi-hulûsi'l-bâl yâd ve tezkâr
kýlýnmýþ ve hilâf-ý tenbihât ve vesâyâsýna hâl ve hareket vukû‘a getirilmesine bezl-i sa‘y-i
bî-þumar kýlýnacaðý derkâr bulunmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir. 

Fî 9 Saferü'l-hayr sene [12]80 ve fî 13 Temmuz sene [12]79 / [26 Temmuz 1863] 

(Trebine kaymakam vekili ve diðer üyelerin imzalarý)

BOSNA-HERSEK'TE PADÝÞAH FERMANININ TÜRKÇE VVE
BOÞNAKÇA OLARAK OKUNDUÐU

Bosna-Hersek bölgesi teftiþ memurlarýnýn Mostar'a giderek Padiþah'ýn 
fermanýný Türkçe ve Boþnakça olarak ilan ettikleri ve halka ayrýntýlý olarak

anlattýklarý
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7

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Tuna Eyaleti'nde olduðu gibi Bosna Eyaleti'yle Hersek ve Yenipazar Mutasarrýflýklarý
birleþdirilip Boþnaklýk kýt‘asýnda dahi müceddeden bir eyalet teþkiliyle vilâyetin ibkâen
devletli Osman Paþa hazretlerine tevcîh ve tefvîz ve on bin kuruþ masârýf-ý devriye ile
beraber valilik maaþý olarak müþârunileyhe altmýþ bin kuruþ tahsis olunmasý ve müfet-
tiþ-i hükkâm-ý vilâyet ve muhasebeciye onar ve umûr-ý ecnebiye memuriyeti beraber
olduðu hâlde mektubculuða on bin ve umûr-ý hesabiye mümeyyizliðine üç bin beþ yüz
ve meclis-i idare kitâbetine üç bin ve cinayet ve temyiz hukuk kitâbetleriyle umûr-ý
tahrîriye mümeyyizine ikiþer bin beþer yüz ve meclis-i idare azâsýna yediþer yüz ve

BOSNA VVÝLAYETÝ'NÝN KKURULDUÐU VVE VVALÝLÝÐE
BAÐLANACAK KKAZALAR ÝÝLE TTAYÝN EEDÝLECEK

GÖREVLÝLERÝN BBELÝRLENDÝÐÝ
Tuna ve Suriye vilayetlerinin teþkilinden görülen yarar üzerine, Bosna 

bölgesi de önemli bir yer olduðundan Bosna Vilayeti isminde yeni bir valilik 
kurularak Hersek ve Yenipazar Mutasarrýflýklarýyla birleþtirilmesi, Karadað
sýnýrý yakýnlarýndaki Trebine ve bazý kazalarýn ise vilayet nizamýna baðlý

olmadan özel bir askerî usulde idaresi, Bosna vilayet merkezinde, kaza ve
nahiyelerde görevlendirilecek idari meclis ve memuriyetlerle alacaklarý
maaþlarýn belirlenmesi, Bosna Valiliði görevine 60.000 kuruþ maaþla

Osman Paþa'nýn devamý, Yenipazar Sancaðý Mutasarrýfý Cavid Paþa'nýn
görevinin devamý, Naþid Efendi'nin Hersek Kaymakamlýðý'na, Münib
Efendi'nin Saraybosna, Ali Bey'in Trebine Kaymakamlýðý'na, Mahmud

Paþa'nýn Yenipazar Kaymakamlýðý'na tayin edilmesi
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diðer meclisler azâlýðýna beþer yüz ve ziraat ve nâfia memuruna beþ bin ve elviye kay-
makamlýklarýnýn birinci sýnýfýna on yedi bin beþ yüz ve ikinci sýnýfýna on beþ bin ve
üçüncüsüne on iki bin beþ yüz ve dördüncüsüne on iki bin ve beþincisine on bin ve mal
müdürlüklerine beþ binden üç bin kuruþa intihâen üç kýsma ve tahrirât müdürlüklerine
üç bin ve iki bin beþ yüz kuruþ olmak üzere iki dereceye ve elviye niyabet aylýklarý dahi
beþ bin ve üç bin beþ yüze kadar üç sýnýfa taksim ve müftülere ale's-seviye beþer yüz
kuruþ râddesinde ve dokuz derece itibar olunan müdürlüklere beþ binden bin beþ yüze
ve sekiz sýnýf kaza niyabetlerine üç binden bin kuruþa kadar ve elviye meclisleri azâlýðý-
na üçer yüz ve kazalar azâlýðýna ikiþer yüz ve merkez-i vilâyet umûr-ý hesabiye ve
tahririyesi ketebesi için þehriye yirmi bin kuruþ maaþ tahdîd ve tayin olunmasý ve
kazalarýn irtibât ve iltihaký maddelerinin tahvîl ve ta‘dîl icraatýnda merkez-i vilâyetin tahyîr
ve daire-i vilâyet elviye ve kazalarýnda bulunan mu‘în ketebesi ve müdür kâtibleri ve
sandýk ümenâsý ve tercüman gibi küçük memurlarýn maaþlarý mahallince ta‘dîl ve
tesviyeye býrakýlmýþ olup iþbu dairenin ol suretle tertib ve teþkil ve bu hesabca idare-i
mezkûre için senevî verilmesi lâzým gelen maaþlarýn yekûnu olan on üç bin yüz kýrk
keseden tahsisât-ý kadimesi bulunan on bin iki yüz otuz dokuz kese küsûr kuruþ tenzîl
olundukda senevî iki bin dokuz kese açýkda kalacaðýndan onun hazine-i celîleden
müceddeden tahsisi ve vilâyet dahilinde bu irâdeden müstesna tutulan sâlifü'z-zikr
kaza nâiblerinin ekserine mukaddemâ birer mikdar maaþ tahsis olunduðu sýrada
Bileke ve Gaçka Kazalarý nâiblerinin maaþlarý unutulup kalmýþ olduðundan bu iki kaza-
ya dahi beþer yüz kuruþdan bin kuruþ nâib maaþýnýn tertibi ve Rusçuk kaymakamý
saadetli Mahmud Faiz Paþa'nýn vuku‘-ý istîfâsýna mebnî yerine Týrnova Kaymakamý
saadetli Necib Paþa'nýn ve Bosna Muhasebecisi saadetli Naþid Paþa hazretlerinin dahi
Hersek ve saadetli Cavid Paþa'nýn Týrnova ve Trebine Kaymakamý izzetli Münib
Efendi'nin Saraybosna ve Ýstolça Kazasý Müdürü Ali Bey'in dahi uhdesine dahi rikâb-ý
þahane kapýcýbaþýlýðý tevcîhiyle Trebine Kaymakamlýklarýna ve mektubculuk ve umûr-ý
ecnebiye memuriyetine Amedî-i Divan-ý Hümâyûn hülefasý mütehayyizânýndan saadetli
Ali Beyefendi'nin tahvîl ve icra-yý memuriyetleri ve Yenipazar ve Bihke ve Travnik ve
Banaluka ve Ýzvornik Sancaklarýna þimdiki kaymakamlarýn ibkâen ve tayini ve Bosna
Muhasebeciliði'ne ve elviye-i mülhaka müdürlüklerine münasiblerinin intihâb ve tayin
edilmesi ve teftiþ-i hükkâm memuriyetine bir münasibinin intihâbý hususunun taraf-ý
vâlâ-yý meþihat-penâhîye ve ziraat ve nâfia müdürlüðü maddesinin dahi Ticaret
Nezâret-i Celîlesi'ne bildirilmesi muahharan bi'l-istîzân müte‘allik buyurulan emr u fer-
mân-ý hümâyûn-ý keramet-nümûn-ý Þehriyârî iktizâ-yý celîlinden olarak Bâbýâlice icabâtý
icra ve yapýlan defterin sureti merbûten irsâl ve isrâ olunmuþ olmakla hazinece tesviye-i
muktezâsýna himmet buyurula deyu.

Fî 24 Ca. sene [12]81 / [25 Ekim 1864]

***

A. MKT. MHM, 332/71
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Bosna Vilâyet-i Celîlesi'ne

Kazaya-yý müttefikun aleyhâdan bulunduðu vechile bir mülk ü devletde âsâr-ý
menâfi‘-disâr-ý medeniyet ilerledikçe onun muhtac oduðu esbâb ve vesâilden hâl-i
tenâkusda kalan þeyler dahi birer birer meydana çýkarak lüzum-ý ikmâlini izhâr ve ýsbat
eder. Ýþte cenâb-ý Hakk-ý mâlik-i meþrû‘-ý âlîsi olan veli-nimet-i bi-minnetimiz efendimiz
hazretlerine baðýþlasýn. Memâlik-i Mahrûse-i Mülûkâne dahi saye-i mehâsin-vâye-i
hazret-i mülkdârîde an be-an kesb-i intizâmât ve terakkiyât ile sû be-sû makarr-nümûn
olmakla baþladýðýndan mülkümüz ve vatandaþlarýmýzýn ma‘mûriyet ve servetine hizmet
edecek ýslâhât ve tanzimâtýn zaman-ý icrasý gelmiþdir. Binâenaleyh eser-i muvaffakiyet-i
saadet-gayet-i veli-nimetle þu matlab-ý mühimme vusûlün mebde’i ve nümune-i teþeb-
büsâtý olmak için geçende bazý eyalât ve elviyenin terkîb ve ilhâký ve Tuna Eyaleti
nâmýyla Bulgaristan cihetinde vilâyet-i cedîde teþkil olunarak yapýlan nizâmnâmeleri
gazetelere derc ile ilân etdirilmiþ ve onu takiben Beriyyüþþam'da dahi Suriye ismiyle
öyle bir vilâyet açýlmýþ idi ve'l-hamd iþbu te’sisâtdan aranýlan semere-i hasene ve
muhassenât bi't-tecrübe hâsýl olmaklýða yüz tutduðundan ve Boþnaklýk kýt‘asý dahi her
türlü itinaya þâyân mevâki‘-i mühimmeden olduðundan fevâid-i teþekkülât-ý mebhû-
senin ta‘mîmi zýmnýnda Bosna Vilâyeti ünvanýyla orada dahi uhde-i müþirîlerine ibkâen
tevcîh bir valilik teþkil edilerek Bosna Eyaleti'yle Hersek ve Yenipazar Mutasarrýflýklarý
birleþdirilerek bâ-irâde-i seniyye tefvîz edilmiþ ve ol bâbda kaleme alýnan nizâmnâ-
menin nüsah-ý matbûasýyla daireye girecek mahallerin esâmîsine ve memurîn-i mülkiye
ve þer‘iyenin envâ‘ ve maaþâtýna ve umûr-ý maliyeye dair tanzim etdirilen cedvel ve
beyânnâmelerin suretleri ve ilân-ý memuriyet-i behiyyelerini mutazammýn tastîr olunan
emr-i âlî takýmýyla sûy-ý sâmilerine gönderilmiþ olmakla sernâme-i nemîka-i senâverî
iþbu tevcîh-i vecîhin tebrikiyle tenvîr olundukdan sonra tafsil-i maslahata âðâz ve þürû‘
kýlýnýr. Þöyleki melfûfât-ý merkûme mütâlaalarýndan anlaþýlacaðý üzere vilâyet-i celîleleri
yedi sancak itibar olunmuþ ve Hersek Sancaðý'nda kâin Trebine Kazasý el-hâletü hâzi-
hî kaymakamlýk idaresinde olarak ve þu usul icabýnca müdürlüðe tahvîli lâzým gelerek
fakat kaza-yý mezkûr ile diðer malumü'l-esâmî beþ kaza ve iki nahiyenin Karadað'ýn
hatt-ý imtiyâzý üzerinde olmasýndan ve bazýsý esna-yý meselede hâl-i isyana girmiþ iken
daha yakýnda idarece ýslâh edilmesinden nâþi iþbu kaymakamlýk ve kaza ve nahiyelerin
vilâyet nizâmâtý dairesinde idarelerine mevkiin icabât-ý zaruriyesi mâni olup bu hat
üzerindeki kazalar ve ahalisinin koloni-militer nizâmý yani ahaliden muhafaza-i askerî
tertibiyle askerce idare usulü tahtýna konulmasýyla oralarda bir usul-i mahsusa-i
askeriye te’sis ve kuvve-i zabýtasýnýn o yolda isti‘mâli dahi mutasavver bulunmuþ
idüðüne binâen bunlarýn þimdilik hey’et-i hâzýralarýna dokunulmayarak tertib-i cedîdden
istisnasý tabiat-ý maslahatdan görünmeðin mezkûr kazalarýn þimdilik tensîkât-ý
mutasavvereye ilâve olunmamasýndan ve bazý kaza ve nahiyelerin birleþdirilmesinden
dolayý bu vilâyet dahi otuz altý kazaya taksim kýlýnmýþ olduðu misillü Tuna Vilâyeti
Nizâmnâmesi'nin ahkâm-ý esasiyesince teþekkül eden mecâlis-i nizâmiyenin kâffe-i
vezâifiyle bu vilâyetin dahi tertib ve küþâdý ve nüvvâbýn tavzîfi ile beraber dahil-i
vilâyetde bulunan muhakemeden merkez-i Hükûmet-i Saltanat-ý Seniyye'ye gönderilen
ilâmât ve vesâik-i þer‘iyenin mümeyyizi olmak ve de‘âvî-i nizâmiyeye bakacak temyiz
hukuk ve cinayet meclislerinin riyâsetinde bulunmak üzere emsâli misillü müfettiþ-i
hükkâm-ý vilâyet ünvanýyla bir umûr-ý þer‘iye memuru ve umûr-ý maliye ve tahrirât için
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bir muhasebeci ve bir de mektubcu ve cinayet ve de‘âvî-i nizâmiyenin rü’yet ve tesviye-
sine ve idare iþlerine memuren Müslim ve gayr-ý müslim altýþar azâdan mürekkeb iki
meclis ve bu meclisler için birer kâtib ve idare-i umûr-ý maliye ve tahrîriye zýmnýnda
muhasebeci ve mektubcu ve maiyyetlerinde birer mümeyyiz ve umûr-ý nâfia ve ziraate
bakmak üzere nâfia ve ziraat müdürü ismiyle birer memur ve sancaklara dahi kay-
makamdan baþka birer mal ve tahrirât müdürü ve birer nâib ve müftü ve altýþar azâdan
mürekkeb iki meclis ve kazalarda dahi birer müdür ve birer nâib ve dörder azâdan
mürekkeb birer idare ve birer de‘âvî meclisleri tertibi ve hükûmet ile ecnebi memurlarý
beyninde cârî olacak muamelât vasýta olmak üzere vilâyet için umûr-ý ecnebiye müdürü
nâmýyla bir memur tayin olunmasý vilâyet nizâmýnýn cümle-i ahkâmýndan olduðu hâlde
bu memuriyetin mektubculuk hizmetine ilâvesi ve sâlifü'z-zikr ziraat ve nâfia müdürleri
diðer vilâyetlerde baþka baþka intihâb olunmuþ ise de þu iki hizmetin ve birde merkez-i
vilâyetde ve sancakbaþlarýnda teþkili lâzým gelen üçer meclisden muahharan Tuna
Vilâyeti'nde dahi icra olunduðu üzere kâtibleri baþka baþka olarak fakat ber-minvâl-i
muharrer cinayet ve temyiz-i hukuk meclislerinin birleþdirilmesi ve maamâfih bu
meclislerde mühim ve mu‘allak ve tedkikât-ý amîkaya menût ve mu‘allak bir iþ zuhur
ederse azâsýndan bir kýsmýnýn cemiyet-i mahsusa akdine me’zûn olmasý ve kazalarýn
irtibat ve iltihaký maddelerinin tahvîl ve ta‘dîl icraatýnda merkez-i vilâyetin temyiz ve
idare-i vilâyet-i livâ ve kazalarýnda bulunan ma‘iyyet ketebesi ve müdür kâtibleri ve
sandýk ümenâsý ve tercüman gibi küçük memurîn maaþlarýnýn oraca icab ve iktizâsýna
göre ta‘dîl edimesi ve muamelât-ý esasiye icabýnca vali ile memurîn-i mülkiyeye aid
olan kaptan ve memurîn-i þer‘iyenin almakda olduklarý harc-ý vesâik vesaire ba‘d-ezîn
hazineye alýnýp masârýf-ý devriye ile beraber vilâyete emsâli vechile altmýþ bin kuruþ
maaþ verilerek diðer memurîn-i mülkiye ve þer‘iyeye ve ma‘iyyet ketebe ve hademesine
melfûf cedvelde gösterildiði vechile baþka baþka aylýklar tahsis edilmesi ve vilâyet
dahilinde bu idareden müstesna tutulan sâlifü'z-zikr kaza nâiblerinin ekserine mukad-
demâ birer mikdar maaþ tahsis olunduðu sýrada Bileke ve Gaçka Kazalarý nâiblerinin
maaþlarý unutulup kalmýþ olduðundan bu iki kazaya dahi beþer yüz kuruþdan bin kuruþ
nâib maaþýnýn ve muhassesât-ý umumiye-i cedîdenin ber-mantûk-ý hulâsa tertib kýlýn-
masý ve Maârif-i Umumiye Ýdaresi'ne müte‘allik olan icraatýn müfettiþ-i hükkâm-ý vilâyete
gördürülmesi ve Bosna cihetinde el-yevm müstahdem bulunan kaymakamlarýn ve
Yenipazar Sancaðý Mutasarrýfý saadetli Mahmud Paþa hazretlerinin ehliyetleri ve umûr-ý
memurelerinde ikdâm ve ihtimâmlarý mülâbesesiyle yerlerinde takrîr ve ibkâlarý Hersek
Mutasarrýfý saadetli Cavid Paþa'nýn Týrnova Kaymakamlýðý'na ve Bosna Muhasebecisi
saadetli Naþid Efendi'nin rütbe-i âliyesinin Rumeli Beylerbeyilði payesine terfî‘le Hersek
Kaymakamlýðý'na ve Trebine Kaymakamý izzetli Münib Efendi'nin Saraybosna ve Ýstolça
Kazasý Müdürü Ali Bey'in uhdesine müceddeden Rikâb-ý Þahane Kapýcýbaþýlýðý rütbesi
tevcîhiyle Trebine Kaymakamlýðý'na tahvîl ve icra-yý memuriyetleri ve Yenipazar
Kaymakamlýðý'na müþârunileyh Mahmud Paþa'nýn ve Bihke ve Travnik ve Banaluka ve
Ýzvornik Sancaklarýna þimdiki kaymakamlarýn ibkâ-yý tayinleri ve vilâyet muhasebeci-
liðine ve elviye-i mülhaka mal müdürlüklerine münasiblerinin buradan intihâbý ve irsâli
ve Bosna Vilâyeti Mektubculuk ve Umûr-ý Ecnebiye Müdürlüðü'ne Âmedî-i Divan-ý
Hümâyûn hülefasý mütehayyizânýndan saadetli Ali Beyefendi'nin tayini terfi-i rütbe ile
karar-ý müttehizin mevâdd-ý esasiyesi olarak tensîb ve müdürlüklere orada iþe yarayan-
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lar ve taht-ý tecrübede bulunanlar var ise onlarýn nasbý ve olmayýp da bu tarafdan
götürülmek iktizâ eyledikde icabýnýn ifasý dahi tasvîb kýlýnmýþdýr. Müstaðnî-i izah olun-
duðu üzere Bosna kýt‘asý aðniyâya sezâ mevâki‘-i mühimmeden bulunduðu cihetle bu
noktanýn tahkim-i þirâze-i asayiþ ile birinci derecede gözedilecek mesele-i mühimme
olup bi-mennihî Teâlâ iþbu nizâmât ve teþkilatýn fî‘liyâtý münteþir ve hâsýl oldukça intiza-
mât-ý mültezime tezayüd ve te’ekküd ederek usul-i idare ez-ser-i nev te’min ve eyaletin
bina-yý istirahati güzel bir yolda terhîn kýlýnmýþ olacaðýndan dirayet-i müslime-i
fetanekârîlerinin hüsn-i tesviye-i matlaba kifayeti ve bu hatab-ý cesîmi uhde-i istihâlle-
rine tevdî‘ eden itimad-ý âlînin te’siri cüraât-ý mukteziyeyi matlûb üzere mürekkeb fi‘le
îsâl edeceði gibi bu makûle tedâbîr ve nizâmât ne kadar hâdde-i tedkik ve mütâlaadan
geçirilse yine mevki-i icraya konulduðu vakit hiç iliþir yeri kalmamýþdýr denilmek kâbil
olamayýp ale'l-husus memâlik-i Padiþahînin mevki ve ahali itibarýyla ekser yeri tamamý
tamamýna birbirine uyamayacaðý mütâlaasýnca esasýný idare-i mutasavvere bir kere
vaz‘ ve tayin olundukdan sonra fürû‘atça mevki ve sekenenin iktizâ-yý hâl ve mizacý bazý
ta‘dîlâtý icab etdirir ise yazýlmýþ olan þeylerin hepsi la-yeteðayyer hükmünde tutulma-
yacaðýndan evrak-ý meb‘ûse arîz ve amîk mülâhaza olunarak ve mevâdd-ý esasiyesi
yoluyla ve sýrasýyla peyderpeyi mevki‘-i icraya îsâl ve bu tarafa bildirilmesi muktezî
þeyler zuhur ederse takým takým iþ‘âr ve istiþ‘âr kýlýnarak semere-i matlûbe ve
muntazýrasýnýn hayyýz-ý husûle getirilmesine nasb-ý nefs-i itina ve ihtimâm birle bir kat
daha tehzîb-i levha-i memdûhin ve muvaffakiyete himmet buyurulmasý bilhassa matlûb
idüðü ve maaþât cedvelinde memurîn-i þer‘iyenin mevki‘-i vazifeleri gösterilmiþ ise de
vilâyet hükkâmý için burada iktizâ edenlerden mürekkeb bir meclis teþkiliyle muktezâ-
yý hâl ve maslahat düþünülmek yani hükûmât-ý þer‘iyede istihdam olunacak zevâta
yeniden bir kaide te’sis edilmek tasmîmât-ý vâký‘a cümlesinden olmaðýn ve benaberîn
vuku bulacak ictimâda kararlaþdýrýlacak suver-i münasibe tafsilâtýnýn cânib-i vâlâlarýna
bildirileceði derkâr bulunmaðýn bu hususda ona intizâr olunmak lâzým geleceði.

Fî gurre-i M. sene [12]82 / [27 Mayýs 1865]

A. MKT. MHM, 333/14
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Malum-ý âlî-i vekâlet-penâhîleri buyurulduðu vechile Bosna Eyaleti'nin vilâyete tahvili
sýrasýnda Hersek ve Yenipazar Sancaklarýnda kâin Nikþik ve Gaçka ve Bileke ve
Trebiþniçe Nehri'nin öte tarafýnda vâki mahaller ile Gusine ve kazâhâ-i malumenin iþbu
teþkilat-ý cedîdeden müstesna tutulmasý ve bu dahi ileride icrasý tasmîm buyurulan
koloni-militer suretine konulmasý maksad-ý âlîsine mebnî olup þu yolda bazý ihtarâtýn
arz u beyânýna mübâderet olunur. Þöyle ki nevâhî-i malumenin cümlesi iþbu müstesna
addolunan mahaller dahilinde olup bunlar icra olunmakda olan ihtiyar meclisleri ve
müteferriâtý olan teþkilat-ý hayriyeden bi't-tab‘ mahrum kalacaklarý cihetle ahali-i
mezkûresi bundan bir nev‘i me’yûs olacaklarý gibi mukaddemleri ma‘hûd Luka de
Kalaviç misillü bazý müfsidînin kendilerine imtiyâzât-ý mahsûsa verileceði mevâ‘idiyle
ahali-i nevâhiyi gûnâ gûn dü-rûð-âmiz kelimât ile tahrik eylediklerinden bu sýrada
tamam-ý efkâr-ý umumiyeyi taðlîta vakit ve fýrsat bulmuþ olacaklarýndan ileride mehâzîri
müstelzim olacaðý levâyih-i efkâr idüðünden hem bu makûle eþhâs-ý muzýrranýn
tahrikâtý semeresiz kalmak ve hemde ahal-i merkûme kendilerini cümle ile birlikde
bilmek üzere sâlifü'z-zikr kazalar ileride koloni-militer olsa dahi þu teþkilata dokunur yeri
olmadýðýna ve iþbu kazalar ahalisinin bir takýmý ahali-i Müslimeden olup oralarda her an

HERSEK VE YENÝPAZAR'A BAÐLI OLAN NÝKÞÝK, GAÇKA, BÝLEKE,
GUSÝNE KAZALARININ VÝLAYET NÝZAMI ÝLE ÝDARESÝ

Bosna Vilayeti'nin kuruluþunda Hersek ve Yenipazar'a baðlý Nikþik, Gaçka,
Bileke, Gusine vb. özel durumu bulunan kazalarýn vilayet nizamýna baðlý

olmadan özel bir askerî usulde idaresi kararlaþtýrýlmýþ ise de 
bu durumun halkýn bazý faydalardan mahrum kalmasý, gücendirilmesi ve

ayrýlýkçý fikirlerle kandýrýlmasýna sebep olabileceðinden uygulamadan
vazgeçilerek bu kazalarýn vilayet nizamý altýna alýnmasýnýn 

Padiþah tarafýndan uygun görüldüðü
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ve saat envâ‘-ý erâcif neþrolunarak bunlarýn dahi me’yûsiyetlerini mûcib olmamak
mütâlaasýna mebnî nezd-i âlî-i vekâlet-penâhî-i efhamîlerinde tensîb ve irâde buyurul-
duðu hâlde teþkilat-ý umumiye-i hayriyeden mahâll-i mezkûre ahalisi dahi müstesna
tutulmayarak müstefid olmak üzere malumat-ý mahalliye üzerine arz u beyân-ý keyfiyete
müsâra‘at olunmuþ ise de yine icra-yý iktizâsý mütevakkýf-ý irâde-i aliyye-i Sadâret-
penahîleri idüðünün beyân ve inhâsýna mücâseret olunmuþdur. Ol bâbda ve her hâlde
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 22 Rebîülevvel sene [1]282 ve fî 3 Aðustos sene [1]281 / [15 Aðustos 1865]

**

Atûfetli efendim hazretleri 

Bosna Eyaleti'nin vilâyete tahvili sýrasýnda Hersek ve Yenipazar Sancaklarýnda kâin
Nikþik ve Gaçka ve Bileke ve Trebiþniçe Nehri'nin öte tarafýnda vâki mahaller ile Gusine
ve sair bazý kazalarýn koloni-militer suretine konulmak üzere teþkilat-ý cedîdeden istis-
nâsý ihtiyar kýlýnmýþ idi. Mahâll-i mezkûrenin müstesna addolunmasý ahalisinin teþkilât-ý
cedîde fevâidinden mahrum olmalarýný mûcib olacaðýndan baþka ma‘hûd Luka De
Kalaviç misillü bazý müfsidînin mukaddemleri kendilerine imtiyâz-ý mahsus verileceði
kelimât-ý dürûð-âmiziyle ahaliyi tahrik ve ifsâd eyledikleri gibi þimdi bu sýrada tahrikât
ve ifsadâta tamam fýrsat bulmuþ olacaklarýna ve bu ise envâ‘-ý mehâzîri mûcib
göründüðüne binâen mahâll-i mezkûrenin dahi teþkilât-ý cedîdeye idhali ihtarýný
mutazammýn Bosna Vilâyeti valisi devletli paþa hazretlerinin vârid olan tahriratý leffen
arz u takdim olundu. Vâký‘a mahâll-i merkûme tasavvur-ý mürüvvede mebnî teþkilât-ý
cedîdeden müstesna tutulmuþ ise de muahharan rû-nümâ olan mehâzîr-i mahalliyeye
nazaran onlarýn dahi o daire-i muntazamaya alýnmasý hükm-i mevki ve maslahata
muvâfýk olacaðý anlaþýlmýþ ve saye-i adalet-vâye-i hazret-i mülkdârîde teþkilât-ý meb-
hûsenin cânib-i ahaliden takdir olunduðu ve onun haricinde kalýnmak istenilmediði
tebeyyün eylemiþ oldukdan nâþî nizâmnâme-i vilâyet ahkâmýnýn oralarca dahi icrasý
hakkýnda vali-i müþârunileyhe me’zûniyet verilmesi hakkýnda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i mülûkâne müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 12 R. sene 1282 / [4 Eylül 1865] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri ile mezkûr
tahrirât manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve nizâm-
nâme-i vilâyet ahkâmýnýn oralarca dahi icrasý hakkýnda vali-i müþârunileyhe
me’zûniyet verilmesi müte‘allik ve þeref-sünûh buyurulan emr u fermân-ý isa-
bet-beyân-ý cenâb-ý Þehriyârî muktezâ-yý celîlinden olarak zikrolunan tahrirât
yine savb-ý sâmî-i vekâlet-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 13 R. sene 1282 / [5 Eylül 1865] 

Vali-i Vilâyet-i Bosna 
Osman Þerif
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9
SINIR BOYLARINDA MEYDANA GELEN OLAYLARI BAHANE

EDEN AVUSTURYA'NIN BOSNA VÝLAYETÝ ÝDARESÝNE 
MÜDAHALEDE BULUNDUÐU

Avusturya sýnýrý boylarýnda yaþayan bazý sefil ve rezil kiþilerin her iki taraf
hududunun karþý tarafýna geçip, adam dövme, öldürme, hayvan gasbý ve
sair hýrsýzlýk hadiseleri gibi çapulculuk hareketlerinde bulunduktan sonra

geri döndükleri ve çaldýklarý mallarý kendi topraklarýnda sattýklarý, bu tür adi
vukuatlarýn öteden beri iki taraf zabtiyeleri marifetiyle görülmekte olduðu,

Ancak Avusturya'nýn bu hadiseleri gerekçe gösterip Travnik'te bir 
konsolosluk açtýðý, sýnýr ötesi ticarette Bosna tarafýnýn daha etkin olmasýna
raðmen konsolos açmada ticareti gündeme getirenin Avusturyalýlar olduðu,
Avusturya konsolosunun sýnýrýn öbür tarafýnda meydana gelen hadiseleri sýk
sýk dile getirerek vilayet idarecilerini taciz ettiði, Bu konularýn ve Bosna'nýn
diðer meselelerinin görüþülmesi için serhad kaptanlarý ve Saraybosna'nýn

bütün ulema ve sair ileri gelenleri Travnik'e davet edilip iki ay boyunca
istiþare toplantýlarý yapýldýðý, iki ülke halkýnýn zararlarýn tazmini, hudut 

güvenliði, suçlularýn yakalanmasý konularýnda bütün serhad kaptanlarýndan 
müteselsil kefalet alýndýðý, durumdan konsolosun haberdar edilip sýnýr 
boylarýna Osmanlý memurlarýyla beraber gidilmesi teklif edildiðinde bir
takým oyalayýcý laflar söylerek gitmekten kaçýndýðý, daha sonra sýnýra

hareket eden konsolosun ana gayesinin kendi sýnýrlarýna yakýn bölgeleri
karýþtýrarak ileride buralara Avusturya'nýn tahakküm etmesine zemin 

hazýrlamak olduðunun anlaþýldýðý
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Manzûrum olmuþdur. Bu Efrenc taifesinin mizaclarý acayipdir. 
Þu madde için birkaç senedir devleti ta‘ciz ederler. Þimdi iþi görecek
memur bulunduðu gibi baþka zemine sülûk ederler. Reîs-i Avusturya

elçisi ile muhabere ederek bir yoluna koymaða sa‘y eylesin.
Sonra kararý müþârunileyhe tahrîr olunur

Devletli inâyetli übbehetli merhametli veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-lütf ve'l-kerem efendim
Sultaným hazretleri 

Her bir yerde iki devletin hem-hudud olan mahalleri ahalisi umumen ehl-i ýrz ve
sahib-i salâh olmak mutasavver olmayýp içlerinde bulunan esâfil ve erâzil makûleleri
hafî ve celî birbirinin tarafýna mürûr ile bazen ahz ve darb ve þetm ve sirkat etmek ve
bazen kendi memleketinden eþya ve hayvanât sirkat edip karþýsýnda olan tarafa ve
karþýda olanlar dahi çalýp beri tarafa fürûht eylemek ve bazen alýþ veriþ için giden çerçi
makûleleri dahi bey‘ u þirâ‘ edasýnda hasbe'l-beþeriye birbiriyle mükâbere ve muâraza
ederek mukâtele ve mücârahaya resîde olmak vekâyi‘-i câriyeden ve bu makûle
mevâd-ý cüz’iye tarafeyn zâbitâný ma‘rifetiyle rü’yet olunagelip bir tarafda külliyetli
bazargân ve tüccar olmasý için yalnýz zikrolunan maddeler için mahsus zabýta ve kon-
solos ik‘âd olunmak umûr-ý gayr-ý adiyeden ve bir vakitden beri Bosna Eyaleti'nin kürsi-i
memleketi olan gerek nefs-i Saray'da ve gerek Travnik ve sair mahallerinde Nemçelinin
beþ yüz kuruþluk bir nefer bazargân ve tâciri olmayýp Bosna ahalisinin Nemçeli tarafýn-
da külliyetli tüccarý olduðu kazayâ-yý malumeden iken Nemçeli tarafýndan Bosna
Eyaleti'nde külliyetli tüccar ve bazargânlarý vardýr deyu inhâ ederek ve bunlarýn
umûrunu rü’yet için bir nefer konsolosun ik‘âd olunmasý muktezâ-yý maslahat diyerek
beþ on seneden beri bir kýt‘a berât-ý þerif ýsdâr ve Travnik'de bir nefer konsolos ik‘âd
etdirmiþler ise de konsolos-ý mersûmun tüccara dair kat‘â bir maslahatý olmayýp bâlâ-
da mezkûr umûr-ý cüz’iyeyi kendiye memuriyyet-i külliye ve mevâd-ý müstakille ederek
rûz-merre filan mahalden hududumuza falan geçip reayâmýza þetm veyahud darb ve
tahkîr etmiþ veyahud hayvanât çalmýþ ve adam cerh etmiþ veyahud zâbitânýmýza itaat
etmemiþ veyahud serhaddât-ý Osmaniyye'den bazýlarýnda ber-mu‘tâd nasb olunan
pazara yine serhaddât-ý Osmaniyye karyelerinden tevârüd eden eþya ahmâlinden ser-
haddât zâbitâný akçe alýrlarmýþ bu madde eþyanýn Nemçeliye gâlî bahâ ile satýlmasýna
bâis oluyor imiþ. Bunlarýn def‘ olunmasý lâzým gelmiþ misillü mevâdd-ý bâride teklif ve
ýsrar ederek külle yevm iki üç saat vülât-ý ‘izâmý ta‘ciz ve tasdi‘ ve vülât-ý izâm dahi
müselsel buyuruldu ve mübâþir irsâliyle serhaddâtýn kapudânân ve sair zâbitânýný
tehdid ve tekdir ederek ekseri vülât-ý izâmdan tevhîþ olunmuþ ve onlardan birisi celb
olunmak murad olundukda re‘y ve emân buyuruldusu verilmedikçe gelmekden müte-
cennib olduklarý ve hâl bu minvâl üzere serhaddâtýn ihtilâlini mûcib bir keyfiyet
olmuþken ve bâlâda mezkûr tarafeynin erâzili hususan Nemçeli tarafýndan gelip ser-
haddât etrafýna ve Eyalet-i Bosna'nýn bazý kazalarýna müteferrik olan Nemçe firarîlerinin
zarar u ziyanlarý tarafeyne râci‘ bir madde iken konsolos-ý mersûm bâlâda mezkûr
mevâdd-ý cüz‘iyeden mürekkeb Nemçeli tarafýna râci‘ ziyaný mübeyyin kavl-i hodlarý
üzere bin kese akçeyi mütecâviz bir kýt‘a defter tanzim ve ona mukabil serhaddât aha-
lisi tarafýndan dahi beri taraflara râci‘ ziyaný mübeyyin ona yakýn bir defter tertib olun-
muþ ve tarafeynin iddiasý ber-mûceb-i þurût vech-i þer‘î üzere ba‘de's-sübût faysal ve-
rilmesine irâde-i seniyye ta‘alluk etmiþ ise dahi çâkerlerinin Travnik'e vürûduna deðin bir
suret verilmemiþ ve konsolos-ý mersûm dahi gerek çâkerlerinin Travnik'e vürûdundan
mukaddem ve gerek vürûd-ý acizânemden sonra bi'n-nefs serhaddâta gidip isbat-ý
müdde‘â etmek davasýndan þifahen ve takrîren kalmamýþken umum kapudanân ve
sarayýn vücûh-ý ulema ve aðavât ve ocaklýk ve zâbitâný Travnik'e celb olunup nizâm-ý
eyalete dair bazý husus müzâkere olundukdan sonra sâlifü'z-zikr erâzil ve firarîler ve sair
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kazalarda olan lüsûs ve haydut ve yataklarý bir takrîb ile suret-i müþavereye vâkýf olarak
bir yere gelip tecemmü‘ etmemeleri için tazmîn-i hasarât ve te’min-i hudud maddeleri
ber-vech-i hafî bir medresede bir mâh müddet ba‘de'l-müþavere mukaddemâ hâk-i-
pây-ý veliyyü'n-ni‘amîye takdim olunan dokuz bendli bir kýt‘a taahhüdnâme mûcebince
tazmin-i hasarât ve te’min-i hudud maddelerine cümle serhaddât kapudânâný taahhüd
ve birbirlerine tekeffül ve cümlesine sâbýkâ Týrhala Sancaðý Mutasarrýfý merhum
Süleyman Paþa'nýn mahdumu Klis Sancaðý Mutasarrýfý mîrimîrândan Mustafa Paþa
bendeleri tekeffül edip maiyyetlerine müvellâ suretinde Banaluka müftüsü Efendi ve
aðavât-ý bîrûn-ý çâkerîden sâbýkâ Vize mütesellimimiz Mehmed Efendi bendeleri terfîk
olunup rýzâen itaat edenleri mürâfa‘a-i þer‘ olunmak ve müdafaaya cesaret edenleri
hayyen ve meyyiten ele getirilmek üzere karar verilip keyfiyet mersûma ifade ve
beraber gitmesi teklif olundukda gitmekden imtinâ‘ ile gâh þeriat-ý Muhammediye
üzere isbat-ý müddeâya kâdir olamayýp þeriat-ý Ýsa üzere görülmesini ve gâh bunlarýn
lüsûs ve haydut olduklarý cümlenin malumu olmakla mürâfa‘a iktizâ etmeyeceðini ve
gâh þer‘an sâbit olsa da bu makûle serrâk ve haydutlarda mal bulunmayacaðýný ve
onlardan tazmîn-i hasarât mümkün olmayacaðý ve gâh bunlardan ele geçenler hayyen
Nemçeli'ye teslim olunur ise beher neferi için altý yüz ve idam olanlarýn ser-i maktû‘larý
verilir ise beher re‘s için yüz elliþer kuruþ Nemçeli tarafýndan verileceðini ifade ve iþbu
kýsm-ý ahîrin bendelerinin Bosna'ya vürûdundan mukaddem bir kýt‘a kaðýda yazýp mer-
sûm konsolos kendi kapýsý üzerine ta‘lîk etmiþ olduðunu ahali haber vermiþ olmalarýy-
la bu makûle mütehâlifü'l-mezâmîn kelâmlar iltifata þâyân olmayacaðýndan gayrý fîmâ-
ba‘d þifâhen ve takrîren takdim edeceði maddeler karîn-i sem‘-i itibar olmayacaðý mer-
sûma ifade olundukda bu maddeleri dostane ifade etmiþ olup resmen ifade etmiþ
olmadýðýný ve resmen kendisinin tazmîn-i hasarât ve te’min-i hudud maddeleri
memuriyetinde þart-ý mutlak olup bu iki maddenin husûlü devletinin matlûbu idüðünü
ifade etmekden nâþî cevabýnda benim dahi memuriyetim tarafeynin hasarâtý þeriat-i
Muhammediye üzere sabit olur ise tazmîn etmekdir. Ýsbat edemediðiniz suretde müd-
deunaleyh üzerlerine þer‘an nesne terettüb etmeyeceðine binâen izâleleri dahi þer‘an
müte‘assir olup el-hâleti hâzihi muktezâ-yý velâyet ve mübteðâ-yý memuriyetimiz üzere
Eyalet-i Bosna'nýn serhaddât taraflarýnda ve gerek sair kazalarda haydud ve bilâ-kefil
baþýboþ ve serseri var ise cümlesinin def‘ ü izâlesine teþebbüs ve kapudânân ve sair
sýr çýkmayacak ayânân ve zâbitân ile dahi hafî muhabere ve tekellüm olunmuþdur.
Hemen olduklarý mahalde çaresine bakýlacakdýr. Eðer davan var ise mukaddemâ
takdim eylediðin takrîr mûcebince þimdi memurlarýmýzla gidip davalarýný görürsün ve
illâ kendi memleketimizin nizâmýný te’hir ile maslahatýmýzý teþvîþ etmeyiz deyu her ne
kadar teþvik olundu ise de mukaddemâ iþ‘âr-ý çâkerânem üzere mersûm devleti
tarafýndan istîzân etmedikçe gitmeyeceðini haber vermekle ve bu madde için iki buçuk
mâh meks etdirdiðimiz vücûh-ý ahali-i Saray ve kapudânân ve mîrimirâna fütûr gelip
îyd-i fýtra dahi beþ gün kalmakla izin verilip memurlarýmýz ile kapudânân ve Mustafa
Paþa mahallerine irsâl olunup îyd-i þerif akabinde herkes birbirleriyle muhabere edip
icra-yý memuriyete þürû‘ etmeleri tenbîh olunmuþ iken mâh-ý Þevval'in on sekizinci günü
konsolos-ý mersûmun gûyâ serhadlere gitmesine izin gelmiþ olmakla taraf-ý bendegî-
den istîzân etdikde þimdi þâyed maslahata þurû‘ olunmuþdur mülâhazasýndan baþka
gidip maslahatý teþvîþ edeceði dahi hâtýr-güzâr-ý bendegânem olmakla "gider ise ken-
disi bilir lâkin þimdi sýrasý geçdi ben izin veremem" deyu kethüdasýna cevab verilmiþ ise
de mersûm ferdâsý serhaddât tarafýna gitmiþ olduðu ve bendelerinin fehm-i acizâneme
göre mersûm isbat-ý müddeâ edemeyip hemen ýsrar ile serhadlerden biraz þey kap-
mak ve bunu emsâl ederek aralýk aralýk biraz þey almak ve asýl maksad-ý aksâ ser-
hadliyi zebûn ederek mahkumlarý olup bildikleri gibi serhaddât ahalisine tahakküm
eylemek ve Nemçelinin Bosna Eyaleti'nde tüccarý olmayýp serhaddâtýn ihtilâlini mer-
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sûm kendüye bir memuriyet-i külliye yapmak maddelerinden ibaret idüðü inþaallahu
Teâlâ muhât-ý ilm i âlem-ârâ-yý rahîmâneleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân devletli inâyetli übbehetli merhametli veliyyü'ni‘am kesîrü'l-lütf ve'l-kerem
efendim Sultaným hazretlerinindir. 

Fî 23 L. sene [1]235 / [3 Aðustos 1820]

Bosna Valisi Celal Paþa kullarýnýn vârid olan kâimesidir.

Müþârunileyhin çend rûz akdemce vürûd birle meþmûl-lihâzâ-i me‘âlî-ifâza-i
mülûkâneleri buyurulan tahrirâtýnda muharrrer olduðu üzere Bosna serhadlisiyle
Nemçeli beyninde vuku‘a gelen hasarât ve sirkat maddelerinin ma‘rifet-i þer‘le tarafeyn-
den tazmin ve te’diyesi hususunu müþârunileyh ol tarafda iktizâ eden kapudânân ve
saireyle bi'l-müzâkere ol vechile tanzim ve icrasýna cümle tarafýndan taahhüd etdirerek
iktizâ eden memurlarýn re’s-i hududa i‘zâmlarý için tanzim-i maslahata memuren
Travnik'de olan Nemçe konsolosunun dahi re’s-i hududa azîmetle ifa-yý memuriyet
eylemesi ol esnada müþârunileyh tarafýndan bi'd-defaât kendisine resmen ifade olun-
muþ ise de devleti tarafýndan istîzân etmedikçe gidemeyeceðini kat‘iyyen beyân
eylediðini iþ‘âr eylemiþ ve husus-ý mezkûr bu tarafda hizmet-i riyâsetden Avusturya elçi-
sine ifade ile konsolos-ý mersûmun re’s-i hududa azîmetinden bî-vech istinkâfý sebebi
lede's-sual devleti tarafýndan me’zûn olmadýkça memuriyet-i mahsusasý olan kon-
solosluk maslahatýný terk ve ta‘tîle cesaret edememesinden neþ’et eylediðini ve bu
hususa dair ahd-i karîbde devleti tarafýndan konsolos-ý mersûma cevap varmasý me’mûl
idüðünü iþ‘âr etmiþ olduðundan keyfiyet hâk-i pây-ý hümâyûn-ý þahanelerine arz ve
istîzân olunduðu vechile zikrolunan tazminat maddesinin re’s-i hududda tanzimine kon-
solos-ý mersûmun veyahud âhar birinin devleti tarafýndan memuriyeti bundan böyle tayin
ederek maslahata þurû‘ olunmasý lâzým geleceði hususu taraf-ý çâkerîden müþârunileyh
bendelerine tahrîr olunmuþ ise de müþârunileyh iþbu kâimesinde tafsîl-i keyfiyâtdan
bahisle maslahat-ý mezkûreye tayin kýlýnan memurlar konolos-ý mersûmun devletinden
istîzân sadediyle vâki olan ta‘vikâtýna binâen bir kaç mâh Travnik'de tevkif olunarak fütûr-
larýný mûcib olduðundan bilâhare ba‘de'l-îyd birbirleriyle bi'l-muhabere tanzim-i maslaha-
ta þurû‘ etmek üzere kabîl-i îyd-i þerifde cümlesi mahallerine iade olunmuþ iken bu defa
þehr-i Þevval evâsýtýnda konsolos-ý mersûm gûyâ serhadlere gitmesine devleti tarafýndan
izin geldiðini beyân birle azîmetini lede'l-istîzân müþârunileyh dahi bazý mülâhazaya
mebnî adem-i tasvîbi mutazammýn cevab vermiþ ise de mersûm dinlemeyip ferdâsý ser-
haddât tarafýna gitmiþ olduðunu inhâ etmekle manzûr-ý hümâyûn-ý cihanbânîleri buyurul-
mak için arz u takdim kýlýndý. Husus-ý mezkûr hizmet-i riyâsetden Avusturya elçisiyle
muhabere olunarak el-hâletü hâzihî iktizâ-yý maslahat ne sureti gösterir ise hâk-i pây-ý
hümâyûn-ý þahanelerinden bi'l-istîzân taraf-ý çâkerîden müþârunileyh kullarýna ol vechile
cevab tahrîr olunacaðý muhât-ý ilm-i âlîleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

HAT, 1195/46955
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Hersek Sancaðý Mutasarýfý atûfetli Ali Paþa hazretlerinin vârid olan bir kýt‘a tahrirâtý
bâ-tezkire-i sâmiye savb-ý müþirîlerine havale ile kuyûd-ý lâzýmesi ihrac etdirilerek meclis-i
muhasebeye i‘tâ buyurulmuþ olduðuna binâen lede'l-mütâlaa meâlinde Devlet-i Aliyye ile
Ýngiltere ve Fransa ve muahharan bazý düvel-i mütehâbbe beynlerinde akd ve tan-zim
olunan muâhede-i ticaret Avusturya memâlikiyle hem-hudud olan Bosna ve Hersek
Sancaklarýyla Eflak ve Boðdan taraflarý ve Sýrbistan müstesna olarak yüzde dokuz ve iki
rüsûmât-ý munzamma Avusturya tüccarýnýn mahall-i mezkûre getirdikleri emtia ve
eþyadan alýnmayýp kema-fî's-sâbýk yüzde üç resm-i gümrük ile iktifa olumak üzere
Avusturya Devleti tarafýndan dahi muvakkaten kabul olunduðu bi'd-defaât bildirilmiþ ise
de bu esnada Bosna Eyaleti'nde bulunan memurîn-i Devlet-i Aliyye taraflarýndan bu
maddeye adem-i riâyetle Avusturya'ya çýkarýlan ve gerek Avusturya memâlikinden
Bosna'ya idhal olunan emtiadan ziyade yani bayiinden dahi baþkaca rüsûmât ahz ve
istîfâ olunmakda olduðundan bahisle men‘-i hususu devlet-i müþârunileyhâ sefâreti
cânibinden bâ-takrîr lede'l-inhâ bu husus sâlifü'z-zikr usul ve ýstareflaknin hilâfý olduðun-
dan devlet-i müþârunileyhâ tüccarý hakkýnda kadimden alýnan rüsûmâtdan fazla ve
ziyade bir hâbbe aldýrýlýmamasý bâbýnda derkenarda muharrer tastîr ve tesyîr buyurulan
emirnâme-i sâmiyenin vusûlünden bi'l-mübâhase devlet-i müþârunileyhâ tüccarý yed-
lerinde pasaportlarý olarak þimdiye kadar bir nefer tüccar mahall-i mezkûreye emtia ve
eþya getirmedikleri veya bir cihetle onlardan resm-i gümrük mutâlebe kýlýnmadýðý derkâr
olup ancak Dubro Venedik kalesi taþrasýnda vâki karantinahânelerinde haftada iki defa
kurulmakda olan pazar yerlerine tebaa ve tüccar-ý Devlet-i Aliyye'nin getirdikleri emtia ve
eþyayý fürûht ve pazar-ý mezkûrdan mübâya‘a ve iþtirâ eyledikleri kahve ve þeker ve
pembe ve saire misillü emtia ve eþyanýn hudud-ý hakaniyede kâin Dubro Venedik
Gümrüðü'nden imrârlarýnda tüccar-ý mersûmândan yüzde on iki resm-i gümrüðü istihsâl

BOSNA-HERSEK'DEN ÝTHAL VE ÝHRAÇ OLUNAN MALLARLA ÝLGÝLÝ
AVUSTURYA ÝLE YAPILAN TÝCARET ANLAÞMASI

Ýngiltere, Fransa vb. devletlerle Osmanlý arasýnda yapýlan 
ticaret anlaþmalarýndaki gümrük oranlarýnýn Osmanlý Devleti ile Avusturya

devleti arasýnda yapýlmýþ ticaret anlaþmasýnda sözleþme gereði farklý 
uygulandýðý, Avusturya'ya hudud olan Bosna-Hersek'ten ithal ve ihraç 

olunan mallardan yüzde on iki gümrük vergisi alýndýðý, bunun Avusturya
tebaasýný deðil daha çok Osmanlý tebaasýný etkilediði

10
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kýlýnýp emtia ve eþya-yý mezkûre devlet-i müþârunileyhâ memâlikinden mübâya‘a olun-
duðu cihetle tebaa ve tüccar-ý Devlet-i Aliyye'den dahi muahedât-ý kadimeleri üzere
rüsumât-ý mezkûrenin alýnmasý iddiasýnda olduklarýndan ve resm-i mezbûr ise devlet-i
müþârunileyhâ tüccarýna dokunur þey olmayýp tebaa ve tüccar-ý Devlet-i Aliyye'den istih-
sâl olunmakda bulunduðuna mebnî tebaa ve tüccar-ý merkûmenin devlet-i müþâruniley-
hâ memâlikinden bi'l-mübâya‘a livâ-i mezbûra imrâr eyledikleri emtia ve eþyanýn güm-
rük-i mezbûrdan mürûrunda muâhede-i mezkûr üzere resm-i gümrüðünün istihsâli zým-
nýnda bir kýt‘a emr-i âlînin ýsdârý hususu inhâ ve iþ‘âr olunmuþ ve ber-mantûk-ý kuyûd
Maliye Hazinesi'nden mazbût vâridâtdan Hersek Sancaðý'nda kâin Gümrük-i Ýskele-i
Dubro Venedik ve tevâbi‘-i mukataasýnýn fazla-i hasýlâtýyla daire-i müte‘allikâtý idare olun-
mak ve ileride bedel-i mukayyedine tahammülü mikdar zam kýlýnmak þartýyla mezbûre
alýnmýþ üç senesi Muharremi gurresinde sene-i merkûme Zilhiccesi gâyetine deðin
sene-i kâmile zabt u idare kýlýnmak üzere malumü'l-mikdar bedel ve sarrafý taahüdüyle
Dergah-ý Âlî Kapýcýbaþýlarýndan Trepire [Trebine] mütesellimi Hasan Bey'e maktû‘an bi'l-
ihale zabtý hâvî emr-i þerif tasvir kýlýndýðý ve Nemçe tüccarýnýn Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye
bey‘ için idhal edecekleri bi'l-cümle emtialarýnýn ya idhal veyahud nakli mahallerinde yal-
nýz bir defa yüzde üçden ziyade resm-i gümrük eda etmemeleri ve kezâlik Memâlik-i
Devlet-i Aliyye'den iþtirâ ve ihrac edecekleri memnû‘âtdan olmayan emtia için yalnýz bir
defa ve bir mahalden yüzde üç resm-i gümrük eda etmeleri ve þöyleki tüccar-ý mersû-
menin vech-i meþrûh üzere gerek idhalen ve gerek ihracen olan ticaretleri her gûne sair
keyfiyetden ve ale'l-husus masdariye ve kasâbiye ve bid‘at ve resm-i huddâmiye ve reft
ve bâc ve ... ve sair tekâlîfden sâlim olmak Devlet-i Aliyye ile devlet-i müþârunileyhâ
beyninde mün‘akid olan ticaret ahidnâmesinde münderic olup eyalât-ý mütecâvire
hakkýnda usul-i kadimenin icrasý mukarrer olduðu ve Dubro Venedik Gümrüðü'nde alý-
nan yüzde on iki resmi Avusturya tebaasýndan alýnmayýp tebaa-i Devlet-i Aliyye'den alýn-
mak için þurût ve nizâmýnda bir gûne sarâhat bulunmadýðý ve mukaddemâ Devlet-i
Aliyye ile ekser düvel-i mütehâbbe beynlerinde akd ve tanzim olunmuþ olan ticaret
muâhede-i cedîdesi Avusturya Devleti dahi muahharan muvakkaten kabul eylediði sýra-
da Avusturya memâlikiyle hem-civar olan eyalet-i hamse yani Bosna ve Hersek ve
Sýrbistan ve Eflak ve Boðdan taraflarý müstesna tutulmasý yani muâhede-i mezkûre
mûcebince maa-resm mutazammýn alýnmasý lâzým gelen yüzde on iki rüsûmât
Avusturya tüccarýnýn kendi memleketlerinden eyalet-i hamse-i merkûmeye getirdikleri ve
oralardan bi'l-iþtirâ kendi memleketlerine götürdükleri eþya ve emtiadan alýnmayýp kemâ
fi's-sâbýk yüzde üç resm-i gümrük ile iktifa olunmasý beyne't-devleteyn yapýlan
mukavele-i mahsusa iktizâsýndan olarak keyfiyet eyalet-i mezkûre taraflarýna mukaddem
ve muahhar iþ‘âr ve tavsiye kýlýnmýþ idüðü kuyuddan ve tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'den
olan tüccarýn diyar-ý ecnebiyeden iþtirâ ile Memâlik-i Mahrûse-i Þahane'ye idhal edecek-
leri emtia ve eþya-yý sairenin rüsûmât gümrüðü ol eþya hangi devlet memâliki mahsulü
ise ol devletin tarifesine tatbikan istihsâl olunmasý gümrük nizâmýndan olup ancak tüc-
carýnýn Avusturya diyarýndan eyalât-ý hamseye bey‘ için idhal edecekleri ve kezâlik
eyalât-ý mezkûreden iþtirâ ve ihrac eyleyecekleri emtia için yalnýz yüzde üç resm-i güm-
rük eda etmeleri Devlet-i Aliyye ile devlet-i müþârunileyhâ beynlerinde sâlifü'z-zikr vuku
bulan mukavele iktizâsýndan ise de iþbu usul yalnýz Avusturya tüccarý hakkýnda mý
cârîdir yoksa tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'den ol havalide ticaret-i mezkûre ile meþgul
bulunan tüccar hakkýnda dahi mer‘î tutulmasý muktezâ-yý mukaveleden midir bir gûne
sarâhat bulunmadýðýndan icra-yý icabý menût-ý re’y-i âlî idüðü Emtia Gümüðü emini
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saadetli beyefendinin ilâmýndan nümâyân olmuþ olmakla bu suretde devlet-i müþâruni-
leyhâ tüccar ve tebaasýnýn eyalât-ý hamse-i merkûmeye bey‘ için idhal edecekleri ve
kezâlik eyalet-i merkûmeden bi'l-iþtirâ ihrac eyleyecekleri emtia ve eþya için yalnýz yüzde
üç resm-i gümrük edasýyla iktifa olunmasý Devlet-i Aliyye ile devlet-i müþârunileyhâ
beyninde muâhede-i ticaretin hîn-i akdinde vuku bulan mukavele iktizâsýndan idüðü
müfâd-ý derkenar ile emin-i mûmâileyhin ilâmý meâlinden anlaþýlmýþ ve yüzde on iki
resm-i gümrük Devlet-i Aliyye tüccarýndan istihsâl olunmakda bulunduðu vali-i
müþârunileyh hazretlerinin tahrirât-ý vâridesinde muharrer bulunmuþ ise de mukavele-i
mezkûre ahkâm-ý tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'den ol havalide ticaret ile meþgul bulunan
tüccar hakkýnda dahi mer‘î tutulmasý muktezâ-yý mukaveleden midir derkenarda bir
gûne sarâhat görülemediðine mebnî husus-ý mezkûr Meclis-i Vâlâ'da müzâkere buyuru-
larak ol bâbda irâde-i aliyye ne merkezde müte‘allik ve þeref-sünûh buyurulur ise ol
vechile icra-yý icabý lâzým geleceði muhât-ý ilm-i sâmîleri buyuruldukda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 8 Za. sene [12]63 / [18 Ekim 1847]

(Mühürler)

**

Tezkire-i Sâmiye

Devlet-i Aliyye ile Avusturya devleti beyninde yapýlmýþ olan mukavele icabýnca
Avusturya memâlikiyle hem-hudud olan Bosna ve Hersek ile Eflak ve Boðdan ve
Sýrbistan taraflarý müstesna olarak oralarda kemâ fi's-sâbýk yüzde on resm-i gümrük
alýnmasý mukarrer iken bu esnada Bosna Eyaleti'nde bulunan memurîn-i Devlet-i Aliyye
tarafýndan Bosna'ya idhal ve ihrac olunan emtiadan ziyade resm alýnmakda bulun-
duðundan men‘i Avusturya Devlet-i Sefâreti'nden iltimâs ve inhâ olunmuþ ve bi'l-isti‘lâm
gelen cevaba göre o misillü emtiadan tarife mûcebince yüzde on iki resm-i gümrük alý-
narak bu dahi devlet-i müþârunileyhâ tebaasýna dokunur þey olmayýp tebaa-i Devlet-i
Aliyye'den alýndýðý anlaþýlmýþ olup tebaa-i Devlet-i Aliyye'den eyalât-ý merkûmede ticare-
tle meþgul olanlara ahkâm-ý mukavelenin þâmil olup olmadýðýna dair kayden sarâhat
görülemediði ve bu bâbda meclis-i muhasebe-i maliyenin mazbatasý irsâl ile keyfiyetin
Meclis-i Vâlâ'da bi't-tezekkür icra-yý icabý maliye nâzýrý devletli paþa hazretleri tarafýndan
bâ-takrîr iþ‘âr kýlýnmýþ ve mezkûr mazbata ve takrîr Meclis-i Vâlâ'ya verilmiþ olmakla ol
bâbda bi't-tanzim evrak-ý mezkûre ile beraber manzûr-ý âli buyurulmak üzere arz u
takdim kýlýnan bir kýt‘a mazbatada keyfiyet nezâret-i celîle-i hariciye ile lede'l-muhabere
muâhede-i ticaretin devlet-i müþârunileyhâ cânibinden muvakkaten kabul olunduðu
sýrada eyalet-i merkûmenin istisnâsý eðerki olunan mukavele-i mahsusa iktizâsýndan ise
de mukavele-i mezkûrenin ahkâmý yalnýz öte taraf tebaasý hakkýnda cârî olmak lâzým
gelerek tebaa-i Devlet-i Aliyye'den bulunan tüccardan sâbýký vechile yüzde on iki resm-i
gümrük ahzý iktizâ edeceðine binâen keyfiyetin müzekkire-i sâmiye ile sefâret-i mezkû-
reye ifadesi zýmnýnda nezâret-i celîle-i müþârunileyhâya havalesiyle iktizâsý icra olunmak
üzere maliye nâzýrý müþârunileyh hazretlerine dahi bildirilmesi tezekkür ve tensîb olun-
duðu beyân ve ifade kýlýnmýþ olmaðýn ol vechile tesviye-i icabý hakkýnda her ne suretle
irâde-i isabet-âde-i hazret-i cihandârî müte‘allik ve þered-sudûr buyurulur ise mantûk-ý
münîfi icra olunacaðý beyânýyla tezkire.

3 Muharrem sene [12]64 / [11 Aralýk 1847]
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Devletli efendim hazretleri 

Karþýyakada zuhura gelen karýþýklýða ve bu havalinin ahvâl-i hâzýrasýna dair bundan
akdem takdim-i hâk-i pây-ý seniyyeleri kýlýnan arîza-i acizînin cevab-ý âlîsi olmak üzere
bu kere þeref-vârid olan bir kýt‘a emirnâme-i celîle-i müþîrâneleri hulâsa-i meâl-i
mekârim-iþtimâl-i sâmisinde zîr-i hükûmet-i meâli-menkibet-i dâverîlerinde olan Bosna
Eyaleti'nin emiyet ve istirahatde olduðu ve eyalet-i merkûme ile hem hudud bulunan
Avusturya Devleti ülkesinde serbestiyet-i malumelerinin husûlünden dolayý yalnýz izhâr-ý
þâdî ve meserret olunarak baþka gûne bir keyfiyetleri vuku bulmadýðý ve lede'l-hâce
Emaret-i Sýrbiye cânibinden istimdâd ve isti‘âne vuku‘unda icra-yý iktizâsýna müsaade-i
aliyye-i âsafâneleri erzân buyurulacaðý beyân ve bundan böyle dahi mesmû‘ât ve
tahkikât-ý çâkerânemin ifade ve iþ‘âr olunmasý irâde ve fermân buyurulmuþ olmaðla
þimdilik kýt‘a-i Sýrbistan'ýn asayiþi yerinde olup ancak devlet-i müþârunileyhânýn
ülkesinde kâin Macarlý taifesiyle onlara tâbi Hýrvat ve Sloven ve milel-i sairenin þu gün-
lerde pek aþýrý yolsuz harekâtlarý zuhura gelmekde ve þöyleki tebaa-i Devlet-i Aliyye'den
cumhûr ve cemiyet edenler olduðu hâlde o misillülere taraflarýndan muâvenet-i
icabiyenin icra kýlýnacaðýný ve buna mümâsil nice efhâþ-ý kelâmlarý gazetelerine tab‘ ve
neþr ile açýkdan açýða halkýn iðfaline ve þuraya buraya kaðýtlar yazýp mülk-i Saltanat-ý
Seniyyeye ilkâ-yý fesadkâr-ý fâsidesine çalýþmakda olmalarýyla ve binâberîn geçende
Hýrvatlý tarafýndan Emaret-i Sýrbiye cânibine mahsusan bir nefer Hýrvat gönderilip
zu‘mlarýnca Bosna ve Bulgaristan reâyâsýný kendilere bend ile cümlesi birleþerek müs-

HIRVATLARIN SLAV BÝRLÝÐÝNÝ OLUÞTURARAK OSMANLI’YA KARÞI 
AYAKLANMA VE SIRBÝSTAN SIRPLARINI TAHRÝK EDEREK 

BOSNA'YA SALDIRTMA TEÞEBBÜSLERÝ
Sýrbistan'da yaþayan Macar ve onlara tabi görünen Hýrvat ve Slovenlerden

bazý kimselerin çeþitli aþýrýlýklarda bulunduklarý, Hýrvatlarýn Sýrbistan
Emareti'ne adam gönderip Sýrplarý Bosna'ya saldýrtmak istedikleri ve ayrýca

Hýrvatlarýn Sýrplarý, Bosna ve Bulgaristan'daki Slavlarla birleþtirip,
Osmanlýlara karþý ayaklanmaya teþvik ve Sýrbistan'da yaþayan Müslümanlarý

kovmalarý için kýþkýrtan gazete yazýlarý yazýp, bildiriler daðýttýklarý

SÝYASÎ HAYAT
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takil bi'r-re’y olmalarý için rüesâ-yý Sýrbiye'ye muhabere ve nefsü'l-emirde Bosna üzerine
hücum etmelerini ve Hýrvatlýdan sevk olunacak asâkirin ikiþer aylýklarý peþinen Sýrplý
hazinesinden verilmesini þahs-ý mezbûr vasýtasýyla taleb etmiþler ve rüesâ-yý mezbûr-
dan bazý erbâb-ý fesad eðer ki bu surete meyl ve raðbet eylemiþ ise de Aleksandýr Bey
bendeleriyle Vicek ve Avram ve sair tarafdar-ý Devlet-i Aliyye bulunanlar rýza göster-
mediklerinden þahs-ý mezbûr tard ve def‘ olunmuþ ve arasý birkaç gün mürûrundan
sonra þimdi vaktidir. "Sýrbistan'da bulunan ehl-i Ýslâm'ý tard, Bosna ve Bulgaristan'ý dahi
zabt ile müstakil bi'r-re’y olalým ve eðerki bu madde Aleksandýr Bey'in elinden gelemeye-
cek ise Mihail Bey hâzýrdýr ve bu veche razý olmayýp ve ittifak etmeyenler üzerlerine
cumhûr olacakdýr" diyerek kaðýdlar yazýp leylen mîr-i mûmâileyhle mersûm Vicek ve
Avram'ýn konaklarýna ve asâkir-i Sýrbiye kýþlasýna býrakýp savuþmuþlar ve keyfiyet taraf-ý
acizîden haber alýnarak derhal Sýrplý meclisine varýlýp nesâyih-i icabiye icra kýlýnmýþ ve
onlarda lâzým gelenleri celb ve tenbihât-ý mukteziyeyi ifa etmiþler ve bunun üzerine o
misillü niyet-i fâsidede bulunanlar bir mikdar yatýþmýþ ve taþraca bir uygunsuzluk
vuku‘a gelmesin için mîr-i mûmâileyh bendeleri dahi Sýrbistan kazalarýna çýkmýþ ise de
çünkü Sýrplýya imtiyazât ihsânýnda Belgrad Kalesi varoþundan mâadâ kale-i erba‘a
varoþlarýnda kâin ehl-i Ýslâm'ýn kalelere çekilmeleri ol vakit yedlerine verilen talimât ve
evâmir-i sairede münderic bulunmuþ ve muahharan icrasý bi'l-iðmâz ve kendileri de
þimdiye kadar sükût etmiþdi. Ýþbu karýþýklýðý fýrsat ittihâz ederek ânifü'l-beyân varoþlar-
da bulunan ehl-i Ýslâm'ýn emlâk ve arazilerini terk ile kalelere çekilmeleri hususu bun-
dan on beþ gün mukaddem Sýrplý meclisinde müzâkere olunarak taraflarýndan bi'l-
vekale mersûm Vicek ve Avram'ý savb-ý acizîye gönderip icra-yý iktizâsýný taleb
eylemeleriyle icabý vechile cevab verilmiþ ve bu maddede medhalleri olmadýðýný mîr-i
mûmâileyhle mersûm Vicek ve Avram ifade etmiþ ve zâhiren bunlar rýza göstermemiþ
iseler de ile'l-an meclisleri azâsý buna ýsrar eylediklerine ve saye-i hazret-i þahanede
hiçbir þeye ihtiyaclarý yoðiken hafîce Avrupa tarafýndan kurþun ve gühercile celbiyle
barut imal ederek daima kendilere metânet verdiklerine esvak ve pazar ve meyhâne ve
kahvehânelerde Sýrplýnýn kibâr ve sýðârý ehl-i Ýslâmý tard edelim diyerek fesad nev‘inden
olan sözler söylemekde olup men‘ ü def‘ine muktedir olamadýklarýna nazaran bunlara
bir türlü emniyet olunamayarak hemen politika-i resmiye ifa ve tedarükât-ý hafiyye icra
olunmakda bulunmuþ ve vuku-ý hâl icab eden mahâll-i âliye bildirilmiþ olduðu ve güya
bu günlerde Niþ tarafýna nýsf ordu tertib buyurulacaðý mûmâileyh Aleksandýr Bey ben-
delerinin mesmû‘ý olarak cânib-i Devlet-i Aliyye'ye olan sýdk ve istikâmetinden ve ken-
disi hayatda oldukça Sýrbistan'da bir sýzýldý zuhura gelmeyeceðinden ve Niþ'e asâkir
sevkinde milletine mûceb-i tevahhuþ olacaðýndan bahisle asâkir sevkinden sarf-ý nazar
buyurulmasý için Deraliyye'ye inhâ olunmak üzere taraf-ý acizîce ifade ve izhâr olun-
masýný bu defa Avram Kahya'ya bâ-tahrirât iþ‘âr ve o da tahrirât-ý mezkûru çâkerlerine
irâe etmiþ ise de vakit ü hâl ve sâlifü'z-zikr Sýrplýlarýn tarz ve etvârýna kýyasen Niþ tarafý-
na asâkir tertibi mukârin-i sýhhat olduðu hâlde fâideyi müstelzim olacaðý hâtýr-güzâr-ý
çâkeri olmuþ ve zikrolunduðu vechile mîr-i mûmâileyhin irâd eylediði i‘tizâr dahi mülâ-
hazadan gayr-ý ba‘îd bulunmuþ idüðünden keyfiyetin Deraliyye'ye arz ve inhâsý lâzým
gelerek fakat bir kere civar-ý þeref-medârlarýyla mübâhî olduðum vülat-ý izâm hazerâtýy-
la muhabere ve mütâlaa-i icabiye icra ve bâ-husus hâk-i pây-ý veliyyü'n-ni‘amîlerinden
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olup istîzân olunmadýkca husus-ý mezkûrun hod be-hod kaleme alýnmasý ind-i acizîde
gayr-ý caiz görünerek bu bâbda re’y ve irâde-i aliyye-i âsafânelerine muntazýr bulun-
duðum ve bir de Hýrvat taifesinden olup bir müddetcik mûmâileyh Aleksandýr Bey'in
çocuklarýna Fransýz lisanýný talimle meþgul olarak ba‘dehû kendisinden bazý müretteb
uygunsuzluk zuhuruyla Karþýyaka'ya tard olunmuþ olan Baine nâm müfsid Hýrvat ve
Sloven taifelerini tahrik ile mahza Bosna reâyâsýna fesad düþürmek üzere Zemun'dan
Hýrvatlýða gitdiði ve yanýnda bir hayli akçesi dahi olduðu Zemun karantina memuru
tarafýndan çâkerlerine ifade ve ihtar kýlýndýðý beyânýyla týbk-ý fermûde-i seniyyeleri üzere
ba‘demâ dahi vuku bulan havadisâtýn hâk-i pây-ý aliyyelerine arz u iþ‘âr olunacaðý ifade
siyâkýnda terkîm ve takdim-i arîza-i acizîye ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 15 Ca. sene [12]64 / [19 Nisan 1848]
Muhafýz-ý Kale-i Belgrad

Mehmed

A. MKT. MHM, 4/54

SÝYASÎ HAYAT

Bosna’lý bir müslüman...
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Konsolos Atanaskovik Cenablarýna Yazýlan Tezkirenin Ayniyle Suretidir

Rutbetli hürmetli meveddetli dost-ý vefa þiârým cenâblarý

Mukim olduklarý hânede metbû‘larý Avusturya Devleti fahîmesinin armasý vaz‘
olunup bandýra küþâd olunacaðýndan ve bandýranýn ibtidâ-yý vaz‘ ve küþâdý bulun-
duðundan yirmi bir pâre top endâhtýyla selamlanmasý iltimâsýna dair irsâl eyledikleri
tezkire-i resmiyeleri meâli karîn-i ilm-i müheyya olmuþdur. Memâlik-i Mahrûse-i hazret-i
þahanede devlet-i müþârunileyhâ tarafýndan konsolos bulunan mahallerde arma
vaz‘ýyla bandýra küþâdý usul-i mer‘îyeden ve hâmil olduklarý emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý
vekâlet-penâhî müfâd-ý münîfi icabýndan bulunduðu bedîhî ve zâhir ve icra-yý emr-i
memuriyetleri zýmnýnda mahall-i ikametlerine medine-i Travnik tahsis buyurulup eðerki
orasýnýn tasrîh ve tahsisi ol vakit makarr-ý vali olduðuna mebnî olup muhibbinizi’n þimdi
Medine-i Saray'da bulunduðum cihetle burada beraber olmalarý lâzým geleceði vârid-i
hâtýr bulunmuþ olup ancak beyâna hâcet olmadýðý üzere umûr-ý dahiliye ve hariciyece
daima uygunsuzluðu istilzâm eden nizâmsýzlýðýnýn Bosna Eyaleti'nden dahi ref‘i irâde-i
merâhim-âdesiyle Tanzimat-ý hayriye ve tensîkât-ý adliyenin vaz‘ ve te’sisi emr u fermân-ý
hazret-i þahane icab-ý âlîsinden olarak bi-tevfiki Teâlâ bu kere emr u mezkûrun icrasýna
mübâþeret olunmuþ ve þimdilik muhibbiniz zikrolunan Saray þehrinde ikamet eylemiþ
isem de makarr demek olmayýp Ordu-yý Hümâyûn-ý hazret-i mülûkâne için þehr-i
mezkûr mevki ittihâz olunduðundan muhibbinizin dahi muvakkaten maasker-i
hümâyûnda bulunmaklýðým lâzýme-i hâlden olarak bi-mennihî Teâlâ maslahat karar-
laþdýkda Travnik'e avdet ve makarr ittihâzýyla ikamet olunacaðý musammem bulunmuþ
olduðundan ve bi-tahsis tarafeynden teshîl-i mesâlih tarafý gözedilmesi devleteyn
beyninde cârî olan usul-i mergûbe-i dostî ve müsâlebet bulunduðundan bu havaliye
cenab-ý dostânelerinin malumat-ý sâbýkasý olduðu üzere þimdi þu gâile arasýnda
mahall-i ikametleri olmayan böyle bir mahalde bandýranýn küþâdýyla top endâhtý
hususu tutulan maslahatý bir nev‘ tas‘îb edeceði ind-i kâr-âþinâyilerinde vâreste-i kayd-ý
tahrîr etdiðinden devlet-i müþârunileyhânýn tevâbi‘âtýndan amed-þud eden tüccarân ve
sairenin mesalihâtça bir ifadeleri olduðu takdirde þimdiden tesviye-i icabýna bakýlacaðý

BOSNA'YA GÖNDERÝLEN AVUSTURYA GENERAL KONSOLOSU
ATANASKOVÝK'ÝN KARÞILANMASINDA UYGULANACAK PROTOKOL

Avusturya Devleti tarafýndan Bosna'ya gönderilen General Konsolos
Atanaskovik'i karþýlama merasimi ve konsoloslukta bayrak çekme esnasýnda

yirmi bir pare top atýlmasý hususunda Sadaret'ten izin istenmesi 

SÝYASÎ HAYAT
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misillü derdest olan gâile ber-taraf olup merkez-i eyalet ve makarr-ý hükûmet olan
Travnik'e azîmet-i halisanemde cenâb-ý dostâneleri dahi oraya bi'l-vürûd ber-mantûk-ý
irâde-i seniyye mahall-i ikametleri olacak yerde bandýranýn küþâdý hususunun icrasýna
ibtidâr eylemek mukteza-yý maslahat ve lâzýme-i dostî ve musâfâtdan olduðu ve top
endâhtý keyfiyeti dahi eðerki sevâhilde ve münasebet-i mevki‘iyesi olan yerlerde cârî ise
de hasbe'l-mevki tarafeynden icra olunur bir kaide olduðundan böyle henüz âdet
olmayan mevkilerde bu kaidenin icrasý mukaddemleri bulunduðum mahâl ve
mevâki‘de görülmemiþ idüðünden bunun dahi vakt-i merhûne-i mezkûresinde hâk-i
pây-i âlîden istîzânýna mübâderet olunmasý muhibbinizce cây-ý mütâlaa bulunduðu ve
bu havaliye memuriyet-i mahsusa ile memur buyurulmuþ olan Rumeli Ordu-yý
Hümâyûnu Müþiri devletli Ömer Paþa hazretleri dahi burada olmayýp serhad taraflarýn-
da bulunduklarýndan keyfiyet ifade ve iltimas-ý dostaneleri bu kere müþîr-i müþârunileyh
hazretlerine dahi bi'l-iþ‘âr icabý istiþ‘âr kýlýnmýþ idüðü beyânýyla terkîm tezkire-i mahal-
lîye ibtidâr olundu, dostum.

Fî 8 Za. sene [12]66 / [15 Eylül 1850]

**

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Bâ-irâde-i seniyye Avusturya Devleti tarafýndan Bosna'ya irsâl olunmuþ olan
General Konsolos rütbetli Atanaskovik'in bundan evvelce Travnik'e ve oradan bi'l-
istiþ‘âr medine-i Saray'a gelip hâmil olduðu berât-ý þerif ve fermân-ý âlîþân ile tahrirât-ý
sâmiyeyi irâe eylemiþ olmasýyla müsafereti için kirasý tarafýndan verilmek üzere bir
konak buldurulmuþ ve birkaç gün mürûrunda metbû‘u devlet-i müþârunileyhânýn
bandýrasýný küþâd edeceðini bi'l-beyân ibtidâ-i vaz‘ ve küþâdý olduðundan yirmi bir
pâre top endâhtýyla selamlanmasýný bâ-tezkire-i resmiye iltimâs eylemiþ ve eðerki arma
vaz‘ýyla bandýra küþâdý zikrolunan tahrirât-ý sâmiye-i vekâlet-penâhîlerinde emr u iþ‘âr
buyurulmuþ olup ancak makarr-ý eyalet henüz kararlaþmadýðýna derdest-i icra bulunan
gâile arasýnda nezaket-i mevki‘a mülâbesesiyle þu hususun icra etdirilmesi mahzurdan
sâlim olmayacaðýna mebnî bi-mennihî Teâlâ merkez-i eyalete li-ecli'l-ikame azîmet-i
bendegânemde kendileri dahi gelerek ber-mantûk-ý irâde-i seniyye icra-yý icabýna
ibtidâr olunmasý ve top endâhtý maddesinin hâk-i pây-i âlî-i âsafânelerinden istîzân
kýlýnmasý lâzým geleceði cevaben konsolos-ý mûmâileyhe bâ-tezkire-i mahsusa
bildirilmiþ ve keyfiyet devletli müþîr paþa bendeleri hazretlerine dahi ifade ve re’yleri isti-
fade olunmak üzere tahrirât-ý çakeri tisyâr ve karîn-i lahza-i aliyyeleri buyurulmak zým-
nýnda konsolos-ý mûmâileyhin tezkire-i mevrûdesi ve yazýlan cevabnâme ile müþîr-i
müþârunileyh bendeleri hazretlerine irsâl olunan tahrirât bendegî suretlerinin leffen
takdimine ibtidâr kýlýnmýþ olduðu inþaallahu Teâlâ keyfiyet muhât-ý ilm-i âlem þumûl-i âlî-
leri buyuruldukda icab-ý hâlin sûy-ý ubeydâneme iþ‘âr buyurulmasý bâbýnda ve her
hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 12 Za. sene [12]66 / [19 Eylül 1850]

Vali-i Eyalet-i Bosna
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A. MKT. UM, 32/1

SÝYASÎ HAYAT
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AVUSTURYA SARAYBOSNA KONSOLOSLUÐU'NUN AÇILIÞ TÖRENÝ
Bosna'da vilayet merkezi olan Travnik þehrine Avusturya Devleti tarafýndan

açýlan konsolosluðun, vilayet merkezinin Saraybosna'ya alýnmasýyla 
konsolosluðun açýlýþýnda arma asýlmasý ve bayrak çekilmesi esnasýnda,
Avusturya Sefareti'nce yirmi bir pare top atýþýyla selamlanmasý talebinde,

Padiþah tarafýndan hiçbir sakýnca görülmediði 
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Atûfetli efendim hazretleri 

Malum-ý âlî buyurulduðu üzere geçende Avusturya Devleti tarafýndan emsâl-i

sâbýkasý vechile Bosna'da kâin olup þimdiye kadar makarr-ý vülât olan Travnik þehrine

tayin olunmuþ olan General konsolosun iktizâ eden berât-ý þerifi istid‘â olunmasýyla

hasbe'l-ahd ol bâbda þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Þehinþâhî mûce-

bince matlûb olan berât-ý âlî i‘tâ olunmuþ idi. Bu kere ikametgâh-ý vülâtýn yine Saray

þehrine tahavvülü cihetiyle konsolos-ý mûmâileyhin dahi bi‘t-tab‘ orada ikameti lâzým

gelmiþ olduðundan konsoloshânenin ibtidâ-yý küþâdýnda arma vaz‘ýyla Avusturya bandrasý

çekilir iken taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den yirmi bir pâre top atýlarak selamlanmasý cânib-i

sefâretden istid‘â olunmuþ ve bu niyazlarý icra olunduðu hâlde Avusturya Devleti'nin

pek aþýrý memnun ve mahzûz olacaðý dahi ifade kýlýnmýþ olup rehin-i ilm-i âlî buyurul-

duðu vechile her devletin bandrasý bir mahalde ibtidâ çekildiði vakit toplar atýlýp selam-

lanmak usul-i mer‘iyye-i düveliyyeden ve Memâlik-i Mahrûse'nin sair mahallerinde dahi

emsâli mesbûk mevâddan olduðundan ve Bosna Eyaleti ise hamdolsun saye-i

makderet-vâye-i hazret-i Þehinþâhîde evvelki halinde olmayýp ahali-i mevcudesi taht-ý

zabt u râbta idhal olunmakda bulunnmasý ve Saraybosna'da asâkir-i hazret-i þahane

olmasý cihetiyle bunun ihtimal ki ahalice kîl ü kâli mûcib olacaðý yollu i‘tizâra mahal

kalmayýp þu istid‘ânýn reddine Avusturya Devleti'nin adem-i hürmet manasý vere-

ceðinde ve kýrýlacaðýnda dahi iþtibâh olmadýðýndan ve husus-ý müsted‘ânýn emsâli

misillü icra olunmasýnda ne maslahatça ve ne de mevkice hiçbir gûne beis ü mahzur

görülmediðinden konsoloshâneye bandra çekildiði zaman ol mikdar top atdýrýlacaðýnýn

sefârete bildirilmesi ve devletli Ömer Paþa ve Bosna valisi paþa hazarâtýna dahi key-

fiyetin iþ‘âr ve beyân kýlýnmasý icab-ý maslahatdan gibi görünüyor ise de ol bâbda her

ne vechile emr u fermân isabet-i niþân-ý cenâb-ý cinahdârî müte‘allik ve þeref-sünûh

buyurulur ise ona göre harekete mübâderet olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî

terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 16 Z. sene [12]66 / [23 Ekim 1850] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Esâbi‘-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Vekâlet-penâhîleri meþmûl-
lihâzâ-i me‘âlî-ifâza-i hazret-i þahane buyurulmuþ ve iþ‘âr-ý âlî-i âsafâneleri
vechile husus-ý müsted‘ânýn emsâli misillü icra olunmasýnda maslahatça ve
mevki‘ce beis ve mahzur görünmediðinden konsoloshâneye bandra çe-
kildiði zaman ol mikdar top atdýrýlacaðýnýn sefârete bildirilmesi ve keyfiyetin
müþârunileyhimâ hazarâtýna dahi iþ‘âr ve beyân kýlýnmasý þeref-rîz-i sünûh ve
sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý
münîfinden bulunmuþ olduðu muhât-ý ilm-i sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyu-
ruldukda ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 17 Z. sene [12]66 / [24 Ekim 1850]

Ý. HR, 70 /3396

SÝYASÎ HAYAT
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Sýrp milleti papaslarýndan olup bundan üç hafta mukaddem Ýhlivne Kasabasý'na
gelerek iki gün ikametle ve oradan savuþup derûn-ý eyaletde hafî suretle geþt u güzâr
eden ve mizacýna muvâfýk Hýristiyanlarý yedinde bulunan deftere kayd etmekde olup
nezdinde haylice evrak-ý muzýrra dahi bulunduðu ve tahrik-i ezhân-ý ahali çalýþdýklarý
haber alýnan Karnina nâm papasýn icra-yý mefâsidine meydan verilmeyerek ele geti-
rilmesi hususuna fevka'l-gâye itina ve sarf-ý mesâî kýlýnmasý Bosna valisi devletli paþa
hazretleri taraflarýndan elviye-i saire memurlarýna iþ‘âr olunduðu misillü sûy-ý
kemterâneme dahi beyân ve iþ‘âr kýlýnmýþ o makûle müfsid ve muharriklerin Bihke
Sancaðý'na tecavüz ve fesada tasaddî edememeleri için ber-muktezâ-yý farîza-i zim-
met-i ubûdiyet-hâb ve rahatý terk ile gece ve gündüz taharriyât-ý lâzýme ve ikdamât
mütemadiye ifa kýlýnmakda olduðu hâlde papas-ý merkûmun mahall-i geþt ü güzârý ve
hâl ve hareketi bilinmesi ve ahz u girifti çaresinin istihsâli hakkýnda müsta‘id ve
emniyetli vesâit-i hafiyye ile tecessüsât-ý lâyýkaya müsâra‘atle saye-i þevket-vâye-i
hazret-i mülûkâne de merkûm ele getirilip bir tarafa savuþamayacak suretle memur-ý
mahsusa terfîkan vali-i müþârunileyh hazretlerine i‘zâm ve isbâl olunmuþ ve merkûm
gibi Sýrbistan ve sairece þöhret-gîr olan bir þahs-ý muzýrrýn ele getirilmesi mücerred
semere-i teveccühât-ý muvaffakiyet-âyât-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîleri âsâr-ý celîlesinden
bulunmuþ olmakla arz ve ifade-i keyfiyet ma‘razýnda takdim-i arîza-i rýkkiyyet-i farîza-i
memlûkâneme ibtidâr olunmaðýn ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fî 19 Rebîülâhir sene [1]278 / [24 Ekim 1861]
Kaymakam-ý Bihke
Mustafa Muhiddin 

SIRP PAPAZI KARNÝNA'NIN ÝHLÝVNE VE BÝHAÇ'TAKÝ ZARARLI
FAALÝYETLERÝNÝN ÖNLENMESÝ

Ahali arasýnda karýþýklýk çýkarmak için gizlice Ýhlivne Kasabasý'na gelerek
burada bulunan Hýristiyanlarý yanýnda bulunan deftere kaydeden Sýrp
Papazý Karnina'nýn ve buna benzer iþler yapan diðer papazlarýn Bihaç 

bölgesindeki zararlý faaliyetlerinin engellenmesi için takib edilerek gerekli
önlemlerin alýnmasý

A. MKT. UM, 519/70

SÝYASÎ HAYAT
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AVUSTURYA'NIN BOSNA'YI ÝÞGALÝ SIRASINDA YAPTIÐI
ZULÜMLER HAKKINDA OSMANLI DEVLETÝ'NÝN BATILI DEVLETLER

NEZDÝNDE YAPTIÐI GÝRÝÞÝMLER
Avusturya'nýn Bosna'yý iþgali sýrasýnda iþlediði cinayetlerin ve haksýzlýklarýn
önlenmesi için Osmanlý Devleti tarafýndan batýlý devletler nezdinde yapýlan

giriþimler neticesinde konuyla ilgili bu devletlerin görüþlerini ifade eden
Osmanlý sefaretlerinin raporlarý
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Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 10 Eylül sene [18]78 tarihiyle Petersburg
Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.

Avusturya askeri tarafýndan Bosna ve Hersek'de icra olunan mezâlime dair þehr-i
hâlin beþ tarihli telgrafnâme-i âlî-i vekâlet-penâhîlerini hemen o gün Hariciye Nezâreti
vekiline teblið eyledim. Mûmâileyh bunun mazmûnunu Livadya'da bulunan Mösyö De
Çers'e bildireceðini va‘d etmiþ ise de el-ân bir cevab alamadým. Belki bu bâbda verile-
cek cevab taraf-ý sâmî-i vekâlet-penâhîlerine Dersaâdet Rusya Sefâreti vâsýtasýyla
teblið olunur. Maamâfîh buna dair ba‘demâ bir gûne tebligât vuku bulacak olur ise der-
hal bâ-telgraf arz u iþ‘âr ederim.

**

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý

SÝYASÎ HAYAT
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Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 7 Teþrîn-i Evvel sene [1]878 tarihiyle Londra
Maslahatgüzârlýðý'ndan vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.

Lord Salisbury evvelki Cumartesi günü Londra'ya avdet etmiþ olduðundan bugün
öðleden sonra kendisini nezâretde görüp telgrafnâme-i vekâlet-penâhîlerini teblið
eyledim. Müþârunileyh bunu dikkatle okudukdan sonra zât-ý âlî-i vekâlet-penâhîlerinin
Aleksandýr Paþa'yý Viyana Kabinetosu nezdinde icrasýna memur buyurduklarý tebligâtý
usulüne mutabýk ve þeklen kaide-i nezakete muvâfýk bulduðu ve Bâbýâli'nin kendi
teþebbüsünü te’yiden Ýngiltere Devleti tarafýndan dahi bir teþebbüs icra olunmasý
hakkýnda bulunduðu arzuya gelince zaten Dersaâdet Ýngiltere Sefâreti'nin iþ‘ârâtýna
göre Avusturya askeri tarafýndan Bosna ve Hersek'de irtikâb olunan harekât-ý zâlimâne
hakkýnda nezâretden Sir Hanry Eliot vasýtasýyla Kont Andraþi'ye bazý tebligât-ý dostâne
icra etdirilmiþ olduðundan Bâbýâli'nin arzusu o suretle hâsýl olmuþ demek olduðu ve
Kont Andraþi Avusturya askerine isnâd edilen mezâlimi hemen kâmilen inkâr ile cevab
vermiþ ise de yine kumandanlardan bazýsýnýn nizâm ve intizam-ý askerînin tamamýyla
muhafaza ve ahaliye rýfk ile muamele olunmasý hakkýnda aldýklarý talimâtdan inhirâf
etmiþ olduklarýný bildiðini ve her hâlde mebhûsun anh olan harekât-ý zâlimânenin te-
kerrür etmeyeceðine ümid vermiþ olduðunu ifade eyledi. Müþârunileyhe Viyana'da
evvelce vuku bulan teþebbüsünden dolayý teþekkürle beraber þimdi telgrafnâme-i
umumî-i Sadâret-penâhîleri zemininde bir teþebbüsde daha bulunup bulunmayacaðýný
sual eyledim. Müþârunileyh geçende Almanya'nýn Berlin Muâhedesi þerâitinden
bazýsýnýn adem-i icrasýndan dolayý Bâbýâli'ye tebligât ifasýný düvel-i saireye teklif etdiði
sýrada dahi zâhir olduðuna göre kendisi müstakil bir devletin hâtýrýna dokunacak hiçbir
þey yapmamaklýða dikkat etmekde olup fakat böyle ihtiyatkârâne hareketle beraber
zuhur edecek ilk fýrsatda Viyana Kabinetosu'na dahi ez-ser-i nev tebligât-ý dostâne icra
ve mu‘tedilâne hareket etmesi tavsiye edileceðini söyledi.

**
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Bâb-ý Âlî

Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý

Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [18]78 tarihiyle Viyana
Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.

Baron "Kalis" Avusturya askerinin irtikâb eylediði mezâlime müte‘allik Bâbýâli'den
gönderilen telgrafnâme-i umuminin buraca hâsýl eylediði sû-i te’sir-i azîmi bugün gelip
bendenize beyân eyledi. Avusturya'nýn hâl ü hareketine birçok ecnebi ateþemiliter-
lerinin ve gazete muhbirlerinin iþ‘ârâtý iktizâsýnca hiçbir diyecek yoðiken aleyhinde vuku

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý
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bulan ithamâtý þedîden reddederim dedikden sonra Bâbýâli'nin böyle bir teþebbüsü ne
efkâra mebnî icra etmiþ ve Londra'daki Avusturya maslahatgüzârýnýn telgrafnâmesine
göre "Standart" gazetesinde neþr ü ilân olunmuþ olan mezkûr telgrafnâme-i umumîyi
bütün kabinetolara irsâl ile bu iþi oraca ve daðdaðaya ne için düþürmüþ olduðunu bir
türlü anlayamýyorum. Bilakis Bâbýâli keyfiyeti yalnýz Avusturya Devleti'ne bildirmeliydi. O
dahi Avusturya neferâtý aleyhinde vuku bulan isnâdâtýn yalan olduðunu delâil-i kaviye
ile isbata müsâra‘at eder ve belki Osmanlý memurlarýnýn vuku-ý hâli mahalline gidip
tahkik etmelerini teklif eyler idi. Eðer Bâbýâli efkâr-ý umumiyeyi celb etmek niyetinde
bulunmuþ ise yanlýþ bir yola gitmiþ olduðundan bunun neticesi istihsâlini niyet eylediði
neticenin zýddý olacakdýr. Çünkü Avusturya ve Macaristan'da efkâr-ý umumiyenin mil-
letin namus-ý askerîsi aleyhinde vuku bulan tecavüzât üzerine kâmilen ayaða kalkmasý
me’mûl ve muntazardýr. Bâbýâli þimdiye kadar ne buraya ve ne Kont Ziçi'ye o yolda
hiçbir tebligât icra etmemiþ iken þimdi nasýl birden bire o derece aðýr isnâdâta kýyâm
ile iþi bu mertebe tevâtür etmiþ olduðunu düþünüyorum deyu bast-i mâkal eyledi.

**

SÝYASÎ HAYAT
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Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý

Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [18]78 tarihiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.

Yetmiþ yedi numaralý telgrafnâme-i umumî-i Sadâret-penâhîlerini Hariciye nâzýrýna
teblið eylediðimde müþârunileyh "Saraybosna'da vuku bulan mukâvemet Avusturya
askerinin þiddet göstermesini icab etmiþdir ki bundan ictinâb müþkil idi ve Banaluka'da
telgrafnâmenin beyân eylediði hâlâtýn vuku‘una dair malumatým yokdur. Avusturya
askeri iþini bitirmiþ gibi göründüðünden Bosna ve Hersek'i tecavüz etmez ve hususan
dahilen politikaca zuhur eden karýþýklýklar üzerine Yenipazar'a girmez zannederim.
Asker idhal etdiði eyaletlerin ahali-i Ýslâmiyesini celb etmek Avusturya Devleti'nin men-
faati iktizâsýndandýr. Bu hâlde Viyana'ya tebligât icrasý mümkün deðildir" dedi.**
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Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý

Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [18]78 tarihiyle 

Roma Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan tahrirâtýn tercümesidir.

Avusturya askerinin Bosna ve Hersek'de irtikâb eylediði mezâlime dair devletli Kara
Todori Paþa hazretlerine keþîde buyurulan telgrafnâmeyi naklen ve þehr-i hâlin beþi ta-
rihiyle müverrahan vârid olan þifreli telgrafnâme-i devletlerini Hariciye nâzýrýna teblið
eyledim. Müþârunileyh mezkûr telgrafnâmede münderic vukuâtdan dolayý beyân-ý
teessüfle beraber bunlarý Viyana'daki Ýtalya elçisine iþ‘âr edeceðini beyân eyledi ve hâlî
bir vakitde daha iyi mütâlaa etmek üzere telgrafnâmenin bir suretini istedi. Zann-ý
acizâneme göre Ýtalya kabinetosu þikâyet-i vâký‘amýz hakkýnda bugünki gün Viyana'da
tebligât-ý dostâne icra etmeðe muktedir bir hâlde deðildir. Avusturya Devleti'yle olan
münasebâtýn bu misillü tebligâtý teshîl edecek suretde bulunmadýðý nâzýr-ý müþâruni-
leyhin kuvvetli bir cevab vermesinden dahi istidlâl olunur. 

Müþârunileyhe telgrafnâme-i mezkûrun suretini i‘tâ eylediðim sýrada buna me’zûn
olmadýðým hâlde mücerred hatýrlarýna riâyeten verdiðimi söyledim. Ol bâbda ve her
hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

SÝYASÎ HAYAT
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Avusturya askeri tarafýndan mukaddemce Bosna ve Hersek'de vuku bulan
mezâlimin beyânýna dair olan telgrafnâme-i umumînin sefâret-i seniyyeler vasýtasýyla
düvel-i malume hariciye nezâretlerine teblið kýlýnmasý üzerine ne suretle cevablar ver-
ilmiþ olduðunu mübeyyin Londra Maslahatgüzârlýðý ile Paris ve Viyana ve Roma ve
Petersburg Sefâret-i Seniyyelerinden gelen yedi kýt‘a telgrafnâmenin tercümeleri
manzûr-ý âlî buyurulmak üzere leffen arz u takdim kýlýndý, efendim.

Fî 4 Za. sene [12]95 / [30 Ekim 1878]

(Ýmza)

Y. EE, 103/56
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Avusturya Sefâreti'nden verilip mevki‘-i müzâkereye konulacak olan mukavele 

müsveddesinin tercümesidir.

Devlet-i Aliyye ile Avusturya ve Macaristan Devleti, Berlin Muâhedesinin yirmi beþin-
ci bendinde meþrût olan ikame-i asker maddesinin teferruâtýný kendi beynlerinde karar-
laþdýrmak hakkýný muhafaza etmiþ olduklarýndan ve Bosna ve Hersek'e asker ikamesi
keyfiyeti bu memleketler üzerindeki hukuk-ý hükümrânî-i Padiþahî hakkýnda usulen bir
gûne hüküm verilmesine medâr-ý ittihâz olunamayacaðýndan devleteyn-i müþâruniley-
himâ mevâdd-ý âtiyeye bi'l-ittifak karar vermiþlerdir.

Birinci Madde: Bosna ve Hersek Eyaletlerinin emr-i idaresi Berlin Muâhedesi'nin yirmi
beþinci maddesi mûcebince Avusturya tarafýndan icra olunacakdýr. Maa-hâzâ Avusturya
Devleti þimdiki memurlardan hüsn-i ifa-yý memuriyetce lâzým olan ehliyet ve kâbiliyete
mâlik zâtlarýn ibkâ olunmasýna itiraz etmez memurlarýn tebdili halinde Avusturya Devleti
halklarýný ala-tarîki't-tercih an asl Bosna ve Herseklî olanlardan intihâb eyleyecekdir.

Ýkinci Madde: El-yevm Bosna ve Hersek'de mevcud olan her din ve âyinin hürriyeti
ve icra-yý alenîsi bu eyaletlerde mütemekkin veya ikamet eden bi'l-cümle eþhâs için
te’min olunacak ve Ýslâmlar ulema-yý dinleriyle olan münasebetlerinde tamamýyla
serbest olacakdýr. Avusturya kumandanlarý ahlâk ve âdâta ve serbestî-i âyine ve Ýslâm-

Bâb-ý Âlî 
Nezâret-i Celîle-i Hariciye

Tercüme Odasý

OSMANLI ÝLE AVUSTURYA DEVLETÝ ARASINDA BOSNA VE
YENÝPAZAR'A AÝT MÜZAKERE EDÝLECEK SÖZLEÞME MADDELERÝ

Avusturya Devleti ile Osmanlý Devleti arasýnda, Bosna ve Hersek'de
Padiþah'ýn hükümdarlýðýnýn devamý, askerî iþgalin geçici olmasý, Osmanlý

Devleti'nde bulunan Bosna ve Hersek ahalisinin Devlet-i Aliyye kanunlarýna
tabi bulunmasý, Yenipazar'a yerleþecek olan Avusturya askerinin adediyle

ikamet yerlerinin belirlenmesi vs hususlara dair müzakere edilecek
sözleþme maddelerini Padiþah'ýn uygun gördüðü

16
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larýn þahsen ve malen emniyetine bir gûne halel îrâs edilmemesine yine fevka'l-gaye
dikkat ve itina eyleyecekler ve Ýslâmlarýn þahsýna ve mal veya dinine taarruz eden kimse
þedîden te’dîb edilecekdir. Nâm-ý nâmî-i hazret-i Padiþahî kemâ fi's-sâbýk hutbelerde
yâd olunacak ve Sancak-ý Osmanî'nin minarelere çekilmesi âdet olduðu takdirde bu
âdete riâyet edilecekdir.

Üçüncü Madde: Bosna ve Hersek vâridâtý münhasýran onlarýn ihtiyac ve idarelerine
ve lüzum görünen ýslâhâtlarýna sarf olunacakdýr. 

Dördüncü Madde: Meskûkât-ý nakdiye-i Osmaniyye Bosna ve Hersek'de kemâkân
tedâvül edecekdir.

Beþinci Madde: Bâbýâli devlete aid olup istihkâmlarda veya kýþlalarda kalacak
mühimmât-ý harbiye ve eþya-yý saireyi istediði gibi isti‘mâl edecek ve bunlarýn defteri
devleteyn komiserleri ma‘rifetiyle tanzim olunacakdýr. 

Altýncý Madde: Yenipazar Sancaðý'na müte‘allik olan Berlin Muâhedesi'nin yirmi
beþinci maddesinden cihet-i politika ve askeriyece matlûb olan maksadý menfaat-i
müþterekeye mebnî istihsâl için tarafeyn-i müteahhidîn bu maksadýn fiile getirilmesi zým-
nýnda ittihâz olunacak suretlerin þimdiden tesviyesine karar vermiþlerdir. Binâenaleyh
Avusturya Devleti Yenipazar Sancaðý'na müte‘allik olan Berlin Muâhedesi ahkâmýnýn
mevki‘-i icraya vaz‘ý zamaný geldiðini gördüðünde sancak-ý mezkûre Avusturya askerinin
ne vakitde duhûl edeceðini evvelce Bâbýâli'ye haber vermekliði taahhüd eder. Devleteyn
beyhûde izâ‘a-i vakitden ihtirâzen Avusturya askerinin levâzýmâtýna ve oturacak ve
kýþlayacak mahallerine dair olan mesâili ve teferruât-ý saireyi beynlerinde doðrudan
doðruya kararlaþdýrmak üzere inde'l-icab kendi kumandanlarýna ve memurlarýna bilâ-
te’hir lâzým gelen me’zûniyeti i‘tâ eylemekliði taahhüd ederler.

Yedinci Madde: Avusturya askerinin Yenipazar'a sevk ve ikamesi Osmanlý memurîn-i
mülkiye ve adliye ve maliyesinin memuriyetlerine asla mâni olmayýp mûmâileyhim yine
evvelki gibi münhasýran ve bizzat Bâbýâli'nin evâmiri tahtýnda iþlerine devam edecek-
lerdir.

Sekizinci Madde: Bâbýâli, Yenipazar Sancaðý'nda Avusturya askerinin ikamet eylediði
noktalara kendi asâkir-i müstahfazasýný dahi ikame etmek ister ise Avusturya buna asla
mâni olamayacak ve binâenaleyh bâlâda beyân olunan noktalarda adedce ve serbestî-i
harekâtca ve sancak isti‘mâlince müsâvât-ý kâmile tahtýnda olarak asker bulundurabile-
cekdir.

Dokuzuncu Madde: Þurasý mukarrerdir ki Yenipazar Sancaðý'nda Avusturya Devleti
tarafýndan ahvâlin ihtiyacâtýna göre mikdar-ý kafi asker ikame olunmak salâhiyeti iþbu
tedâbîr vasýtasýyla kasr ve tahdid edilmemek lâzým gelecekdir.

Yenipazar Sancaðý'nda bulunan muhtelit iki fýrka-i askeriyeden biri aleyhine vuku
bulacak her gûne taarruz Berlin Muâhedesi'nden vücuda gelen hâl-i politika aleyhine
tasaddî olunmuþ bir taarruz gibi add ve itibar edileceðinden Osmanlý ve Avusturya
kuvve-i askeriyeleri tarafýndan müttefikan ve müþtereken def‘ olunacakdýr.

**

Bosna ve Hersek Eyaletlerinin iþgali þerâitiyle Yenipazar Sancaðý'nda asker ikamesi
hususuna dair olup tercümesi leffen arz u takdim olunan mukavelenâme müsveddesi
üzerine müzâkerât-ý resmiyeye mübâderet olunmasý Avusturya Sefâreti tarafýndan teklif
edilmiþdir. Müsvedde-i mezkûrenin ekser mevâddý mukaddemâ Viyana'da Berlin
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Konferansý'ný müteâkib müzâkeresine teþebbüs olunup neticesiz kalan hususâtdan
ibaret olduðu anlaþýlmýþ olmakla esasen þimdi böyle bir mukavele akdi zýmnýnda
müzâkerâta giriþilip giriþilmemesi ve müzâkerâta giriþilmeðe karar verildiði takdirde
bunun ne esas üzerine mübtenî olmasý yani devletçe böyle bir mukavelenin kabulü için
hangi mevâdýn þart-ý lâ-büd makamýnda ittihâz olunmasý hususlarý þâyân-ý mütâlaa
olduðundan teferruâtýna sonra bakýlmak üzere evvel emirde þu meselelerin tedkik ve
tahkikine mübâderet olunmuþdur. Eyaletyn-i mezkureteynin iþgali þerâitinin tayiniyle
Yenipazar Sancaðý'na Avusturya askerinin idhaline dair bir mukavele müzâkerâtýna
tekrar giriþilmeðe Bâbýâli'nin hâzýr ve müheyyâ olduðu geçende suret-i resmiyede
Avusturya Sefâreti'ne teblið olunmuþ ve zaten dahi bunun lüzumu derkâr bulunmuþ
olmasýna nazaran þimdi müzâkerâtdan ictinâb olunmak nâ-kâbil olup ve müzakerata
mübâþeretden maksad yalnýz verilmiþ olan va‘din sureta incâzý olmayýp etraflý bir
mukavelenin in‘ikâdýna çalýþýlmasý devletçe fâidesiz olmayacaðý ve mukavele akd olun-
madýðý hâlde Avusturyalýlarca infiâli mucib olacaðý bedîhîdir. Mukavelenin adem-i
in‘ikâdýndan dolayý hâsýl olacak infiâl ve bürûdeti Sýrbiye ve Karadað Emaretlerince
Avusturya tarafýndan va‘d olunan az ve çok muâvenetden mahrum kalýnacaðý þöyle
dursun umûr-ý þarkýyyede Avusturya Devleti'nin ittifakýný kazanmaða sa‘y etmekde olan
Ýngiltere Devleti'yle Avusturya kabinetosu beyninde þu aralýk dostane ve ittihâdkârâne
teâtî-i efkâr olunmakda ve binâenaleyh Ýngiltere Devleti iþbu mukavele akdi maddesini
kemâl-i germî ile tavsiye ve tervîc etmekde olduðu hâlde Avusturyalýlar tebrîd olunur ise
Ýngiltere Devleti'nin dahi ahvâl-i þarkýyyece nüfuzu münkesir ve Devlet-i Aliyye muha-
liflerinin nüfuzu Avusturya üzerine kesb-i takviyet edeceði cihetle bundan yine Devlet-i
Aliyye mutazarrýr olacaðý ve Avusturyalý Bosna ve Hersek kýt‘alarýnda yerleþmiþ ve Berlin
Muâhedesi'nce Yenipazar Sancaðý'nda dahi hakk-ý muhafazayý kazanmýþ olduðuna
mebnî devlet-i müþârunileyhâ ile mukavele yapýlmaz ise Yenipazar'ý dahi Hersek ve
Bosna gibi günün birinde belki yakýn bir zamanda doðrudan doðruya istila edeceði ve
Yenipazar'ý ele aldýkdan sonra Saltanat-ý Seniyyece dahi muzýrr harekâtda bulunacaðý
muhtemeldir. Bir de devlet-i müþârunileyhâ buralara Avrupa'nýn muvâfakat ve vekâleti
ile girmiþ idüðü iddiasýnda bulunduðundan þu kýt‘alardaki harekât ve ef‘âlinde Devlet-i
Aliyye'ye müracaatdan istiðna gösterdiði ve bir gûne kayd ve þart altýna konulmadýðý
hâlde Devlet-i Aliyye'ce yalnýz Kont Andraþi'nin Berlin'de vermiþ olduðu varaka-i malume
kalýr ki bu varaka bir ikinci mukavelenâme ile te’yid ve takviye olduðu suretde elbet
daha fâideli olur mukavelenâmenin mehâzir ve mazarrâtýndan ve yapýlmasýndaki fevâid
ve muhassenâtdan sarf-ý nazar olunup da yalnýz verilen va‘din suretâ incâzý cihetini ihti-
yar etmekden ise fâideli bir mukavelenâme yapýlmasýna cidden çalýþýlmasý ve lede'l-
müzâkere bir netice hâsýl olmaz ise mes’uliyetin Avrupa'ya karþý Avusturya Devleti'ne
býrakýlmasý zaten ve maslahaten münasib ve nâfi‘ bir tedbir görünüyor. Ýcabât vakt ü
hâle göre akdi lüzumu arz olunan mukavelenâmeye üssü'l-esas olacak mevâda gelince
evvel ve ahîr devleteyn beyninde kararlaþdýrýlmýþ olan þerâitden ve Bosna ve
Hersek'deki Ýslâmýn serbestî-i din ve mezheb ve Avusturya tarafýndan ahz ve tevkif olu-
nan esliha ve cebhânenin iadesi gibi mukarrer olan hususâtdan mâadâ ber-vech-i âtî
arz olunacak olan dört esasa mübtenî olmasý lüzumu zan ve tahmin olunur. 

Bunlarýn birincisi Bosna ve Hersek kýt‘alarýndaki hukuk-ý hükümdari-i Padiþahînin
vikâyesi ve ikincisi iþgal-i askerînin muvakkat olmasý ve üçüncüsü Memâlik-i
Mahrûse'de bulunan Bosna ve Hersek ahalisinin kavânîn-i Devlet-i Aliyye'ye tâbi bulun-
masý ve dördüncüsü Yenipazar'a dahil olacak Avusturya askerinin adediyle mahall-i
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ikametlerinin tayini hususâtýdýr. Mevâdd-ý erba‘a-i mezkûreden Bosna ve Hersek aha-
lisinin Memâlik-i Þahane'de nizâmât-ý Devlet-i Aliyye'ye tâbi olmalarý fýkrasýnýn þimdilik
bahis götürür ciheti olmadýðý misillü Yenipazar'da bulundurulacak Avusturya askerinin
adedce mahdûd olmasýyla beraber mahall-i ikametlerinin tayini ve geçende müzâkere-
si sebkat eylediði vechile Berane ve Mitroviçe'de bulunan nukât-ý hâkimenin ve
Balkanlar'ýn asâkir-i þahane elinde kalmasý Avusturya asâkirinin Yenipazar'a
girmelerindeki mehâziri taklîl edeceði gibi ahvâl-i askeriyenin kararlaþdýrýlmasý madde-
si muahharan daire-i askeriyeden verilecek malumata göre müzâkere olunacaðý tabiî
olduðundan þimdiki hâlde iþbu birinci ve ikinci mesele üzerine hasr-ý kelâm olunur.
Eyaleteyn-i mezkûreteynde hukuk-ý Padiþahînin vikâyesinin ve Avusturya iþgal-i
askerîsinin muvakkat olduðunun bir mukavelenâme ile Avusturya Devleti'ne tasdik
etdirilmesi hususuna sarf-ý sa‘y olunmasý ve câib-i umûrdan olduðu gibi bunun fevâid-i
maddiyesi dahi muhtac-ý arz u beyân deðildir. Avusturya Devleti Bosna ve Hersek'e her
nasýlsa girmiþ ve yerleþmiþ olduðundan hâl-i hâzýrýn taðyîr ve tahvîli ya kuvve-i cebri-
yeye veyahud muamele-i politikaya mütevakkýf olup ve þýkk-ý evvelin icrasý lütf u inâyet-i
Hakla zamana merhûn olmasýyla þimdilik eslem ve eslah-ý tarîk her hâlde politika ciheti
bulunup çünkü Avusturyalý Bosna'yý nasýl Avrupa'nýn muvâfakatiyle iþgal etdiyse yine
böyle bir müdahale ile terk etmek ihtimali vârid olduðu gibi Avrupa'nýn müdahale ve
talebi olmaksýzýn dahi bir aralýk kendiliðinden askerini geri almasý melhûzdur. Zira
malum-ý âlî buyurulduðu üzere devlet-i müþârunileyhâ millet-i vâhideye hâkim olmayýp
ecnas-ý muhtelifeden mürekkeb olduðundan devlet-i müþârunileyhânýn Bosna'ya
duhûlü Slav efkârýnca ne kadar tasvîb ve arzu olunmuþ ise Macarlarca ve hem-efkâr-
larýnca bilakis takbîh olunmakla beraber Slav kuvvetinin izdiyâdýndan adeta tevahhüþ
ve telaþ bile olunmuþ olduðuna mebnî mürûr-ý eyyâm ve ezmân ile Avusturya'da
Saltanat-ý Seniyyelerine bâki olan efkâr tevessü‘ etdiði hâlde devlet-i müþârunileyhânýn
hâh nâ-hâh Bosna'yý terke mecbur olmasý agleb-i me’mûldür. 

Binâen alâ-zâlik devlet-i müþârunileyhâ ile bâlâda arz olunduðu vechile dört esas
üzerine bir mukavelenâme akdi takdirinde iþgal-i askerînin muvakkat olduðu tasdik
etdirilmiþ ve Kont Andraþi'nin verdiði sened-i malumun ahkâmý te’yid ve te’kîd olunmuþ
olacaðý cihetle iþbu tedbir maddî ve manevî fevâidi müeddî olacaðý derkârdýr.
Mukavelenâme akdi Devlet-i Aliyye'ye göre fâideli olduðu hâlde Avusturya Devleti kendi
mazarrâtýna olarak akd-i mukavele teklif ve talebine neden mecbur olduðu sualine
gelince, Berlin Ahidnâmesi'nde devleteyn beyninde bir ittifak hâsýl olmasý fýkra-i mah-
susasý münderic olup bunun þimdiye kadar yapýlamamasýndan dolayý devlet-i
müþârunileyhâ Avrupa'ya karþý endiþeli bir hâlde bulunduðundan teklif-i mezkûru ya
ahkâm-ý ahdiyeyi icraya olan teþebbüsatýný göstermekden veyahud yapýlacak mukave-
lenâmede kendisince daha fâideli bir þey derc etmekden münba‘is olabilir ise de
Saltanat-ý Seniyyece esas mukavele mevâdd-ý erba‘aya hasrolunduðu takdirde bunun
haricine çýkýlamayacaðý ve þâyed müzâkerede Avusturyalýlar tekâlîf-i þâkkada
bulunurlar ise terk-i müzakerât ile iþe nihayet verilebileceði müstaðnî-i beyândýr. Tafsilât
ve mülahazât-ý ma‘rûzaya göre Avusturyalýlarla bâlâda irâd edilen esaslar üzerine
müzakerâta giriþilmesi karîn-i tasvîb-i âlî olur ise icra-yý iktizâsýna ve netice-i müzak-
erâtýn yine arz ve istîzânýna ibtidâr olunmasý bi'l-ittihâd tezekkür kýlýndý ise de katibe-i
umûr ve ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

Fî 19 S. sene [12]96 / [12 Þubat 1879]

(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)
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Atûfetli efendim hazretleri 

Malum-ý âlî buyurulduðu üzere Bosna ve Hersek Eyaletlerinin iþgali þerâitiyle
Yenipazar Sancaðý'nda asker ikamesi hususuna dair tekrar tarafeyn hakkýnda hayýrlý
olacak müzâkerâta giriþilebileceði geçende Avusturya Sefâreti'ne beyân edildiðinden
bu bâbda lâzým gelen mukavelenâmenin tanzimi için müzâkerât-ý resmiyeye
mübâderet edilmesi muahharan sefâret-i mezkûre tarafýndan teklif ve beyân kýlýnmasý
üzerine Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ'da cereyân eden mütâlaât ve müzâkerâtýn neticesi
olarak zikrolunan kýt‘alarda hukuk-ý mukaddese-i hazret-i Padiþahî'nin vikâyesi ve
Avusturya iþgal-i askerîsinin muvakkat suretde olduðunun beyâný ve Memâlik-i
Mahrûse'de bulunan Bosna ve Hersek ahalisinin kavanîn-i Devlet-i Aliyye'ye tâbi
olmalarý ve Yenipazar'a dahil olacak Avusturya askerinin adediyle mahall-i ikametlerinin
tayini esaslarý üzerine mukavele akdine teþebbüs edilmesi ve bu sýrada iþgal-i
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askerînin muvakkat olduðu tasdik ve Kont Andraþi'nin verdiði sened-i malumun ahkâmý
dahi te’kîd ve te’yid edilmesine çalýþýlacaðý cihetle þu esaslara ibtinâ’en mukaveleye
giriþilmesi ve netice-i müzâkerâtýn yine arz ve istîzânýna ibtidâr olunmasý hususlarýnda
ittihâd-ý efkâr ve ârâ hâsýl olmuþ ve buna dair tanzim olunan mazbata leffen arz u
takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i
Þehinþâhî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý celîlinin infazýna ibtidâr olu-
nacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 20 S. sene [12]96 / [13 Þubat 1879]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle maz-
bata-i ma‘rûza manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve tezekkür ve
istîzân olunduðu vechile zikrolunan esaslara ibtinâ’en devlet-i müþârunileyhâ
ile mukaveleye giriþilmesi ve netice-i müzâkerâtýn yine arz ve istîzân olun-
masý müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý
mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak mazbata-i mezkûre melfûfuyla
beraber savb-ý sâmî-i âsafânelerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 S. sene [12]96 / [14 Þubat 1879]
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Tezkire-i Sadâret Suretidir
Avusturya Devleti'yle akdi mutasavver olan mukavelenin netâyic-i melhûzasý hakkýn-

da þeref-sâdýr olan bazý mesele-i âliye üzerine bu gece Mâbeyn-i Hümâyûn cânib-i
âlîsinde mün‘akid meclis-i mahsusda cereyân eden müzakerâtý mutazammýn kaleme
alýnan mazbata leffen arz u takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fer-
mân-ý meâli-unvan-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise hükm-i
celîline tevfîk-i hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i Sadâret.

Fî 26 R. sene [12]96 / [19 Nisan 1879]

**

AVUSTURYA ASKERÝNÝN YENÝPAZAR'I KOLAYLIKLA ÝÞGAL
ETMEMESÝ ÝÇÝN DÜÞÜNÜLEN TEDBÝRLER

Avusturya'nýn Yenipazar'da asker bulundurmasýnýn büyük sakýncalarý
olduðundan Yenipazar ve Arnavutluk ahalisine el altýndan yardým edilerek

Avusturya askerinin Yenipazar'a kolaylýkla girmesinin engellenmesi 17

SÝYASÎ HAYAT
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Mesmû‘ât ve tahkikâta nazaran ahali-i mütevattýnanýn silahla mukabele edecekleri
agleb-i me’mûldür.

Birinci sual: Avusturya askerinin mukavele akdi halinde Yenipazar'a duhûlünde
ahali-i mütevattýnanýn silaha mukavele edip etmeyecekleri

-Avusturya'nýn bu mukaveleyi akd talebinde ýsrar ediþi ahali tarafýndan mukabele
zuhurunda Devlet-i Aliyye'nin kuvvet ve askerini kendi ahalisi aleyhinde isti‘mâl etmek
maksadýndan ve bir takým vesileler bularak Bosna'da tutduðu mesleðe sülûk ile daha
ilerisini ve musattah-ý nazarý olan Selanik'e kadar istilayý tevsî‘ eylemek garazýndan
münba‘is olacaðý derkârdýr.

Ýkinci Sual: Avusturya askerinin buralara duhûlüyle ahali-i mütevattýnanýn muka-
belesinde Avusturyalý tarafýndan iltizâm olunacak muamele-i te’dîbiyeye iþtirak için
Devlet-i Aliyye askerinin dahi ahali aleyhinde silah isti‘mâline me’zûniyet i‘tâsý zýmnýnda
Bâbýâli'den arz-ý keyfiyet olunup olunmayacaðý.

-Bosna'yý istiladan ve Yenipazar'ý iþgalden maksadý Selanik'e kadar sarkmak mak-
sadýna müstenid olduðu hissiyâtdan ve karâin-i hâliyeden istidlâl olunageldiði cihetle
bu niyetden feragat eyleyeceðine dair bizce emniyet yokdur.

Üçüncü Sual: Bu iþgal ve istiladan mahsus olduðu üzere Avusturyalý'nýn Selanik'e
kadar istop etmeyeceði.

-Bir tarafdan Rusya'nýn kuvveti Ýstanbul civarýna kadar yerleri tutup durduðu gibi
Avusturya'nýn dahi Selanik'e kadar Arnavudluk'u ve saireyi istilasý halinde Ýstanbul ile
civarýndan ibaret kalacak bir küçük yerde icra-yý hükûmet etmek ve barýnmak kâbil ola-
mayacaðý tâbiidir.

Dördüncü Sual: bu hallerin hüda-negerde zuhurunda pây-ý taht-ý Saltanat-ý
Seniyye'de icra-yý hükûmet etmeklik imkâný olup olmayacaðý 

Fî 26 R. [12]96 / [19 Nisan 1879]

Þu hallere ve tâbiiyet-i Saltanat-ý Seniyye'de bulunan ahalinin Avusturyalý'ya celb-i
itaat ve inkýyâdý için silahla mukâvemete sevk olunacak Asâkir-i Osmaniyye'nin dahi
Devlet-i Aliyye'nin emrini icra etmeyecekleri ve ahalinin Bosna'da gördükleri mezâlim ve
ta‘addiyâtdan nâþi Bosnalýlardan ahz-ý ibretle ne Avusturyalý'ya ve ne de Devlet-i
Aliyye'nin emrine tâbi olmayýp muhafaza-ý ýrz ve namus için mahvoluncaya kadar
mukâvemete çalýþacaklarý bedîhiyâtdan olmasýna nazaran buralarýnýn ve ona teferru‘
edecek mehâzirin þimdiden umum devletlere bildirileceði i‘tizâr olunmasý cihetini
iltizâm etmek ve mukavelenin adem-i akdi halinde Avusturyalýnýn yine istilaya ýsrarýnda
hiç olmaz ise kendi ahalimizi kendi elimizle ezmemek tarîkini ihtiyar ile iþi adalet-i ilâhi-
yeye býrakmak evlâ ve ercahdýr. Eðer Batum cihetinde ahîren iltizâm olunan meslek
Avusturyalýlar ile sair devletler tarafýndan misal addolunmak istenilir ise böyle bir su-i
misalin her þeyde makîs-i aleyh olmamak lâzým geleceði âþikârdýr ve bununla beraber
Avusturyalý'nýn Bosna'ya girmesi ve Yenipazar'ý iþgal eylemesi kongrede suret-i
kat‘iyede mukarrer olmayýp Devlet-i Aliyye ile uyuþmaða bina olunmasýna mebnî bu
mukavelenin akdine muvafakat gösterilmeyip isterse Bosna'ya girdiði gibi Yenipazar'a
dahi kolaylýkla girememesi için ahaliyi ve Arnavudluk'u el altýndan mukâvemete tahrik
ve iðra ve hafiyyen muavenât icra eylemek bizce ehvendir. 

Fî 26 R. [12]96 / [19 Nisan 1879]
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Meclis-i Vükelâ Müzakerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i Meâli

Bosna ve Hersek'de vâki kýlâ‘ ve anbar ve debboylarda bulunan Avusturya Devleti
memurlarýna teslim kýlýnan esliha ve mühimmât ve erzak ve eþya-yý saireden bir takým
esliha ve mühimmâtýn devlet-i müþârunileyhânýn memurîn-i askeriyesi tarafýndan
Raçe'ye nakl olunduðu gibi kusûrunun dahi zâyi edilmiþ olduðundan esliha ve mühim-
mât-ý mezkûreden telef edilenlerin lâzým gelenlere tazmîn etdirilmesi ve mevcud bulu-
nanlarýn telefden vikâyesi esbâbýnýn istihsâli hakkýnda Hariciye Nezâreti'yle sebk eden
muhaberâtdan bahisle ol bâbda bazý ifadeyi hâvî taraf-ý Seraskerî'ye meb‘ûs fî 14 Ca.
sene [1]303 tarihli ve 556 rakamlý tezkire melfûfâtýyla beraber okundu.

Kararý

Tezkire-i mezkûrenin hulâsa-i meâlinden müstebân olduðu vechile Bosna ve
Hersek kýt‘alarýnýn Avusturya askeri tarafýndan hîn-i iþgalinde kýlâ ve debboy ve anbar-
lar ile hastahânelerde mevcud esliha ve mühimmât ve edevât-ý harbiye ve zehâir ve
melbusât ve ecza ve alât-ý týbbiye Yenipazar mukavelenâmesinin beþinci maddesi hük-
münce kâmilen cânib-i Saltanat-ý Seniyye'ye aid olduðu cihetle bu iþ için mukaddemâ
tayin olunan memurîn-i Saltanat-ý Seniyye ma‘rifetiyle mezkûr kýt‘alarda vâki emâkin-i
askeriyedeki eþyadan Dersaâdet'e aldýrýlmasý ve mahallinde fürûhtu ve deðersizlik-
lerinden dolayý yerinde mahvý lâzým gelenlerin cins ve mikdarlarý tefrîk ve defterleri tan-
zim ile tarafeyn memurlarý cânibinden imza ve tasdik olundukdan sonra bu tarafa celbi
iktizâ edenlerden bir takýmý Dersaâdet'e celb edilip bunun kusuru ile fürûhtu lâzým
gelen eþya devlet-i müþârunileyhâca gösterilen bir takým tas‘iyâb ve müþkilâta mebnî

BOSNA - HERSEK'ÝN ÝÞGALÝNDEN SONRA AVUSTURYA'YA 
TESLÝM EDÝLEN VE ZAYÝ OLAN EÞYALARIN TAZMÝNÝ ÝÇÝN 

YAPILAN MÜZAKERELER
Bosna ve Hersek'in Avusturya tarafýndan iþgalinden sonra imzalanan

Yenipazar Mukavelenamesi hükmüne göre; Osmanlý Devleti'ne ait olup kale,
anbar, depo, hastahane ile sair yerlerde bulunan silah, mühimmat, zahire,
evrak vs. eþyadan Avusturya memurlarýna teslim olunduktan sonra zayi ve

tahrip olunanlarýn bedellerinin tazmini için Avusturya ile yapýlan müzakereler

SÝYASÎ HAYAT
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hâliyle mahallerinde býrakýlmýþ ve bir tarafdan kusur-ý eþyanýn celbi ve satýlacaklarýn
Devlet-i Aliyye memurlarý ma‘rifetiyle bi'l-müzâyede fürûhtu ve esliha-i nefiseden on
binden ziyade Schneider tüfengi dahi her ne esbâba mebnî ise Raçe Ýskelesi'nden
suya ilkâ ile tahzib etdirilmiþ olduðundan bunlarýn dahi esmânýnýn sebeb olanlara
tazmîn etdirilmesi esbâbýnýn istihsâline teþebbüs edildiði hâlde Avusturya Devletince
bir takým tas‘îbât gösterilmesine mebnî bu bâbdaki teþebbüsâtdan bir netice hâsýl ola-
madýðýna devlet-i müþârunileyhânýn zikrolunan eþyayý kendi memurlarý ma‘rifetiyle sat-
dýrdýðýna ve fakat Avusturya Hariciye Nezâreti'nden ahîren verilen takrirlerde eþya-yý
mezkûrenin esmân-ý hâsýlasýndan masârýf-ý nakliye bi't-tenzîl bâki otuz üç bin florin ile
niþânlarýn ve Bosna ve Hersek jandarma efrâdý yedinde bulunan bin altý yüz Osmanlý
Schneider tüfenginden bin on iki adedinin sâlifü'z-zikr tahzîb edilen tüfenge mukabil
tazmînât olarak i‘tâsýný taahhüdle esliha meselesinin devlet-i müþârunileyhâca
kat‘iyyen tesviye edilmiþ addolunduðu beyân kýlýnmasýna ve eþya-yý mezkûre fiyat-ý
miriyyesinden pek çok noksanýna satýldýðý cihetle bu yüzden hâsýl olan ziyanýn mikdarý
yüz otuz beþ bin küsür liradan ibaret olup her ne kadar eþya-yý merkûmenin kýsm-ý
a‘zamý müsta‘mel olmasýndan dolayý mübâya‘a fiyatýyla satýlamayacaðý derkâr ise de
bu mikdar noksanýna satýlmasý dahi gayr-ý me’mûl bulunmasýna nazaran icra-yý muk-
teziyâtý istifsâr olunmasýna ve vâký‘an Avusturyalýnýn teklifi vechile tesviye-i maslahata
muvâfakatda zarar-ý küllî derkâr olmakla beraber zikrolunan eþyanýn kýsm-ý a‘zamý dahi
müsta‘mel bulunmasýna binâen ber-vech-i muharrer aynen verilecek tüfenglerden
mâadâ kusurunun hiç olmaz ise nýsf fiyatýnýn istîfâsý zýmnýnda Avusturya Sefâreti'yle
müzâkere-i maslahat edilerek hâsýl olacak neticenin bildirilmesi hususunun Hariciye
Nezâreti'ne havalesi tensîb olundu.

Fî 15 Ca. sene [1]304 - 28 Kânûn-ý Sânî [1]302 / [9 Þubat 1887]

MV, 17/10
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Saraybosna’dan bir görünüm...
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Hariciye Nezâret-i Celilesi'ne

Bosna hududunda vâki Rastiçe karyeli Halil ve Rüstem Beyler geçende hudud
boyundaki ... karyelerine avdet ederlerken Avusturya jandarmalarý tarafýndan derdest
ve darb olundukdan baþka Halil Bey'in tüfenk kurþunuyla fena hâlde cerh ve biraderinin
dahi mahfûzan Çayniçe'ye i‘zâm ve geçende dahi mezkûr jandarmalar tarafýndan Salih
Aða nâmýnda biri bu suretle katl ve idam edilmesinden dolayý ezhân-ý ahâlide te’sir-i
azîm hâsýl olarak bilâhare bir fenalýk zuhuru melhûz idüðü ve Bosna ile  Taþlýca Sancaðý
arasýnda muvakkaten olsun hudud tayin ve tahdid edilmedikçe bu fenalýklarýn önü alý-
namayacaðý livâ-i mezkûr mutasarrýflýðýndan bildirildiðinden bahisle mezkûr jandar-
malarýn men‘-i tecavüzât ve taaddiyâtýyla bebarber hududun tayin ve taktî‘i lüzumuna
dair evvelce Taþlýca'ya gelmiþ olan Avusturya feriki hükûmete azîmetle vukuât-ý
mezkûrenin Hükûmet-i Seniyye'nin arzusu vechile tesviye kýlýnacaðý gibi mûmâileyh
Halil Bey'e rýza gösterdiði hâlde Avusturya hükûmeti tarafýndan akçe dahi verileceðini
ve esbâb-ý muharrereden dolayý hudud boyunda ik‘ad olunan yeni jandarmalarýn
oralarca asayiþ ber-dâim olmasýna mebnî Taþlýca hududunun kaldýrýlamayacaðýný
beyân eylediði ifadesini ve saireyi hâvî ahîren Kosova Vilâyet-i behiyyesine tevârüd
eden iki kýt‘a tahrirât leffen sû-yý âlî-i nezâret-penâhîlerine irsâl kýlýndýðý gibi mukad-
demâ dahi bu bâbda vilâyet-i müþârunileyhâdan alýnan tahrirât 7 Haziran sene [1]304
tarihinde bâ tezkire nezâret-i celîlerine isbâl kýlýndýðý kayden anlaþýlmýþ olmakla suret-i
iþ‘ârâta nazaran iktizâ-yý hâlin ifa ve imbâsýna himem-i aliyye-i dâverîleri vikâye buyu-
rulmak bâbýnda.

Fî 20 Ca. sene [1]305 - Fî 16 Aðustos sene [1]304 / [3 Þubat 1888]

AVUSTURYA ASKERLERÝNÝN BOSNA-TAÞLICA SINIRINDA 
YAPTIKLARI KANUNSUZLUKLAR

Bosna sýnýrýndaki Avusturya askerlerinin hudut boyunda köylerine giden 
yolcularý durdururak darb, yaralama ve öldürme gibi eylemlerde 

bulunduklarý, hem bu konuyu görüþmek hem de hududun kesin olarak 
tayini maksadýyla bir Avusturya yetkilisinin Taþlýca'ya geldiði

DH. MKT, 1536/75

SÝYASÎ HAYAT
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Dün gece Ýran Sefârethanesi'nde verilen suarede tesadüf olunan Rusya sefiri ile
konuþulduðu sýrada sefir-i mûmâileyh "rivâyât-ý vakýanýn asýlsýz olduðunu ve verdiðim
teminatýn doðruluðunu vuku-ý hâl tamamýyla isbat etti. Geçen gün sizinle görüþdükden
sonra mükâlememizin tafsîlâtýný hükümetime yazmýþ idim. Aldýðým cevabda size der-
miyân eylediðim mülâhazât tamamýyla tasdik ediliyor. Bunlar hep Avusturya ve Milan
tasnî‘âtýdýr. Havâdis-i kâzibe-i ma‘lûmeyi yazanlar hep Avusturya gazeteleridir.
Maksadlarý da âþikârdýr" deyip mütalaât-ý sâbýkasýný tekrar eyledi. Abd-i memlûkleri
dahi gerek Yenipazar taraflarýnca ve gerek hudud boyundaki mevâki‘-i sairece
muhafaza-i emn ü asayiþe fevkalâde itina olunarak ahvâl-i mahalliyeye dair ale'd-
devam atebe-i ulyâ-yý þahanelerine arz-ý malumât edilmekde bulunduðunu ve ahîren
bazý havas telgraflarýnda güya Yenipazar'da bir þûriþ çýkararak oradaki Sýrplýlara bed
muamele ediliyormuþ gibi külliyen asýlsýz þâyi‘alar neþr edilmiþse de hakikat-ý hâl böyle
olmayýp Yenipazar'ýn güya Sýrbistan'a iltihâkýna dair evvelce iþâ‘a edilen havâdis-i kâ-
zibe üzerine ahali-i sâdýka-i mahalliye tarafýndan atebe-i ulyâ-yý hümâyûnlarýna müra-
caatla arz-ý endiþe olunduðundan öyle bir þeyin asla mutasavver olmadýðý ve külliyen
asýlsýz idüðü ahali-i mezkûreye te’min olunduðunu ve daha ziyade husûl-i itmi‘nânlarý
için orada mevcud olan asâkir-i þahanelerinin bir mikdar tezyîd edilip bir de kumandan-ý
mahsus tayin buyurulduðunu suret-i münasebede sefir-i mûmâileyhe ifade eyledim.
Avusturya sefiri suarede bulunmadýðý cihetle bittab‘ onunla görüþülemediði ma‘rûzdur. 

Fî 2 Zi'l-kâde sene [1]306 /[30 Haziran 1889]

YENÝPAZAR'IN SIRBÝSTAN'A KATILMASI 
FÝKRÝNÝN DÜÞÜNÜLEMEYECEÐÝ

Ýran Sefârethanesi'nde verilen resepsiyonda Rusya sefiri ile yapýlan 
konuþmada Hüseyin Kazým Bey'in sefire, bazý kaynaklardan Yenipazar'da bir

kargaþa ortamý varmýþ ve Sýrplara kötü muamele ediliyormuþ tarzýnda
yayýlan haberlerin gerçek olmadýðý, halký endiþeye sevk eden Yenipazar'ýn

Sýrbistan'a katýlmasý fikrinin kesinlikle düþünülemeyeceði, bu endiþe
ortamýný bertaraf etmek için bölgedeki asker sayýsýnýn artýrýldýðýný ve özel bir

kumandan tayin edildiðini bildirilmesi

Y. PRK. BÞK, 16/23

Abd-i Memlükleri
Hüseyin Kazým

SÝYASÎ HAYAT
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Hariciye Nezâreti'ne fî 7 Teþrîn-i Evvel sene [18]92 tarihiyle Viyana Sefâret-i Seniyyesi
maslahat-güzârýndan vârid olan 478 numaralý tahrirat tercümesidir.

Avusturya Hariciye Nezâreti'nin vasýta-i neþr-i efkârý bulunan "Fremdenblatt" gazete-
si bugünkü nüshasýna bir bend derciyle Selanik'e doðru bir hareket vukuunda nokta-i
istinâd olmak üzere Avusturya hükûmeti tarafýndan "Lim" arazisinde bazý istihkâmât
inþa eyleyeceðine dair "Novye Vremya" gazetesinin Sýrp gazetelerinden naklen neþr
ettiði bir haberi tekzib eylemiþ ve haber-i mezkûrun sýrf tasnî‘atdan ibaret olduðunu bi'l-
beyân bu vesile ile Sýrp mehâfil-i resmiyesine karþý bazý ihtârâtda bulunmuþdur.
Malumat olmak üzere bend-i mezkûr Fransýzca'ya tercümesiyle birlikde leffen takdim
kýlýndý. 

Melfûf bendin tercümesidir.

"Novye Vremya" gazetesinin Sýrp evrak-ý havâdisinden naklen neþr ettiði bir mektu-
ba nazaran bu sene fýrka-i iþgaliyesi Selanik'e doðru bir hareket vukuunda nokta-i

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hâriciye

Tercüme Odasý

SIRP BASININDAKÝ YENÝPAZAR ÝLE ÝLGÝLÝ DÜZMECE HABERLERE
AVUSTURYA'NIN GÖSTERDÝÐÝ TEPKÝ

Avusturya hükümetinin Selanik'e doðru düzenlenebilecek herhangi bir
askerî harekatta ileri karakol noktasý olarak Yenipazar Sancaðý'ndaki Lim

arazisinde bazý istihkamlar inþa edeceðine dair Sýrp gazetelerinde 
yayýnlanan haberin Avusturya Hariciye Nezâreti'nin propaganda aracý olan
Fremdenblatt gazetesinde yayýnlanan bir haberde yalanlandýðý, bu haberin

tamamen düzmece olduðu ve Sýrp resmî makamlarýnýn uyarýldýðý

SÝYASÎ HAYAT
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istinâd olmak üzere "Lim" arazisinde bazý istihkâmât inþa edilmekde olup bu ise
Dersaâdetçe endiþeyi mûcib olmuþ ve Saltanat-ý Seniyye'nin Viyana Sefiri Avusturya
hükümetinden bu bâbda bazý izahat talebine memur buyurulmuþdur. Avusturya'nýn
Bosna ve Hersek'deki hâl ve mevkiine dair Sýrp gazetelerinde münderic ekâzibden
ma‘dûd olan mektub-ý mezkûr mündericâtý sýrf tasnî‘âtdan ibaretdir. Belgrad'da çýkan
"Oçek" gazetesi ahîren bir bend neþriyle büyük bir Sýrbistan teþkili fikrine hizmet eden
fesededen Derviþ Bey Luboviç'in karîben icra edeceði seyahat hakkýnda gayet sitayiþ-
kârâne bir lisan isti‘mâl eylemiþdir. Ýmdi þurasý malum olmalýdýr ki merkûm " Luboviç "
vâridâtýný Bosna ve Hersek muhacirlerine vermek ve bir de havâli-i mezkûrede müte-
mekkin Sýrp ve Müslümanlarýn güya bir hâl-i esef-i iþtimâlde bulunduklarýný umuma
bildirmek üzere Sýrbistan'ýn en büyük þehirlerinde "konser"ler ve buna mümâsil
eðlenceler tertib etmek tasavvurundadýr. Serbestî Fýrkasý'nýn mürevvic-i efkârý olan
"Dnevni List" gazetesi daha þiddetli bir lisan iþtimâl edip Avusturyalýlarý tard ede-
bilmeleri için Bosnalýlara silah i‘tâsýný ve bu bâbda bir takým cemiyet-i hafiye teþkilini
teveccüh ediyor. Panslavist tahrîkâtýndan dolayý Mostar'dan tard ve teb‘îd olunan
"Mehmed Bey Ýspahik"in Belgrad'da mazhâr-ý hüsn-i kabul olmasý ve Sýrbistan Kralý'nýn
dahil-i memleketde icra ettiði seyahat esnasýnda mûcib-i endiþe bazý teveffühât
vukubulmasý gibi ahîren zuhur eden hâdisât nazar-ý itibara alýndýkda hey’et-i vükelâ ile
münâsebâtda bulunan Sýrp gazetelerinin isti‘mâl eyledikleri lisan cidden câlib-i nazar-ý
dikkatdir.

7 Teþrîn-i Evvel sene [18]92 / [7 Ekim 1892]

Y. A. HUS, 282/79

Bosna Hersek’li köylü kadýnlar...

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  15:36  Page 98



99

Nev‘-i Müsvedde

Saraybosna'yý Yenipazar'a rabt için inþa edilecek demiryolu hakkýnda protokol
ve Yenipazar Mukavelenâmesi'ne müracaatla vâki olacak mütâlaa-i âcizânemizin arzýný
âmir þeref-vürûd olan fî 25 Safer sene [1]319 ve fî 31 Mayýs sene [1]317 tarih ve 347
numaralý tezkire-i sâmiye hazret-i Sadâretpenâhî'ye havale buyurulmakla mütâlaa olun-
du.

Ýþbu tezkireye melfûf bulunan altý kýta tezâkir-i aliyye-i nezâretpenâhîleriyle melfûfâtý
Avusturya Devleti'nin Bosna dahilinde Sýrp ve Yenipazar hududuna kadar inþasýný ve
Avusturya ve Macaristan hatlarýyla iltisâkýný taht-ý karara aldýðý þimendiferler hakkýnda
havâdisi ve matbûât-ý muhtelifenin bu bâbdaki mütâlaât ve ârâsýný hâvî ve esas mesel-
eye gayr-i müte‘allik olup Avusturya ve Macaristan Devleti'nin Berlin Muâhedesi mucib-
ince taht-ý idare-i muvakkatesine aldýðý Bosna ve Hersek Vilayeti taraflarýnda demiryolu
tesisine hak ve salâhiyeti dahi câ-yý bahs bulunmadýðýndan sual-i âlî buyurulan cihet-i
devlet müþârünileyhâlarýn Bosna dahilinde Yenipazar hududuna kadar inþa tasavvu-
runda bulunduðu hattý Üsküb ve Mitroviçe hatt-ý mevcudlarýyla ilsâka salâhiyet-i ahdîsi
olup olmadýðý noktasý  bulunduðu derkâr bulunmuþ ve bu bâbda mütâlaa-i âtiyeye
ibtidâr kýlýnmýþdýr.

Bosna ve Hersek'in Avusturya ve Macaristan Devleti idare-i muvakkatesine tevdî‘ine
dair bulunan Berlin Muâhedesi yirmi beþinci maddesinde "Bosna ve Hersek Eyaletleri
Avusturya Devleti tarafýndan iþgal ve idare olunacaðýndan Avusturya Devleti Sýrbistan
ile Karadað arasýnda cenûb-ý þarkî istikametince Mitroviçe'nin öte tarafýna kadar

SARAYBOSNA'YI YENÝPAZAR'A BAÐLAYACAK OLAN DEMÝRYOLU
HAKKINDA BÝR DEÐERLENDÝRME

Gerek Berlin Muâhedesi ve gerek Yenipazar Mukavelesi'nde Yenipazar
Sancaðý'nýn mülkî idaresi tamamen Osmanlý Devleti'ne býrakýldýðýndan bu
bölgede demiryolu inþasý hakkýnýn Osmanlý Devleti'ne ait olduðu, Osmanlý

hükümetinin izni olmadýkca, Avusturya Devleti'nin  Taþlýca ve Yenipazar
dahilinde demiryolu inþasýna hakký olamayacaðýna dair Hariciye Nezâreti

Hukuk Müþavirliði'nin görüþü

22

SÝYASÎ HAYAT
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mümtedd olan Yenipazar Sancaðý'nýn idaresini der-uhde etmek arzusunda bulun-
madýðýndan orada idare-i Osmâniyye bâki kalacakdýr. Mamafih usul-i cedîde-i politika
ile turuk-ý muhâberâtýn serbesti ve emniyeti te’min için Avusturya Devleti kadim Bosna
Vilayeti'nin asker bulundurmak ve askerî ve ticaret yollarýna malik olmak salâhiyetini
muhafaza eder. Avusturya Devleti ile hükûmet-i seniyye iþin teferruatýný ileride bi'l-ittifak
kararlaþdýracaklardýr" denilmiþ ve mezkûr muâhedenin protokolünde dahi bu
maddedeki askerî ve ticaret yollarý meselesini izah edici tafsilat mefkûd bulunmuþdur.
Bosna ve Hersek ve Yenipazar mesâiline dair olmak üzere Devlet-i Aliyye-i Osmânî ile
Avusturya ve Macaristan arasýna 9-21 Nisan sene 1879 tarihli mukavele akd olunub
bunda devlet-i müþârunileyhânýn Yenipazar Sancaðý'na müte‘allik hakk-ý ahdîyesi bâki
kalmak üzere iþgal-i askeriyenin Priboy ve Prepol ve Byelopolye (Bjelopolje) noktalarý-
na hasrý ve bu iþgale müte‘allik ahkâm ve þürût tayin edilmiþ ise de Berlin Muâhedesi
yirmi beþinci maddesinde beyân olunan turuk-ý askeriye ve ticareti izah edici ahkâm
iþbu Yenipazar Mukavelesi'nde dahi gayr-ý mevcuddur. 

Tafsîlât-ý ma‘rûzadan müstebân olacaðý vechile mezkûr yirmi beþinci maddeden
baþka bu bâbda bir rehber-i muamele bulunmadýðýndan madde-i mezkûrenin tefsiri
lâzým gelip bundan maksad ise Avusturya ve Macaristan Devleti'nin Bosna'yý idare ve
iþgal etmesi ve Yenipazar Sancaðý'nda asker ikâmesine de hakký olmasý cihetiyle idare-i
mülkiyesi kâmilen Devlet-i Aliyye'de kalan bu sancak dahilinde hakk-ý ahdîyesini
muhafazaten turuk-ý askeriyenin ve taht-ý idare-i muvakkatesine geçen Bosna ve
Hersek'in memâlik-i saire-i þahane ile turuk-ý muvâsala-i ticariyesinin te’min ve
muhafazasý ve Bosna ve Hersek ticaretinin seddine imkân verilmemesi hukuka ma‘tûf
olduðu derkâr bulunmasýna ve gerek Berlin Muâhedesi ve gerek Yenipazar Mukavelesi,
Yenipazar Sancaðý'nýn idare-i mülkiyesini kâmilen Devlet-i Aliyye'ye býrakýp þimendifer
inþasý da idare-i mülkiye aksâmýndan ve umûr-ý nâfiadan olmakla bunun dahi kâmilen
Devlet-i Aliyye'ye aid bir hak olduðunda iþtibâh olamayacaðýna nazaran hükûmet-ý
müþârunileyhânýn Saltanat-ý Seniyye'nin re’y ve muvâfakati olmadýkca Taþlýca ve
Yenipazar dahilinde ve kadîm Bosna Vilayeti'nin idaresi bilfi‘l kendisine mevdû‘ bulun-
mayan aksâmýnda demiryolu inþasýna hakk-ý ahdîsi olamayacaðý mütâlaa kýlýnmýþ ve
þu halde bu bâbda teklifât-ý resmiye vâki olursa ifa-yý muktezâsý hükûmet-i seniyyenin
takdir-i âlîsine vâbeste bulunmuþ olmakla ol bâbda.

5 Temmuz [1]317/[18 Temmuz 1901]
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HR. HMÞ. ÝÞO, 20/30
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Bosna ve Hersek Üzerine Müretteb Bir Projenin Hulâsasýdýr

Zîrde münderic hulâsadan evvel Bosna ve Hersek meselesinin bir hikayesi bulun-
duðundan arzu buyurulduðu takdirde o da arz olunur:

Bosnalý Herseklilerden ve bu iki vilâyetde mütemekkin olup he tarafda adamlarý
bulunan Sýrplýlardan mürekkeb olmak üzere bir komisyon ictimâ etmiþdir. Azâlarý
Mösyö Kudba, Mösyö Miþel Koviçeniç, Mösyö Aten Kroveniç, Mösyö Milan Andotoviç,
Mösyö Milan Goveniç ve diðer bazý zevâtdan mürekkebdir.

Komisyonu iþgal eden bir büyük meseledir. Mezkûr mesele de þudur. Bosna ve
Hersek meselesini meydana çýkarýp iki vilâyet üzerine Avrupa'nýn nazar-ý dikkatini celbe
nasýl muvaffak olmalý?

Bu sual üzerine azâlar bu iki vilâyet ahalisi taraflarýndan Avrupa hükûmetlerinden bu
iki vilâyetin Fransa himayesi altýna verilmesini talebi hâvî arzuhâller verdirmeði
düþündüler. Fakat bu teþebbüs Sýrplýlarýn harekâtý neticesinde terk olundu. Bunun üze-
rine bir baþka fikir vârid-i hâtýr oldu. Bu da bir tarafdan kýyâm vuku‘a getirip Avrupa'nýn
dikkatini celb etmek idi. Fakat eðer arzuhâl verecek ahali Fransa himayesini taleb ede-
cek olurlar ise o vakit Sýrbiyenin mâlik olmadýðý hâlde iddiasýna bulunduðu hukuku
talebi vesile etdirerek iki vilâyeti Sýrbistan'a ilhâk etdirmek suretiyle meseleyi hâllet-
dirmek tasavvurunda bulundular. Fakat her hâlde komisyon tarafýndan karar meseleyi
mutlak meydana çýkarmak üzere ittihâz olunmuþdur. Komisyonun ictimâlarýndan sonra
zîrdeki projeye karar verildi. Mâdem ki Avusturya, Bosna ve Hersek vilâyetlerinin nef‘i
için deðil buralarda nüfuzunun kesb-i takviyet etmesi için çalýþýyor ve mâdem ki ahaliye
en aðýr tekâlîf-i mîrîyeyi vaz‘ ediyor ve hatta arazi meselesini bile onlarýn lehine tesviye
etmiyor. Artýk Avrupa bu iki vilâyetin ahvâl-i hakikiyesine vakýf olup Avusturya'nýn kendi-

BOSNA VE HERSEK'ÝN SIRBÝSTAN'A BAÐLANMASI ÝÇÝN 
SIRPLARIN BÝR KOMÝSYON KURDUKLARI 

Bosna ve Hersek vilayetlerinde ikamet eden Sýrplarýn teþkil ettikleri ve üyeleri
Mösyö Kudba, Mösyö Miþel Koviçeniç, Mösyö Aten Kroveniç, Mösyö Milan

Andotoviç, Mösyö Milan Goveniç ve diðer bazý ileri gelenlerden oluþan
komisyonun Bosna ve Hersek'i Sýrbistan'a baðlamak için Avrupa'nýn dikkatini

çekmeye çalýþtýðý

SÝYASÎ HAYAT
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sine tevdî‘ olunan memuriyeti ancak kendi menfaatine hâdim olmak üzere ifa
eylediðine kâni‘ olarak Berlin Ahidnâmesi'nde bu iki vilâyete müte‘allik olan kýsmý
muayene etmesi lâzýmdýr. Bir kere buna muvaffak olundukdan sonra artýk Bosna ve
Hersek'de Avusturya'nýn mevkii sarsýlacaðýndan artýk komisyon bu iki vilâyeti
Avusturya'dan alýp Sýrbistan lehine çevirmek için suhûletle çalýþabilir. Hatta bu husus-
da muktedir bir Fransýz mebûsunun fikri kazanýlmýþdýr. Meb‘ûs-ý mûmâileyh ilk fýrsat
zuhur edince Fransa Meclis-i Mebusâný'nda Bosna ve Hersek hakkýnda bazý isticvâbât-
da bulunmaða hazýrdýr. Komisyon Fransa'da bulunan erbâb-ý iktidarýn bu hususda iþti-
rake âmâde bulunduklarýný bi'l-beyân bu projenin icrasýnýn Mösyö Vezeni'ye havale
etmiþ idi. Mûmâileyh Paris'e gitdiði vakit diðer bir zâta bu tasavvuru söyleyecek ve
Bosna ve Hersek'de cereyân eden ahvâle dair malumat-ý lâzýmeyi i‘tâ edecek ve Bosna
ve Hersek'e azîmetle meseleyi tedkik etmeði havale edecek ve mûmâileyh de oraya
azîmet ederek her gün Avrupa ve Paris matbûâtýna telgrafnâmeler keþîde edeceðinden
bu gazeteler Avusturya aleyhine neþriyâta baþlayacaklarý cihetle Avusturya da þu hâle
nihayet vermek için vilâyetlerden ya tard edecek yahud Bosna'da habsedecek imiþ.
Gerek Avusturya muhbiri Bosna'da habsetsin gerek tard etsin muhbir Dersaâdet
Fransa sefiri vasýtasýyla protesto etdirip Avusturya'nýn þu keyfî muamelesinden dolayý
icra-yý ma‘delet buyurulmasý için Fransa sefirinin zât-ý hazret-i Padiþahî müracaat
etmesini taleb edecek ve bu suretle Bosna ve Hersek meselesi meydana çýkacak imiþ.
Bir kere iþbu merkeze geldikden sonra Fransa Meclis-i Mebusâný'nda zuhur edecek.
Ýþbu Ayân-ý Meclis-i Mebusân ile Fransa Hükûmeti arasýnda mübâhase-i siyasiyeye
sebebiyet verecek ve sonra da Fransa Hükûmeti ile sair hükûmetler arsýnda
mübâhase-i siyasiye tehaddüs edeceðinden artýk meselenin bakisi zuhur edecek
ahvâle vâbeste kalacak. Ýþte komisyonda ittihâz olunan tasavvur ve Bosnalýlar ile Paris
dostlarý arasýnda cereyân eden müzâkere budur.

Mösyö Vezeniç yakýnda Fransa'ya i‘zâm olunacak. Mûmâileyhin bugüne kadar
hareketinin te’hir olunmasý Türkiye'nin hemen her tarafýnda tehaddüs eden hadisât-ý
siyasiyedendir.

Diðer tarafdan eðer Avusturya'da mezkûr komisyonun hilesini keþf edecek olursa
bu fýrsatdan bi'l-istifade iki vilâyeti Avusturya'ya ilhâk etmeðe teþebbüs edecek Fransa
Hükûmeti dahi eðer mîzân-ý siyasî kefesi Sýrbistan tarafýna meyl etmeyecek olur ise
Avusturya'nýn bundan istifade etmemesi için Meclis-i Mebusân'daki müzâkereyi men‘
etmek için Rusya'dan talimât alacak. Bosna ise bu hususda hâmisi olan Fransa'nýn
nüfuzundan ümidvâr olmakdadýr.

Bu hususda Avusturya'da güzerân eden ahvâle dair malumat arz olunacakdýr.
Avusturya hükûmetin bu meselede ittihâz eylediði bazý tedâbîr arzu buyurulduðu
zamanda arz u beyân olunacakdýr.

[29. Z. 1320] / [1903-1904]

Mütercimi
Rýza
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Y. PRK. HR, 33/21
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Bir Bosnalý köylü ailesi...
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Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i Meâli

Memâlik-i Þahane'nin sair cihâtýna hicrete müheyyâ bulunan Bosna ahali-i Ýslâmiye-
sine Avusturya Devleti tarafýndan mümâna‘at olunduðuna ve ahali-i mezkûrenin hicret-
lerine müsaade olunup olunmayacaðýna dair bazý ifadât ve müsted‘iyâtý hâvî Bosnalý
Muharrem imzasýyla verilen arzuhâl üzerine sebk eden iþ‘âra cevaben Muhacirîn-i
Ýslâmiye Komisyonu Âlîsi Birinci Azâlýðý tarafýndan meb‘ûs 7 Rebîülevvel [1]322 tarihli
tezkire kýrâet olundu.

Kararý

Ýþbu tezkirede Bosna kýt‘asý ahalisinden akdemce vürûd eden muhacirîn Ankara
Vilâyeti'ne iskân ve her türlü esbâb-ý istirahatleri istikmâl edilmiþ ise de kýt‘a-i mezkûre
ahalisinin ekserî hicret arzusunda bulunduðu siyâk-ý istid‘âdan anlaþýldýðýndan bunlarýn
kabul-ý muhaceretleriyle mahall-i mezkûrun nüfus-ý Ýslâmiye'den külliyen tahliyesi ve
Avusturya Devleti'nin istihsâl-i muvâfakatý Bâbýâlice kararlaþdýrýlacak mevâddan idüðü
gösterilmiþdir. Ahali-i merkûmenin muhaceretlerinin kabulu evvel be-evvel mahall-i
iskânlarýnýn tayin ve tehyi’esine mütevakkýf olup maamâfih kýt‘a-i mezkûrenin nüfus-ý
Ýslâmiye'den bütün bütün tahliyesini mûcib tedâbîr ittihâzý siyaseten gayr-ý caiz bulun-
muþ olduðundan müracaat vuku‘unda ona göre cevab i‘tâsý tezekkür kýlýndý.

23 Ra. sene [1]322 - 26 Mayýs [1]320 / [7 Haziran 1904]

(Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý)

BOSNA MÜSLÜMANLARININ GÖÇ ÝSTEKLERÝNE RAÐMEN
OSMANLI'NIN BOSNA'NIN BOÞALMASINI 

SÝYASETEN UYGUN GÖRMEDÝÐÝ
Bosna Ýslam ahalinden çoðunluðunun hicret etmek istedikleri fakat Bosna

kýtasýndaki Müslüman nüfusunun tamamen tahliyesinin siyaseten doðru
olmadýðýndan müracaatlarýn buna göre deðerlendirilmesi gerektiði

MV, 109/52

SÝYASÎ HAYAT
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Meclis-i Vükelâ Müzakerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i Meâli

Memâlik-i Osmaniyye'ye sevk ve i‘zâmlarý arzusuyla müracaat etmekde olan Bosna
muhacirleri hakkýnda istifsâr-ý muameleyi hâvî Çetine Sefâret-i Seniyyesi'nden gelen tel-
grafnâme tercümesinin leffiyle Hariciye Nezâreti'nden meb‘ûs 24 Ramazan sene
[1]326 tarihli tezkire okundu.

Kararý

Þu aralýk Bosna ahali-i Ýslâmiyesinin yerlerinden infikâk etmeleri siyaseten caiz
olmadýðýndan ahali-i merkûmeden müracaat edenlere vatanlarýnda kalmalarý hakkýnda
hayýrlý olacaðýna dair vesâyâ-yý lâzýme icrasý zýmnýnda sefâret-i seniyyeye teblið-i key-
fiyet olunmasýnýn nezâret-i müþârunileyhe cevaben iþ‘ârý tezekkür kýlýndý.

25 Ramazan [1]326 / [21 Ekim 1908]

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý]

BOSNA MÜSLÜMANLARININ YERLERÝNDEN AYRILMAMASI ÝÇÝN
ÝKNA EDÝLMELERÝ

Bosna Müslüman ahalisinden olup baþka yerlere göç etmek isteyenlerin ikna
edilerek yerlerinde kalmalarýnýn saðlanmasý

MV, 121/15

SÝYASÎ HAYAT
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Hükûmet-i Seniyye ile Avusturya ve Macaristan Hükûmeti beyninde tanzim 
ve imza olunacak protokolün tercümesidir.

Hükûmet-i Seniyye ile Avusturya-Macaristan hükûmet-i müþterekesi beynlerinde
mu‘allakda bulunan bazý mesâili bi'l-ittifak fasl ve tesviye etmek arzusunda bulunduk-
larý cihetle hükûmet-i metbû‘alarý tarafýndan usul ve nizâmý vechile me’zûniyet-i lâzýmeyi
haiz olan muharrireyn-i imza mevadd-ý âtiyeyi kararlaþdýrmýþlardýr.

Birinci Madde

Avusturya ve Macaristan Hükûmeti kadim Yenipazar Sancaðý hakkýnda Berlin
Muâhedenamesi ve Dersaâdet'de mün‘akid 21 Nisan sene 1879 tarihli mukavelenâme
ile kendisine tevdî‘ olunan bi'l-cümle hukukdan suret-i sarîhada feragat ettiðini beyân
eder.

Bâb-ý Âlî 
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye

Tercüme Odasý

AVUSTURYA-MACARÝSTAN'IN BOSNA'YI ÝLHAKINDAN SONRA
OSMANLI DEVLETÝ ÝLE ÝMZALANAN PROTOKOL

1909'da Bosna'yý ilhakýndan sonra Avusturya-Macaristan ile Osmanlý Devleti
arasýnda imzalanan protokole göre, Avusturya'nýn 1879 tarihli sözleþmeyle
Yenipazar Sancaðý'nda kazandýðý haklarýndan vazgeçtiði, Bosna-Hersek 

ahalisinin Osmanlý'ya hicret etmek veya Avusturya vatandaþý olmak, mallarýný 
tasarruf, ibadetlerini yerine getirme konusunda özgür olduðu, camilerde halife
adýna hutbe okunmaya devam edileceði, vakýf hukukuna uyulacaðý, Avusturya
tarafý Osmanlý Devleti'nin Bosna-Hersek'de býraktýðý devlete ait binalar için 2,5

milyon altýn ödemeyi ve yeni bir ticaret anlaþmasý imzalamayý kabul ettiði, 
ayrýca protokol imza edilip deðiþ-tokuþ edilecek notaya göre de Bosna-Hersek

Reisü'l-ulemasýnýn atanma þartlarý, görev menþurunun Ýstanbul'dan 
gönderilmeye devam edileceði

SÝYASÎ HAYAT
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Ýkinci Madde

21 Nisan 1879 tarihli muâhedenâme ile Avusturya-Macaristan Hükûmet-i
müþterekesinin Bosna ve Hersek hakkýndaki kararý aleyhine cânib-i Bâbýâli'den icra
olunan protesto ve iþbu karara mugayir olarak hükümât-ý müte‘âkide beyninde mevcud
sair bi'l-cümle ahkâm veya mukarrerât fesh ve ilgâ edilerek yerlerinine eyaleteyn-i
mezkûreteyn hakkýnda mevcud her gûnâ ihtilafýn beynlerinde faysal-pezîr olduðu ve
karar-ý mezkûrla Bosna ve Hersek'de tahaddüs eden hâl-i cedîdin hükûmet-i Seniyyece
suret-i kat‘iye de tanýnmýþ bulunduðunu mübeyyin ve müeyyed bulunan iþbu protokol
kâim edilmiþdir.

Üçüncü Madde

An-asýl Bosna ve Hersek ahalisinden olup el-yevm Memâlik-i Osmaniyye'de bulu-
nan iþbu protokolün hîn-i tasdikinde tarafeyn-i âkideyn beyninde teâti olunacak nota-
larda zikrolunan eþhâs müstesnadýr ve birde an asýl Memâlik-i Osmaniyye'nin aksâm-ý
muhtelifesi ahalisinden olup Bosna ve Hersek'de seyahat tarîkýyle veya muayyen
suretde ikamet eden tebaa-i Osmaniyye kemâ-kân tabiyet-i Osmaniyelerini muhafaza-
ya devam eyleyeceklerdir. Bosna ve Hersek ahalisinden olup eyaleteyn-i mezkûreteyn-
de sâkin bulunan kesân kemâ fî's-sâbýk Bosna ve Hersek kavânînine tevfîk-i hareket
ederek Memâlik-i Osmaniyye'ye hicretde serbest olacaklar ve Memâlik-i Osmaniyye'ye
geldiklerinde tebaa-i Osmaniyye sýfatýyla kabul edileceklerdir. Gerek bunlar ve gerek
Bosna ve Hersek ahalisinden olulp el-yevm Memâlik-i Osmaniyye'de bulunanlar Bosna
ve Hersek'de kâin emlâklarýný keyfe mâ-yeþâ tasarruf ve isti‘mâl etmek ve iltizâma ver-
mek veya doðrudan doðruya bizzat veya þahs-ý sâlisler ma‘rifetiyle idare eylemek
hakkýný haiz olacaklardýr. Þurasý mukarrerdir ki, an asýl Bosna ve Hersek'in ahalisinden
olup hicret etmemek fikriyle ba‘demâ Memâlik-i Osmaniyye'ye azîmet edecek olan
kesân hakkýnda Memâlik-i Osmaniyye'de Avusturya-Macaristan tebasý misillü
muamele olunacakdýr. 

Dördüncü Madde

Bosna ve Hersek'de sâkin olan veya muvakkaten ikamet eden ahali-i Ýslâmiye'ye
serbestî-i âyin-i ibadet te’min edilecekdir. Bi'l-cümle nüfus-ý Ýslâmiye mezâhib-i saireye
mensub bi'l-cümle Bosna ve Hersek ahalisinin haiz olduklarý ayný hukuk-ý mülkiye ve
siyasiyeden istifade de devam edeceklerdir. Cevâmi‘-i þerifede Halife-i Müslimîn sýfatýy-
la nâm-ý nâmî-i hazret-i Padiþahîye hutbe kýrâetine devam edilecekdir. Hukuk-ý evkâfa
kemâ-kân riâyet olunacak ve ahali-i Ýslâmiye'nin rüesâ-yý diniyeleriyle olan münasebâtý-
na asla îkâ‘-ý mevâni‘ edilmeyecekdir. Rüesâ-yý mûmâileyhim kemâ fî's-sâbýk makam-ý
Meþihat-ý Ýslamiye'ye tâbi olacaklar ve reis-i ulemanýn menþûru cânib-i Meþihat'dan i‘tâ
kýlýnacakdýr. 

Beþinci Madde

Devlet-i Aliyye Arazi Kanunnâmesi ahkâmý mûcebince Hükûmet-i Seniyye'nin
Bosna ve Hersek'de emlâk-i muhtelifeye mutasarrýf bulunduðu bir hüküm kararýyla dahi
mertebe-i sübûta vâsýl olmuþ olmakla Avusturya-Macaristan Hükûmet-i müþterekesi
iþbu protokolün tasdiki tarihinden itibaren on beþ gün zarfýnda emlâk-ý mezkûrenin
bedeli olmak üzere Dersaâdet'de bedeli olmak üzere Dersaâdet'de Hükûmet-i
Seniyye'ye altýn olarak iki buçuk milyon lira-yý Osmanî te’diye etmeði taahhüd eyler.
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Altýncý Madde

Avusturya-Macaristan Hükûmeti iþbu protokolün tasdiki tarihinden itibaren iki sene
zarfýnda Devlet-i Aliyye ile Avrupa hukuk-ý düveli esasý üzerine bir ticaret muâhe-
denâmesi akdetmeyi taahhüd eyler. Ýþbu muâhedename Bâbýâli'nin sair ticaret mua-
hedâtý ayný esas üzerine akd ve mevki-i tatbike vaz‘ olundukda mer‘iyü'l-icra olacakdýr.
Buna intizâren Avusturya ve Macaristan Hükûmeti iþbu protokolün tasdikinden itibaren
on beþ gün zarfýnda Memâlik-i Þahane'de râyic üzere alýnan resm-i gümrüðün yüzde
on birden on beþe iblâðýna ve âtiyü'z-zikr beþ maddeye yeniden ihzârlar vaz‘ýna (petrol,
sigara kaðýdý, kibrit, keül ve oyun kaðýdý) muvâfakat eder.

Þu kadar ki ayný muamelenin ayný zamanda ve bilâ-fark ve istisnâmemalik-i saire
idhalâtý hakkýnda tatbik olunmasý meþrûtdur. Ýnhisâra tâbi mevâddýn idhali hususunda
iþbu inhisârlar idaresi ayný mevâddýn idhalât-ý seneviyesi esasý üzerine müesses
yüzdesi nisbetinde Avusturya veya Macaristan mevâridâtýndan olan eþya tedarikine
mecburdur. Þu kadar ki ihzâra tâbi mevâddýn teslimi için teklif olunacak fiyatlara hîn-i
iþtirâda piyasanýn hâl ve mevkiine tevâfuk etmesi ve i‘tâ olunacak eþyanýn cins ve
nev‘leri ve eþya cins ve nev‘lerden eþya için son üç sene zarfýnda kayd ve iþaret edilmiþ
olan fiyatlarýn hadd-i vasatîsi dahi nazar-ý itibara alýnmak lâzým gelir.

Yedinci Madde

Devlet-i Aliye'nin posta hizmetinde haiz olduðu hakk-ý hükümrânîyi tasdiken
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Avusturya Macaristan Hükûmet-i müþterekesi el-yevm ecnebi postahâneleri mevcud
olmayan mahallerdeki Avusturya ve Macaristan postahânelerini iþbu protokolün tas-
dikini müteâkib laðvetmeði taahhüd etdiði Memâlik-i Þahane'de postahâneleri mevcud
olan düvel-i saire bunlarý laðvetdikçe kendisi dahi Memâlik-i Osmaniyye'deki sair
postahânelerini laðvetmeði taahhüd eyler.

Sekizinci Madde

Bâbýâli Memâlik-i Osmaniye'de uhûd-ý atîka usulüne hitâm vermek ve yerine hukuk-ý
düvel usulünü vaz‘ eylemek maksadýyla düvel-i muazzama ile bir Avrupa konferansýn-
da veya suret-i âharla müzakerât icrasý fikir ve niyetinde bulunduðu cihetle Avusturya
ve Macaristan Hükûmeti Bâbýâli'nin iþbu niyyâtýnýn hak ve sevaba mukârenetini bi't-tas-
dik bu hususda kendisine muâvenet-i kâmile ve samimiyede bulunacaðýný þimdiden
beyân eder.

Dokuzuncu Madde

Ýþbu protokol tasdik olunacak ve tasdiknâmelerin teâtisini müteâkib meriyü'l-icra
olacakdýr. Tasdiknâmeler sürat-i mümkine ile ve nihayet iþbu protokolün tarihinden
itibaren altý hafta zarfýnda Dersaâdet'de teâti olunacakdýr.

Ýþbu protokol "..." tarihinde Dersaâdet'de iki nüsha olarak tanzim olunmuþdur.

**

Protokol tasdiknâmelerinin hîn-i teâtisinde Avusturya ve Macaristan ile 

teâti edilecek notanýn müsveddesi tercümesidir.

"..." tarihli protokol tasdiknâmelerinin teâtisine ibtidâr olunacaðý sýrada zîrde vâzý‘ü'l-
imza Avusturya Macaristan sefiri hususât-ý âtiyenin mukarrer olduðunu beyân ile kesb-i
fahr eyleriz.

Evvelen

Mezkûr protokolün üçüncü maddesinin tatbikinde an-asýl Bosna ve Hersek aha-
lisinden olup Memâlik-i Osmaniyye'nin mekâtib-i mülkiyesinde tahsilde bulunan ve
bunlarý eyaleteyn-i mezkûreteynde ikamet eden talebe maskat-ý re’slerine avdetlerinde
Bosna veya Hersekli gibi tanýnacaklardýr. Meðer ki sinn-i rüþde vüsullerinde tabiyet-i
Osmaniyye'yi ihtiyar etmiþ olalar.

An-asýl Bosna ve Hersek ahalisinden olup Saraybosna Hükûmeti tarafýndan verilmiþ
muntazam bir pasaportu hâmil olduklarý hâlde bir seneden beri Memâlik-i
Osmaniyye'de geþt ü güzâr eden kesân ile eyaleteyn-i mezkûreteyn ahalisinden olarak
el-yevm Memâlik-i Osmaniyye'de Avusturya Sefâreti'yle konsoloshâneleri hizmetde
bulunan memurîn ve kavaslar hakkýnda Avusturya veya Macaristan tebaasý misillü
muamele olunacakdýr. Bu memur ve kavaslarýn esâmîsini mübeyyin bir cedvel bu gün-

Bâb-ý Âlî 
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye

Tercüme Odasý

SÝYASÎ HAYAT
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den itibaren iki ay zarfýnda memurîn-i mahalliye-i Osmaniyye'ye teblið olunacakdýr.

Sâniyen

Dördüncü madde hükmünce þurasý mukarrerdir ki, Bosna ve Hersek reis-i ule-
masýnýn menþûru mukaddemâ Dersaâdet Avusturya Sefâreti'yle Bâb-ý Vâlâ-yý Meþihat
beyninde bu bâbda husûle gelen itilâf mûcebince makam-ý Meþihat'den i‘tâ olu-
nacakdýr. Ýþbu itilâf ahkâm-ý âtiyeyi hâvîdir.

a- Riyâset-i Ulema için bir hey’et-i ilmiye tarafýndan üç namzed intihâbý 

b- Bu üç namzedden birinin haþmetli Ýmparator ve Kral hazretleri tarafýndan riyâset-i
mezkûreye tayini.

c- Riyâset-i Ulema'ya tayin olunan zât için menþûr i‘tâsý talebini hâvî hey’et-i ilmiye-i
mezkûrenin bir istid‘ânamesi Dersaâdet Avusturya Sefâreti tarafýndan Bâbýâli
ma‘rifetiyle Makam-ý Vâlâ-yý Meþihatî'ye irsâl olunacak ve bu istid‘ânameye hey’et-i
âliye-i mezkûrenin reisü'l-ulemanýn emr-i intihâbýna ibtidâr etdiði sýrada usul ve nizâmý
dairesinde müteþekkil ve buna me’zûn olduðu ve hakkýnda menþûr taleb edilmiþ zâtýn
haþmetli Ýmparator ve Kral hazretleri cânibinden tayin edildiðini mübeyyin olarak
Avusturya Sefâreti'nin bir takrîri merbût olacakdýr.

Sâlisen

Yedinci maddeye gelince sair ecnebi postahâneleri mevcud olmayan mahalle þun-
lardýr. Edirne, Çeþme, Gelibolu, Karaaðaç ve Tekfurdaðý orada bulunan Avusturya
postahâneleri madde-i mezkûre ahkamý mûcebince ilgâ olunacakdýr. Her ne kadar
Þingin'de baþka ecnebi postahâneleri yok ise de mahall-i mezkûrdaki Avusturya
postahânesi Ýþkodra'da bulunan Avusturya postahânesine mütevassýt bir merkez
olmak üzere ve muvakkaten ibkâ edilecekdir. Beyân-ý hâl tecdîd-i teminat-ý ihti-
ramkârîye zerî‘a ittihâz kýlýndý.

**

SÝYASÎ HAYAT

Saraybosna’da askeri kýþla...
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Atûfetli efendim hazretleri 

Avusturya-Macaristan Devleti'nin Bosna ve Hersek Eyaletlerini zamîme-i memâlik
etdiðini beyân ve ilân eylemesinden mütevellid ihtilafýn suret-i hâl ve tesviyesine dair
kararlaþdýrýlan protokolün Hariciye Nezâreti Vekili atûfetli Gabriyel Efendi hazretleriyle
ma‘an taraf-ý senâverîden imza edilmesi hakkýnda Meclis-i Mahsus-ý Vükelâca cereyân
eden müzakerâta tevfîkan kaleme alýnan mazbata melfûfalarýyla arz u takdim olunmak-
la irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî ne vechile þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý celîli
infaz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîn kýlýndý, efendim.

Fî 2 Safer sene [1]327 - fî 10 Þubat sene [1]324 / [23 Þubat 1909]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ'nýn mazbata-i
ma‘rûzasý ve melfûf protokol ve nota ile beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Padiþahî þeref-sudûr buyulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyü'l-emrindir.

Fî 3 Safer sene [1]327 - fî 11 Þubat sene [1]324 / [24 Þubat 1909]

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyarî
Ali Fuad

Bâb-ý Âlî 
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn 
228

Sadrýazam 
Hüseyin Hilmi
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Meclis-i Vükelâ müzekerâtýna mahsus zabýt varakasýdýr

Hulâsa-i Me‘âlî

Sýrbistan Hükümeti'nin Yenipazar Sancaðý hakkýndaki tasavvurâtýna ve ol bâbda itti-
hâzý muktezî tedâbîre dair Baron De Zetal'in vuku bulan beyânatýný hâvî Viyana Sefâret-i
Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesi Hariciye Nezâreti Vekâleti'nden
bi't-tezekkür irsâl kýlýnmakla kýraat ve mütâlaa olundu.

Kararý

Sýrbistan ve Karadað Hükümetleri memurîn-i siyasiyesi eðerki Hükûmet-i Seniyye'ye
karþý bu bâbda i‘tâ-yý teminatdan hâlî kalmamakda iseler de her iki hükûmet-i
mütecâvirenin emr-i vâký‘a müte‘allik menviyât-ý merviyeleri bizce nazar-ý ehemmiyet-
den kat‘iyyen dûr edilmemek ve buna karþý tertibât-i ibtidaiye ve ihtiyatiye-i askeriyeye
serî‘an tevessül olunmak muktezî bulunduðundan Harbiye Nezâreti'ne ona göre
tebligât icrasý tezekkür ve tensîb kýlýndý.

14 Safer sene [1]327 - 22 Þubat sene [1]324 / [7 Mart 1909]

(Ýmzalar)

SIRBÝSTAN VE KARADAÐ'IN YENÝPAZAR HAKKINDAKÝ 
PLANLARINA KARÞI TEDBÝR ALINMASI

Sýrbistan ve Karadað hükümetlerinin Yenipazar Sancaðý hakkýndaki planlarýna
karþý gerekli askeri hazýrlýklarýn yapýlmasýna dair Meclis-i Vükelâ kararý

MV, 125/38

SÝYASÎ HAYAT
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7 Þubat sene 1326 tarih ve 143, 15 numara ile Bosnasaray Þehbenderliði'nden Viyana
Sefâret-i Seniyyesi'ne vurûd eden tahrîrât suretidir.

Sýrplýlar propagandalarýna germiyet veriyorlar, mütemadiyen cür’etlerini tezyîd eyli-
yorlar. Taþlýca'nýn mütemevvilâtýndan "Philip Guradchkowitz" hanesinde þehr-i hâl-i
efrenciyenin sekizinci gecesi vukubulan ictimâda hâzýr bulunan papazlarýn livâ-i
mezkûr dahilindeki Sýrp köylülerini ikna ile tahrik eylemeðe ve her ihtimale amade
bulunmalarý çarelerinin bir an evvel te’min eylemesine karar verilmiþ ve adedleri sekiz
olan bu papazlar ertesi gün ta‘ayyün olunan mýntýka-i mefsedetlerine gitmiþlerdir.
Merkûm Philip'in mahremlerinden "Gazda Quirala" tüccar namýyla buradan geçerek
ertesi gün Çetine'ye azîmet eylemiþdir. Bu da netice-i müzâkerâtý bildirmeðe ve bundan
böyle Philip kumpan- yasýnýn mahall-i mezkûrda vasýtasý kalmaða memur edilmiþdir.
Köylülerin teslîh edilmekde ve eslihanýn hýfzýnda itina olunmakda olduðu da haber ver-
iliyor, Saray'daki Sýrplýlar da çalýþýyorlar. Tüccar "Risto Sakoviç" ve "Doktor Costitch" ve
daha sair Sýrp efkâr-ý müfrita sahibleri aralarýnda bir çok da papaz bulunduðu halde
Sýrp mahfili olan Saray Oteli'nde toplanmaktadýrlar. Hafta-i akdem Sýrbistan'ýn
Semendire (Semedrevo) kasabasýndan tüccar namýyla gelmiþ olan iki Sýrp zabitleri de
bu ictimâlara iþtirak eylemiþler ve bunlar bazý talimat ve tenbihat eylemiþ olduklarý
tahakkuk eylemiþdir. Bu zabitlerin vürûdundan gafil bulunmuþ olan hükûmet-i mahal-
liye bilâhare telaþ göstermekden kendini alýkoyamamýþdýr. Avusturyalýlarýn da rahat
durmadýklarýna þüphe yokdur. Ancak bu hükûmet vesâitinin mükemmeliyetinden bi'l-
istifade istihzâr-ý menviyyâtý ve istihsâl-i makâsýdý uðrunda müracaat eylediði menâbi‘

BOSNA VE TAÞLICA'DA AVUSTURYA ÝLE SIRBÝSTAN TARAFINDAN
YAPILAN TAHRÝKLER

Taþlýca Sýrp ileri gelenleriyle papazlarýnýn toplanarak Sýrp köylülerini ikna ve
tahrik çalýþmalarýný planladýðý ve köylüleri silahlandýrdýðý, Saraybosna'daki
Sýrplarýn ise Sýrbistan'dan gizlice gelen subaylarla bu amaca hizmet eden
toplantýlar yaptýklarý, diðer bir taraftan Avusturya'nýn da  Taþlýca Belediye

Reisinin kardeþine kendi politikalarý doðrultusunda çalýþtýrmak üzere para 
gönderdiðine dair Saraybosna'daki Osmanlý þehbenderinin Viyana'daki

büyükelçimize gönderdiði rapor

SÝYASÎ HAYAT
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daha az câlib-i þübhe olacak suretde tedarikde izhâr-ý maharet eylediði âþikârdýr ve
senelerle iþgal-i müþtereke altýnda bulunduðu  Taþlýca Sancaðý'nda kendisini her vakit
özletecek hatýralarýn bugüne mahsus olmasýndan istifade eylemek istediðine savaþýy-
or diyemez isem de her halde bu hatýratýn vücudundan âti-i karîb için te’min-i menafi‘de
ihmal etmiþ olmamaða uðraþý-yor. Taþlýca Belediye Reisi Mehmed Paþa'nýn biraderi
Hayri Bey'i bu uðurda istihdam eylemekde olduðu ve hatta geçenlerde merkûma
dilediði suretde kullanmak ve Avusturya'nýn Yenipazar Sancaðý'ný unutmadýðýný hatýrlat-
mak üzere birkaç bin Florin teslim eylemiþ olduðu haber veriliyor. Bu ahbârýn sýh-
hatinde þek ve þüphe de edilse gerçi becâ ise de bu ailenin pek ziyade menfaat-per-
est olmalarý ve Avusturya'nýn zaman-ý iþgalinde her iki hükûmet tarafýndan envâ‘-i
nevâziþlere müstaðrak kýlýnmýþ ve menfaatler bir nisbet-i fevkalâdede müterakkî bulun-
muþ iken bu kazancýn þimdi kâmilen kesildiði malumdur. Mitroviçe'de ise sâbýk
Belediye Reisi Ýbrahim Hacý Haliloviç'in Avusturya Konsoloshanesi'yle pek sýký münase-
betde bulunduðu dâ‘î-i þübhe görülüyormuþ. Geçen hafta Saray'a gelen biri Ohlan ve
diðeri Dragon iki alay süvarinin nereye sevk eylediðini henüz öðrenemedim, yalnýz
"Rudo"ya þehr-i hâlin on yedinci günü bir batalyon askerin vâsýl olduðunu haber aldým.
Ol bâbda. 

7 Þubat 1326 / [20 Þubat 1911]

**

Hariciye Nezâret-i Celîlesine

Devletli efendim hazretleri 

23 Þubat sene 1911 tarihli ve 33663, 107 numaralý tahrîrât-ý âcizâneme zeyldir.
Bosna ve Taþlýca'da bulunan bazý Sýrplýlarýn tahrîkâtýna ve ahvâl-ý mahalliyeye dair
Bosnasaray Baþþehbenderliði'nden vârid olan bir kýta tahrîrâtýn sureti manzûr-ý âlî-i
nezâretpenâhîleri  buyurulmak üzere leffen takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i men-leh'ül-emrindir. 

Fî 2 Rebîülevvel sene 1329 ve fî 3 Mart sene 1911
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Viyana Sefâret-i Seniyyesi
33702, 120

Kalem-i Mahsus 

Viyana Sefiri 
Mustafa Reþit
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HR. SYS, 141/49

SÝYASÎ HAYAT
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BOSNA MÜSLÜMANLARINA HOÞGÖRÜLÜ YAKLAÞIMINDAN
DOLAYI AVUSTURYA'NIN BOSNA VALÝSÝ VE 
DAHÝLÝYE MÜDÜRÜNE NÝÞAN VERÝLMESÝ

Bosna ve Hersek müslümanlarýna karþý göstermiþ olduklarý hoþgörü ve yapmýþ
olduklarý hizmetlerden ötürü Avusturya'nýn Bosna valisi ile Dahiliye müdürüne
birer Osmanlý Niþaný verilmesi hususunda Bosna ve Hersek Evkaf ve Maarif-i

Ýslamiye Direktörü Mehmed Þerif'in Dahiliye ve Maliye Nazýrý Talat Bey'e 
göndermiþ olduðu mektup

29
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Dahiliye ve Maliye Nâzýrý Devletli Talat Bey Hazretleri'ne

Devlet-meâb!

Dersaâdet'de bulunduðum müddet zarfýnda hakkýmda ibzâl buyurulan muamale-i
mühimmât-nüvâzîlerinden dolayý teþekkürâtýmý ifaya müsâra‘at eylerim. Ecille-i ricâl-i
Osmaniyye'nin medâr-ý iftihârý olan Büyük Talat Bey tarafýndan acizîlerine karþý ibrâz
olunan muamele-i uhuvvet-kârâneden mütehaddis hissiyât-ý minnet-kârânemin
ilelebed bâki kalacaðýný arz eylerim. 

Bosna ve Hersek Vali ve Kumandan-ý umumî-i askerîsine makam ve rütbesiyle
mütenâsib bir Osmanlý niþânýnýn i‘tâsý zât-ý sâmîlerince de tensîb olundu idi. 

Þifahen arz eylediðim gibi müþârunileyh Bosna ve Hersek Müslümanlarýna karþý
ibrâz-ý âsâr-ý hayýrhâhîden geri durmuyor. 

Bundan dolayý iþbu niþânýn bir an evvel i‘tâsýna himem-i sâmîlerinin bî-dirîð buyu-
rulmasýný ve Hersek Dahiliye Müdürü'ne de bir niþân verilmesini ayrýca tavsiye eylerim.
Mûmâileyhin ismiyle sýfat-ý memuriyeti kezâ melfûf pusulada Almanca olarak muhar-
rerdir. 

Her hâlde niyaz-ý acizânemin kabul buyurulup tevcihât-ý mezkûrenin icra olunduðu-
nun yakýnda istibþâr edebileceðimi ümidvar bulunduðumun beyâný istifsâr-ý hâtýr-ý
sâmîlerine ve hissiyât-ý minnetkârânemin takdimine vesile-i cemile ittihâz olundu,
efendim.

Fî 24 Nisan sene 1916

Bosna ve Hersek Evkâf ve Maârif-i Ýslâmiye Direktörü

Mehmed Þerif

**

Dahiliye Nezâreti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Leffen takdim kýlýnan pusulada isim ve memuriyetleri muharrer bulunan Bosna ve
Hersek Vali ve kumandanýyla dahiliye müdürünün menâfî-i Ýslâmiye hâdim olmalarýn-
dan dolayý taltifleri geçenlerde Dersaâdet'e gelen Bosna ve Hersek Evkâf ve Maârif-i
Ýslâmiye Müdürü Mehmed Þerif Efendi tarafýndan rica edilmiþ olmakla bu iki zât ile
mûmâileyh Mehmed Þerif Efendi'nin münasib niþânla taltifleri muvâfýk görülmüþ ise de
icra-yý icabý menût-ý re’y-i âlî-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda.

5 Mayýs sene [1]332 / [18 Mayýs 1916]

**

Þerif Arnavutovic
SARAJEVO

SÝYASÎ HAYAT
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Bosna ve Hersek Evkâf ve Maârif-i Ýslâmiye Direktörü Mehmed Þerif

Ýstanbul'da gördüðü muamele-i lütufkârânenin ebediyyen minnetdârý olduðunu arz
ederek va‘d-i devletleri vechile münasib bir niþânla taltif buyurulmak üzere Bosna ve
Hersek vali ve kumandanýnýn Almanca isim ve sýfatýný mübeyyin bir pusulayý takdim
eylemekdedir. Bosna'da menâfî-i Ýslâmiye'ye muvâfýk hizmetler gösteren ve ismi mer-
bût pusulada Almanca muharrer olan Bosna ve Hersek Dahiliye müdürüne de bir niþân
verilmesini ayrýca temenni ediyor.

Kalem-i Mahsus
158

SÝYASÎ HAYAT

DH. KMS, 39/10
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Emirü'l-ümerâ'il-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadri ve'l-ihtiram sahibü'l-izzi ve'l-
ihtiþam el-muhtas bi-mezîdi inâyeti'l-meliki'l-âlâ

Bosna Beylerbeyisi Ferhad dâme ikbâlühû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsýl olucak.
Malum ola ki Südde-i Saadetime mektub gönderip garib yiðitlerden Abdullah oðlu
darende-i fermân-ý hümâyûn Hüseyin için1 yarardýr deyu bildirdiði ecilden mezîd-i
inâyetimden ibtidâdan üç bin akçe timar ve-rilmesin emredip mezbûr emrim mûce-
bince düþenden üç bin akçelik bir timar tevcîh edip tezkiresin veresin. Böyle bilesin.
Alâmet-i þerife itimad kýlasýn.

Tahrîren fî evâil-i þehr-i Zilkade sene semân ve semânîn ve tis‘a mi’e / [8 Aralýk 1580] 

Be-makam-ý Kostantiniyye el-mahrûse 

BOSNA'DA GÖSTERDÝÐÝ YARARLILIK ÜZERÝNE 
ABDULLAH OÐLU HÜSEYÝN'E TÝMAR VERÝLMESÝ

Bosna'da Abdullah oðlu Hüseyin'e gösterdiði yararlýlýk üzerine üç bin akçelik
timar verilmesine dair Bosna Beylerbeyi Ferhad Paþa'ya gönderilen fermân

C. TZ, 7777

1Kayd þud fî 15 Cemâziyelevvel sene 990 [7 Haziran 1582]
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TUÐRA

[III. Murad]

Emirü'l-ümerâil kirâm kebiru'l-kiberâi'l-fiham zü'l-kadri ve'l-ihtirâm sahibü'l-izz ve'l-
ihtiþam el-muhtass bi-mezîdi inâyeti'l-meliki'l-a‘lâ 

Bosna Beylerbeyisi Ferhad dâme ikbâlühû tevkî-i refî-i hümâyûn vasýl olucak malum
ola ki kýdvetü'l-ümerâi'l-kirâm Zaçesne Sancaðý Beyi Mustafa dâme izzühû Südde-i
Saadet-meâbýma mühürlü defter gönderip Muhammed oðlu darende-i fermân-ý
vâcibü'l-iz‘ân Ahmed için bu defa Memâlik-i Mahrûse'ye zarar kastýna gelip münhezim
olan küffâr muharebesinde ziyade yoldaþlýkda bulunmuþdur deyu bildirmeðin ibtidâ-
dan üç bin akçe timar verilmesin emredip buyurdum ki, mezbûra emrim üzere fevtin-
den üç bin akçe bir timar tevcîh edip tezkiresin veresin þöyle bilesin alâmet-i þerife iti-
mad kýlasýn. 

Tahrîren fî evâil-i þehri Rebîülevvel min þühûri sene erba‘a ve tis‘în ve tis‘â mie / 

[20 Þubat 1586] 

Be-makam-ý Kostantiniyye el-Mahrûse

MEHMED OÐLU AHMED'E SAVAÞTA GÖSTERDÝÐÝ 
ÜSTÜN HÝZMETLERÝ DOLAYISIYLA BOSNA'DA TÝMAR TAHSÝSÝ 

Mehmed oðlu Ahmed'e savaþta göstermiþ olduðu üstün gayret ve
hizmetinden dolayý Bosna'nýn Zaçeþne Sancaðý Beyi Mustafa'nýn yazýsý 

doðrultusunda timar arazisi verilmesi

C. AS, 23902
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TUÐRA

[II. Ahmed]

Niþân-ý þerif-i âlîþân-ý sâmî-mekan-ý Sultanî ve tuðra-yý garrâ-yý cihan-sitân-ý hakanî
hükm-i oldur ki

Bosna Eyaleti'nde intihâ-i serhadd-i Ýslâmiye'den olup leb-i deryada vâki Mostar
Kalesi ve kurbunda vâki Neretva Nehri üzerinde olan cisr-i kebîrin iki baþýnda kale ve
kuleler ve havalisinde olan geçidleri ziyade muhafazaya muhtac olduðundan Bosna
beylerbeyisi olan Mehmed dâme ikbâluhu üç yüz seksen nefer olmak üzere mücedde-
den tahrîr ve defter ve arz ve ilâm etmekle azebân-ý hâmis cemaatinden iþbu darende-i
fermân-ý hümâyûn Nezir hakkýnda müretteb-i inâyet-i Padiþahânem zuhura getirip tel-
hisi mûcebince nehr-i mezbûrda Cemelan geçidinde odadan yevmi dokuz akçe ulufe
ile azeb nasb edip bin yüz altý Safer'inin onuncu gününden bu berât-ý hümâyûnu
verdim ve buyurdum ki mezbûr varýp geçid-i mezbûrda azeb olup eda-yý hizmet edip
ve resm-i berâtý Bosna Hazinesine alýndýkdan sonra müstehýk olduðu ulufesi sair
yoldaþlarýyla ma‘an havale oluna. Þöyle bileler alâmet-i þerife itimad kýlalar.

Tahrîren fi'l-yevmi'l-râbi‘ ve ýþrîn þehr-i Saferü'l-hayr sene sitte ve mi’e ve elf / [24
Eylül 1694]

Be-yurd-ý Sahra-yý Belgrad

MOSTAR KALESÝ VE NERETVA NEHRÝ ÜZERÝNDEKÝ 
GEÇÝTLERÝN MUHAFAZASI

Mostar Kalesi ve Neretva Nehri üzerinde olan köprünün iki tarafýndaki kale ve
kuleler ile civarýndaki geçitleri savunmak için 380 kiþi gerektiði, Bosna

Beylerbeyi Mehmed'in teklifiyle Nezir'in Neretva Nehri Cemelan geçidinde 
günlük 9 akçe maaþ ile azeb tayin edildiði

ÝE. AS, 2545
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TUÐRA

[II. Mustafa]

Niþân-ý þerif-i âlîþân-ý sâmî-mekan-ý sultanî ve tuðra-yý garrâ-yý cihan-sitâni hakanî
hükmü oldur ki

Bosna Eyaleti'ne tâbi Hersek Sancaðý'nda vâki Venedik cumhûru tarafýndan tahliye
ve teslim olunan Kalbenoka Kalesi hýfzý için müceddeden tahrîr olunan azebân-ý hâmis
cemaatinden iþbu dârende-i fermân-ý hümâyûn Durmuþ Salih hakkýnda mezîd-i inâyet-i
Padiþahânem zuhura getirip Bosna Valisi düstûr-ý mükerrem müþîr-i mufahham ve
nizâmü'l-âlem vezirim Halil Paþa edâmallahu Teâlâ iclâlehûnun arzý ve müfredât defteri
mûcebince bin yüz on üç Muharremi'nin on yedinci gününden birinci odada yevmî
sekiz akçe ulufe ile azeb nasb edip bu berât-ý hümâyûnu verdim ve buyurdum ki,
mezbûr varýp eda-yý hizmet edip ve resm-i berâtý Bosna Hazinesi'ne alýndýkdan sonra
ulufesi sair yoldaþlarýyla ma‘an havale oluna. Þöyle bileler alâmet-i þerife itimad kýlalar.

Tahrîren fî yevmi'l-ýþrîn þehri Muharrem sene selâse aþer ve mi’e ve elf / [27 Haziran
1701]

Be makam-ý Edirne el-mahrûse

HERSEK'E BAÐLI KALBENOKA KALESÝ'NE AZEP TAYÝNÝ
Hersek Sancaðý'nda Venedikliler tarafýndan tahliye ve Osmanlý Devleti'ne 

teslim olunan Kalbenoka Kalesi'nin korunmasý için Bosna Valisi Halil Paþa'nýn
teklifiyle Durmuþ Salih'in kaleye günlük 8 akçe maaþ ile 

azeb tayin edildiðine dair berat

C. AS, 8956
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Mübâya‘a-i zehâir an kaza-i mezkûrîn bera-yý nakl-i Bosna der-sene 1130

fî 60 ma‘a nakl

Saraybosna

Þaîr

30.000 kile

Akçe

1.800.000

Yekün

Akçe

4.500.000

fî 90 ma‘a nakl

Saraybosna

Dakîk

30.000 kile

Akçe

2.700.000

BOSNA MUHAFAZASINDA BULUNAN 
ASKERLERÝN ZAHÝRE ÝHTÝYACI

Bosna muhafazasýnda olan Osmanlý askerlerinin tayinatlarý için  Taþlýca,
Çayniçe, Çelebipazarý, Yenivaroþ,Travnik, Nevahi-i Saray, Ýskopya ve Maglay

kazalarýndan belirlenen miktarlarda zahire satýn alýnmasý

Kaza-i Taþlýca Kaza-i Prepol

Þaîr:
3.500 kile

Dakîk
3.500 kile

Kîle-i þaîr
3.500

Kîle-i dakîk
3.500

Kaza-i ... Morova? Kaza-i Yenivaroþ

Kîle-i þaîr
2.000

Kîle-i dakîk
2.000

Kîle-i þaîr
5.000

Kîle-i dakîk
5.000

Kaza-i Travnik Kaza-i Nevâhî-i Saray

Kîle-i þaîr
2.500

Kîle-i dakîk
2.500

Kîle-i þaîr
3.500

Kîle-i dakîk
3.500

Kaza-i Uskupya-i
Bâlâ ve Zîr

Kaza-i Maglay

Kaza-i Çayniçe Kaza-i Çelebipazarý

Kîle-i þaîr
2.000

Kîle-i dakîk
2.000

Kîle-i þaîr
2.500

Kîle-i dakîk
2.500

Kîle-i þaîr
3.000

Kîle-i dakîk
3.000

Kîle-i þaîr
2.500

Kîle-i dakîk
2.500
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Telhis

Telhîsi mûcebince iktizâ eden ahkâmý verilmek buyuruldu.

13 S. sene [1]130

Arz-ý bende-i bî-mikdar budur ki

Hâlâ Bosna muhafazasýnda olan asâkir-i Ýslâm tayinatlarý için zahire tedariki lâzým
ve muktezî olmaðýn iþbu tertib ve defter olan kazalardan þaîrin kîlesi Bosna'ya nakli ile
altmýþar ve dakîkin kilesi nakli ile doksanar akçeye olmak üzere zikrolunan kazalardan
otuz bin kile þa‘îr ve otuz bin kile dakîk mu‘accelen mübâya‘a ve nakl ve kabzýna
memur olana teslim etdirilip ve lâzým gelen bahâlarý için kýrk beþ yük akçe inþaallahu
Teâlâ bin yüz otuz bir senesi Bosna cizyesi malýndan cizyedâr yediyle ashâbýna ve-
rilmek üzere iktizâ eden ahkâmý verilmek bâbýnda fermân devletli saadetli Sultaným
hazretlerinindir.

13 Safer 1130 / [16 Ocak 1718]

C. AS, 15754

Saraybosna Baþçarþý’da kantarla yük tartan esnaf...
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Medâr-ý ibâd ve menât-ý murâd olan atebe-i ulyâ-yý merâhim-mu‘tâd ve südde-i
seniyyâ-yý mekârim-müzdâd dâme't-müfettehatü'l-ebvâb mede'd-dühur ve'l-ahkâb
turâb-ý müstetâb-ý süreyyâ cenâbýna bi-kemâli't-tazarrû‘ ve'l-iltihâb ciyâh-ý ubûdiyet-
mâlîde ve vücûh-ý rýkkýyyet-sâyîde kýlýnýp istisâd-ý hâl ve iktisâb-ý emâný ve âmâl-i
ümniyyesiyle Memâlik-i Mahrûse'nin sedd-i seddi ve serhadd-i mansûrenin âhenîn-i
kilidi olan Eyalet-i Bosna'da kürsi-i memleket ve kutb-ý daire-i Eyalet-i Medine-i Saray'da
sâkin ve mütevattýn eþraf-ý kuzât ve ulema ve meþâyih ve fukahâ ve bi'l-cümle eimme
ve hutabâ ve yeniçeri serdengeçdileri ve ihtiyârân ve alemdarlarý ve ashâb-ý ticaret ve
rüesâ-yý erbâb-ý hýrfet ve sair ve vedî‘â-i hazret-i kibriyâ olan fukarâ ve zuafânýn bi-tarî-
ki'l-mahzar arzuhâl-i sýhhat-eser ve sadakat-güsterleri budur ki medine-i mezbûrede
daru'l-cihâd ve hýsn-ý hasîn-i ibâd olan kale-i sengin bünyâd mürûr-ý eyyâm ve kürûr-ý
a‘vâm ile bazý mahalli münhedim olmaðla tamir ve termîme eþedd-i ihtiyacý olup ve top
ve mühimmâtý ve cephâne ve âlâtý ekall-i kalîl ve anbarýnda zehâirden dane-i erzen
mevcud olmayýp belde-i mezkûra dahî nazargâh-ý düþmen-i dîn-i hazelân-ý karîn ve
etraf-ý selâsesi beyne'l-a‘dâ vâký‘a olmaðýn bundan akdem dergâh-ý felek-medâra arz
ve mahzar-birle istirhâm ve istid‘â olundukda bi-tevfîki'l-ilâh cânib-i hazret-i zillüllâh-i
alem-penahîden müsaade-i aliyye-i hüsrevânî-i erzânî buyurulup þeref-yâfte-i sudûr
bulan fermân-ý âlîþân mûcebince binâ ve tamirine mübâþeret olundukda mukaddemâ
lede'l-keþf duvarda tamiri yüz zirâ‘ tahmin olunan mahallerin tathîrine þurû‘ olundukda
ekser mahallî çürük olmaðla münhedim olduðundan üçer-beþer yüz zirâ‘ mikdarý
gedikler açýlýp bi'z-zarûre tecdîd ve metin ve müstahkem bina ve bu ana gelince hitâm
bulan mahâl ve mevâzý‘ý hâlâ Eyalet-i Bosna kaymakamý mîrimîrân-ý kirâmdan izzetli

OSMANLI SERHADDÝNÝN KÝLÝDÝ OLAN 
SARAYBOSNA KALESÝ'NÝN TAMÝRÝ

Saraybosna Kalesi’nin yýkýlmaða yüz tutan mahallerinin tamiri, yetersiz 
durumdaki silah, cephane ve gýda stoklarýnýn tamamlanmasý hususundaki

arzuhal üzerine gönderilen meblað ve ahali üzerine konulan yükümlülüklerin
yetersiz kaldýðý, kalede tamir edilecek bölgelerin tahmin edilenden daha fazla 

olduðunun ortaya çýktýðý, bu sebeple yeni ödenek gönderilmesi ve ahali 
üzerine yeni yükümlülükler konulmasý hususunda 

Bosna halký ve ileri gelenlerinin toplu istidalarý
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Cafer Paþa buyuruldusu ile bina emini ve medine-i mezbûre mütesellimi Hasan Aða ve
Mimar-ý Bosna diðer Hasan Aða ve sair ehl-i vukûf ve vücûh-ý ahali ma‘rifetleriyle ve
ma‘rifet-i þer‘le keþf ve misâha ve defter olunup ancak ebniye-i mezkûreye cânib-i mîrî-
den iki bin sekiz yüz seksen kuruþ inâyet ve ihsân ve ale'l-hesab iki bin kuruþ bi-tarî
-ki'l-havale i‘tâ buyurulup bâki kalan sekiz yüz seksen kuruþ ve gerek emr-i âlîþânda
ba‘de't-tamir irsâl ve ihsâný tevkif buyurulan mikdar-ý kifâye cebehâne ve erzen ve elli
aded þâhî ve on adet havan toplarý inâyet ve ihsân ve fîmâ-ba‘d muhtac-ý tamir olan
mahâllin malzemesine muktezî olan de’b-i me’lûf ve kaide-i serhad üzere mal-ý mîrîsi
tayin ve mevleviyyet ve nevâhîsi ve sair kazâhâdan iânet vechile mu‘tâd üzere kömür-
ler ve çerâhur ihrac ve ahaliden lâzým gelen iânet-i bedeniyye ile termîm ve itmâm ve
kemâ-yenbaðî istihkâm verilmek üzere kemâ fi‘s-sâbýk emr-i âlîþân inâyet ve ihsân
buyurulmak bâbýnda saðîr ve kebîr ve bernâ ve pîr-i dergâh-ý âlem-penâh-ý türâb-ý
müstetâb-ý süreyyâ cenâbýna bi-tarîki'l-mahzar arzuhâl-i sadakat-güster tahrîrine
cesaret olundu. Bâki emr u fermân ve merhamet ve ihsân menût-ý devlet-meâb ve mer-
hamet-ünvânýndýr. 

Fî gurre-i Ramazanü'l-mübarek sene ihdâ ve tis‘în ve mi’e ve elf / [3 Ekim 1777]

Mühürler

ASKERÝ KONULAR
VONJE TEME
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C. AS, 39798

Bosna’da demirci esnafý...
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Hala Bosna Valisi Bekir Paþa'ya ve Yenipazar kadýsýna ve bu defa Yeni[pa]zar
Kalesi'ne bina emini nasb u tayin olunan (boþ) hüküm ki

Eyalet-i Bosna'nýn kilidi mesâbesinde olan Yenipazar Kalesi'nin istihkâmý mühim ve
muktezî ve kale-i merkûmenin þeranpoylarý[palankalarý] ve karakolhâneleri mürûr-ý
eyyâm ile harâba müþrif olduðu ecilden tahassun olunacak mikdarý mehmâ emken
tamiri için beþ bin kuruþ masârýfa muhtac olmakla îsâl ve irsâl olunmasýný Yenipazar
kadýsý bu defa ordu-yý hümâyûnuma tahrîr ve ilâm etmekle Hazine-i Âmirem defterleri
tetebbu‘ olundukda bundan akdem kale-i mezbûrenin muhtac-ý tamir olan mahâll ve
mevâzi‘i sâbýký mûcebince civarýnda vâki Taþlýca ve Prepol ve Ýstareflak Kazalarý iânet
ederek cânib-i mîrîden bir nesne mütâlebe olunmamak þartýyla tamir u tekmîl ve hitâm
haberi arz u ilâm olunmak bâbýnda doksan dokuz senesinde emr-i þerifim verildiði
Baþmuhasebe'den derkenar ve takrîr ile arz olundukda ebniye-i mezbûrun henüz tek-
mîline dair kayd bulunmadýðýndan gayrý el-hâletü gelen tahrîrâta nazaran beþ bin kuruþ
masârýf ile vücuda gelir deyu inhâ olunmakdan nâþi müceddeden keþf ve defter olu-
nunca vakit mürûruyla maslahat fevt olacaðý ecilden husus-ý mezbûra bu tarafdan sen
ki mûmâileyhsin mahsus bina emini tayin ve yedine ale'l-hesab iki bin beþ yüz kuruþ
i‘tâ olunmakla muktezâ-yý memuriyetin üzere mahalline varup bir tarafdan lâzýmu'l-inþa
ve't-tahkîm olan mahallerin binasýna þürû‘ ve mübâþeret ve tekmîline sa‘y ü gayret ve
bir tarafdan dahi keþif defterini ordu-yý hümâyûnuma irsâl eylemen fermâným olmaðýn
memuriyetini hâvî iþbu emr-i âlîþâným ýsdâr ve i‘tâ olunmuþdur gerekdir ki meblað-ý
mezbûr iki bin beþ yüz guruþa ahz ve bir saat mukaddem mahall-i mezbûre varup kale-i
mezbûrun bir tarafdan lazýmu'l-inþa ve't-tahkîm olan mahallerinin binâsýna þürû‘ ve
mübâþeret ve serî‘an tekmîline sa‘y ü gayret ve bir tarafdan dahi keþf defterini ordu-yý
hümâyûnuma irsâle ihtimâm u dikkat eyleyesin ve siz ki müdîr-i müþâr ve kadý-ý mûmâi-
leyhimâsýz sizler dahi muktezâ-yý emr-i þerifime imtisâl ve mütâba‘at eylemeniz bâbýn-
da fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.

Fî 5 N. Sene 1202 / [9 Haziran 1788]

Muhasebe-i [Evve]l

BOSNA'NIN KÝLÝDÝ SAYILAN YENÝPAZAR KALESÝ'NÝN TAMÝRÝ
Bosna Eyaleti'nin kilidi sayýlan Yenipazar Kalesi'nin palanka ve karakolhaneleri

zamanla tamire muhtaç bir hale geldiðinden Taþlýca, Prepol ve Ýstareflak
kazalarýnýn yardýmlarýyla tamir ettirilmesi 

C. AS, 40192
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Benim vezirim

manzûrum olmuþdur. Aferin Hüsrev Paþa'ya 

Tîz akçe ve zahire eriþdirilsin. Ol havalide dahi bir þey zuhur eylemesin. 

Þu maddelere gayet dikkat edesin.

Bosna Valisi Hüsrev Paþa kullarýnýn kâimesidir. Akçe ve zehâyir maddeleri müzâkere
olunup huzur-ý cihandârîlerine arz olunacaðý malum-ý âlîleri buyuruldukda emr u fermân

hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Devletli inâyetli merhametli atûfetli re’fetli übbehetli veliyü'n-ni‘am amîmü'l-cûd ve'l-
kerem efendim Sultaným hazretleri 

Ber-muktezâ-yý irâde-i aliyye avn ü inâyet-i Bârî ile Sýrb usâtýnýn harben ve darben
taht-ý ra‘iyyete idhalleri hususuna Eyalet-i Bosna'dan mukaddemâ bi'l-ittifak tertib olun-
muþ olan on iki bin nefer mikdarý asâkirin üç aylýk iktizâ eden tayinât ve malzeme-i
sairesi eyalet-i mezkûre kazalarýna tevdî‘ ve mübâya‘a olunmuþ olup emr u fermân
buyurulduðu üzere Niþ cânibinden memurîn ile bi'l-muhabere def‘aten hücum olunmak
usullerinden iken usât-ý mersûmenin ez-kadim derkâr olan hile ve hud‘a-pîþeliði hase-
biyle geçen sene îyd-ý fýtr akîbinde ale'l-gafle hem-civar bulunan Eyalet-i Bosna

BOSNA'YA BAÐLI BAZI KAZALARIN SIRPLAR TARAFINDAN 
YAKILIP YIKILMASI ÜZERÝNE GÖNDERÝLEN ASKERLERÝN

ÝHTÝYAÇLARININ KARÞILANMASI
Bosna'ya baðlý Krubine, Luzniçe, Viþegrad, Ýstareflak, Yenivaroþ, Yenipazar ve

Býrvenik kazalarýndaki hane, mescid ve menziller Sýrplar tarafýndan yakýlýp
yýkýldýðý, mal ve hayvanlarýnýn gasbedildiði ve birçok Müslümanýn 

katledildiðinden dolayý bu bölgede asileri bertaraf etmek için oluþturulan 
12 000 kiþilik askerin günlük zahire ve akçe ihtiyacýnýn bölge halký yerine

hazineden karþýlanmasý
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kazalarýndan Krupine ve Luzniçe ve Viþegrad ve Ýstareflak ve Yenivaroþ ve Yenipazar
ve Brvenik kasaba ve kurâlarýna asâkir-i külliye-i menhûsasýyla ve kazahâ-i mezkûre-
den ifsâd etdiði ehl-i Ýslâm reâyâsýyla baðteten hücum ve nice cevâmi‘ ve mesâcid ve
menâzil ve mesâkini ihrâk-bi'n-nâr ve mal ve hayvanâtýný nehb ü gârât ve nice müminîn-i
muvahhidîni esir ve niceleri þerbet-i þehâdeti nûþ ve nicesi zahmdâr-ý bî-hoþ olup
muharebât-ý adîde ve muhafazât-ý medîde vuku‘uyla tevzî‘ olunan sâlifü'l-beyân üç aylýk
zehâyir harc u sarf olunduðundan mâadâ hazm ve ihtiyâta riâyeten peksimed tabh ve
Bosna kýlâ‘ýna vaz‘ olunmak için cânib-i Devlet-i Aliyye'den inâyet ü ihsân buyurulan elli
bin kuruþ ve kýlâ‘-ý mezkûrede mahfûz olan birer mikdar peksimed ile bi'z-zarûr bu ana
kadar idare-i asâkir hususuna ihtimâm olunmuþ ise de ber-muktezâ-yý memuriyet-i
çâker-i dîrîneleri el-hâletü hâzihî taraf taraf ordularda müretteb asâkir-i vefîre ile emr u
fermân buyurulduðu üzere müdafaa-i a‘dâda kýyâm ve leyl ü nehâr mezîd-ihtimâm
derkâr olup ancak sâlifü'z-zikr eyalet-i mezkûrenin cânib-i a‘dâdan yedi sekiz kýt‘a
kazalarý mukaddemâ tahrib olunmuþ olduðu ve kazahâ-i sairesinden dahi iyâb ü zihâb-ý
asâkir sebebiyle ahalisi bîtâb ü hayrân ü sergerdân-ý pür-ýzdýrâb olduklarýn beyânýyla
rûz-merre tayinât-ý asâkir için cânib-i Devlet-i Aliyye'den zehâyir ile imdad ü inâyet ü
ihsân istirhâmýyla hâk-i pây-ý hâcet-revâ-yý veli-nimetânelerine ilâmât ve mahzarlarýyla
eyalet-i mezkûre tarafýndan adamlarý kullarýný irsâle cesaret etmeleriyle ahali-i eyalet-i
merkûme kullarýnýn takdime cür’et eyledikleri ilâmât ve mahzarlarý vâký‘a mutâbýk olup
fî nefsi'l-emr zehâyir hususunda bi'l-vücûh eþedd-i ihtiyac derkâr el-hâletü hâzihî
zaruret-i kesîre âþikâr olduðundan mes’ulât-ý acizânelerine müsaade-i aliye-i
rahîmâneleri erzân buyurulmak temennasý arzuhâl-i ubûdiyet-meâl-i çâkerânem
terkîmine ictisâr ve takdim-i hâk-i pây-ý hâcet-revâ-yý veliyü'n-ni‘amâneleri kýlýndý. Ýnþâal-
lahu Teâlâ manzûr-ý âlî ve meþmûl-lahzâ-i merhametleri buyuruldukda ahali-i serhad-
niþînân fukarâlarý kullarýnýn niyaz-ý acizânelerine müsaade-i aliyye-i veliyü'n-
ni‘amâneleri erzân ve lutfen ve merhameten zehâyir hususunda imdad ve iâneye inâyet
ü ihsân-ý rahîmâneleri bî-dirîð ve þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân merhamet
ve ihsân-ý bî-pâyân devletli inâyetli merhametli âtýfetli re’fetli übbehetli veliyü'n-ni‘am
amîmü'l-cûd ve'l-kerem efendim Sultaným hazretlerinindir.

Fî 23 B. [12]21 / [6 Ekim 1806] 

Mehmed Hüsrev
Vali-i Bosna
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Bosna’da tütün çubuðu satan esnaf...
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Hâlâ mülhakâtýyla Bosna Eyaleti müþiri vezirim Mehmed Kâmil Paþa iclâluhûya ve

erkân-ý eyaletden bulunan mîrimîrân paþalar dâme ikbâlehuma ve eyalet-i merkûme

dahilinde kâin kazalar mütesellimleri dâme mecduhuma ve nâib ve müftiler zîde

ilmuhuma ve vücuh-ý memleket ve bi'l-cümle iþerlerine hükümki 

Cümleye malum olduðu üzere memâlik-i mahrûsetü'l-mesâlik-i Padiþahânemde

sâkin ve mutavattýn olan kâffe-i ahali ve reâyânýn saye-i merâhim-vâye-i mülûkânemde

refah-ý hâl ve ârâmiþ-i bâlleri matlûb ve mültezem-i Þehinþâhânem olarak bu meram-ý

þefkat-irtisâmýn husûlü dahi memurîn-i Devlet-i Aliyyemin ikdâm-ý dikkat-i zâtiye ve

nezâret-i dâimeleriyle husûle geleceði vâzýhâtdan olduðu cihetle bu hususlar için

þimdiye kadar bi'd-defaât tenbihât-ý kaviyye ve iþ‘ârât-ý mütevâliye icra olunagelmiþken

bu esnada Rumeli Eyaleti ve havalisinde bazý baþý boþ ve serseri makûlelerinden yet-

miþ-seksen neferi bir yere gelerek cemiyetle geþt ü güzâr ve ahali-i fukarâdan meccâ-

nen yem ve yiyecek ve akçe ahzý misillü mezâlim ve ta‘addîye ictisâr etmekde olduk-

larý tahkik ve istihbâr olunup bu keyfiyet bi'l-vücûh emr u rýza-yý ma‘delet-iktizâ-yý

mülûkânemin hilâfý ve kavânîn-i adliyeye mugayir ve münâfî olarak eþhâs-ý merkûmenin

hemen bulunduklarý mahalden memleketleri cânibine iadeleriyle tefrîk-i cemiyetleri ve

dinlemedikleri ve karþý durduklarý hâlde irâe-i kuvve-i askeriye ile def‘ü tenkîllerine bakýl-

masý zýmnýnda bu defa Meclis-i Vâlâ-yý Ahkâm-ý Adliyem kararý üzerine mahâll-i lâzý-

meye mahsus evâmir-i celîle-i mülûkânem tasdir ve tesyîr kýlýnmýþ olmakla senki müþir-i

müþârunileyhsin vüsul-ý fermân-ý celîlü'l-unvan-ý Padiþahânemde mecbûl ve maktûr

olduðum gevher-i hamiyet ve dirayet muktezâsý üzere bu makûle nâ-sezâ hâlâtýn zîr-i

hükûmet ve idaremde kâin mahalllerde dahi vuku‘u istimâ‘ olunur ise derhal def‘ ü

ref‘ine bakýlarak senden her hâlde me’mûl ve muntazar-ý Padiþahânem olan âsâr-ý

reviyyetkârî ve hamiyeti ibrâz ile vedî‘atullah olan ahali ve reâyâ vü berâyânýn vikâye-i

RUMELÝ EYALETÝ'NDEKÝ EÞKÝYA HAREKETLERÝNÝN ÖNLENMESÝ
ÝÇÝN BOSNA MÜÞÝRÝNE GÖNDERÝLEN EMÝR

Rumeli Eyaleti ve çevresinde toplanan 70 kiþilik baþýboþ ve serseri bir grubun
ahaliden zorla yem ve yiyecek topladýklarý ve çeþitli zulümler yaptýðýndan, 

asayiþin ve halkýn menfaatlerinin korunmasý için Bosna Müþiri Mehmed Kamil
Paþa'ya gönderilen emir
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asayiþ ve istirahatlerine ve ol vechile cümlesinden taraf-ý müstecmi‘ü'l-mecd ve'þ-þeref-i

mülûkânem için da‘avât-ý hayriye isticvâbýna sarf-ý vüs‘ ve gayret ve bu sebeble kendi

haliyle ve kesb-i ta‘ayyüþüyle meþgul olanlar haklarýnda bir gûne cevr u ta‘addî vuku‘a

gelmemesine dahi ihale-i enzâr-ý basîret eylemen fermâným olmaðýn tenbîhen ve

ihtimâmen iþbu emr-i celîlü'l-kadrim ýsdâr ve tisyâr olunmuþdur. Ýmdi keyfiyet malum-ý

dirayet-melzûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer amel ü hareketle ifa-yý muktezâ-yý

kâr-þinasi ve reviyyete leyl ü nehar bezl-i mâ-hasal vüs‘ ve miknet ve hilâf-ý hâlât vuku‘a

gelmemesine ihtimâm ve bezl-i makderet eyleyesin ve siz ki mîrimîrân-ý müþâr ve müte-

sellimîn ve nüvvâb ve müftüler ve sair-i mûmâileyhimsiz. Mazmûn-ý emr u fermân-ý

mülûkânem sizin dahi meczûmunuz olarak matlûb-ý Padiþahânem olarak asayiþ ve isti-

rahat-i ahali kaziyye-i âdilânesine cümleniz bi'l-ittifak ikdâm ve gayret ve bu bâbda

mugayir-i rýza-yý þahaneme bir gûne hâl ve hareket vuku‘a gelmekden be-gayet tevak-

ki vü mübâ‘adet eylemeniz bâbýnda.

Fî evâhir-i M. sene [12]60 / [11-20 Þubat 1844]

A. DVN. MHM, 1/26

Bosna Hersek’te yaþayan çeþitli insan tipleri...
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Ýþbu tezkire-i acizî arz u takdim olunmak üzere iken Bosna valisi müþârunileyh

hazretlerinin lüzum-ý ta‘cîl-i maslahatý mutazammýn bir þukkasý tevârüd etmesiyle

iþ‘ârât-ý ahîre karar-ý meþrûhu taðyîr edip etmeyeceðinin bi'l-müzâkere ilâvesi icab-ý

maslahatdan göründüðüne mebnî evvelki Pazartesi günü lutfen ve ihsânen Bâbýâli'ye

þeref-bahþ vuku olan teþrif-i þevket-redîf-i hazret-i Þehinþâhi münasebet-i hayriyesiyle

vükelâ-yý fihâm hazerâtýyla birleþilmiþ olduðundan avdet-i me‘âlî-menkýbet-i cenâb-ý

Þehriyârîden sonraca meclis-i mahsus akdiyle fezleke-i mezâyâ-yý þukka-i mevrûde

dermiyân olundukda vali-i müþârunileyh hazretleri tanzimat ve teþebbüsât-ý mutasav-

vere her nasýl ise oralarda münteþir olarak bazý taraflardan keyfiyeti istifsâr olunmakda

olduðundan arasý uzayarak bir gûne makale tekevvün etmemek üzere maslahata bir

an evvel baþlanýlmasýnýn lüzumunu beyân ile beraber Aðustos'un on beþinden sonra

oralarýn kýþý baþlayacaðýndan ondan sonra asâkir-i hazret-i þahanenin çadýr altýnda

kalamayacaðýný inhâ ve iþ‘âr etmiþ olduðuna nazaran her ne kadar ikdâm ve gayret

olunsa ol vakte kadar asâkir ve mühimmât-ý mürettibe Bosna'ya vâsýl olmak kâbil ola-

mayacaðýndan mülahazât-ý mesrûdenin taðyîri lâzým gelmeyeceðine binâen yine

maslahatýn evvel bahara kadar te’hir olunmasý ve Bosnalý, Bosna'nýn ile'l-ebed þu hâlde

býrakýlmayacaðýný kendileri dahi bildiklerinden Devlet-i Aliyye'nin aralýk aralýk niyyât ve

tasmîmatýný araþdýrmaklýðý bir vakitden beri i‘tiyâd eyledikleri umûr-ý malumeden

olmasýna nazaran bu teraþþüh ve intiþâr denilen þeyin dahi vesile-i taharrî olmak için

yine onlarýn ihtirâ‘-gerdesi olmasý melhûzâtdan olup her ne ise bundan böyle dahi ken-

disine yine bu vadide bir sual vuku‘unda mütecahilâne tavr ile þimdilerde bu misillü

tasavvurât olmadýðýna dair sözler ile savuþdurulmasý ve þu kadarki tanzimatýn icrasý

menâfi‘-i mahsusalarýna dokunacak takýmýn iþbu havadisât üzerine asker gönde-

BOSNA'DA TANZÝMAT’IN UYGULANMASI VE ASAYÝÞ ÝÇÝN 
YETERLÝ ASKER BULUNDUÐU

Bosna'da Tanzimat'ýn uygulanmasýna taraftar olmayanlarýn yeni asker 
gönderilmiyor diyerek fitne çýkarmasýna fýrsat verilmemesi, bu konudaki 
olabilecek muhalif bir hareketin daðýtýlmasý ve asayiþin korunmasý için

Bosna'da bulunan altý bin kadar Osmanlý askerinin yeterli olacaðý
39
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rilmediði suretde bir hâdise îkâ‘ýna çalýþmalarý mülâhazasý zihinleri tahdîþ edecek þey

ise de saye-i kudret-vâye-i hazret-i mülûkânede el-hâletü hâzihî Bosna'da altý bin kadar

asâkir-i nizâmiye mevcud olarak bu kadar kuvvet, asayiþ ve emniyet-i memleketin

muhafazasýna kâfi olacaðý taraf-ý vâlâ-yý Seraskerîden ifade olunup nice nice umûr-ý

cesîme ve müþkilede cümlemize teshilât-bahþâ ve eser-i celîl-i keramet-adîli her taraf-

dan güneþ gibi rû-nümâ olan hüsn-i tâli‘-i mes‘adet-metâli‘-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî ve

semere-i muvaffakiyet-i hazret-i Padiþahî olarak inþaallahu Teâlâ bu madde-i hayriyenin

dahi evvel ve âhirinde bir gûne müþkilât melhûz olmayýp bi'l-farz öyle bir þey îkâ‘ýna

çalýþýlsa bile eser-i teveccühât-ý füyûzat-gâyât-ý cenâb-ý zýllullahî ile kuvve-i mevcude-i

nizâmiyenin öyle hareketleri dahi def‘a muvaffakiyeti me’mûl-i kavî olmasýyla bi-lütfihi

Teâlâ hulûl vaktine kadar vali-i müþârunileyh hazretleri tarafýndan gayet hakîmâne ve

müdekkikâne davranýlarak tanzimata tarafdar olmayanlarýn îkâ‘-ý mefâsid ve fitneye

meydan bulamamalarý ve Hüda etmesin bir þey zuhur eylediði takdirde derhal asâkir-i

mevcude ile basdýrýlýp þeraresinin daðýdýlmasýna sarf-ý mesâî ve makdûr eylemesi

hususlarýnýn dahi vali müþârunileyh hazretlerine yazýlacak tahrirâta derc ve ilâvesi

münasib gibi hatýrlara gelmiþ ise de her hâlde mütemmim-ârâ-yý kâsýra-i bendegân

olan emr u fermân-ý keramet-unvan-ý cenâb-ý Þehinþâhî bu bâbda dahi ne merkezde

sânih ve sâdýr olur ise mahz-ý hayr ve isabet olan mantûk-ý âlîsine göre harekete

mübâderet olunacaðý beyânýyla. 

26 Þ. sene [12]65 / [17 Temmuz 1849]

A. AMD, 9/24

Bir Boþnak ailesi...
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Makam-ý Muallâ-yý Cenâb-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Bosna'nýn Dersaâdet Caddesi'nde bulunan ve Viþegrad Cisri'nin muhafazasý zým-
nýnda oraya yetiþdirilmiþ olan asâkir-i cenâb-ý þahane için lüzumu görünen istihkâmâtýn
tesviyesine muktezî olan on altý bin altý yüz yetmiþ iki kuruþun sarfýyla inþasý istîzânýna
dair keþif defteri leffiyle vâki olan arz ve iþ‘âr-ý kemterânem üzerine zikrolunan on altý
bin bu kadar kuruþ masrafýn ifasýyla istihkâmât-ý merkûmenin hemen inþasý hususuna
bi'l-istîzân emr u fermân-ý hazret-i mülûkâne müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulmuþ
olduðu beyân-ý âlîsiyle irâde-i seniyye-i cenâb-ý þahane mantûk-ý celîli vechile tesviye-i
muktezâsýna mübâderet-i acizânem fî 11 Ramazan sene [1]276 tarihli þeref-vârid olan
emir-nâme-i sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîlerinde emr u iþ‘âr buyurulmuþ olmasýyla bir
týbk-ý emr u irâde-i hümâyûn icra-yý icabýna ibtidâr ve hîn-i mübâþeretde mevcud
bulunup yerlerini ve ne vechile yapýlacaðýný göstermek üzere mukaddemce istihkâmât-ý
mezkûrenin keþfini icra eden mühendis kaymakamý rif‘atli Tosun Bey mezkûr
Viþegrad'a tisyâr olunmuþ ve bi-mennihî Teâlâ on-on beþ gün zarfýnda inþa ve itmâmý-
na itina kýlýnacaðý derkâr bulunmuþ olduðu muhât-ý ilm-i âlem ârâ-yý vekâlet-penâhîleri
buyurulmak için takdim-i arîza-i kemteriye cür’et kýlýndý. Ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân-ý hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 22 Ramazan sene [1]276 / [13 Nisan 1860]

VÝÞEGRAD KÖPRÜSÜ ÝSTÝHKÂMLARI ÝNÞAAT MASRAFI
Viþegrad Köprüsü istihkamlarý için gerekli olan 16.672 kuruþun sarfýna izin 

verildiði ve inþaatýn bitirilmesi için Mühendis Tosun Bey'in bölgeye gönderildiði

A. MKT. UM, 402/70

Vali-i Eyalet-i Bosna 
(Mühür)
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Rumeli Ordu-yý Hümâyûnu Müþiri Hazretleri Bendelerine
Bosna Eyaleti mevâki‘-i saireye makîs olmayýp bir tarafý Karadað ve diðer tarafý dahi

Hýristiyan ile mütecâvir ve muhât olup bir müddetden beri emr-i muhafaza zýmnýnda
asâkir-i nizâmiye ve cünûd-ý saire tayin ve cem‘iyle külliyetli masârýf ihtiyar olunmakda
olduðundan hem bu tekellüfâtýn def‘i ve hem de esbâb-ý muhafazanýn istikmâli hakkýn-
da eyalet-i merkûme dahilinde daimî suretle bir kuvve-i dâfi‘a mevcud bulundurulmasý
ez-her-cihet fevâid ve muhassenâtý cami‘ ve bu dahi eyalet-i mezkûre ahalisinin nüfus-ý
Ýslâmiyesinden on sekiz yaþýndan kýrk beþ yaþýna deðin münasib mikdarýnýn tabur ve
alay hey’etine idhaliyle hâsýl olacaðýndan suret-i istihdam ve memuriyetleri emrinde
muktezî olacak muamelât ve icraâtýn Dâr-ý Þûrâca mütâlaasýyla þu makâsýdýn fi‘le geti-
rilmesi esbâb-ý mukteziyesinin icrasý taraf-ý Vâlâ-yý Seraskerî'ye havale olunmuþdu.
Bunun üzerine devletli Kâni Paþa hazretlerinin valiliði hengâmda bu maddelere
müte‘allik gelen tahrirâtý ve mahallî komisyonunun kararýný hâvî mazbata ile eyaletin ve
hududun muhafaza-i asayiþ ve emniyeti zýmnýnda eyalet-i merkûme valisi esbak
devletli Mehmed Reþid Paþa hazretlerinin bazý mütâlaâtýný mutazammýn olan lâyihasý
ve Hersek tarafýnca bu hususun icrasý zât-ý vâlâ-yý müþirilerinin dahi emel-i mahsuslarý
olarak ol bâbda kûze-i hâfýzasýna tevdî‘ kýlýnan tebligât ve ifadât-ý behiyyelerini
mübeyyin Kaymakam Reþid Bey'in bu defa takdim eylediði lâyiha üzerine Dâr-ý Þûrâ-yý
mezkûrdan kaleme alýnan mazbata ile evrak-ý merkûmenin ihrac etdirilen birer kýt‘a
suretleri manzûr-ý müþirîleri buyurulmak üzere takýmýyla leffen irsâl kýlýndý. Meâllerinden
keyfiyet bi'l-etraf müstebân olacaðý vechile ehemmiyet-i madde icabýnca bunun ber-
vefk-i matlûb bir an evvel fiiliyâtýnýn icrasý ferâiz-i hâliyeden ve bu suret ise emel ve arzu-
yý müþirîleri icabýndan bulunduðu mûmâileyh Reþid Bey'in ifadât-ý vâký‘asý cümlesinden
olmasýna nazaran iþbu tasavvur olunan askerin ne yolda ve kavânîn-i müttehazeye
mâni olmayacak suretde tertibi emrinde ve gerek muhafaza-i hudud ve esliha ve
hususât-ý sairenin suver-i icraât-ý lâzýmeleri hakkýnda vukûf ve malumat-ý mahalliye-i
müþirânelerine göre memurîn-i mahalliye ile bi'l-müzâkere vâki olacak re’y ve mütâlaa-i
behiyye-i düstûrîleri ne suretde ise vakit zâyi olmamak üzere izahen ve tafsilen hemen
beyân ve iþ‘ârý hususuna himmet buyurmalarý siyâkýnda iþbu þukka-i mahsusa-i
senâverî terkîm kýlýndý.

Fî 10 Ramazan sene [12]77 / [22 Mart 1861]

STRATEJÝK AÇIDAN ÖNEMLÝ OLAN BOSNA'DAKÝ 
MÜSLÜMAN NÜFUSTAN ASKERÎ BÝRLÝK OLUÞTURULMASI

Askerî ve stratejik açýdan hayli riskli bir bölge olan Bosna Eyaleti'nin savunmasý
için daimi surette askerî bir birliðin konuþlandýrýlmasýnýn her açýdan yararlý 

olacaðý, ayný zamanda Bosna'daki müslüman nüfusun 18 ile 45 yaþ arasýndan
seçilecek münasip miktarýnýn tabur yada alay þekline getirilmesi hususundaki
kararýn nasýl uygulanabileceðinde dair Rumeli Ordu-yý Hümayunu müþirinden

görüþ istenmesi

A. MKT. MHM, 213/13
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Yenipazar'a altý saat mesafede Dokupalan ile Yusuf Bey Haný arasýnda olan karakol-
hane mevkiine iki yüz nefer alýr metin iki katlý olmak üzere bir blockhouse yapýlarak iki
yüz neferin yüzü orada kalýr ve yüzü dahi etrafda devriye gezebilir.

Seniçe ve Prepol arasýnda Hisarcýk Kalesi'nin cüz‘î tamiri var ise tamir ile beraber
Kosaniçe karyesi civarýnda mürtefi‘ olan mahalde yirmi nefer ile kezâlik iki katlý block-
house yapýlmasý.

Seniçe'ye dört ve Yenivaroþ'a iki saat mesafede Ýzlatar balkaný civarýnda karakol-
hane mevkiinde iki katlý ve elli neferlik blockhouse bunlardan yirmi neferi kalýp otuz
neferi etrafa devriye olarak geþt ü güzâr edebilir.

Yenivaroþ ve Priboy arasýnda Uziçe'den Taþlýca'ya giden yolu tutmak için Radeþ
karyesinde hîn-i hâcetde beþ yüz nefer ile iki top alabilecek istihkâm yapmak bu
istihkâmýn bir parça olmasý icab etmeyip belki iki üç parça olmak icab eder. Bu da
memur olan erkânýn isti‘dâdýna göre mahalli keþf ile imal olunmak lâzýmdýr. Bunlarýn her
birisinde asker için blockhouse yapýlmasý.

Priboy kasabasýnda ahali muhafazasý için kasaba etrafýnda mürtefi‘ mahalde birkaç
ufak blockhouse bunlarý ahali muhafaza edebilir.

Taþlýca ve Foça'da þürû‘ olunmuþ olan istihkâmýn itmâmý iktizâ eder.

Suteska Boðazý'ndan dahi üç kule yapýlmasý bunun biri Senteste yani Pive
Caddesi'yle Gaçka Caddesi birleþdikleri mahalde ikincisi en mürtefi‘ olan mahalde
üçüncüsü Ýrgorde Boðazý'n[ýn] altýnda Pive tarafýnda vâki olan ormânî yoldan dört yüz
hatve mesafeye kadar hemen þimdiden ormanî lâyýkýyla budayýp kesilen dallar bir mik-
dar kurudukdan sonra tutuþdurulup ormanýn bütün bütün hedmi lâzýmdýr.

tt. [29 Zilhicce 1280] / [5 Haziran 1864]

YENÝPAZAR SANCAÐI'NDA YAPILMASI GEREKEN 
ASKERÝ TESÝSLER

Yenipazar'a altý saat mesafede bulunan Dokupalan ile Yusuf Bey Haný 
arasýndaki karakol mevkiine iki yüz neferlik bir kýþla (blockhouse) yapýlmasý,
Hisarcýk Kalesi'nin tamiri ile Kosaniçe'de ve Ýzlatar balkaný civarýnda karakol
mevkiinde bir kýþla yapýlmasý, Radeþ'de iki üç parça olmak kaydýyla istihkâm
yapýlmasý, Priboy'da halký korumak için birkaç ufak kýþla yapýlmasý, Taþlýca ve

Foça'da yapýmýna baþlanmýþ olan istihkâmýn tamamlanmasý ve 
Soteska Boðazý'nda üç kule yapýlmasý

TÞR. BNM, 21/100
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Seraskerî'ye

Bosna Eyaleti ahalisinden birinci alay nâmýyla tanzimine bed’en ve mübâþeret olu-
nan asâkir-i nizâmiye-i þahaneye yerliden nasbý lâzým gelen kaymakam ve alay emini
ve sol kol aðasý ve tabur imamlarý ile mülâzým-ý evvel ve sânîlerin ve sancakdarýn bu
defalýk meclis-i kebîr-i eyalet ma‘rifetiyle intihâb ve tayini muktezâ-yý irâde-i aliyye-i
vekâlet-penâhîden bulunmuþ ve alay-ý mezkûr birinci taburu imamlýðýna münsibinin
tayini lâzým gelmiþ olduðundan lede'd-te’emmül Saraybosna ahalisinden künyesi zahr-ý
varakada muharrer el-Hac Hasan Efendi ulemadan olduðu ve nekâyis-i bedeniye ve
ilel-i saireden sâlim ve dirayet ve istikâmetle muttasýf bulunduðu cihetle efendi-i
mûmâileyhin tabur-ý mezbûr imamlýðýna nasb ve tayini meclis-i acizânemizde tensîb
kýlýnmýþ olmakla nezd-i âlî-i âsafîlerinde dahi rehin-i tasvîb buyurulduðu hâlde efendi-i
mûmâileyhin tabur-ý mezbûra imam nasb ve tayiniyle icabýnýn icrasý bâbýnda emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 17 Ra. sene [12]81 ve fî 8 Aðustos sene [12]80 / [20 Aðustos 1864]

[Bosna Eyaleti Meclis-i Kebiri üyelerinin mühürleri]

**

Meclis-i Kebîr-i
Eyalet-i Bosna

BOSNA EYALETÝ'NDEN OLUÞTURULAN BÝRÝNCÝ ALAY'A YAPILAN
SUBAY TAYÝNLERÝ

Bosna Eyaleti'nden oluþturulan Birinci Alay'a Bosna ahalisi Travnik 
hanedanýndan Derviþ Bey'in kaymakam, Bosna hanedanýndan Ýsmet Efendi'nin

Alay Emini, Tuzla-i zir hanedanýndan Ýsmet Efendi'nin Birinci Tabur Sol
Kolaðasý, Bihaç hanedanýndan Hacý Rüstem Bey'in Ýkinci Tabur Sol Kolaðasý,

Bakýrcýzade Ýbrahim Aða'nýn sancakdar, Bosnalý Hacý Hasan Efendi'nin ise
tabur imamý olarak tayini
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Taraf-ý Vâlâ-yý Kaymakamî'ye

Devletli efendim hazretleri 

Bâ-irâde-i seniyye Bosna Eyaleti ahalisinden tanzimi mukarrer olan asâkir-i
nizâmiyenin teþkil olunan birinci alayýna intihâb kýlýnan zâbitâna dair semâhatli Cevdet
Efendi hazretlerinini vârid olan tahrirâtý mezâbýt-ý melfûfe ile beraber irsâl-i sûy-ý vâlâlarý
kýlýnmakla iktizâsýnýn icrasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî
terkîmine ibtidâr kýlýndý. 

Fî 7 Rebîülâhir sene [1]281 ve fî 27 Aðustos sene [12]80 / [9 Eylül 1864]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý âlî-i Sadâret-penâhîleriyle zikrolunan tahrirât ve evrak-ý melfûfe
müeddâlarý rehin-i ýttýlâ‘-ý çâkeri olarak Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî'ye lede'l-havale mezkûr altý
kýt‘a intihâbnâmede alay-ý mezkûre Travnik hanedanýndan Derviþ Bey'in kaymakam ve
Bosna hanedanýndan Ýsmet Efendi'nin alay emini ve Tuzla-i Zîr Kazasý hanedanýndan
Mehmed Bey'in birinci tabura ve Bihke hanedanýndan Hacý Rüstem Bey'in dahi ikinci
tabura sol kol aðasý ve Bosnalý Bakýrcýzâde Ýbrahim Aða'nýn sancakdar ve Bosna aha-
lisinden Hacý Hasan Efendi'nin dahi birinci tabura imam nasbý inhâ olunmuþ olduðun-
dan ber-mûceb-i inhâ mûmâileyhimden Derviþ Bey'in uhdesinde kaymakamlýk ve Ýsmet
Efendi'ye alay eminliði rütbeleri tevcîhi hakkýnda tezkire-i çâkeri takdimi ve kol aðalarýy-
la sancakdarýn mezkûr intihabnâmelerinin bi't-tasdik efendi-i müþârunileyh hazretlerine
irsâl buyurulmak üzere cânib-i me‘âlî-menâkýb-ý hidivîlerine iadesi ve alay-ý mezkûrun
zikrolunan birinci taburuna imam tayini inhâ olunan Hacý Hasan Efendi'nin eda-yý hita-
bet etmek üzere me’zûniyetini hâvî iktizâ eden berât-ý þerifin istihsâli efendi-i müþâruni-
leyh tarafýndan bu cânibe iþ‘âr olunmakdan nâþi ol vechile mûmâileyh için bir kýt‘a hita-
bet berât-ý þerifi istihsâli lâzým geleceði ifade olunmuþ ve mûmâileyhimden Derviþ
Bey'in kaymakam ve Ýsmet Efendi'nin alay eminliði için icab eden iki kýt‘a emr-i âlî ile
mûmâileyh imam Hasan Efendi'nin hitabete me’zûniyetini hâvî bir kýt‘a berât-ý þerifin
ýsdâr etdirilmesi hakkýnda baþka baþka terkîm olunan tezâkir-i çakerî leffen ve zikrolu-
nan intihâbnâmeler dahi bi't-tasdik ma‘an takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 25 Cumâdelûlâ sene [1]281 ve fî 14 Teþrîn-i Evvel sene [1]280 / [25 Ekim 1864]
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Buyuruldu 

Vezir-i A‘zam Mehmed Fuad

Serdar-ý ekremlik unvanýyla Üçüncü Ordu-yý Hümâyûnum müþiri olup birinci rütbe

Osmanî ve Mecidî ve Ýmtiyâz niþân-ý zîþânlarýný haiz ve hâmil olan vezir-i dirayet-

semîrim Ömer Lütfi Paþa ve ordu-yý mezkûr müþiri kaymakamý ve Osmanî ve Mecidî

Niþân-ý zîþânlarýnýn kezâlik birinci rütbelerinin haiz ve hâmili vezirim Abdi Paþa ve mül-

hakatýyla Bosna valisi ve birinci rütbe Mecidî ve ikinci rütbe Osmanî Niþân-ý zîþânlarýnýn

hâmili vezirim Þerif Osman Paþa iclâluhum ve mütehayyizân-ý ferikân-ý kirâmýmdan

Bosna ve Hersek fýrkalarý kumandanlarý Osman Paþa ve Ömer Fevzi Paþa ve Rumeli

Beylerbeyliði payelilerinden Yenipazar Sancaðý Mutasarrýfý Mahmud Paþa dâmet-

me‘âliyehuma ve mîrimîrân-ý kirâmýmdan Hersek Sancaðý Mutasarrýfý Cavid Paþa dâme

ikbâluhuya ve Bosna kadýsý zîdet-fezâiluhuya ve eyalet-i merkûme dahilinde kâin sair

elviye kaymakamlarý dâme mecduhuma ve nâib ve müftiler zîde ilmuhuma ve azâ-yý

meclis ve erkân-ý eyalet zîde mecduhuma hüküm 

Beyâna hâcet olmadýðý üzere maa-Hersek ve Yenipazar Bosna Eyaleti'nin yedi san-

caðý ahalisinden esnân-ý askeriyeleri itibarýyla on sekiz ile yirmi sekiz yaþlarý beyninde

olmak ve hizmet-i nizâmiyeleri üç sene ve redîflik müddetleri dokuz sene addolunmak

ve taburlarýn cüz’ ü tam kumandanlarý demek olan miralay ve binbaþý ve sað kol aðalarý

ile yüzbaþýlarý ordu-yý hümâyûnlarým asâkiri zâbitânýndan ve mâadâ yani kaymakamlýk

ve alay eminliði ve sol kol aðalýk ile mülâzýmlýk rütbeleri meclis-i kebîr-i eyalet intihâbýy-

la vücûh-ý memleket ve muteberan ahaliden olmak üzere altý tabur teþkil ve itmâm olu-

BOSNA AHALÝSÝNDEN SEÇÝLECEK ASKERLERCE 
ÝKÝNCÝ ALAY'IN OLUÞTURULMASI

18-20 yaþlarý arasýnda 3 sene askerlik ve 9 sene redif olmak üzere, Hersek ve
Yenipazar dahil Bosna Eyaleti'nin yedi sancaðýnýn vatansever ve devlete

baðlýlýklarýný gösteren ahalinin ileri gelenlerinden seçilen asker ve subaylarla
oluþturulan Birinci Alayý'ndan sonra Ýkinci Alay'ýn da ayný kaideler üzere 

oluþturulmasý emri
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narak üç sene nihayetinde istibdâline bed’ ile redîf sýnýfýnýn küþâdý müte‘allik olan emr

u irâde-i seniyye-i mülûkânem muktezâsýndan olduðundan saye-i muvaffakiyet-vâye-i

Padiþahânemde ahali-i merkûmenin mecbûl olduklarý gayret-i vataniyye ve hamiyet-i

zâtiyeleri iktizâsýnca asâkir-i merkûmenin geçen sene birinci ve ikinci ve üçüncü

taburlarý tertib ve ikmâl ile birinci alay teþkil olunmuþ ve bu cihetle ahali-i merkûme

vatanperverlik þiârýný tamamen göstermiþ olduklarýndan ikinci alay olmak üzere diðer

üç taburun dahi kaide-i mevzû‘asýna tevfikan terfîk ve teþkili bi't-tensib keyfiyet taraf-ý

eþref-i Padiþahâneme arz ile lede'l-istizân ber-minvâl-i muharrer icra-yý muktezâlarýna

irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ý isabet-makrûn-ý þahanem

sünûh ve sudûr eylemiþ olmaðýn siz ki müþârunileyhim ve mutasarrýflar ve mevlana ve

kaymakamlar ve nâib ve müftüler ve erkân-ý eyalet ve sair mûmâileyhimsiz keyfiyet-i

emr u irâde-i seniyyemi zîr-i idaremizde kâin mahaller ahalisine güzelce ilâm ve iþâ‘atla

zikrolunan taburlarýn dahi ber-minvâl-i muharrer efrâd-ý ahalinin esnân-ý askeriyesi

erbâbýndan ahz ve tahrîriyle alay-ý mezkûrun teþkili hususlarýna mezîd-i itina ve dikkat

olunmasý irâde-i seniyye-i mülûkânem muktezâsýndan idüðü malumunuz oldukda ber-

minvâl-i muharrer amel ve hareketle ifa-yý muktezâ-yý kârgüzârý ve hamiyete bezl-i

makderet ve hilâfýndan hazer ü mücânebet eyleyesiz. 

Fî evâhir-i Zilkade sene 1281 / [17-26 Nisan 1865]

C. AS, 45842

Bosna’da bir kutlama...
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Dahiliye Mektûbî Kalemi müsveddâtýna mahsus varakadýr

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâretpenâhî'ye

Yenipazar Kazasý'nda mütemekkin milel-i gayr-i müslimenin bedelât-ý askeriyeyi
usûl-i mukarrere vechile an cemâ‘atin ifa etmeyerek herkes kendi nüfusuna göre
mükellef olduðu bedalât-ý askeriyeyi vermek talebinde bulunmakda olmalarýndan
dolayý geçen [1]310 senesinden küllî bakayâ kaldýðý ve tevzî‘ât defteri dahi tanzim
olunmadýðý cihetle ol bâbda rüesâ-yý ruhânîyeye icra kýlýnan vesâyâ üzerine Mart'ýn on
beþine kadar köylülerle bi'l-müzâkere tahassul edecek neticenin beyân olunacaðý
rüesâ-yý merkûme tarafýndan bildirildiði Yenipazar Mutasarrýflýðý'ndan iþ‘âr olunduðun-
dan ve kaza-i mezkûrda bulunan milel-i gayr-i müslimenin þu mutâlebesi her sene te-
kerrür edib maksadlarýnýn Yenipazar'ýn Bosna'dan müfrez olmak hasebiyle ahali-i
Ýslâmiye'nin el-yevm nýsf-ý bedel-i askerî ile mükellef olmasýndan dolayý kendilerinin de
o minvâl üzere nýsf derecesinde bedel-i askerî vermek fikrinde bulunmalarýndan
münba‘is olup bunun kabulü ise sû-i sirayeti ve Hazine-i Celîle'nin zararýný müeddî ola-
caðýndan bahisle milel-i merkûmeyi bu bâbda teþvik edenlerden bir kaçýnýn merkez-i
vilâyete celbiyle alýkonulmasý münasib olacaðýna dair Kosova Vilâyeti'nden alýnan 14
Mart sene [1]311 tarihli tahrîrât leffen takdim kýlýnmakla suret-i iþ‘âra nazaran iktizâsýnýn
emr u inbâsý menût-ý re’y-i âlî-i sadâretpenâhîleridir. Ol bâbda

29 Þevval sene [1]312 ve 12 Nisan [1]311 /[25 Nisan 1895]

YENÝPAZAR'DA YAÞAYANLARIN ASKERLÝK MESELELERÝ
Yenipazar'ýn Bosna'dan ayrýlmasý dolayýsýyla, burada yaþayan Müslümanlarýn

askerlik bedelinin yarýsýný verdiklerinden Yenipazar'da yaþayan gayri müslimlerin
de yarý ücret ödemek istedikleri ve bu taleplerini her sene tekrarlamalarýnýn
hazineye zarar vereceðinin tesbiti üzerine gayri müslimleri bu konuda teþvik
eden birkaç kiþinin valilik merkezine çaðýrýlýp alýkonulmasýnýn uygun olduðu

45

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:21  Page 173



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

174

DH. MKT, 367/13

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:22  Page 174



ASKERÝ KONULAR
VONJE TEME

175

OSMANLI-SIRBÝSTAN HUDUDUNUN YENÝPAZAR SANCAÐI'NDA
BULUNAN BÖLÜMÜNDE SIRPLARIN ORMAN YANGINI ÇIKARDIÐI

Yenipazar Sancaðý'ndaki Osmanlý-Sýrbistan hududunun Osmanlý tarafýnda
çýkan orman yangýnýndan sonra yapýlan araþtýrma sonucu yangýný Sýrplarýn 

kasden çýkardýðýnýn anlaþýldýðý

Y. MTV, 142/52

Sýrbiye hatt-ý hududu üzerinde Sýrbýyeli tarafýndan ihrâk olunan bizim taraf orman-
larýnýn keþf ve muayenesine ber muceb-i irâde-i kumandanî memur olduðumuzdan
ber-vech-i ma‘rûz mahall-i mezkûre girip bizim Paresiye ve Gotolice kuleleri arasýnda
bulunan Sýrbiye'nin beþ numaralý Kanye kulelerinden þark cihetine doðru beþ yüz hatve
mesafede ve bizim tarafda Debelise nâm mevkiden Sýrblýlar tarafýndan harîke bed’en
bizim taraf ormanlarýnýn arzen on metreden elli ilâ-nihaye yüz ve iki yüz bu suretle beþ
altý yüz metre mesafeye kadar devam ederek ve tulen dahi Sýrbiye'nin diðer altý numa-
ralý Golice nâm kulesi tarafýna birbuçuk kilometre mesafeye kadar imtidâd etdiði maa-
hâzâ harîk-i mezkûr Sýrblýlar tarafýndan kasden ihrâk edildiði hey’et-i acizânemiz tarafýn-
dan icra olunan devr ve teftiþden anlaþýlmýþ olmakla iþbu raporumuz bi't-tanzim ve
merbûten arz ve takdim-i huzur-ý âlî-i kumandanîleri kýlýndý.

Fî 25 Mart sene [1]312 / [6 Nisan 1896]

Makam-ý Seraskerî
Mektubi Kalemi 

Hususî

Zâbýta tarafýndan
Hilmi

Azâ-yý Meclis-i Ýdare-i Yenipazar
Süleyman

69. Alay 4. Tabur 4 Bölük
Yüzbaþý Osman Muhiddin

46

Orman Memuru
Emrullah Hilmi
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Atûfetli efendim hazretleri 

Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Banaluka Kalesi derûnunda piyade askerine mahsus
olan koðuþlar örtülerinin tecdîdi zýmnýnda keþfi mûcebince lâzým gelen yirmi üç bin altý
yüz elli bir kuruþun i‘tâsý ve Banaluka'da dört bölük asker istî‘âb etmek üzere derdest-i
inþa olan süvari kýþlasýnýn ikmâl-i noksaný için dahi elli altý bin yüz altmýþ sekiz kuruþun
daha havaleten tesviye ve ifasý hususlarýna dair Üçüncü Ordu-yý Hümâyûn
Müþiriyeti'nden meb‘ûs muharrerâtýn gönderildiði beyânýyla icra-yý icabý ifadesini hâvî
tezkire-i behiyye-i Seraskerî muharrerât-ý merkûme ve ol bâbda Maliye Nezâret Celîlesi
ile muhabereli tezkire ve Dahiliye muhasebesinden terkîm edilen müzekkire ile beraber
arz u takdim kýlýndý. Bu makûle ebniye-i mîrîyede keþfinden ziyade vuku bulan masrafýn
kabul edilmemesi eðerki nizâmý iktizâsýndan ise de zikrolunan kýþlanýn o cesâmetde
olacaðý hîn-i keþifde lâyýkýyla hesab olunmayarak inþasý için zâbitân-ý askeriye ve ahali-i
mahalliye taraflarýndan icra olunacak iâneden mâadâ bir yük kýrk iki bin yüz elli ve
Derbend Kazasý'nda dahi iki bölük asker alacak bir kýþlanýn binasý zýmnýnda gayr-ý ez
iâne-i ahali bir yük altmýþ yedi bin sekiz yüz seksen kuruþun havaleten i‘tâsý mukad-
demâ istid‘â olunmuþ olmasýyla bunlardan Derbend Kýþlasý'nýn havale olunan mârru'z-
zikr bir yük altmýþ yedi bin sekiz yüz seksen kuruþdan bir yük kýrk iki bin sekiz yüz sek-
sen kuruþun ve iâne-i ahalinin sarfýyla inþasý hitâma resîde olmuþ ve Banaluka Kýþlasý
dahi tertib edilen sâlifü'l-beyân kýrk iki bin yüz elli ve Derbend Kýþlasý masârýfý havalesin-
den fazla kalan yirmi bin ve muahharan dahi havale olunan diðer yirmi bin kuruþ ile
iâne-i mahalliye ve akçe baþý birleþdirilerek cem‘an iki yük otuz üç bin küsur kuruþun
harcýyla hâl-i hazýrýna getirilip bunun ikmâl-i noksaný ber-vech-i muharrer daha elli altý
bin yüz altmýþ sekiz kuruþa muhtac bulunduðu ve bu kýþla ile mezkûr koðuþlar örtü-
lerinin itmâm ve inþasý derece-i vücûbda göründüðü reviþ-i iþ‘ârdan anlaþýlmýþ idüðüne
binâen sâlifü'l-beyân koðuþlar örtülerinin tamir ve inþasý zýmnýnda sarfýna lüzum görü-
nen mezkûr yirmi üç bin altý yüz elli bir ve kýþla-i mezkûrun ikmâl-i noksaný için istenilen
elli altý bin yüz altmýþ sekiz kuruþ ki cem‘an yetmiþ dokuz bin sekiz yüz on dokuz
kuruþun müzekkire-i merkûmede gösterildiði üzere dahiliye büdcesinin seksen altý se-
nesi inþaât tertibine mahsûben havaleten verilmesi ve bir de bu misillü ebniye-i

BANALUKA KALESÝ VE DERBEND KAZASI'NDA ASKERÝ BÝNALAR
YAPILMASI

Bosna Vilayeti'ne tabi Banaluka Kalesi içindeki piyade askerine mahsus
koðuþlarýn yenilenmesi, yine Banaluka'da dört bölük asker ikame edilmek

üzere bir süvari kýþlasý yapýlmasý, Derbend Kazasý'nda iki bölük asker alacak bir
baþka kýþla binasýnýn yapýlmasý
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askeriye için keþf-i evvelleri mûcebince istenilen akçelerin bi'l-istîzân müte‘allik buyuru-
lan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî mûceb-i âlîsince havalesi icra kýlýnmakda ise de
inþa kýlýnan ebniyeden bazýlarý bi'l-itina keþf-i evvelinden dûn masrafla vücûda getirildiði
hâlde keþf-i evveli mûcebince havale olunan akçelerin gayr-ý ez sarfiyât kusuru mâl-ý
mevcud hükmünde tutularak bilâ istîzân birtakým masârýfa sarf olunmakda olduðundan
ve bu hâl usul-i muvâzene-i Mâliyeyi ihlâl edeceði cihetle tecvîz olunamayacaðýndan
ba‘dezîn bi'l-istîzân inþasýna ruhsat verilen ebniye-i askeriyenin hîn-i hitâmýnda ebniye-i
mîriye-i saire misillü usulü vechile keþf-i sânîsi dahi icra birle sarfiyât-ý vâký‘ayý mübeyyin
bir kýt‘a defteri tanzim olunarak makam-ý vâlâ-yý Seraskerîye ve ba‘de't-tasdik Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'ne irsâl ve isrâ ve yapýlan ebniye keþf-i evveli mûcebince havalesi icra
kýlýnan akçeden noksan sarf ile vücuda getirilmiþ ise fazla kalan akçenin dahi istîzân
olunmadýkça bir mahalle sarf edilmemek üzere baþkaca irâd-ý kayd ve imlâsý usul itti-
hâz olunmasý hususunun makam-ý mezkûre ve sair lâzým gelenlere bildirilmesi hak-
larýnda her ne suretle emr u fermân-ý hazret-i mülûkâne þeref-sudûr ve sünûh buyuru-
lur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm terkîm kýlýndý,
efendim. 

Fî 29 R. sene [1]287 / [29 Temmuz 1870]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve hususât-ý
mezkûrenin ber-mûceb-i istîzân ifa-yý muktezâlarý müte‘allik ve þeref-sudûr
buyurulan emr u irâde-i meâli-âde-i cenâb-ý Þehinþâhî mantûk-ý münîfinden
olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade olun-
muþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 29 R. sene [1]287 / [29 Temmuz 1870]

Ý. DH, 616/42884

Banjaluka saat kulesi ve cami avlusu...
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Makam-ý Muallâ-yý Cenâb-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Bosna Vilâyeti'nde mehâbet-efzâ-yý ikamet olan sunûf-ý asâkir-i þahanenin elbisesi
burada yapdýrýlmak üzere yerli mamulâtýn tezyîd ve ýslâhý makam-ý sâmî-i Seraskerî'den
mukaddemâ emr u iþ‘âr buyurulmuþ idi. Beþ sene evvel Nefs-i Saray þehrinde baþka
yerde elbise-i askeriye yapdýrýlmak imtiyâzýyla bir aba kumpanyasý teþekkül etmiþ ise
de tehvîn-i fiyat ve tevsî‘ ve ýslâh-ý mamulât kaziyyesine riâyet etmeyip mücerred husûl-i
menâfi‘-i külliye-i zâtiyeleri için kumpanya azâsýndan birkaç kimesne iþi kendilerine
hasr ve Rumeli'nin en fena ve ehven abalarýyla buranýn mamulâtýndan celb ve cem‘ ile
pahalý ve dayanýksýz olarak iki sene kadar Bosna nizâmiye taburlarýyla kordon ve
zabtiye alaylarýna elbise imal ve i‘tâ etmiþ olduðu hâlde tahakkuk eden suistimâlâtýnýn
neticesi olarak mezkûr kumpanya akdemce mahv olmuþ olduðundan iki üç seneden
beri kordon ve zabtiye alaylarýnýn melbusâtý vilâyet mamulâtý olan abalardan imal ve i‘tâ
olunmakda ise de bu abalar dahi ahali-i kurâ hânelerinde kendi ihtiyaclarýndan ziyade
yapýlýp satdýklarý birer-ikiþer top þeyden ictimâ ederek biri diðerine benzemediðinden
mâadâ gayetle gevþek olmasýyla bunlardan imal olunan elbiselerin dahi altý yedi mâh-
dan ziyade dayanmadýðý tahakkuk eylediðinden oldukca dayanýklý olmak ve yekdiðe-
rine müþâbih bulunmak üzere bundan birkaç mâh mukaddem vilâyetin her taraflarýna
nümuneleri irsâl ve icabý halinde tahte'l-kefâle peþin akçe verileceði dahi ilân olunup
mensucât-ý ahalinin tevfîr ve ýslâhýna her türlü ikdâmât ve vesâyâ icra edilmiþ ise de bir
semeresi olamadýðý ve olamayacaðý anlaþýldýðýndan mahâll-i mahsusada ve nezâret-i
hükûmet altýnda olarak münasib mikdar destgâhlar cem‘ ve ihdâsýyla iktizâ eden
yapaðý hükûmetçe bi'l-mübâya‘a maktû‘an ücret verilip memleketin âdeti üzere aba

Meclis-i Ýdare-i Vilâyet-i Bosna
87

ASKERÎ ELBÝSE ÝHTÝYACI ÝÇÝN SARAYBOSNA'DA ABA 
FABRÝKASI AÇILMASI

Saraybosna'da askerin elbise ihtiyacý için bir aba þirketi kurulmuþsa da yapýlan
suistimallerden kapanmýþ, buradaki köylüler tarafýndan yapýlan abalar ise 
birbirine benzemeyip ancak 6-7 ay dayandýðýndan Bosna vilayetince, bir 

fabrika yaptýrýlmasý teklifi üzerine vilayet Baþmühendisi Edovin'in araþtýrmalarý 
sonucu fabrikanýn 600.000 kuruþa mal olacaðý, masrafýn yarýsýný ahalinin

yardým olarak topladýðý, fabrika yaptýrýlýrsa hem ticaretin geliþeceði hem de
gelirinin Bosna Darüþsafaka'sýna býrakýlabileceði

48
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imal etdirmek ve bu suretle ýslâh-ý mensucâta çalýþmak tedbiri tahattur olundu ise de
bu suretle imal olunacak abalarýn fiyatýyla metâneti yine derece-i matlûbede olamaya-
caðýndan ve kifayet edecek mikdar abanýn imal ve istihsâli kâbil olamayacaðýndan
baþka ekseriya aba nesc eyleyenler ahali-i kurâ nisâ taifesi olduðuna mebnî ol vechile
celb ve istihdam olunmalarý müte‘azzir görünmüþdür. Abanýn levâzýmât-ý imaliyesinden
olan yapaðýnýn vilâyetde kesret ve ehveniyet ve her nev‘ fabrikanýn idaresine muktezî
sularýn vefreti bulunmuþ olduðu cihetle sunûf-ý asâkir-i mevcudenin elbiseleri imal olun-
mak menâfi‘-i muhassenât-ý matlûbesinin husûlüne kâfi olacak muntazam bir aba fab-
rikasý imal olunduðu hâlde bunda yetiþdirilecek olan iþçiler vasýtasýyla ileride mem-
leketin tüccarý tarafýndan dahi diðer fabrikalar ihdâsýyla ihtiyacât-ý ahali için haricden
gelmekde olan abalarýn ref‘-i mahzur lüzumuna ve melbusât-ý ahalinin dahi tanzim ve
ýslâhýna bâdî olacaðýndan iþin bu ciheti geçenlerde ictimâ eden Meclis-i Umumî-i
Vilâyet'de bi'l-etraf mülâhaza ve müzâkere olunup bi'l-cümle vilayât-ý celîlede müttehaz
olan daruþþafaka ve ýslâhhânelerin saye-i merâhim-vâye-i hazret-i Padiþahîde terakkî
eylemekde bulunmasý ve hamiyetkârâne ahalinin her taraflarda bu husus için ibrâz-ý
âsâr-ý hamiyet eylemekde olmasýyla Bosna Vilâyeti'nin daruþþafakasý dahi bi't-tevsî‘
dahil-i vilâyetde mevcud sunûf-ý asâkir-i þahane elbisesi için lüzumu olan abanýn nesc
ve imaline kâfi olmak üzere muntazam bir aba fabrikasýnýn ihdâs ve inþasýna ve buna
lâzým olacak masârýfýn dahi Saltanat-ý Seniyye'nin bir nev‘ asâkir-i sadakat-güsterî olan
timarlýyânýn asâkiri arkadaþlarýna bu suretle bir iâne-i müftehirede bulunmak üzere
timarlarý bedelât-ý müterâkimesinden arzu edecekleri mikdar iâneden ve
hamiyetkârâne ahalinin edecekleri hizmet-i müftehireden tesviye kýlýnmasý meclis-i
umumî-i mezkûrda ittifak-ý ârâ ile karar-pezîr olarak verilen mazbata mûcebince her
tarafa ilân ve beyân-ý keyfiyet kýlýnmýþ idi. Cenâb-ý Hak veli-nimet-i bî-minnetimiz veli-
nimet-i âlem Padiþahýmýz efendimiz hazretlerine baðýþlasýn. Sunûf-ý tebaa-i sâdýka ki
husûl-i refah ve rahat ve tezyîd-i servet-i ahali ve ra‘iyyet hakkýndaki efkâr-ý ma‘delet-
disâr-ý cenâb-ý Padiþahî'ye þükraniyet ve memnuniyet-i fevka'l-gâye ile ittibâ‘ eyle-
mekdedir. Böyle bir eser-i hayrýn memleketlerinde ayine-i teyessürde suret-nümâ
olmasý âmmenin bâ‘is-i memnuniyeti olarak herbiri kemâl-i fahr ve mübâhât ile iânede
hâzýr ve müheyyâ bulunduklarýný imâ ve tarih-i ilândan þimdiye kadar iki mâh zarfýnda
üç yüz bin kuruþa karîb akçe i‘tâ eylemiþ olduklarýna nazaran bunun Hazine-i Celîle'ye
dokunmaksýzýn vücuda geleceðinden iþtibâh kalmadýðýndan ve senevî yüz bin arþýn
mikdar abanýn imaline kâfi bir fabrikanýn makineleleriyle ebniyesinin kaç kuruþ masrafla
vücuda geleceði hususunun keþf ve tahkiki vilayet ser-mühendisi olup inþa olunmak-
da olan mekteb-i i‘dâdî-i þahaneye muktezî bir takým eþyanýn mübâya‘asý için Viyana'ya
gitmesi lâzým gelen Mösyö Edovin'e havale ve Viyana Sefâret-i Seniyyesi'yle dahi
muhabere olunarak böyle bir fabrikanýn makine ve edevât ve ebniyesi masârýfý
muvakkaten celb olunacak ustalarýn ücreti ile beraber on iki yük kuruþa bâlið olacaðý
mühendis-i mûmâileyhin avdetinde i‘tâ eylediði lâyiha ile sefâret-i müþârunileyhânýn
iþ‘ârýndan anlaþýldýðýndan iâne-i müterâkime beþ-altý yüz bin kuruþa bâlið oldukda fab-
rika-i mezkûrun hemen intihâb olunan mevki‘de inþasýna mübâþeret olunmasý mukar-
rer ve mutasavver bulunmuþ olmakla ve çünkü eytâm-ý vilâyete mahsus olan
daruþþafakaya aid olmak üzere yalnýz ebniye ve makineleri masârýfý ber-vech-i ma‘rûz
tebberru‘ât-ý müctemi‘a ile tesviye olunarak fabrika-i mezkûrun inþa olundukdan sonra
mezkûrü'l-mikdar abanýn nesc ve imaline muktezî yapaðýnýn vaktiyle mübâya‘asýna
lüzumu olan sermayenin Nizamiye Hazine-i Behiyyesi'nden tahsisi ve i‘tâsý ve orada
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dahil olacak eytâmýn müreffehen idaresiyle masârýf-ý saire-i imaliyenin idare-i askeri-
yeye verilecek abanýn bahâsýna ilâveten tesviyesi lâzým geleceði vâzýhadan bulunmak-
la teþebbüsât ve tasmîmât-ý ma‘rûza makrûn-ý tasvîb-i âlî buyurulup da fabrika-i
mezkûrun inþasý müyesser olduðu takdirde idare-i dahiliyesiyle imalâtýn suret-i icraiye-
sine dair muktezî olan talimât lâyihasýnýn dahi tanzim ve takdim kýlýnacaðý beyânýyla
istid‘â-i müsaade-i hikmet-âde-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri ma‘razýnda takdim-i maz-
bata-i çakerânemize cür’et olundu. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân-ý hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 5 Rebîülâhir sene [1]290 ve fî 20 Mayýs sene [12]89 / [2 Haziran 1873]

[Bosna Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi üyelerinin mühürleri]

**

Taraf-ý Vâlâ-yý Hazret-i Seraskerî'ye

Devletli atûfetli efendim hazretleri 

Bosna kýt’asýnda ârâm-sâz olan asâkir-i þahane elbisesini imal etmek ve masârýf-ý
muhammenesi olan on iki yük kuruþ ashâb-ý ticarâtýn timarlarý bedelât-ý müterâkimesin-
den ve cânib-i ahaliden verilecek iâne-i nakdiyeden tesviye kýlýnmak ve Hazine-i
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A. MKT. MHM, 460/66

Celîle'ye kat‘â dokundurulmamak üzere vilâyetin münasib ve müntehab mevkiinde bir
aba fabrikasý inþasý müstelzim-i fevâid ve muhassenât olduðuna ve sermayesinin
Nizamiye Hazinesi'nden tahsisine ve teferruât-ý sairesine dair bazý izahât ve tafsilâtý hâvî
Bosna Vilâyet-i Celîlesi Meclis-i Ýdaresi'nden meb‘ûs mazbata leffen irsâl-i su-i sâmî-i
sipehdârîleri kýlýnmýþ olmakla meâline ve mamulât-ý dahiliyenin tervîc ve tevsî‘ince
derkâr olan ehemmiyete nazaran iktizâsýnýn ilâve-i mütâlaa-i Seraskerîleriyle beraber
ifadesi bâbýnda irâde efendimindir. 

Fî 24 Rebîülâhire sene [1]290 ve fî 7 Haziran sene [1]289 / [21 Haziran 1873]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý âlî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri ve mezkûr mazbata müeddâsý
karîn-i îkân-ý çâkerânem olarak keyfiyet ve Þûrâ-yý Askerî'ye havale ile mazbata-i
mezkûre lede'l-mütâlaa hulâsa-i meâli Bosna kýt‘asýnda bulunan asâkir-i cenâb-ý
mülûkâne elbisesinin orada yapdýrýlmak üzere yerli mamulâtýnýn tezyîdi hakkýnda
makam-ý çâkerîden vuku bulan iþ‘âr üzerine hem mamulât ve mensucât-ý dahiliyenin
tezyîd ve teksîri ve hem de orada bulunan asâkir-i þahane elbisesinin imali zýmnýnda
masârýf-ý inþaiyesi ashâb-ý ticarâtýn timarlarý bedelât-ý müterâkimesinden ve iâne-i ahali-
den hâsýl olan ve bundan böyle husûl-i melhûz bulunan akçenin tesviye olunmak ve
ticaret ve hasýlâtý Bosna'da kâin daruþþafakaya tahsis kýlýnmak ve lâzým gelen ser-
mayesi Nizamiye Hazine-i Behiyyesi'nden i‘tâ edilmek üzere bir aba fabrikasý inþasý
kararlaþdýrýldýðý beyânýyla icabýnýn icrasýna müsaade buyurulmasýnýn mütezammýn olup
Memâlik-i Þahane'de bu makûle fabrikalar yapýlmasý zaten efrâd-ý ahalinin husûl-i
servet ve saadet-i hâlini müstelzim olacaðýndan baþka asâkir-i þahane elbisesi için
lüzum olacak abanýn her vakitde bütün bütün mahsulât-ý dahiliyeden tedariki esbâbýný
vücuda getireceði misillü temettuât-ý vâký‘asýnýn etfâl-i ahalinin husûl-i terbiyeleri mak-
sad-ý hayrýyla yapýlan daruþþafakaya terk kýlýnmasý da manen ve maddeten muhas-
senât-ý adîdeyi celb edeceði cihetle vilâyetin þu suretle olan teþebbüsâtý esasen þân-ý
takrîr olup þu kadar ki Nizamiye Hazinesi Büdcesi her senenin havâic-i mukannene-i
askeriyesine göre tahdîd ve tertib olunmakda olmasýyla bu tertibâtýn öyle ileride eþya
almak için fabrika sermayesi i‘tâsýna bir vechile müsaadesi olamayacýðýndan taleb olu-
nan sermayenin i‘tâsýnda Nizamiye Hazinesi maðdur olduðu ve fakat mezkûr fab-
rikanýn ol vechile inþa ve ikmâl ve sermayesi dahi bir suretle tedarik ve istihsâl edilerek
aba imal ve olunup da nümunesi bi'l-irsâl matlûba muvâfýk göründüðü suretde gerek
orada ve gerek mevâki‘ sairede bulunan asâkir-i þahane için lüzumu olacak abanýn
Ýslimye fabrikasýndan mübâya‘a olunageldiði misillü oradan dahi alýnarak teksîr-i
ticareti yolunda ihtiyarý kâbil olan fedakarlýkdan geri durulmayacaðý ifade ve sâlifü'z-zikr
mazbata leffen takdim ve iade kýlýnmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir. 

Fî 20 Cumâdelûlâ sene [12]90 ve fî 3 Temmuz sene [12]89 / [16 Temmuz 1873]

(Ýmza) 
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SIRBÝSTAN'DAN BOSNA'YA EÞKIYA SALDIRISI ÝSTÝHBARATI
ÜZERÝNE ÝZVORNÝK'E ASKER GÖNDERÝLMESÝ

Pop Zarko'nun Sýrbistan'da topladýðý eþkýya ile Yenipazar, Yenivaroþ ve
Viþegrad taraflarýna geleceði haber alýndýðýndan Ýzvornik tarafýna iki üç tabur

asker gönderilmesi istendiði, ancak Bosna'daki askerî konuþlanmanýn 
birbirinden ayrý ve acele olarak birbirine yardým edemeyecek uzaklýklarda

olmasý sebebiyle, Bosna'da Müslüman unsurun Hýristiyanlara göre fazla olduðu
bölgelerdeki askerlerin eþkýya ile daha iyi mücadele edebilmesi için Sýrbistan'a

hudud olan Ýzvornik'e gönderilmesi talebi

49

Makam-ý Cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye 25 Nisan [12]92 tarihiyle 
Bosna Vilâyeti'nden Meb‘ûs Telgrafnâme Suretidir.

Sýrbistan'da eþkýyanýn esbâb-ý levâzým-ý tecavüziyeleri süratle ikmâl ve istihzâra
çalýþýlýp ma‘hûd Pop Zarko'nun Uziçe'de baþýna toplanan eþkýya ile Yenipazar ve
Yenivaroþ ve Viþegrad taraflarýna tecavüz edecekleri haberi þu dakikada alýnmakla
fevkalâde mütebassýrâne hareket eylemeleri hakkýnda kumandanlarla mahalli
memurlarýna malumat verilmiþdir. Bunlarýn böyle birkaç yerden mürûrlarý dahilen bir
uygunsuzluk ve ihtilâlin olmasýný mûcib olacaðýndan ve Ýzvornik Sancaðý ise Sýrbistan'a
hudud bulunduðundan dahi karýþýklýðýn ser-nümâ-yý zuhur olmasý emr-i âþikârdýr.
Binâenaleyh o gibi bir hâlin zuhurunda bihakkýn müdafaa ve tenkîl-i eþkýyaya muvaffak
olunup asayiþ-i muhafaza için asâkir-i mevcuda üzerine hiç olmaz ise iki-üç taburun
daha sürat-i i‘zâmýný mutasarrýf-ý kemâl sûz u güdâz ve ehemmiyetle mukaddemâ
beyân eylediði gibi þimdi de bâ-telgraf beyân etmekde ve Saray'da ise gönderilecek
asker olmadýðýndan her hâlde lütuf ve merhamet-i sâmîlerine müracaat eylediðimiz gibi
bunda dahi iltica eyleriz, fermân.

25 Nisan 1292 / [7 Mayýs 1876]

**
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Daire-i Sadâret-i Uzmâ

Fevkalade

Taraf-ý Vâlâ-yý Seraskerî'ye

Devletli atûfetli efendim hazretleri

Sýrbistan'da eþkýyanýn tasmîm-i tecavüzâtýyla ma‘hûd Pop Zarko'nun Uziçe'de baþý-
na toplanan eþkýyayý Yenipazar ve Yenivaroþ ve Viþegrad taraflarýna imrâr edeceði
haber alýndýðýndan ve Ýzvornik Sancaðý ise Sýrbistan hatt-ý imtiyâzýna muttasýl bulun-
duðundan men‘-i mürûrlarý için hiç olmaz ise iki ve üç taburun orada bulunan kuvve-i
askeriyeye ilâveten sürat-i i‘zâmý lüzumuna ve ifade-i saireye dair Bosna Vilâyet-i
Celîlesi'nden çekilen telgrafnâme sureti leffen irsâl kýlýnmýþ olmakla ehemmiyet-i masla-
hata nazaran iktizâsýnýn icra ve ifade buyurulmasý bâbýnda irâde efendimindir. 

Fî 14 Rebiülahýr sene [1]293 ve fî 26 Nisan sene [12]96 / [9 Mayýs 1876]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý âlî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîleri karîn-i îkân-ý çâkerânem olarak
mezkûr telgrafnâme dahi mütâlaa kýlýndý. Mündericâtý mukârin-i sýhhat ise sâlifü'z-zikr
Uziçe mevkii Sýrbistan dahilinde olduðundan merkûm Pop Zarko orada eþkýya cem‘ine
ibtidâr etmiþ demek olur. Bunlarýn hangi tarafa ne mikdar kuvvetle tecavüz edecekleri
tamamýyla kesdirilmeyeceðinden ve Yenipazar Fýrkasý'yla mevcudu yirmi taburdan
mütecâviz ve mevâki‘-i mühimmeyi münkasým ise de Bosna Fýrkasý yirmi tabur piyade
ile bir alay süvâriden mürekkeb olduðu hâlde kâmilen mütefferrik ve adeta inde'l-hâce
yekdiðerine imdad edemeyecek suretde olduðundan ve þu aralýk Ýzvornik için istenilen
iki üç taburun hiçbir tarafdan müsâra‘atan sevki kâbil olamayacaðý malum bulun-
duðundan Bosna Vilâyeti dahilinde vâki mevâki‘den Hýristiyan'ý ahali-i Ýslâmiye'den nok-
san bulunan mevkilerin muhafazasýnýn mahalli asâkir-i muâvene ve mustahfazasýna
tevdî‘iyle oralardaki asâkir-i þahaneden mümkün olabilen mikdarýnýn toplanýp Sýrp
eþkýyasýnýn tecavüz edebilecekleri melhûz olan mahallere nâzýr nükâd-ý münasibeye
ikame olunmasý icab-ý hâlden ve umûr-ý zaruriyeden olduðuna ve kumandanlarýn
memurîn-i mülkiyeden herbirinin kendi dairelerince olan baþka baþka mütâlaa ve
matlûblarýna bakmayarak umum iþin mukteziyâtýna tevfîk hareket etmeleri için kendile-
rine talimât-ý cedîde i‘tâsý dahi elzem bulunduðuna mebnî bu yolda kumandanlara ve
kaide-i ittihâd ve ittifaka riâyet ve müzâkere ve muhabere ile tedâbîr-i askeriyenin ez-
her-cihet te’min-i efkâr edecek ve icab-ý hâl ve mevki‘a ve hükm-i zamana tevâfuk
eyleyecek suretde icrasý maddesine dikkat ve asâkir-i muâvene ve mustahfaza tertibi
ve bunlarýn teslih ve techizleri ve levâzým-ý ihtiyâtiyenin ihzârý gibi mevâdd-ý mühim-
menin yoluyla ve dikkatle mevki‘-i fi‘le îsâline himmet olunmasý hakkýnda dahi
memurîn-i mülkiyeye tebligât icrasý münasib olur gibi tahattur olunup mezkûr telg-
rafnâme leffen iade kýlýnmakla her ne vechile emr u irâde-i aliyye-i cenâb-ý Sadâret-
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penâhîleri buyurulur ise taraf-ý çâkerâneme ve vilâyet-i müþârunileyhâya iþ‘ârý bâbýnda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 15 Rebîülâhir sene [1]293 ve fî 27 Nisan sene [12]92 / [10 Mayýs 1876] 

A. MKT. MHM, 480/58
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Mûcebince Maliye'den baþka baþka hüküm buyuruldu

27 C. sene 1101 / [7 Nisan 1690]

Arz-ý bende-i bi-minnetdâr budur ki

Bosna tarafýndan kat‘ olunacak mankur için iktizâ eden bakýr bahasý olmak üzere
irsâli fermân buyurulan yirmi bin kuruþ hâliyâ mankur kat‘ýna nâzýr tayin olunan Dergâh-ý
Âlî Kapýcýbaþlarýndan Ahmed Aða kullarýna teslim olunmak üzere ve iktizâ eden bakýrý
Ahmed Aða kullarý ma‘rifet-i þer‘le ve Hüseyin Paþa hazretleri ma‘rifetiyle kimesneye
zulm u ta‘addî olunmamak üzere mübâya‘a ve tedarik olunmak için bir kýt‘a (..) ve
mankur kat‘ý için mûmâileyh Ahmed Aða kullarý nâzýr tayin olunmakla fermân buyurul-
duðu üzere sikkeleri tenzîl olunacak mukaddemâ kat‘ olunan mankur ve ba‘de'l-yevm
dahi mücededen kat‘ olunacak mankuru Ahmed Aða kullarý nezâreti ve ma‘rifeti ile kat‘
etdiresiz deyu Hüseyin Paþa hazretlerine hitaben bir kýt‘a emr-i þerif tahrîr olunmak
bâbýnda fermân devletli ve saadetli Sultaným hazretlerinindir. 

27 C. sene 1101 / [7 Nisan 1690]

BOSNA'DA KESÝLECEK BAKIR PARA ÝÇÝN 
GEREKEN BAKIR MADENÝ

Bosna'da Dergah-ý Ali kapýcýbaþlarýndan Ahmed'in nezaretinde kesilmesi 
ferman buyurulan bakýr para için satýn alýnacak bakýr madenine karþýlýk olmak

üzere gerekli paranýn gönderilmesi

C. DRB, 2258
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Südde-i seniyye-i saadet-niþan ve atebe-i aliyye-i adâlet-unvân turâbýna Bosna

Eyâleti'nde Yenipazar Kazasý'nda vâki Yenipazar Palankasý'nda ve Seniçe Palankasý'nda

sâkin ümmet-i Muhammed fukarâlarýnýn bi-tarîki'l-mahzar arzuhâlleri budur ki kaza-i

mezkûr cadde-i yol üzerinde vâki olup Devlet-i Aliyye ve Rumeli tarafýndan Bosna'ya ve

Bosna'dan Devlet-i Aliyye'ye ubûr edenlerin memerri olmakla Výçýtýrýn menzilinden

Prepol menziline otuz bir saat mesafe olup kaza-i mezkûrede nefs-i Yenipazar

Palankasý'nda ve yine kaza-i mezkûrede Seniçe Palankasý'nda menzileyn lüzum olup

iktizâsý sebebiyle bir kazada iki yerde menzil vaz‘ olunmakla kaza-i mezkûr ahalisi bun-

dan akdem istila-yý düþman sebebiyle külliyet ile harâb ve hâlî olup henüz imar

olmayup ümmet-i Muhammed ve reâyâ fukarâsý cüz’î olmakla iki yerde menzil

yetiþdirmek tâkat getiremeyip hâlleri diðer-gûn olduðndan niceleri perakende vü pe-

riþan olmakla yerlerinde karar-dâde olan fukarâ kullarý merâhim-i aliyyelerine muhtac

olmalarý ile hasbeten li'llâhi Teâlâ ve li-ruhi resûlihî'l-kerîm za‘îf hâllerine merhamet buyu-

rup menzillerine bir mikdar imdad taraf-ý mîrîden inâyet ü ihsân buyurulmak niyaz

olunur za‘îf hâllerine merhamet buyurulmaz ise cümlesi perakende vü periþan olmalarý

emr-i mukarrerdir evvelki vâki hâldir mahzar-ý sadâkatimiz ile der-i devlet-medâra ilâm

olundu. Emr u fermân der-adlindir.

[mühürler]

RUMELÝ-BOSNA ULAÞIMINDA ÖNEMLÝ BÝR MERKEZ OLAN
YENÝPAZAR HALKININ YARDIM TALEPLERÝ

Rumeli'den Bosna'ya ulaþýmda önemli bir merkez olan Yenipazar Kazasý'nýn
düþman istilasýndan sonra harap olmasý ve imar edilmemesi sebebiyle çok az

nüfus kaldýðý, alýþýlagelmiþin dýþýnda kazalarýnda iki menzil bulunmasý
(Yenipazar ve Seniçe Palankalarý) dolayýsýyla halkýn masraflarýný karþýlamak için

gücünün yetmediði ve periþan olduklarýndan devletten yardým istemeleri 
üzerine resmî iþler için gelen ulaklardan binek hayvaný baþýna onar akça 

alýnmasýna izin verildiði

ÝKTÝSADÎ HAYAT
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Ýzzetlü defter efendi görüp ilâm eyleyesiz deyu buyuruldu.

Telhis mûcebince hüküm buyuruldu.

Telhis mûcebince emr-i þerif verilmek buyuruldu

Arz-ý bendeleri budur ki

Bosna Eyâleti'nde Yenipazar Kazasý'na vâki Yenipazar ve Seniçe Palankalarý cadde-
i tarîkde vâki olduðundan bi-hasebi'l-iktizâ ahali beyninde ittifak ve iki palanka da men-
zil vaz‘ olunmuþdu lâkin istila-yý düþmandan ahalisinin ekseri perakende vü periþan ve
bakiyye kalan fukarâ muhtac olmalarýyla zikrolunan iki palanka menzilleri mu‘attal
kalmamak üzere cânib-i mîrîden bir mikdar imdad ve ianet olunmak ricasýna bi'l-cümle
ahali mahzar ederler mahzar olunan palankalarda muayyen menzil kaydý olmayup ve
kadimden ve hâlâ muayyen menzili olmayan kazalara umûr-ý mühimme ile gelen ulak-
larý meks ve te’hir etdirmemek için yedlerinde in‘âm fermâný olmadýðý hâlde dahi saat
baþýna onar sað akçe ücretleri ile bârgîr verilüp kendi umûrlarý için gelip ve giden ulak-
lara min ba‘d bârgîr verilmemek üzere evâmir-i þerife verildiði derkenar olunmuþdur
kadîmden menzil olmamakla taraf-ý mîrîden imdad verilmek iktizâ eylemez ancak sair
menzili olmayan mahalde verildiði þürût üzere emr-i þerif verilmek fermân buyurulur ise
fermân devletli saadetli sultaným hazretlerinindir.

Levendâtý mevcude olan Yenipazar Palankasý'nda ve Seniçe Palankasý'nda muayyen
menzil kaydý yokdur fermân saadetli sultaným hazretlerinindir.

Fî 12 M. Sene 1128 / [7 Ocak 1716]

Menzil olmayan mahallere ne þürût ile fermân verilmiþdir derkenar

Kadîmden ve hâlâ muayyen menzil kaydý olmayan kazalara umûr-ý mühimme ile
gider ve gelir ulak vâki oldukda te’hir ve mekslerine bâ‘is olmamak için yedlerinde
ücret-i in‘âm menzil fermânlarý olduðu hâlde dahi yine fermân olunduðu üzere saat
baþýna onar sað ücretleri vermeleri üzere menzil bârgîri tedârük edüp vermeleri için
emr-i þerif verilegelmekle umûr-ý mühimme ile gelüp ve giden ulaklara ücret ile bârgîr
verilip bundan mâadâ kendi umûrlarý için gelip gidenlere min ba‘d bârgîr verilmemek
üzere telhîs olundukda bâ-fermân-ý âlî emr-i þerif verilmiþdir.

Fî gurre-i S. Sene 1118 / [15 Mayýs 1706]

Vech-i meþrûh üzere emr-i þerif verilegeldiði defterde mastûrdur fermân sultanýmýndýr.

Fî 17 M. Sene 1128 / [12 Ocak 1716]

Tezkire emr dâde.

Fî 9 S. Sene 1128 / [3 Þubat 1716]

C. NF, 1839
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BOSNA'DAKÝ DEVLET GÖREVLÝLERÝNE VERÝLEN MAAÞLAR
Bosna'da bulunan bazý kale ve kulelerde görevli askerler ile müftü, þeyh, 
þeyhülkurra, imam, müezzin, vaiz ve müderris gibi bazý vazifelilere verilen

maaþlarýn muhasebesini gösterir cetvel

52

Kuruþ

14.129,5Mevâcib-i neferât-ý yerlüyan-ý Kale-i Bihke
6.462,5Mevâcib-i Brekoviça tâbi-i Bihke
2.301,5Mevâcib-i Trsinçe tâbi-i Bihke

657,5Mevâcib-i Kale-i Adahik tâbi-i Bihke
862,5Mevâcib-i Topçuyan-ý cedîd-i Bihke

24.413,5
2.425Mevâcib-i Kale-i Yaseniçe tâbi-i Bihke

5.542,5Mevâcib-i Ocaklýk-ý cedîd kloratlýk Krupa
3.843Mevâcib-i Kale-i Krupa zahriye 2 adet

1.130,5Mevâcib-i fârisân-ý Krupa
2.622Mevâcib-i Kale-i Ljujin tâbi-i Krupa ocaklýk 2 aded

39.976,5
1.255Mevâcib-i Ada-i Kebîr tâbi-i Krupa

1.020,5Mevâcib-i kýt‘a-i Yereski tâbi-i Krupa
1.304,5Mevâcib-i Kale-i Drayogram tâbi-i Krupa

1703Mevâcib-i Kale-i Topçuyan-ý Kale-i Saray
3.870Mevâcib-i Kale-i Koraça

49.129,5
1.327,5Mevâcib-i Kule-i Dramofçe tâbi-i Kozadiça
1.659,5Mevâcib-i Kule-i Sukukuku tâbi-i Kozadiça
1.085,5Mevâcib-i Kule-i Ýslatine tâbi-i Kozadiça

297,5Mevâcib-i fârisân-ý Kale-i Maglay 10
118Mevâcib-i azebân-ý evvel Kale-i Maglay

53.617,5 10
131Mevâcib-i azebân-ý sânî Kale-i Maglay

1.529Mevâcib-i îkâ-i cedîd Kale-i Kamengrad
1.509,5Mevâcib-i Kale-i Kamengrad 12

1962Mevâcib-i Maden-i atîk tâbi-i Kale-i Kamengrad
339Mevâcib-i Haridað Yukova Yekadi tâbi-i Kluç

Para Akçe
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Kuruþ

59.088,5 2
5.875,5Mevâcib-i Kale-i Kluç

95,5Mevâcib-i Kale-i Kamhasa tâbi-i Kluç
334,5Mevâcib-i re’s-i sandýk Cisr-i Kebîr-i Palanka tâbi-i Ostroviça-i Atik 

543,5Mevâcib-i kule-i Hvale tâbi-i Ostroviça-i Atîk
958,5Mevâcib-i Kale-i Yelay tâbi Ostroviça-i Atîk 8

66.896 10

Mevâcib-i ocaklýk-ý cedîd-i neferât-ý yerlüyân-ý tâbi-i kale-i
Ostroviça-i Atik 882 1

50Mevâcib-i ocaklýk-ý cedîd-i Cisr-i Kebîr müstahfizân ve neferât-ý
der-kale-i Ostroviça-i Atîk

595Mevâcib-i topçuyan-ý Kale-i Ostroviça-i Atîk
187Mevâcib-i farisân-ý yerlüyân-ý Kale-i Yayçe
589Mevâcib-i cebeciyân-ý Kale-i Yayçe

69.199 11
624,5Mevâcib-i Palanka-i Vakf-ý Varcar tâbi-i Yayçe

17.653Mevâcib-i ocaklýk-ý kale-i Banaluka
1.318Mevâcib-i müstahfizân-i Cisr-i Banaluka 15

580Mevâcib-i azebân-ý cedîd-i Palanka-i Seniçe tâbi-i Banaluka
580Mevâcib-i azebân-ý atîk-i Palanka-i Seniçe tâbi-i Banaluka

89.955,5 6
2.179Mevâcib-i Kale-i Doboy

9.733,5Mevâcib-i Kale-i Ýhlivne
5.229,5Mevâcib-i Kale-i Tuzla ve Brçko
3.339,5Mevâcib-i Kule-i Derbend-i Dalom

1.377Mevâcib-i Kule-i Trusne 16
111.814
1.175,5Mevâcib-i Humbaraciyan-ý Travnik

Mevâcib-i Mostar
Mevâcib-i Kale-i Libuþka
Mevâcib-i fârisân-ý Kale-i Libuþka

Mevâcib-i Kale-i Derbend-i Topçuyan-ý tabya Þehriyârî ve aze-
bân-ý rabi‘ ve hâmis ve Basban

Mevâcib-i müstahfizân-ý tabya-i kebîr Kale-i Derbend
Mevâcib-i azebân-ý sâlis Kale-i Derbend
Mevâcib-i azebân-ý sâlis Kale-i Derbend
Mevâcib-i topçuyân-ý tabya-ý Ali Paþa der-Kale-i Derbend
Mevâcib-i topçuyân ve azebân-ý Kale-i Zebçe tâbi-i Derbend

6.035
4.256,5

516,5 6

2.311,5 3

126.109,5 5
1.026 15
1.026 15
1.026 15
1.026 15
410,5

129.985,5 10
Mevâcib-i fârisân-ý Kale-i Zebçe tâbi-i Derbend 627,5

Para Akçe
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Kuruþ

14.879Mevâcib-i Kale-i Priyedor
7.345Mevâcib-i Kale-i Priyedor

9.957,5Mevâcib-i Kale-i Onogoþte
535,5Mevâcib-i azebân-ý evvel-i cedîd Kale-i Onogoþte

163.330 10
958,5Mevâcib-i Kale-i Yelay tâbi Ostroviça-i Atîk 8

1.633Mevâcib-i Palanka-i Dubniçe 20
4.000Mevâcib-i Kale-i Novi
4.493Mevâcib-i Kale-i Gradiþka

173.459

147,5Vazife-i Hacý Ebubekir Efendi Müftü-i Travnik

30

59Vazife-i Hacý Salih Efendi Müftü-i Travnik
59Vazife-i Hacý Salih Efendi der-Travnik

14,5Vazife-i Hacý Salih Efendi Travnik
120Vazife-i Hacý der-Hasan Efendi der-Travnik
400
118Vazife-i Mehmed Efendi Þeyhü'l-kurrâ der-Travnik

19,5Vazife-i Mehmed Vaizü'þ-þeyh Abdullah der-Travnik
29,5Vazife-i Hacý Ahmed Efendi Ýmam-ý Cami-i Ruhi Aða der-Travnik

Vazife-i Mustafa Halife müezzin ve ferrâþ Camii 
Ruhi Aða der-Travnik

59

11,5Vazife-i Ýlyas Efendi Duagûy-ý sâkin-i Travnik
637,5 12

87Vazife-i Elmas Mustafa Aða ve Ömer duagûy sâkin-i Travnik

59Vazife-i Es-seyyid Salih Nâzýr-ý Çeþmehâ-i Ruhi Süleyman Aða
der-Travnik

118Vazife-i mümeyyizân-ý çeþmehâ-i Ruhi Süleyman Aða der-Travnik
177Vazife-i Ali Halife Mimar-i Bosna sâkin-i Travnik

Vazife-i Mehmed tercüman-ý Bosna der-Travnik

Vazife-i Ömer duagûy sâkin-i Travnik

Vazife-i Müslim Halife Molla Cami-i 
Sultan Bayezid Han-ý Gazi der-Travnik

Vazife-i Derviþ Ahmed Türbedar-ý Muhsinzâde der-Travnik
Vazife-i Derviþ Eyüp ruznamçe-i cizye-i Bosna der-Travnik

Vazife-i eþ-Þeyh Ýbrahim Halife vaiz sâkin-i Ýzeniçe

Vazife-i Ýshak Halife kâtib-i ruznamçe-i cizye-i Bosna 
sâkin-i Ýzeniçe

118
1.196,5 12

26,5
Vazife-i Ömer Halife þâkid-i ruznamçe-i cizye-i Bosna 77

11

33
88,5 12

1.432,5 12
22

22

Para Akçe
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22Vazife-i Ýshak Halife Na‘thân ve Devirhân-ý Cami-i Sultan
Ahmed Han der-Ýzeniçe

22
Vazife-i Ahmed Hamid Hatib-i Cami-i Sultan Süleyman Han 
der-Ýzeniçe

13
Vazife-i Hasan Halife Müezzin-i Cami-i Sultan Ahmed Han 
der-Ýzeniçe 11 1,5

1.034 3 1,5
22Vazife-i eytâm el-Hâc Salih sâkin-i Visoka 5

17,5Vazife-i Mehmed Halife Müezzin-i Cami-i Sultan Mehmed Han
der-Dibrandik 9

73,5Vazife-i Müsevvid ve Ali Efendi der-Saray
59Vazife-i Hacý Ahmed Efendi Müderris-i Medrese-i Saray

10

44Vazife-i Mehmed Nurullah Muzafferî der-Saray
1.750,5 7 1,5

90Vazife-i Hacý Mehmed veled-i kebîr Müderris-i Medrese-i Saray
118Vazife-i müjdeci-i hüccâc-ý Bosna der-Saray

24Vazife-i Mustafa-i çukacýzâde der-Saray
26,5Vazife-i Salih nâzýr-ý çeþmehâ-ý cebel-i Remmali der-Saray 2
88,5Vazife-i es-Seyyid Ýshak tezkire-i Maliye cizye-i Bosna

2.097,5
13,5
13,5

Vazife-i Ýsmail Ser-ilâm-ý Bâki
9 1,5

Vazife-i Feyzullah Halife þâkird-i muhasebe-i cizye 10
17,5Vazife-i Hacý Salih vezzân-ý cizye-i Bosna 7

35Vazife-i Salih Halife þâkird-i ruznamçe-i cizye-i Bosna 16 1,5
2.238

33Vazife-i Yahya Halife Ýmam ve Ser-mahfîl-i Cami-i Sultan
Bayezid der-Foça

2 1,5

1,57

38,5Vazife-i Yahya Halife Hatib-i Cami-i Sultan Bayezid der-Foça 14 1,5
33Vazife-i revgan-ý zeyt ve kanâdil-i Cami-i hassa der-Foça

Vazife-i eþ-Þeyh Ömer Halife Vaiz-i Cami-i Sultan Bayezid der-Foça

Vazife-i Yahya ammecihân-ý Cami-i Sultan Bayezid der-Foça

Vazife-i Mehmed Halife Duagûy-ý der-Foça

Vazife-i Ahmed Halife Ýmam-ý Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça
Vazife-i Yahya Halife Hatib-i Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça

7 1,5
48,5 5

22 5
2.404

Vazife-i Ebubekir Halife Kayyim-i Cami-i Sultan Bayezid der-Foça 6,5
Vazife-i Ahmed Halife Salâ-han-ý Cami-i Sultan Bayezid der-Foça 6,5

3 1,5
1,5
1,5

5
5

Vazife-i Yahya Halife Fetih-han-ý Cami-i Sultan Bayezid der-Foça 11 1,52
Vazife-i Hasan Duagûy-ý Cami-i Sultan Bayezid der-Foça 11 17

4 17
2.443,5 17

17,5 8
14,5 10

Vazife-i Ýbrahim Halife Vaiz-i [Cami-i] Hacý Mehmed Paþa der-Foça 14,5
Vazife-i þem‘ ve revgan-ý kanâdîl Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça 17,5 8

Para Akçe
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Kuruþ

118Vazife-i Ömer Müftü-i Taþlýca

11,5Vazife-i Hüseyin Halife Kayyým-ý Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça 12

17,5Vazife-i Müslim Halife Muallim-i Sýbyân-ý Cami-i Hacý Mehmed Paþa
der-Foça 8

20,5Vazife-i tamirat-ý türbe ve minare-i Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça 6
2.520 15

11,5Vazife-i Mehmed müezzin-i Cami-i Hacý Mehmed Paþa der-Foça 12

118Vazife-i es-seyyid Abdullah Vaiz-i Yenipazar

8,5Vazife-i Ali Halife Müezzin-i Cami-i Sultan Bayezid Han der-Çayniçe

22Vazife-i Abdülfettah Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Sultan Bayezid Han
der-Çayniçe 12

2.806,5 1

23,5Vazife-i Abdullah Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Sultan Ahmed Han
der-Palanka-i Kobaþ

5

14,5Vazife-i Abdullah Halife Müezzin-i Evvel-i Cami-i Sultan Ahmed Han
der-Palanka-i Kobaþ 10

11Vazife-i Ömer Halife Salâ-Han-ý Cami-i Sultan Selim Han der-Kekzin 2 1
2.887,5 15 1,5

23,5Vazife-i Ahmed Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Sultan Selim Han der-
Kekzin

6,5
6,5

Vazife-i Mehmed Halife Müezzin-i Cami-i Kekzin

Vazife-i Ahmed Halife Mu‘arref-i Cami-i Kekzin

14,5Vazife-i Hüseyin Müezzin-i Cami-i Kozarca

26,5Vazife-i Mustafa Halife Hatib-i Cami-i Derviþ Paþa der-Çelebipazarý

2.965,5 14 1,5

15Vazife-i Hasan ve Yunus Salih an-hademe-i Cami-i Sultan Bayezid Han
der-Çelebipazarý

13,5Vazife-i Salih Halife Hatib-i Cami-i Sultan Bayezid Han der-Çelebipazarý

Vazife-i Mustafa Halife Ýmam-ý Cami-i Sultan Bayezid der-Çelebipazarý

11
13,5 11

Vazife-i Hüseyin Kayyým ve Bahâ-i þem‘ ve hasýr-ý Cami-i Sultan
Bayezid Han der-Çelebipazarý

Vazife-i Ýbrahim Halife Müezzin-i sânî-i Cami-i Sultan Bayezid Han der-
Çelebipazarý

Vazife-i Mehmed Halife Ýmam-ý Cami-i Sultan Bayezid Han der-Akhisar

Vazife-i Hatib-i Cami-i Sultan Bayezid Han der-Akhisar

Vazife-i Osman Halife Müezzin-i Cami-i Sultan Bayezid Han der-Akhisar

11 2 1,5

4

3.023,5

17

16
Vazife-i Bahâ-i revgan ve hasýr-ý Cami-i Merkor 6,5
Vazife-i Ali Halife Müezzin-i Cami-i Merkor 8,5

33
44

17,5
3.133 3

Vazife-i Ömer Halife Fetihhân-ý Cami-i Sultan Bayezid Han der-Akhisar 33 7

Para Akçe
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Kuruþ

3.241,5
39Vazife-i Salih ve Bekir ve Þaban ve Ali Suyolciyan-ý der-Akhisar

13Vazife-i Mustafa Halife Müezzin ve Muarrif-i Cami-i Sultan Bayezid
Han der-Akhisar 11

8,5Vazife-i Ferraþ-ý Musalla-i abidîn der-Akhisar 8

13Vazife-i Mehmed Halife Müezzin ve Muarrif-i Cami-i Sultan Bayezid
Han der-Akhisar 21

6,5Vazife-i Mustafa Halife Müezzin-i Sâlâ-i Cami-i Kogovite der-Akhisar

44Vazife-i Hamid Mehmed Ýmam ve Hatib-i Cami-i Uburcan der-Akhisar

26,5Vazife-i Hamid Mehmed Muallim-i Sýbyân Cami-i Uburcan der-Akhisar

10

46Vazife-i Mehmed Efendi Müftü ve Dersi‘âm-ý Cami-i 
Uburcan der-Akhisar

18

26,5Vazife-i Mehmed Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Kogovite der-Akhisar

3.391,5 8

26,5Vazife-i Hamid Mahmud Muallim-i Sýbyân-ý Cami-i Uburcan der-Akhisar

15Vazife-i Mehmed Müezzin ve Ferraþ-ý Cami-i Uburcan der-Akhisar 11

8,5Vazife-i Ömer ve Ahmed ve Hüseyin ve Osman ve Yusuf Müezzin-i
Sânî-i Cami-i Uburcan der-Akhisar

44Vazife-i Abdülfettah Ýmam ve Hatib ve Vaiz-i Cami-i Feyzi Bey

13Vazife-i Ali Halife Müezzin ve Mu‘arrif-i Cami-i Sofya-i Sultan
Süleyman Han der-Yayçe

10

10

3.499 19

29,5Vazife-i Abdullah Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Sultan Mehmed Han-ý
Ebu'l-feth der-Ýhlivne 10

14,5Vazife-i Mustafa Müezzin-i Cami-i Sinan Çavuþ der-Ýhlivne 10
14,5Vazife-i Mehmed Halife Müezzin-i Cami-i Mehmed Kethuda der-Ýhlivne

Vazife-i Mehmed Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Sinan Çavuþ der-Ýhlivne

10
44 10

11,5Vazife-i Ahmed Halife Ferraþ-ý Cami-i Mehmed Kethuda der-Ýhlivne

Vazife-i der-Mehmed Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Mehmed Kethuda
der-Ýhlivne

Vazife-i Ýsmail Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Gazi-i Sânî Aða der-Ýhlivne

Vazife-i Osman Halife Müezzin-i Cami-i Gazi-i Sânî Aða der-Ýhlivne

Vazife-i Ýbrahim Müezzin-i Cami-i Gazi-i Sânî Aða der-Ýhlivne

14
3.614 3

44 10

Vazife-i Mustafa Halife Müezzin-i Sânî-i Cami-i Mehmed Kethuda
der-Ýhlivne 14,5 10

Vazife-i Ýshak Halife Müezzin-i sânî-i Cami-i Sinan Çavuþ der-Ýhlivne 14,5 10
Vazife-i Mustafa Halife Ferraþ-ý Cami-i Sinan Çavuþ der-Ýhlivne 11,5 10

33
3.733 5

11 12
11 2 10

Vazife-i Mustafa Halife Kayyim-i Cami-i Gazi-i Sânî Aða der-Ýhlivne

Vazife-i Salih Efendi Müfti-i Teþne

6,5 5 10
64,5 14

Para Akçe
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Kuruþ

118Vazife-i Mustafa Tercüman-ý Bihke
64Vazife-i Hademe-i Cami Kolokot tâbi-i Bihke

230,5Vezâifât-ý Hademe-i Cami-i Bihke
24Vazife-i Ýbrahim Efendi Vaiz-i Cisr-i Hâne

409Vezâifât-ý Hademe-i Derbend 2 1,5
3.856 19

29,5Vazife-i Ammi Hafýz Ahmed Duagûy-ý Teþne

4.702 1 1,5

29,5Vazife-i Ýbrahim Efendi Müfti-i Akhisar
57,5Vazife-i Hüseyin Suyolcu-ý Pojin

88,5Vazife-i Davud Halife Ýmam ve Hatib-i Cami-i Plave tâbi Kamengrad
88,5Vazife-i Türkmihal peykler tâbi-i Palanka-i Kloratlýk Ostroviçe-i Atîk

26Vazife-i Ömer Nâzýr-ý Suyolcu-ý Pojin
4.994 18 1,5

39,5Vazife-i Ahmed Suyolcu-ý Pojin 18
39,5Vazife-i Ýbrahim Suyolcu-ý Pojin 18
39,5Vazife-i Muharrem Suyolcu-ý Pojin 18
17,5Vazife-i Fevzi Efendi Müfti-i Mostar
29,5Vazife-i Ýbrahim Efendi Müfti-i Mostar

5.161
44

17,5
Vazife-i Zülifikar Duagûy-ý sâkin-i Nevesin

12 1,5
10

Vazife-i Hüseyin Ýmam Cami-i Onogoþte 8
17,5Vazife-i Hüseyin Hatib-i Cami-i Onogoþte 8
24,5Vazife-i Bayram Halife Müezzin ve Kayyým-ý Cami-i Onogoþte 4

5.265,5 2 1,5

Vezâif
Mevâcib 173.456,5

5.265,5
178.722

28.238

1.677

75

43,5

208.755,5

4.198
212.953,5

Mevâcib-i Yeniçeriyân-ý Bosna

Mevâcib-i Yeniçeriyân-ý Bosna

Mevâcib-i Yeniçeriyân-ý Bosna

Mevâcib-i Yeniçeriyân-ý Bosna

Mevâcib-i Yeniçeriyân-ý Bosna

Cem‘an Yekûn

Para Akçe
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Bosna valisine ve kadýsýna ve kaza ve kurâlarý kuzât ve nüvvâbýna ve iskele
ümenâsýna ve mübaþire hitaben hüküm

Vakf-ý hümâyûn mülhakâtýndan çarýkçýbaþýlýk tevâbi‘inden Bosna Sancaðý'nda vâki
kazalar ve tevâbi‘i kurâlarýnýn çarýkçýlýðý ve berren ve bahren tevârüd eden emti‘a-i mah-
susalarýnýn bey‘ ve fürûhtu yed-i vâhidden bin iki yüz ( ) senesine mahsûben zabtýyçün
eðer ki emr-i âlî sâdýr olup ancak bazýlarý müdahale ve envâ‘-ý bahane ile ilâm irsâl
etmeleriyle ber-mûceb-i hatt-ý hümâyûn ve sair emsâline verilen emr-i âlî mûceblerince
o makûlelerin müdahaleleri men‘ ü def‘ olunarak tuzlu ve tuzsuz gönlerinden ve boþ
bâða tulumlarýnýn beherinden onar para þurûtu üzere tahsiline kimesne tarafýndan
mümâna‘at olunmamak bâbýnda bir kýt‘a emr-i âlîþân sudûrunu ser-çarýkçýyân vakf-ý
hümâyûn memhûr takrîriyle istid‘â etmekle kuyûda müracaat olundukda vakf-ý
hümâyûn-ý hazret-i cihandârî mülhakâtýndan Erþova karyesi ahalilerine mahsus olan
çarýkçýlar san‘atý ez-kadim karye-i mezkûre ahalilerinin ma‘rifetleriyle karhânelerinden
kat‘ ve tasnî‘ eylemek üzere ber-mûceb-i þurût-ý hatt-ý hümâyûn san‘at-ý mahsusalarý
olmakla Ýstanbul ve Üsküdar'da Kavaksarayý arsasýnda Selimiye ismiyle müsemmâ
evkâf-ý hümâyûnlarý ve vâlid-i mâcidleri evkâfý musakkafâtýndan mârru'z-zikr çarýkçý
karhânelerine tayin olunan icare-i muayyenelerin vakt ü zamanýyla mahallerine ba‘de'l-
eda esnaf-ý mezkûrun kaza ve kurâda kat‘ ve tasnî‘ eylemeleriyçün tahsis kýlýnan
çarýkçýbaþý ma‘rifetiyle Memâlik-i Mahrûse'den cem‘ için Rumeli ve Anadolu'da vâki
çarýk ve kayýþ tasnî‘ olunmayýp ve mustakýllen çarýkçýlýk san‘atý mahrûse-i Edirne'den
gayrý Erþova karyesi ahalilerine tahsis birle bey‘ ve þira ve tasnî‘i karye-i mezkûr
ahalilerine münhasýr olup bilâd-ý saire ahalisinden muhtekir ve bakkal ve hamal
makûleleri Hoþetme karyesi ahalileri ve sairleri mugayir-i þurût-ý hatt-ý hümâyûn bey‘ u
þirâ eylemeyip esnaf-ý mezkûr ma‘rifetiyle tasnî‘ ve bey‘ ü þirâ olunup bâ-hatt-ý
hümâyûn-ý þevket-makrûn vakf-ý hümâyûn-ý hazret-i cihandârîden mansub
çarýkçýbaþýlarý tarafýndan ber-mûceb-i evâmir-i aliyye Memâlik-i Mahrûse'de çarýk ve
kayýþ için sýðýr kafasý ve boþ yað tulumu ve tuzlu gön hangi kaza ve kurâda bulunur ise

BOSNA'DA ÇARIKÇILIK SANATI VE BOSNA'YA GÖNDERÝLEN DERÝ
ÇEÞÝTLERÝNDEN ALINACAK VERGÝLER

Bosna Sancaðý'ndaki kaza ve tabi olan köylerindeki çarýkçýlýk sanatýnýn ne 
þartlarla yapýlacaðý, çarýk yapýlmak üzere kara ve deniz yoluyla Bosna'ya 

gönderilen tuzlu, tuzsuz gönlerden ve boþ yað tulumlarýndan onar para vergi
alýnmasý hakkýnda Bosna valisi ve diðer yöneticilere gönderilen emir

53
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C. ÝKTS, 660

bayilerinden deðer-bahâ ile esnaf-ý mezkûrenin iþtirâ ve tasnî‘ eylemeleri için vakf-ý
hümâyûn-ý hazret-i cihandârîden çarýkçýlarbaþý ma‘rifetiyle Memâlik-i Mahrûse'de cem‘
ü tahsil ve tasnî‘lerine taraf-ý âhardan müdahale ve taarruz olunmayýp ve mugayir-i
þurût-ý muharrere-i mezkûre harekete cesaret ile âharýn san‘atýna ve bey‘ ü þirâsýna
müdahale edenler te’dîb ile mücâzât olunmak ve þurût-ý mezkûreye ale'd-devam
mürâât olunup düstûru'l-amel tutulmak üzere bin yüz yetmiþ dört senesinde vârid-i
mâcid-i hazret-i cihandârî zamanýnda bâlâsý hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn ile
mu‘anven vakfiye-i ma‘mûlünbihalarý mûcebince tarih-i mezkûrede þurût ve nizâmlarýný
hâvî sâdýr olan emr-i âlîþâným bâlâsýna "Mûcebince amel oluna" deyu hatt-ý hümâyûn-ý
þevket-makrûn keþîdesiyle tanzim olunup ve mûcebince tevârîh-i muhtelife ile verilen
evâmir-i aliyye þurûtu nizâm-ý kadiminden olduðu Haremeyn Muhasebesi'nde
mukayyed olmakla imdi mûcebince o makûlelerin vâki olan müdahaleleri men‘ ü def‘
olunup tuzlu ve tuzsuz gönlerinden ve boþ yað tulumlarýnýn beherinden onar para þurû-
tu üzere tahsiline kimesne tarafýndan mümâna‘at olunmamak üzere mûcebince emir-
leri verile deyu fermân-ý þerif sâdýr olmaðýn vech-i meþrûh üzere bir kýt‘a baþka 

Ve yine livâ-i mezbûrun hâvî olduðu kazalarý iþbu bin iki yüz yirmi senesi Martý'na
mahsûben mukayyed olan þurût-ý mezkûre derciyle tuzlu ve tuzsuz gönlerinden ve boþ
yað tulumlarýnýn beherinden onar para þurûtu üzere emsâl-i mûcebince ( ) ihale ve
ilzâmý için livâ-ý mezbûr valisine ve kadýsýna ve kaza ve kurâlarý kuzât ve nüvvâbýna ve
iskele ümenâsýna ve mübaþire hitaben bir kýt‘a baþka

Vech-i meþrûh üzere baþka baþka iki kýt‘a evâmir-i âlîden yazýlmak için iþbu tezkire
verildi.

Fî 9 S. sene 1221 / [28 Nisan 1806] 

(Mühür)

ÝKTÝSADÎ HAYAT

Bosna Hersek’te bir kutlama... 

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:23  Page 207



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

208

54

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:23  Page 208



209

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'þ-þiyemâ devletli inâyetli atûfetli übbehetli efendim 
hazretleri

Malum-ý âlîleri buyurulduðu üzere Bosna Eyaleti dahilinde olan Visoka ve Koniçe
Nahiyelerinde vâki bazý mahâll-i cibâlde bulunup mukaddemâ numuneleri gönderilen
ma‘âdinin feyz ve bereketleri keyfiyetiyle ve emr u idareleri isti‘lâmýna ve mahallinde
tebeyyün eden taþ kömürü madeninin ihracýyla ma‘âdin-i merkûme umûruna sarf ve
isti‘mâli ve mezkûr numunelerden çeþitleri tutulamayan ma‘âdinin büyücek ve cevher-
li numunelerinin tisyârý ve havali-i merkûmeden zuhuru melhûz olan altýn madenlerinin
dahi bi't-taharrî zâhire ihracý hususlarýna dair gönderilen tahrirât-ý senâverîye cevaben
Bosna Müþiri atûfetli Hüsrev Paþa hazretleri tarafýndan bu defa vürûd eden tahrirâtda
ma‘âdin-i mezkûrenin suret-i idaresine dair kaleme alýnan hususât bundan böyle lâyi-
ha vechile takdim olunacaðýndan ve fakat ma‘âdin-i mezkûrede istihdam kýlýnacak
amele ve saire masârýfâtýnýn tesviyesi evvel emirde ziyadece akçeye muhtac
göründüðünden ona karþýlýk olmak üzere eyalet-i merkûme asâkir-i redifesi vâridâtýnýn
mahsûbu veyahud masârýfât-ý merkûme için hazine-i maliyeden akçe i‘tâsý inhâ olun-
muþ ve vâridât-ý merkûme asâkir-i mezkûrenin masârýfâtýna mukabil bulunmuþ
olmasýyla zikrolunan madenlere sarf olunacak akçenin eyalet-i merkûme vâridâtýndan
havaleten tesviyesi veyahud cânib-i hazineden nakden i‘tâsý hususunda istîzân-ý irâde-i
seniyyeyi þâmil Maliye nâzýrý devletli paþa hazretlerinin bir kýt‘a takrîri Meclis-i Vâlâ-yý
Ahkâm-ý Adliye'ye havale ve i‘tâ olunarak ol bâbda terkîm kýlýnan bir kýt‘a mazbata þehr-i
Rebîülevvel'in on dokuzuncu Cumartesi günü Meclis-i Umumî'de lede'l-kýrâe eyalet-i
mezkûre her ne kadar müstesna mahallerden ise de ahalisinin ru‘ûnet-i mizaclarýna
nazaran ma‘âdin-i mezkûrede bilâ ücret istihdamlarý uyamayacaðýndan ve hasbe'l-
vakit ve'l-maslahat reâyâ-yý Bosna hakkýnda dahi bir gûne cebr ve i‘tisâf vuku‘a getir-
ilmemesi lâzýmeden olarak amele-i mezkûrenin ücret-i mu‘tedile ile istihdamlarý umûr-ý

VÝSOKA ÝLE KONÝÇE NAHÝYELERÝNDE BULUNAN TAÞKÖMÜRÜ VE
ALTIN MADENLERÝ

Visoka ve Koniçe nahiyelerindeki daðlarda bulunan taþkömürü ve altýn 
madenlerinin verimliliði dolayýsýyla çýkarýlmasý ve iþletilmesi için gereken iþçi ve

diðer masraflar için ihtiyaç duyulan paranýn fazla olduðunun belirtilmesi 
üzerine, madenlerin çýkarýlmasý biraz masraflý gibi görünse de daha sonra 

alýnacak yararlar gözetilerek masraftan kaçýnýlmamasý noktasýnda Padiþah emri
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ma‘âdinin lâyýkýyla rü’yetini müstelzim olacaðý derkâr ve müþir-i müþârunileyhin bu
bâbda hüsn-i hizmet edeceði hâtýr-güzâr olduðu misillü fabrika ve levâzýmât-ý sairenin
bi-mennihî Teâlâ ileride saye-i þevket-vâye-i hazret-i cihandârîde inþasý suretine bakýla-
caðý bedîdâr ise de ma‘âdin-i mezkrenin henüz feyz ve bereketi tebeyyün etmeyerek
menâfi‘ ve masârýfý keyfiyeti dahi mechûl bulunduðundan ve vâridât-ý merkûme ber-
minvâl-i muharrer asâkir-i mezkûrenin maaþ ve masârýfât-ý sairesine muhassas olarak
bunun dahi kesrden vikâyesi icab-ý maslahatdan göründüðünden iþbu ma‘âdinin
masârýf-ý hafriye ve imaliyesi beher mâh ne mikdara bâlið olur ise defterinin takdimiyle
cânib-i Nezâret-i Maliye'den bi't-tedkik Maliye Hazine-i Celîlesi'nden müþir-i müþâruni-
leyhin sarrafý kýbeline i‘tâ kýlýnmasý ve bu makûle ma‘âdinin hums veyahud þirket
suretiyle çýkardýlmasýnda bazý muhassenât derkâr ise de mizac-ý teba malum olduðun-
dan bunun dahi ileride iktizâsý mütâlaa olunmak ve yüzde bulunan madenlerin keyfiyeti
anlaþýldýkdan sonra icabýna ibtidâr kýlýnmak üzere þimdilik iktizâ eden numunelerin
irsâliyle ma‘âdin-i mezkûrenin ol tarafda bulunan madenci ma‘rifetiyle imal ve icrasýna
himmet eylemesi ve iktizâ eden amale ecr-i misliyle istihdam olunacaðýna ve saye-i
þevket-vâye-i hazret-i mülûkânede bundan ahali-i memleket dahi kesb-i menfaat
eyleyeceklerine ve ma‘âdin-i merkûmenin zaman-ý memuriyetinde eyalet-i mezkûrede
husûl-i mes’er-i mergûbeden olduðuna binâen icabýnýn icrasý hususunun kelimât-ý
teþvikiye ilâvesiyle savb-ý senâverîden müþir-i müþârunileyhe iþ‘âr kýlýnmasý ol vechile
keyfiyetin nezâret-i celîle-i müþârunileyhâya havalesi Meclis-i Vâlâ-yý mezkûrede
tezekkür ve tensîb olunmuþ ve suret-i meþrûha meclis-i umumîde dahi mütâlaa ve
tasvîb olunarak manzûr-ý âlî buyurulmak için zikrolunan mazbata ve evrak-ý saire arz u
takdim kýlýnmýþ olmakla ol vechile iktizâsýnýn icrasý muvâfýk-ý irâde-i seniyye-i þahane
buyurulur ise iþ‘ârý menût-ý himem-i behiyyeleridir, efendim.

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
mazbata ve evrak-ý saire manzûr-ý þevket-mevfûr-ý cenâb-ý mülûkâne buyurul-
muþdur. Bu bâbda meclisce cereyân eden süver-i müzâkerât muvâfýk-ý hâl ve
maslahat olmasýyla týbký tezekkür ve mütâlaa olunduðu ve istîzân kýlýndýðý
vechile hususât-ý merkûmenin ber-minvâl-i muharrer icra-yý iktizâsý ve þu
kadarki bu makûle ma‘âdinin evvel emirde zâhire ihracý biraz masârýfa muh-
tac ise de ileride menâfi‘-i külliyeyi müstelzim olacaðýndan bu hususda sarf
olunacak akçe telef olmayacaðý cihetle akçe sarfýndan çekinilmeyip ma‘âdin-i
mezkûrenin lâyýkýyla kuvveden fi‘le getirilerek menâfi‘ matlûbesinin istihsâli
zýmnýnda kelimât-ý teþvikiye ilâvesiyle savb-ý âlîlerinden müþir-i müþâruniley-
he münasibi vechile tahrirât yazýlmasý hususuna idare-i isabet-âde-i cenâb-ý
cihanbânî keramet-efzâ-yý sünûh ve sudûr buyurulmuþ zikrolunan mazbata
ve evrak-ý saire yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade ve tisyâr kýlýnmýþ olmakla ol
vechile icra-yý iktizâsý bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 13 R. sene [12]58 / [24 Mayýs 1842]
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AVUSTURYALI TÜCCAR VÝÇANSO MEÞANÝ'YE ÝZVORNÝK'TE AÐAÇ
KESME ÝZNÝ VERÝLMESÝ

Avusturyalý tüccar Viçanso Meþani'ye, emrindeki 48 Avusturyalý iþçiyle, 
1845 Kasýmýndan 1846 Nisanýna kadar Bosna Eyaleti'ne baðlý Ýzvornik ve

civarýndaki daðlýk ve ormanlýk arazide fýçý imali için gereken aðaç kesme ve
çalýþma ruhsatýnýn verildiði
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Ýftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Ýzvornik Sancaðý'ndan müretteb süvari asâkir-i redife-i
þahane miralayý ve mülhakâtýyla Banaluka mütesellimi vekili saadetli Ýbrahim Bey ve
þeriat-ý þiâr kaza-i mezbûr nâibi faziletli efendi zîde ilmuhû ve mefharü'l-emâsil ve'l-
akran vücuh-ý memleket ve bi'l-cümle iþ erleri beyler ve aðalar zîdet mekâdiruhum inhâ
olunur ki: Beyândan müstaðnî olduðu vechile Bosna Eyaleti'nde balkan ve cibâlde kat‘-ý
kerestenin vakt-i ruhsatý her ne kadar Mart'ý olduðu derkâr ise de Avusturya Devlet-i
fahîmesi tebaasýndan ve tüccar taifesinden dârende-i buyuruldu Vicanso Meþani nâm
tâcir iþbu altmýþ bir sene þehr-i Teþrîn-i Sânî'nin ibtidâsýndan sene-i âtiye Nisan'ý
gâyetine deðin kaza-i mezkûrda vâki balkan ve cibâlde ashâbýný bi'l-irzâ altý aded
kulübe inþa ve zikrolunan kulübelere isim ve eþkâl-i mahsusalarý yedlerinde bulunan
musahhah tezkire ve pasaportalarýnda muharrer olduðu vechile kýrk sekiz nefer
Nemçeli amelesini bi'l-istihdam fýçý kerestesi kat‘ edeceðinden ruhsatý hâvî bir kýt‘a
buyuruldumuzun ýsdârý hususunu tâlib olmuþ ve sâlifü'l-beyân kulubelerde bâlâda
muharrer yedlerinde ayrý ayrý musahhah tezkire ve pasaportalarý olan kýrk sekiz amele-
den ziyade bir nefer amele istihdam etmeyeceðini ve amele-i mezbûrenin kat‘ edeceði
keresteyi karþý yakaya nakl ve îsâlinde ücret-i nakliyesini tamamen ashâbýna vereceði-
ni ve iþbu amelelerin müddet-i mezkûre zarfýnda kendi iþ ve güçleriyle meþgul olup bir
gûne uygunsuzluklarý zuhura gelmeyeceðini tâcir-i mersûm taahhüd etmiþ olduðuna
ve tarafýmýza vermiþ olduðu bir kýt‘a kontratosunda muharrer ve münderiç bulunduðu-
na binâen tarafýmýzdan kereste kat‘ eylemesine ruhsat verilmiþ olmakla imdi siz ki
muhatabûn-ý mûmâileyhimsiz keyfiyet sizin dahi malumunuz oldukda þurût-ý mezkûre
üzere tâcir-i mersûm tarafýndan mârru'z-zikr balkan ve cibâlde ashâbýný bi'l-irza kereste
kat‘ etdirmesine kimesne tarafýndan mümâna‘at olunmamasý ve hâsýl olacak keres-
tenin karþý yakaya nakl ve îsâlinde beyne'd-devleteyn mün‘akid olan muâhede ve þurû-
ta mugayir gümrükçüler tarafýndan resm-i gümrükden ziyade þey aranýlmamasý ve
tâcir-i mersûmun bi't-taahhüd vermiþ olduðu kontrato senedine münâfî ziyâd-ý kulübe
ihdâs eyleyip de tezkiresi yedinde olmayan ameleyi istihdam eylemek misillü hâlâta
ibtidâr eylediði suretde bilâ-imhâl keyfiyetin tarafýmýza iþ‘âr kýlýnmasý ve o makûlenin
istihdamýna cevâz gösterilmemesi ve buyuruldumuzun sicill-i mahkemeye kaydolun-
masý ve bu vesile ve vesâil-i saire tezkiresiz ferd-i vâhidin oraya buraya serseri olarak
keþt ü güzâr etdirilmemesi hususuna dikkat eylemeniz bâbýnda ruhsatý hâvî divan
müþiri Eyalet-i Bosna ve livâeyn-i Klis ve Ýzvornik ve Medine-i Travnik'den iþbu buyurul-
du tahrîr ve ýsdâr ve tâcir-i mersûm yedine i‘tâen ba‘s ve tisyâr kýlýnmýþdýr. Bi-mennihî
Teâlâ vusûlünde gerekdir ki ber-mûceb-i buyuruldu amel ve hareket ve hilâf-gûne
vuku‘undan hazer ü mücânebet eyleyesiz deyu.

Fî 5 Za. sene [12]61 / [5 Kasým 1845]

Osman Nuri

A. MKT. MHM, 30/5

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:23  Page 212



213

Bosna Valisi'ne

Saraybosna'da mütemekkin Yahudi milletinin ötedenberi edasý lâzým gelen vergi ve
gümrük rusûmâtýyla meygedelerde fürûht eyledikleri müskirâtýn rüsûmâtýný ifada
kusurlarý olmayýp fakat kendi nefisleri için imal olunan hamr u arakdan rüsûmât talebi
mesbûk deðil iken çend seneden beri zâid rüsûmât mutâlebe ve ahz olunduðu
beyânýyla rüsûm-ý mezbûrenin nizâmý vechile tahsiliyle hilâf-ý nizâm ziyade þey aldýrýl-
mamasý hususu millet-i mersûmenin bu tarafda bulunan vekili tarafýndan bâ-arzuhâl
istid‘â olunmuþ ve ber-mûceb-i kuyûd Bosna Eyaleti dahil-i tanzimât olan mahallerden
olmayýp eyalet-i merkûmede kâin mukataât ve cizye ve vâridât-ý saire-i malume iki yüz
altmýþ beþ senesine mahsûben teâmül-i sâbýký vechile zabt ve idare olunmak üzere bâ-
irâde-i seniyye-i mülûkâne maktû‘an muhavvel-i uhde-i âlîleri olduðu ve eyalet-i
merkûme kazalarýnýn zecriye ve hamr rüsûmu eyalet-i mezkûreden müretteb asâkir-i
redife masârýfýna muhassas ve ma‘rifet-i sâmîleriyle emaneten idaresi mu‘tâd olan
vâridâtdan olarak hasýlât-ý vâký‘asý sene be-sene bi'l-vürûd teslim-i hazine kýlýnmakda
idüðü ve Memâlik-i Mahrûse'de vâki bi'l-cümle mahallerde imal olunan müskirât
senede bir defa vezn ve istimâre olunarak fakat reâyâ yedlerinde bulunanlarýn kifâf-ý
nefisleriyçün mikdar-ý cüz’ileri ifrâz birle mâadâsýndan rüsûmât alýnmasý nizâmý
iktizâsýndan olduðu kayden nümâyân olmuþ olduðundan millet-i mersûmenin imal
eyledikleri müskirâtýn kifâf-ý nefisleriyçün mikdar-ý cüz’ilerinden rüsûmât taleb olunduðu
vâki ise mugayir-i nizâm olacaðýndan men‘iyle müskirât-ý mezkûreden mikdar-ý cüz’isi
ber-mûceb-i nizâm kendilere terk olunarak mâadâsýnda usul ve teâmül-i sâbýký vechile
rüsûmât ahz ve istihsâl etdirilmesi lâzým geleceði Vâridât Muhasebesi'nden derkenar
olunmuþ olmakla ber-vech-i muharrer icabýnýn icrasý hususuna himem.

Fî 25 Safer sene [12]66 / [10 Ocak 1850]

SARAYBOSNA YAHUDÝLERÝNÝN SATTIKLARI ÝÇKÝDEN 
VERGÝ ALINMASI

Saraybosna'da yaþayan Yahudilerin sattýklarý içkiden vergi tahsil edilmesi
kanuna uygun olup ancak kendileri için imal etdikleri az mikdar içkiden vergi

alýnmasý kanuna aykýrý bulunduðu, þayed vergi alýnmakda ise bunun 
engellenmesi gerektiði
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna kýt‘asýnda kâin ormanlar hakkýnda bazý ýslâhâta dair memuru Artin Efendi
tarafýndan verilen takrîrlerin gönderildiðini þâmil Bosna Vilâyeti valisi devletli paþa
hazretlerinin vârid olan tahrirâtý ve evrak-ý saire üzerine Meclis-i Me‘âbir'in mülahazâtýný
mütezammýn lâyiha ve Maliye ve Rüsûmât Emanet-i Celîleleriyle muhaberâtý þâmil
tezâkir Meclis-i Âlî-i Hazâine havale olunarak ol bâbda kaleme alýnmýþ olan mazbata
leffen arz u takdim kýlýndý. Meâlinden müstebân olduðu vechile zikrolunan ormanlar
hakkýnda mûmâileyh Artin Efendi cânibinden teklif edilen mevâdd-ý erba‘adan vali-i
müþârunileyh bilâ-istîzân yüz bin kuruþluða kadar kereste kat‘ ve bey‘ine me’zûniyet
verilip fakat bu bâbda müþteri ile akd olunacak kontrato suretini Nâfia Nezâret-i
Celîlesi'ne bi'l-irsâl tasdik etdirmesi ve nezâret-i müþârunileyhâ tarafýndan mezkûr kon-
tratonun ya kabul veyahud reddolunduðu nihayet altý hafta zarfýnda mahalline
bildirilmez ise kabul kýlýnmýþ gibi addolunarak kerestenin kat‘ýna mübâþeret olunmasý
ve mezkûr ormanlarýn bir senelik hasýlâtýnýn sülüsü kereste nakline mahsus turuk ve
enhâr tamir ve tathîrine ve harita tersîmi masrafýyla sair masârýf-ý müteferri‘aya karþýlýk
ittihâz etdirilmesi ve ormanlarýn bi'l-cümle hasýlât ve rüsûmâtýnýn vilâyet mal sandýðýna
teslim etdirilmesi hakkýnda olan mütâlaât-ý selâse yolunda ve münasib göründüðünden
icra-yý iktizâlarýnýn Nâfia Nezâret-i Celîlesi'ne havalesiyle keyfiyetin vali-i müþârunileyhe
dahi iþ‘ârý ve zikrolunan ormanlardan kat‘ kýlýnan kerestenin resm-i gümrük ve rüsûmât-ý
saireden muafiyeti bahsine gelince Orman Þartnâmesi'nin mevki‘-i icraya konulama-
masýndan dolayý el-hâletü hâzihî mîrîye aid olan ve ashâbý uhdelerinde bulunan bi'l-
cümle ormanlardan kat‘ ve naklolunan kerestenin bilâ-istisnâ resm-i gümrükleri istîfâ
kýlýnmakda olduðuna nazaran þartnâme-i mezkûrun üçüncü bendi meâlince bundan
böyle mîrî ormanlarýndan bedel-i muayyen mukabilinde satýlan keresteden gümrük
resmi alýnmamasý gümrüklerce müesses olan nizâma mugayir ve teþvîþ-i muamelâtý
müstelzim olacaðý anlaþýlmýþ ve iþbu muafiyet hususunun orman þartnâmesine derc
olunmuþ bulunmasý halký mîrî ormanlarýndan kereste iþtirâsýna tergîb ederek bu sure-
tle ormanlarýn iþledilmesini teshîl maksadýna mebnî ise de ashâbý uhdesinde bulunan

BOSNA ORMANLARININ ISLAHI VE ALINACAK VERGÝLER
Bosna'da bulunan ormanlarýn ýslah edilmesi ve alýnacak vergilerle ilgili Orman

Memuru Artin Efendi tarafýndan verilen teklifleri içeren raporun Meclis-i Ali-i
Hazain'de görüþüldüðü ve tekliflerin uygun görülmediði
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Ý. DH, 547/38057

ormanlardan kesilen keresteden resm-i gümrük istîfâ olunup mîrî ormanlarýndan kat‘
olunanlardan ahz olunmamasý türlü müþkilâtý müstelzim olup binâenaleyh gümrük
muamelâtýný ihlâl ederek mazarrât-ý külliyesi müþahede olunacaðýna ve alýnan gümrük
rüsûmu kerestenin kýymetine nazaran pek cüz’i olduðundan bunun ilgâsý münase-
betiyle mîrî ormanlarýndan kereste iþtirâ edecek tüccarý teþvikden hâsýl olacak menâfi‘
gümrük muamelâtýnýn ihlâli cihetiyle husûle gelecek müþkilât ve mazarrâta tekâbül
edemeyeceðine nazaran mîrî ormanlarýnýn istisnâsýndan sarf-ý nazarla umum ormanlar-
dan kat‘ ve naklolunacak her türlü keresteden usul-i kadim ve nizâm-ý müesses vechile
resm-i gümrük ve mûmâileyh Artin Efendi'nin zamm-ý maaþý ve refakatine muâvin ve
kâtib tayini ve yirmi bin kuruþ masrafýnýn tesviyesi hakkýnda olan istid‘âsýna gelince
zikrolunan masârýfýnýn tasdikini hâvî yedinde mahallinden bir gûne evrak-ý resmiye
olmadýðýndan bunun bahsi icab etmeyeceðý gibi zamm-ý maaþ ile muâvin ve kâtibler
hususunun dahi Fransa'dan gelecek orman mühendislerinin vürûduyla icra olunacak
ýslâhât sýrasýnda icabýna bakýlmasý tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olu-
nacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu, efendim.

Fî gurre-i Za. sene 1282 / [18 Mart 1866]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Hâme-ârâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
melfûfe manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve mevâdd-ý
ma‘rûzanýn tezekkür ve istîzân olunduðu üzere ifa-yý muktezâlarý müte‘allik ve
þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý isabet-beyân-ý cenâb-ý tâcdârî icab-ý
âlîsinden olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 2 Za. sene 1282 / [17 Mart 1866] 
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Ýngiltere Devleti tebaasýndan Alfred Wilkinson'un Bosna Vilâyeti'nde kâin Saray
Sancaðý'nda muzâfa Kruþevo karyesinde Aytak nâm cebelde bi't-taharrî bulmuþ ve
harita-i mevki‘iyesi tanzim ve takdim etmiþ olduðu civa madeninin mûmâileyhe ihale-
sine dair Nâfia Nezâreti Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan tezkiresi Nâfia
Dairesi'nde mütâlaa olundu.

Tezkire-i mezkûrenin hulâsa-i meâli made-i mezkûrun numûnesi tahlil ve tedkik ile
þâyân-ý imal idüðü tebeyyün eylemesi cihetiyle usulüne tevkîkan keyfiyet Dersaâdet'de
ve mahallinde ilân olunarak sair talibi zuhur etmemiþ ve emr-i imali her vechile mahzur-
dan sâlim bulunduðu anlaþýlmýþ idüðüne ve mûmâileyh ashâb-ý servet ve iktidardan
olup maden-i mezkûru devam üzere imal edeceðine dair cânib-i idareye teminât-ý
kaviye i‘tâ eylediðine binâen melfûf mukavelenâme ve þartnâmede muharrer olduðu
vechile ihrac olunacak cevherinden yüzde beþ rüsûm-ý nisbiye aynen veyahud râyic-i
vakte tatbîkan bedelen cânib-i mîrîye terk ve i‘tâ olunmak ve harita-i mevki‘iyesinde
tayin ve tahdîd olunan dört bin sekiz yüz elli altý cerib yirmi murabba‘ a‘þârý arazi-i
mîriyenin beher ceribi için elli beþer paradan senevî altý bin altý yüz yetmiþ yedi kuruþ
resm-i arz verilmek þartý ve þerâit-i saire ve iþbu bin iki yüz seksen sekiz senesi
Þevvali'nin birinci gününde vâki‘ seksen yedi senesi Kânûn-ý Evvel-i Rumîsinin
ibtidâsýndan itibaren doksan dokuz sene müddet-i imtiyâziye ile mûmâileyh uhdesine
ihalesini mutazammýn iktizâ eden emr-i âlînin ýsdârý beyân kýlýnmýþdýr.

Ýktizâsý lede'l-mütâlaa zikrolunan þartnâme ve mukavelenâme müsveddeleri lazým
gelen takayyüdâtý câmi‘ olarak Maden Nizâmnâme-i Hümâyunu ahkâmýna muvafýk
olduðu gibi mezkûr maden zengin ve nemâ-dâr olup imali muhassenât ve menâfi‘-i
mûcib ve mûmâileyhin idareye muktedir idüðü ve diðer talibi zuhur etmeyip

Þûrâ-yý Devlet 
799

ÝNGÝLTERELÝ ALFRED WÝLKÝNSON'A SARAYBOSNA'YA BAÐLI
KRUÞEVO'DA CÝVA MADENÝ ÝÞLETME ÝMTÝYAZI VERÝLMESÝ

Ýngiltere Devleti tebaasýndan Alfred Wilkinson'un Saray Sancaðý'na baðlý
Kruþevo köyünde Aytak daðýnda bulduðu civa madeni iþletme imtiyazýnýn 

kendisine ihalesine Maden Nizamname-i Hümayunu'nda yazýlý þartlarý yerine
getirmek kaydýyla izin verildiðine dair Padiþah emri
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iþledilmesinde mevkiince bir gûne mahzur dahi bulunmadýðý nezâret-i müþârunilehâ
tarafýndan icra kýlýnan tahkikât ile anlaþýlmýþ olduðuna ve tayin kýlýnan yüzde beþ
rüsûm-ý nisbiye ile beher cebriyet için i‘tâsý meþrût olan elli beþ para resm-i arz nizâmý
dairesinde bulunduðuna binâen þerâit-i mukarrere ve tarih-i mezkûrdan itibaren dok-
san dokuz sene müddet ile maden-i mezkûr imtiyâzýnýn mûmâileyhe ihalesiyle zikrolu-
nan mukavelenâmede muharrer mevâddýn derciyle iktizâ eden fermân-ý âlînin ýsdâr ve
þartnâmenin dahi tezyîl etdirilerek ifa-yý muamele-i mukteziyesi için nezâret-i müþâruni-
leyhâya irsâli tezekkür kýlýndýysa da keyfiyetin bir kere de hey’et-i umumiyede müzâ-
keresiyle verilecek karara göre ifâ-yý muktezâsý bâbýnda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fî 5 Zilhicce sene [1]288 ve fî 2 Þubat sene [1]287 / [14 Þubat 1872]

Mühürler

Ýngiltere Devleti tebaasýndan Alfred Wilkinson'un Bosna Vilâyeti dahilinde Kruþevo
karyesinde vaki cebelde bulmuþ olduðu civa madeni imtiyâzýnýn merkûma ihalesi
hakkýnda iþbu mazbata melfûf tezkere ve mukavele ve þartnâme müsveddeleri ile
beraber hey’et-i umumiyede lede'l-mütâlaa meâlinden anlaþýldýðý vechile iþbu madenin
ihalesi hususunda cereyân eden muamelâtýn hükm-i nizâma muvâfakatý tebeyyün
eylemiþ olduðu gibi zikrolunan mukavele ve þartnâme müsveddelerinin mevâdd-ý mün-
derecesi dahi yolunda görünmüþ olduðundan maden-i mezkûrun imali imtiyâzýnýn
þerâit-i mukarrereye tevfîkan ve iþbu bin iki yüz seksen sekiz senesi Þevvali'nin birinci
gününde vâki seksen yedi senesi Kânûn-ý Evvel-i Rumîsinin ibtidâsýndan itibaren dok-
san dokuz senesine müddetle merkûma ihalesi zýmnýnda zikrolunan mukavelenâmede
muharrer mevâddýn derciyle iktizâ eden fermân-ý âli ýsdâr ve þartnâme dahi tezyîl olu-
narak ifâ-yý muamelât-ý mukteziyesi için nezâret-i müþârunileyhâya tisyâr buyurulmasý
bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 29 Zilhicce sene [1]288 ve fî 26 Þubat sene [1]287 / [9 Mart 1872]

Mühürler

**

Atûfetli efendim hazretleri

Ýngiltere Devleti tebaasýndan Alfred Wilkinson'un Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Saray
Sancaðý'na muzâf Kruþevo karyesinde Aytak nâm cebelde bi't-taharrî bulmuþ olduðu
civa madeni imtiyâzýnýn mûmâileyhe suret-i ihalesine dair Þûrâ-yý Devlet Nâfia
Dairesi'nden tanzim ve hey’et-i umumiyesinden tasdik ve tenzîl kýlýnan mazbata kaleme
alýnan mukavele ve þartnâme müsveddeleriyle Meclis-i Hass-ý Vükelâda lede'l-kýrâe
ahkâm-ý mukavelât ve þerâit-i maslahat ve nizâma muvâfýk göründüðünden maden-i
mezkûrun imali imtiyâzýnýn þerâit-i mukarrereye tevfîkan ve seksen yedi senesi Kânûn-ý
Evvel-i Rumîsinin ibtidâsýndan itibaren doksan dokuz sene müddetle ve Ma‘âdin
Nizâmnâmesi'nin ellinci maddesinde münderic þurûtu ifa etmediði hâlde madde-i
mezkûreye tatbikan fesh olunmak þartýyla merkûma ihalesi zýmnýnda iktizâ eden fer-
mân-ý âlînin ýsdârý tezekkür ve tensîb kýlýnmýþ ve mezkûr mazbata melfûfâtýyla beraber
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arz u takdim olunmuþ olmakla emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî'ye tevâfuk
eylediði hâlde icabý icra olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 28 Muharrem sene [1]289 / [7 Nisan 1872]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Esâbi‘-zîb ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza meþmûl-nazar-ý me‘âlî-eser-i hazret-i cihandârî buyurulmuþ ve
maden-i mezkûrun tezekkür ve istîzân olunduðu vechile ve müddet-i þerâit-i
mebhûse ile merkûma ihalesi zýmnýnda iktizâ eden fermân-ý âlînin ýsdârý
þeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Þehriyârî
mantûk-ý münîfinden olarak evrak-ý mezkûre yine savb-ý sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân fermân-ý hazret-i
veliyyü'l-emrindir. 

Fî 29 Muharrem sene [1]289 / [8 Nisan 1872]

Ý. HR, 254/15093

ÝKTÝSADÎ HAYAT
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Manzûrum olmuþdur.

Bosna Valisi Bekir Paþa kullarýnýn kâimesidir.

Bihke tarafýna nüzûlu mefhûm-ý ilâm ve kâimeden müstebân olan çadýr-ý müþâruni-
leyhin tahrîri vechile san‘at-ý malume-i Efrenciye envâ‘ýndan olduðundan þübhe

olmayýp her ne kadar þâyân-ý arz ve iþ‘âr deðil ise de havâdisinin mesmû‘iyeti ihtima-
line mebnî iþbu kâime mücerred manzûr-ý âlîleri buyurulmak için hâk-i pây-ý hümâyûn-
larýna ref‘ ü tisyâr olunduðu ve bu bâbda müþârunileyh kullarýnýn muahharan ilâm ede-
ceði tafsilat dahi ma‘rûz-ý atebe-i cihandârîleri kýlýnacaðý malum-ý âlîleri buyuruldukda

emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Devletli inâyetli merhametli atûfetli re’fetli veliyyü'n-ni‘am amîmü'l-lütf ve'l-kerem
efendim Sultaným hazretleri

Devlet ü ikbâl ve übbehet ü iclâl ile sað olsun. Atebe-i vâlâ-mertebe-i hidivânelerine
ma‘rûz-ý bende-senâ-i mefrûzlarý budur ki bu defa Bihke Kalesi aðavâtýndan Murad
Aða vesâtatýyla mâh-ý Cemâziyelâhire'nin yirmi beþinci günü tarihiyle müverrah Bihke
Kazasý nâibinin taraf-ý çâkerîye vârid olan bir kýt‘a ilâmýnda tarih-i mezkûrdan beþ gün
mukaddem Bihke Kalesi'ne iki saat mesafe mahalle kýble tarafýndan havadan azîm bir
çadýr düþüp üzerine varýp nazar eylediklerinde dünyada misli mesbûk olmayan nesn-
eye taaccüb ü istiðrâblarý vuku‘u ve ihbar-ý maddeye mübâderet eyledikleri muharrer
ve mastûr olup zikrolunan çadýr ahd-i karîbde bazý düvel-i Efrencde ihtirâ‘ olunan ter-
tib-i ecza ile havada seyr-i mesafe için alet-i tayerân nev‘inden olduðu ind-i çâkerîde
bilâ-þekk madde-i vâzýhadan olmakla zikrolunan çadýrýn ne makûle sýnâ‘at kumaþýndan
idüðü vârid olan Murad Aða'ya izâhen tefhîm ile þimdiki hâlde Bosna hududuna karîb
mahallerde düvel-i Efrencden birinin müctemi‘ ordu misillü askeri mesmû‘ deðil iken
baðteten bir tarafdan o makûle ordu ve asker istimâ‘ olunmuþ mudur ve yemin ve
yesârdan bu gûne tedarike ve husumete dair serhaddât taraflarýnda bir havâdis

BÝHAÇ KALESÝ CÝVARINA ÝNEN BALONUN 
TRAVNÝK'E GETÝRÝLMESÝ

Bihaç Kalesi yakýnlarýna inen hangi ülkenin olduðu anlaþýlamayan balonun
cahil halk arasýnda infial yaratmasýna fýrsat vermeden Travnik'e getirilerek 

incelenmesi ve Ýstanbul'a konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi verilmesi

SOSYAL HAYAT
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mesmû‘larý olmuþ mudur deyu merkûmdan etrafýyla gereði gibi sual ve istihbâr olun-
dukda o gûne asker ve ordu misillü cemiyetin serhaddât taraflarýnda havâdisi
mesmû‘larý olmadýðýný beyân ve takrîr eylediði zâhir ise de zikrolunan çadýrýn Bihke'den
Travnik'e celbi ile þekil ve cesâmeti ve suret-i tasnî‘i ne vechile ise ber-vech-i izah beyân
olunarak hasseten arîza-i çâkerânem ile madde-i vâký‘anýn hâk-i pây-ý hâcet-revâ-yý
dâverânelerine tahrîr ve inhâsý lâzýme-i hâlden olmakdan nâþi mârru'l-beyân çadýrýn
cesâmetine binâen hey’et ve þekline bir halel târi olmayarak araba derûnuna vaz‘ ile
bilâ-tevakkuf Travnik'e irsâl eylemeleriyçün taraf-ý bendegîden Bihke nâibine ve kaptan
ve aðavât ve zâbitânýna bir kýt‘a müekked buyuruldu tahrîr ve serî‘an bâ-menzil tatar ile
tesyîr olunup bundan sonra Travnik'e vürûdunda lede'l-muayene þekil ve hey’eti ve sair
lâzýmü'l-ifade olan evsâf-ý san‘atý izah olunarak Dersaâdet'e irsâli hususunun istîzâný
çadýr-ý mezkûrun Travnik'e vusûlüne ta‘lîk olunmak tabiat-i maddeye evfak mülâhaza
olunmuþ iken bu havalide san‘at-ý mezkûreye adem-i vukuflarý ecilden ekser cehele-i
nâs sibâk-ý ilâm-ý mezbûr nâtýk vechile mezkûr çadýr gökden nazil olmuþ itikadýna zâhib
olarak beynlerinde havâdis-i mezbûr ile kýyameti kopardýklarý çend rûz sonraca müte-
beyyin olmakla þâyi‘ olan havâdisin az vakitde efvâh-ý nâsdan Dersaâdet'e münakis
olacaðý hîn-i istimâ‘da ma‘hûd alet-i tayerân nevinden olduðu nezd-i vâlâ-yý Devlet-i
Aliyye'den bî-þübhe zâhir ve ayân olan mevâddan olduðu ecilden Ayabosna serhad-
dâtý taraflarýndan icra-yý husumet zýmnýnda düvel-i Efrenc'den birinin baðteten ordu ve
askeri mi zuhur etmiþdir ne makûle keyfiyetdir deyu bâ‘is-i tefekkür ve hadþe olacaðý
emr-i gayr-ý hakký olmakdan nâþi muktezâ-yý sadakat ve ubûdiyetim üzere bu mad-
denin ifhâm ve ihbarý çadýr-ý mezkûrun Travnik'e celbi vakte ta‘lîk olunmayarak ucâleten
ihbar-ý maddeye müsâra‘at ve bundan sonra Travnik'e lede'l-vürûd þekil ve hey’eti ve
evsâfý beyânýyla tekraren hâk-i pây-ý devletlerine arzuhâl tisyârý münasib mülâhaza
olunmakla ifade-i hâl siyâkýnda arzuhâl-i rikýyyet-meâl terkîmine ictisâr ve ilâm-ý mezkûr
derûnuna mevzû‘an mahsus tatar-ý çâkeri ile merfu‘-ý hâk-i pây-ý devlet-kararlarý kýlýndý.
Ýnþaallahu Teâlâ lede'l-þerefü'l-vusûl suret-i hâl ber-minvâl-i muharrer muhât-ý ilm-i
âlem-þümûl-ý âsafâneleri buyuruldukda emr u fermân devletli inâyetli merhametli
atûfetli re’fetli veliyyü'n-ni‘am amîmü'l-lütüf ve'l-kerem efendim Sultaným hazretlerinindir.

Fî 17 B. sene [1]218 / [2 Kasým 1803]

Ebubekir

Ýnâyetkârâ merâhim-þiâra bende-nevâzâ veliyyü'n-ni‘amâ efendim hazretleri 

Muhavvel-i uhde-i çâkerânem buyurulan Bosna Eyaleti'nin bi-havlihî ve kudretihî
Teâlâ hizmet-i muhafazasý nâdiyesiyle ale'd-devam mutabassýr ve müteyakkýz olarak
istitlâ‘-ý ahvâl-i etraf ve istihbâr-ý etvâr-ý düvel-i Efrenc maddelerine bezl-i dikkat-i tam
eylemekde olduðum müstaðnî ani'l-beyân ise de iþbu zikrolunan çadýr-ý ma‘hûdun ne
tarafdan atýldýðý ve hangi devlete mensub idüðü ve sebeb ü hikmetinin tahkiki emrine
sarf-ý ihtimâm ve dikkat farîza-i hâlden olmakla serhaddât-ý hakaniye taraflarýnda
sadakat ve isti‘dâdý me’mûl olan bazý kaptanlar vesâtatlarýyla Nemçeli tevâbi‘inden
beynlerinde münasebet ve dostluk hâsýl olmuþ olan kimesnelerden ve bazý tâcirlerden
her bâr ahz-ý havâdis maddesine ihtimâm olunmakda olmakla bu maddenin dahi künh
ve hakikatinin tahkik ve tashihi hususu mûmâileyhime bâ-tahrirât ihale olunduðundan
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fazla zikrolunan çadýrýn vech-i mübeyyen üzere Bihke Kalesi'ne karîb mahalle havadan
sâkýt olduðu beyânýyla çadýr-ý mezbûrun bazý düvel-i Efrenc'de ihtirâ‘ olunan alet-i tay-
erân nev‘inden olduðu ra‘nâ-malumumuz olan keyfiyâtdan idüðü beyândan müstaðnî
ise de el-hâletü hâzihî Bosna Eyaleti'nde kâin serhaddât-ý hakaniye kurblarýnda mücte-
mi‘an düvel askeri ve ordusu rû-nümûn deðil iken mezbûr çadýrýn ne mahalden ve
hangi devlet mensubâtý taraflarýndan atýlmasý melhûzdur ve alet-i mezbûrenin gayet-i
seyri kaç konak mahalle kadar hayyiz-i imkândadýr ve bu esnada berren ve bahren
Francalýnýn reviþ ve hareketi ne suretde ve Ankona taraflarýnda ne gûne muamelesi
istimâ‘ olunmakdadýr. Malum u mesmû‘larý olan kâffe-i ahvâli tarafýmýzdan tahrîre
müsâra‘at ve çadýr-ý mezkûrun atýldýðý mahalli alâ eyyi hâlin tahkik birle sýhhati üzere
iþ‘âra mübâderet eylemeleri zemininde taraf-ý çâkerîden Dubrovnik cumhûru beylerine
nevâziþi müþtemil bir kýt‘a mektub tahrîr ve memhûren ve mahfiyyen bâ-menzil-i tatar
ile tesyîr olunmakla bundan sonra cumhûr-ý mûmâileyhimin cevab zýmnýnda mektublarý
vâsýl oldukda suret-i tahrîrleri ne vechile ise derhal tafsilan ve izahen hâk-i pây-ý
âsafânelerine tahrîr olunacaðý ve sair etrafdan dahi gayet-i imkâna kadar casuslar
vesâtatlarýyla tahkik-i ahvâl-i etrafa bezl ü vüs‘ ü gayret kýlýnacaðý muhât-ý ilm-i âlem-
þümûl-i hidivâneleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 17 B. sene [1]218 / [2 Kasým 1803]

Ebubekir

HAT, 170/7226

SOSYAL HAYAT

Bosna’lý bir genç kýz...
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BOSNA-HERSEK HIRÝSTÝYANLARININ ELLERÝNDE BULUNAN
SÝLAHLARIN TOPLATILMASI

Bosna'daki Hýristiyanlarýn ellerinde bulunan silahlarýn kimsenin incitilmesine 
fýrsat vermeden usulüne uygun olarak toplatýlmasý ve silah toplanmasý 
esnasýnda bazý uygunsuzluklar olduðuyla ilgili Avusturyalýlar tarafýndan 

ileri sürülen iddialarýn araþtýrýlmasý
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Rumeli Ordu-yý Hümâyûnu Müþiri Hazretleri'ne

Bosna Eyaleti'nde ve Hersek Sancaðý'nýn bazý yerlerinde icra olunduðu misillü geri
kalan mahalleri reâyâsýnýn dahi ahz-ý eslihasýyla beraber nizâmât-ý lâzýmenin tamamî-i
icrasý zýmnýnda lüzumu mikdar asker istishâbýyla bizzat Hersek tarafýna azîmet buyuru-
lacaðý ve Hýrvatlýk Baný Plaçiç'in zât-ý vâlâlarýyla buluþup görüþmek emelinde olduðu
ifadesini mutazammýn bu kere gelen iki kýt‘a tahrirât-ý müþirîleri meâli ve melfûf evrak
müeddâsý rehin-i ilm-i hulûsverî olarak hâk-i pây-ý hümâyûn-ý cenâb-ý mülûkâneye dahi
arz u takdim ile meþmûl-nigâh-ý þevket-iktinâh-ý hazret-i Þehinþâhî buyurulmuþdur.
Müfâd-ý iþ‘âra nazaran saye-i muvaffakiyet-vâye-i cenâb-ý cihandâride iþbu ahz-ý esliha
maddesi Bosna Eyaleti'nde ve Hersek Sancaðý'nýn oraya civar bulunan bazý mahal-
lerinde suhûletle icra olunuduðu ve esliha-i me’hûzenin defteri dahi derdest-i tanzim ve
isrâ bulunduðu anlaþýlýp çünkü bu esliha toplama usulünün Bosna'da icra-yý emrinde
bir gûne muamele-i tazyikiye vuku‘uyla kimsenin incidilmesine ve hasbe'l-mevki ehl-i
Ýslâm eslihasýna dokunulmasýna asla cevâz olmadýðýna dair evvelce vuku bulan bazý
vesâyâ ve tebligât üzerine þîme-i kardânî ve fetânet-i müselleme-i düstûrîleri muk-
tezâsýnca Hersek tarafýnda dahi bu yolda hareket ve hüsn-i suretle itmâm-ý maslahata
bezl-i himmet buyuracaklarýndan iþtibâh olmayýp kaldý ki mûmâileyhle görüþülmekde
onun güftâr ve etvârý anlaþýlmýþ ve þâyed bazý mevâddan dolayý bir gûne iliþik peydâ
olmuþ ise tarafeynin tebyinât-ý mütekâbilesiyle bertaraf olmak gibi bazý fevâid melhûz
olmasýyla beraber böyle þeylerde tesirât-ý mahalliye dahi düþünmek kaide-i hikmetden
bulunduðuna ve bu mülâkâtdan oraca mahzur olup olmayacaðý dahi mahallince
bilinecek þey olmadýðýna binâen iktizâ-yý hâle göre hareket olunmak için bu bâbda
muhtâr ve me’zûn olmalarý tensîb ve hâk-i pây-ý hümâyûn-ý hazret-i mülûkâneden
istîzân olunarak irâde-i isabet-niþâne-i cenâb-ý Padiþahî dahi ol merkezde müte‘allik
buyurulmuþ olmasýyla mantûk-ý celîline ve icabât-ý hâliyeye tevfîk hareketle saye-i
þevket-vâye-i hazret-i Padiþahî'de bu maslahatýn hüsn-i itmâmýna ve oralarýn icra-yý
nizâmât ve ýslahât-ý kâmilesine hitaben re’y-i makderet buyurmalarý ve geçende dahi
bâ-irâde-i seniyye savb-ý vâlâlarýna iþ‘âr olunduðu vechile Avusturyalýlar taraflarýndan
ahz-ý esliha vesilesiyle gerek onlarýn ticaretine dokunur ve gerek ahali-i Ýseviye'yi tevhîþ
ve tebrîd eder bir takým muamelât-ý tazyikiye vuku bulmakda olduðu rivayet olunmak-
da olup hatta Hersek Sancaðý sekenesinden birkaç yüz Hýristiyan familyasý öte tarafa
ilticaya mecbur olmuþ olduðu ve silah toplamaða memur olan zâbitân köylerde
papaslara varýnca habs ve rencide eylemekde olmalarýyla buna çok vakit daha taham-
mül olunamayarak bazý müþkilât-ý fi‘liye zuhura geleceði söylenmekde olduðundan bu
keyfiyâtýn dahi dikkat-i kâmile-i reviyyet-mendânelerine havalesine mübâderet kýlýndýðý
siyâkýnda þukka.

Fî 22 C. sene [12]68 / [13 Nisan 1852]

A. MKT. MHM, 45/79

SOSYAL HAYAT
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Atûfetli efendim hazretleri

Bu kere Bosna'da vuku bulmuþ olan harîke dair Bosna valisi devletli paþa hazret-
lerinin vârid olan bir kýt‘a tahrirâtý melfûf pusula ile manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyu-
rulmak için arz u takdim kýlýndý. Müfâd-ý tahrirât-ý mezkûreye nazaran harîkzedegân
hakkýnda muâvenet-i lâzýme icra ve aceze takýmý münasib mahallere iskân olunduklarý
anlaþýlmýþ olmakla muvâfýk-ý emr u fermân-ý cenâb-ý Þehriyârî buyurulduðu hâlde bu
bâbda yolunda hareketinden bahisle vali-i müþârunileyhe münasibi vechile cevab-
nâme yazýlacaðý ve meâl-i iþâra göre orada harîk tulumbasý bulunmayýp bir de Hersek
Sancaðý'nda ve hususuyla Mostar Þehri'nde ekser hâneler kârgir olduðu hâlde Bosna
Eyaleti'nde bütün evler ahþabdan olarak hatta üzerlerinde dahi kiremid yerine tahtalar
mevzû‘ olduðu iþidilmiþ olduðundan ve ebniye-i nizâmâtýn mümkün mertebe oralarda
dahi cereyaný faideli olacaðýndan bu maddelerin devletli Ömer Paþa hazretleri hâzýr
olduðu hâlde Meclis-i Vâlâ'da müzâkeresi hususunda dahi her ne vechile emr u fer-
mân-ý keramet-beyân-ý hazret-i Þehinþâhî müte‘allik buyurulur ise icra-yý muktezâ-yý
münîfine ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 5 N. sene [12]68 / [23 Haziran 1852] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Esâbi‘-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
tahrirât ve pusula meþmûl-nigâh-ý me‘âlî-iktinâh-ý hazret-i Padiþahî buyurul-
muþ ve istîzân-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri üzere bu bâbda yolunda hareket-
den bahisle vali-i müþârunileyhe münasib-i vechile cevabnâme yazýlmasý ve
tulumba ve ebniye maddelerinin müþârunileyh Ömer Paþa hazretleri hâzýr
olduðu hâlde Meclis-i Vâlâ'da müzâkeresi sâniha-pirâ-yý sudûr buyurulan

BOSNA'DA YANGIN SONRASI YAPILACAK YENÝ ÝNÞAATLAR ÝÇÝN
EBNÝYE NÝZAMNAMESÝ'NÝN UYGULANMASI

Bosna'da meydana gelen ve toplam 1.780 dükkân, hane, mahzen ve caminin
zarar gördüðü yangýn sonrasýnda yangýn tulumbasýnýn bulunmadýðý ve
binalarýn tamamýnýn ahþaptan olduðu anlaþýlmasý üzerine eksikliklerin 

tamamlanýp Ebniye Nizamnamesi'nin buralarda da uygulanmasý hususlarýnýn
Ömer Paþa'nýn da katýlýmýyla Meclis-i Vala'da görüþülmesi
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emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý tâcdârî muktezâ-yý celîlinden bulunmuþ ve
mârru'l-beyân tahrirât ve pusula yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 7 N. sene [12]68 / [25 Haziran 1852]

**
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Ý. DH, 254/15658

Ahali-i Ýslâmiye malý Ýcmal-i bâb
Hâne 10
Mahzen 85
Han 6
Dükkân 905 979
Bütün bütün muhterik olan
cami-i þerif 1

Saraylý Mustafa Paþa Malý
Ýcmal-i bâbDükkân 7

Oda 26
Hâne 3

36
[Genel Toplam] 1.780

Taife-i Hýristiyan Malý Ýcmal-i bâb
Dükkân 374
Han ve meygede 15
Hâne 154 543

Taife-i Yahudiyân Malý Ýcmal-i bâb
Hâne 121
Dükkân 100

221
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Malum-ý âlî-i vekâlet-penâhîleri buyurulmuþ olduðu üzere kürsi-i eyalet ittihâz olunan
medine-i Saray, Bosna Eyaleti'nin en cesîm ve meþhur bir þehri olup mine'l-kadim turuk
ve ebniyesi usul-i mimariyeye tevfîkan inþa ve tesviye ve üzerleri kiremid ile puþîde olu-
nageldiði misillü adem-i dikkat ve nezâretden nâþi biraz müddetden beri bu usule
riâyet olunmayarak ebniye-i mezkûre hey’et-i asliye-i mevzû‘asýndan çýkarýlmýþ ve üzer-
leri tahta puþide olunmakda bulunmuþ idüðünden cenâb-ý Hakk Memâlik-i Mahrûse-i
Þahane'yi masûn ve mahfûz buyursun. Vasat-ý þehr-i mezkûrdan cereyan üzere bulu-
nan Milyaçka Nehri'nin cânib-i yemîninde ve atîk Debbaðlar Karhânesi ittisâlinde kâin
Hancý Zübeyr nâm kimesnenin otlukhânesinden bi-kazâi'llahi Teâlâ mâh-ý hâlin altýncý
Pazartesi gecesi zuhur eden ateþ ebniyelerin verdiði isti‘dâd ve alet-i itfâ-i harîk olan
tulumba ve sairenin adem-i vücudu üzerine medine-i mezkûre çarþý-yý kebîri ile nehr-i
mezkûr boyunda ve Kullukçu tarîkýnda bulunan Ýslâm ile Hýristiyan ve Latin ve Yehud
mahallelerinde kâin olup leffen takdim-i hâk-i pây-ý âlî-i âsafîleri kýlýnan defterde muhar-
rer olduðu üzere cem‘an iki bin sekiz yüz yetmiþ altý hâne ve dükkân ve cevâmi‘ ve han
muhterik olarak basdýrýlmýþ ve haylice emtia ve eþya dahi muhterik olduðu anlaþýlmýþ
olup ancak hâme-güzâr-ý iþ‘âr olduðu üzere medine-i mezkûrenin turuk ve ebniyesinin
hey’et-i asliyesi oldukça usul ve nizâmýna muvâfýk bulunduðu mülâbesesiyle muhterik
olan mahaller ashâbý þimdi kendi hâllerine býrakýlmýþ olsa yine bildikleri usul vechile
inþa olunacak ebniye ve saireyi nizâmsýz yapacaklarý derkâr ve halbuki onun mazarrat-ý
atiyesi bedîdâr olduðundan saye-i ma‘mûriyet-vâye-i hazret-i Padiþahîde memâlik-i
hazret-i Mülkdârîde kâin bi'l-cümle kaza ve kasabât ebniye ve ashâbý olan ahalisinin
iþbu harîk beliyyesinden muhafazasý niyet-i hayriyesiyle nizâmât-ý mevzû‘asýna tatbikan
inþa ve tamiriyle hilâf-ý usul ve nizâm hâlât vuku‘a getirilmemesi lâzýme-i maslahatdan
olduðuna ve medine-i merkûmede inþasý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i hazret-i kîtî-
sitânîden olan kýþla-yý hümâyûnun keþf ve inþasýna memur buyurulan mühendis
kolaðalarýndan hamiyetli Eþref Efendi bendeleriyle bu husus için mukaddemâ
Dersaâdet'e celb olunan Dülger Kalfasý Bodos burada mevcud ve eyalet-i mezkûreye

233

SARAYBOSNA'DA MEYDANA GELEN YANGINDAN ZARAR
GÖRENLERE YARDIM EDÝLMESÝ

Saraybosna'da meydana gelip toplam 2.876 ev, dükkân, cami ve hanýn zarar
gördüðü yangýn sonrasýnda, emlak sahiplerinin baþvurusu üzerine yapýlacak
yeni binalarýn kendi hallerine býrakýlmaksýzýn Ebniye Nizamnamesi'ne uygun
olarak yaptýrýlmasýna özen gösterilmesi gerektiði ve yangýndan zarar gören

fakirlere 100.000 kuruþ gönderilmesine dair Padiþah emri

62
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mülhak Yenipazar Sancaðý'nda kâin Nefs-i Yenipazar ve Seniçe Kazalarýnda dahi
kiremidci ustalarý bulunduðu rivayet-i meþhure ile rû-nümûd idüðüne ve ebniye
nizâmâtý dahi meclis-i kebîr cerîdesinde mahfûz bulunduðuna binâen ileride bu misillü
harîkden muhafaza-i zâhiriyenin esbâb-ý istihsâli olmak üzere ber-minvâl-i muharrer
muhterik olan mahallerin istid‘â vuku buldukça ve sairenin dahi ileride tamir veyahud
hedm olunarak müceddeden inþa kýlýndýkça nizâmýna tevfikan inþa ve tamir etdirilme-
si ve üzerlerinin dahi kiremid ile örtdürülmesi hususlarýna nezâret etmek üzere mûmâi-
leyh Eþref Efendi bendeleriyle kalfanýn memur kýlýnmalarý ve kazaateyn-i mezkûreteyn-
den dahi mezkûr kiremidci ustalarýndan çend neferinin celbiyle kiremid imal etdirilme-
si ve onar ve on beþer kuruþ îcâr ile çarþý derûnunda çerçi makûlelerinin oturmakda
olduklarý kepenk tabir olunur ufak dekâkînin dahi kemâ fi's-sâbýk dükkânlar arasýna
sýkýþdýrýlmasý nizâm-ý müesses-i ebniyeye mugayir olacaðýndan mâadâ maâzallahu
Teâlâ harîk vuku‘unda teþdîdine sebeb vereceði cihetle o misillü çerçilerin dahi çarþý-yý
mezkûra hem-civar bulunan Gazi Hüsrevbey ve Hünkâr camileri havlularýna ve Kovacý
nâm mahalde kâin çarþýya yerleþdirilmesi hususlarýna mütâlaa olunan muhassenât-ý
mahalliye üzerine karar verilerek ol vechile mûmâileyh mühendis ve kalfanýn
memuriyetleri icra ve kiremidci ustalarýnýn dahi sürat-i irsâli bâ-tahrirât-ý mahsusa livâ-i
mezkûre kaymakamý efendi bendelerine tahrîr ve imlâ kýlýnmýþ ve saye-i ma‘delet-vâye-i
hazret-i mülûkânede ashâb-ý ebniyenin mesâlih-i vâký‘asýný teshîlen dülger esnafýnýn
yevmiyeleriyle ebniye levâzýmýndan bulunan kâffe-i eþyaya cümle ma‘rifetiyle fiyat-ý
mu‘tedile vaz‘ olunarak esnaf-ý merkûme üzerlerine dahi vücûhdan Salih Aða kullarý
kethüda tayin olunmuþ ve bunlarýn içlerinde bazý efkar-ý fukarâdan olanlara taksim
olunmak için sadaka-i ser-âtýfet-efser-i cenâb-ý tâcdârî olarak bir mikdar atiyye-i seniyye
ihsân buyurulduðu hâlde tatyîb-i kulûbuyla isticlâb-ý da‘avât-ý hayriyelerini mûcib ola-
caðý bedîhîyâtdan bulunmuþ olduðu bi-mennihî Teâlâ muhât-ý ilm-i kainat-ârâ-yý âsafî-
leri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i lehü'l-emrindir. 

Fî 27 Þ. sene [12]68 / [16 Haziran 1852]

(Bosna Eyalet Meclisi üyelerinin mühürleri)

**

Atûfetli efendim hazretleri

Meclis-i Vâlâ'dan kaleme alýnýp melfûf mazbata defteriyle beraber manzûr-ý âlî buyu-
rulmak için takdim kýlýnan mazbata meâlinden müstebân olduðu vechile geçende
Saraybosna'da vuku bulan harîkde mezkûr defterde muharrer olduðu üzere iki bin
sekiz yüz yetmiþ altý hâne ve dükkân ve cevâmi‘ ve han muhterik olup bunlarýn ashâbý
haline býrakýlmamak lâzým gelse nizâmsýz þeyler yapacaklarýndan ebniye-i nizâmâtýn
orada dahi icrasýna teþebbüs edilmesi ve teshilât-ý mukteziyenin icrasý hakkýnda Bosna
Meclisi'nin mazbatasýnda yazýlan þeyler pek yolunda olduðundan icra-yý icabý zýmnýn-
da Bosna valisi devletli paþa hazretlerine münasib cevabnâme yazýlmasý ve bunlarýn
içinde fukarâdan olanlara taksim ve i‘tâ olunmak üzere yüz bin kuruþ atiyye-i seniyye
ihsân buyurulmasý tezekkür olunmuþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý
hazret-i Padiþahî þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla
tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 21 L. sene [12]68 / [22 Ekim 1852] 

SOSYAL HAYAT
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Zîver-i enâmil-i ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
zikrolunan mazbatalar ve defter meþmûl-lihâzâ-i me‘âlî-ifâza-i hazret-i
Padiþahî buyurulmuþ ve tezekkür ve istîzân buyurulduðu üzere ebniye
nizâmâtýnýn orada dahi icrasýna teþebbüs edilmesi ve teshilât-ý mukteziyenin
icrasý hakkýnda Bosna Meclisi'nin mazbatasýnda yazýlan þeyler pek yolunda
olduðundan icra-yý icabý zýmnýnda vali-i müþârunileyh hazretlerine münasib
cevabnâme yazýlmasý ve ol suretle taksim ve i‘tâ olunmak üzere ol mikdar
atiyye-i seniyye i‘tâ olunmasý þeref-efzâ-yý sünûh ve sudûr buyurulan emr u
fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Þehriyârî muktezâ-yý âlîsinden bulunmuþ ve mâr-
ru'l-beyân evrak yine savb-ý sâvâb-nümâ-yý âsafânelerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 22 L. sene [12]68 / [23 Ekim 1852]

Ý. MVL, 241/8697
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Ba-irâde-i seniyye Bosna cânibinden celb buyurulmuþ olan ahalilerden malumü'l-
mikdar kesân iþbu yetmiþ beþ senesi Þaban-ý þerifinin ikinci gününde vâki yetmiþ dört
senesi Þubatý'nýn yirmi üçüncü gününden itibaren yetmiþ beþ senesi Martý gâyetine
kadar otuz sekiz günde sarf olunan me’kûlât ve masârýfât-ý saireleriyle mübâya‘a olu-
nan eþyanýn defteridir.

BOSNA'DA ÇÝFTLÝK SAHÝPLERÝ VE ORTAKÇILARI 
ARASINDA ÇIKAN ANLAÞMAZLIKLAR

Bosna Eyaleti'ndeki çiftlik sahipleri ile ortakçýlarý arasýndaki anlaþmazlýklarý
çözmek üzere içlerinden seçilmiþ tarafsýz bir heyetin, görev yaptýðý 39 gün

içindeki yiyecek, içecek, malzeme ve hizmetçi masraflarýnýn hazineden
karþýlanmasý

63

Kuruþ

Revgan-ý çerviþ 396 kýyye fî 14 maa-hammaliye 5.580

Revgan-ý sade 185 kýyye fî 18 maa-hammaliye 3.354

Pirinç 627 kýyye fî 4 maa-hammaliye 2.572

Revgan-ý zeyt 374 kýyye fî 8 3.332

14.838

Þeker Kantar 7 kýyye 16,5 fî 365 maa-hammaliye 3.055

Dakîk-i hâs 386 kýyye fî 4 maa-hammaliye 1.594

Bayaðý dakîk 121 kýyye Fî 3 maa-hammaliye 373

Kahve 151,5 kýyye fî 12 maa-hammaliye 1.830

21.690

Sabun 65 kýyye fî 6,5 maa-hammaliye 432,5

Mum 118 kýyye fî 13 1.534

Lahm-ý ganem 475 kýyye fî 11 5.225

Francala 2.460 kýyye fî 2,5 6.150

35.031,5

Bayaðý nân-ý aziz 1.200 aded, fî 20 para 600

Sebze - 3.900

Çamaþýr yýkamak için defa-i
sabun

40 kýyye fî 6,5 230

SOSYAL HAYAT
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Kuruþ

Kömür 3.800 kýyye 45 kantar maa-hammaliye 1.790

41.551,5

Hatab çeki 120 fî 23 hammaliye ve çeki ve istifçi ücreti 3.840

Soðan 615 kýyye fî 2 1.230

Peynir 42 kýyye 3 tulum, Fî 12 504

Kuru bamya 18 kýyye fî 20 360

47.485,5

Kuru fasulye 180 kýyye fî 2 kuruþ 10 para 450

Nohud 44 kýyye fî 2,5 110

Yumurta Aded 1.650 beher yüzü 25 412,5

Tuz 68 kýyye fî 50 85

48.543

Güllac 11 kýyye fî 18 198

Niþasta 30 kýyye fî 7 210

Frenk arpasý 18 kýyye fî 9 162

Hýnta 55 kýyye fî 2,5 maa-hammaliye 142,5

49.255,5

Çorbalýk elvan þehriye 23 kýyye fî 7 161

Fýsdýk üzüm - 30

Defa defa alýnan balýk 32 kýyye fî 3,5 82

Defa defa alýnan yassý kadayýf

Defa alýnan tel kadayýf

12 kýyye fî 2 kuruþ 30 para

12 kýyye fî 2 kuruþ 30 para

48

33

49.576,5

Süt 65 kýyye fî 4 260

Pirinç unu 12 kýyye fî 6 78

Hoþâblýk kayýsý 8 kýyye fî 9 72

50.019,5

Hoþâblýk üzüm 20 kýyye fî 4 80

Limon 130 aded beher yüzü 23 300,5

Karabiber 4 kýyye fî 15 60

Þekerci boyasý 3 kýyye fî 30 90

50.550

Döðülmüþ tarçýn 1 kýyye fî 42 42

Gülsuyu ve çiçek suyu - 45

Çamaþýrcý yevmiyesi - 3.600

Aþçýlara ve ayvazlara 

verilen asdar

16 top fî 8 168

54.365

Ýrmik 10 kýyye fî 6 60

Elma 65 kýyye fî 4 260

Kýrýlmýþ badem 3 kýyye fî 14 42

Salamura yaprak 36 kýyye fî 2,5 90

54.817

SOSYAL HAYAT
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Kuruþ

Ortalýk süpürgesi

Vekil-harc Seyyid Aða

23 aded fî 4 92

Kimyon - 12,5

Batne? 65 kýyye fî 2,5 162,5

Hasta için hekim ücreti ve Beþ defa alýnan mu‘âlece bahasý 70

55.154

Beblih? 1 Aded fî 8 8

Yemek tablasý 8 Aded fî 25 maa-hammaliye 206

Yemek iskemlesi 8 aded fî 14 maa-hammaliye 120

Mum mikrâsý ve maþa Adedi 30 60

Ateþ küreði 6 aded fî 5 30

Demir kepçe ve kevgir ve ateþ kevgiri Çift 4 fî 18 72

Su testisi 14 aded fî 5 70

Su bardaðý 20 aded fî 6 120

55.840

Hoþab kaþýðý 6 deste fî 30 180

Yemek kaþýðý 6 deste fî 12 72

Îcâr olunan hânenin tamiri için
neccâr ve duvarcý ve rençber ve
laðýmcý yevmiyesi

Maa kereste, kireç ve sursene? ve 

ekser ve saire

816,5

Kahve fincaný 60 aded fî 1,5 90

56.998,5

Kahve cezvesi saðîr ve kebîr 10 aded 225

Nühâs kalaylamasý 247 parça 308,5

Börek tabaðý ve ekmek kadayýfý
tabaðý, hoþab ve çorba kaseleri
aþure tabaðý ve salata tabaðý 

ve iftar tabaklarý ve þerbet kovalarý iftar ve
hoþaf tepsisi ve sair tabak takýmlarý

1.687,5

Kaymak 11,5 kýyye fî 20 230

59.549,5

Sofralarý silmek için alýnan sünger 6 aded 65

Kandil ve þamandýra - 72

Masârýfât-ý müteferrika 817

60.503,5

Çamaþýr yýkamak için saka ücreti

Hademe Maaþý

Kuruþ

400

Kilerci Ahmed Aða 300

Kilerci Yamaðý Ömer Aða 200

Kahveci Hacý Aða 250

Süleyman Aða 200

1.350

300

[TOPLAM] 60.803,5
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Hüseyin Aða

Kuruþ

200

Mustafa Aða 200

Rabalarýn tercümaný Mustafa Aða 200

Rabalarýn hizmetçileri Andon 200

Diðer Dimitri 200

2.350

Rabalarýn kahvecisi Halil Aða 200

Rabalarýn ayvazý 200

Rabalarýn aþçýsý 250

Ayvaz 200

Ayvaz 200

Ayvaz 200

3.700

Aþçýlarýn maaþý 1.750

Bekir Aða 200

Sâdýk Aða 200

Hâne icarý 200

6.050

Kâtib maaþý 750

[TOPLAM] 6.800

SOSYAL HAYAT

Kuruþ

Yatak takýmý 50 Aded beher takýmý 372 maa-hammaliye 18.850

Helvahâne saðîr ve kebîr tencere 13 aded, fî 59,5 - fî 46 2.737

Nühâs mangal 10 aded, fî 83,5 - fî 46 3.841

Nühâs yemek sinisi 5 aded Ve kadayýf sinisi 5 aded, fî 38, fî 44 1.672

Sarý sini 2 aded Fî 18, fî 45 810

27.910

Sahan takýmý 4 takým, beher takýmý 336 1.344

Ýcar olunan hânenin döþeme Maa-hammaliye 1.084,5

Defa alýnan yalnýz yorgan maa Cârhâb 30 aded, fî 73 maa-hammaliye 2.310

Aðaç fava 6 aded, fî 15 90

32.743,5

Mübâya‘ât

Cem‘an Yekûn 

100.347

Çâker-hânelerine irsâl buyurulmuþ olan Bosna ahalilerinin iþbu yetmiþ dört senesi
Þubatý'nýn yirmi üçüncü gününden itibaren yetmiþ beþ senesi Martý gâyesine kadar
otuz sekiz günde ma‘rifet-i çâkeranemle vuku bulan bir yük üç yüz kýrk yedi kuruþun i‘tâ
buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 16 N. Sene [12]75 / [19 Nisan 1859]

Mehmed Rifat

**
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Lahm-ý Ganem 
fî 9 kuruþ
10 kýyye
90 kuruþ

Pirinç
fî 4 kuruþ
10 kýyye
40 kuruþ

Revgan-ý Sade
fî 17 kuruþ

8 kýyye
136 kuruþ

Þeker
fî 8 kuruþ
8 kýyye

64 kuruþ

Dakîk maa-
niþasta

fî 5 kuruþ
10 kýyye
50 kuruþ

Sebze vesaire
100 kuruþ

Kahve
fî 11 kuruþ

2 kýyye
22 kuruþ

Mum
fî 12,5 kuruþ

4 kýyye
50 kuruþ

Revgan-ý zeyt
fî 8 kuruþ
4 kýyye

32 kuruþ

Sabun
fî 6 kuruþ
2 kýyye

12 kuruþ

Hatab çeki
fî 25 kuruþ

2 
50 kuruþ

Kömür
100 kýyye
50 kuruþ

Soðan tuz
vesaire

60 kuruþ

Ekmek ve
francýla

100 kuruþ

Cem‘an Yekûn 

856

Aþçý ve hizmetli yevmiye masârýf defteri  144

1.000

Yevmiye verilmesi lâzým gelen tayinât
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Ýstihdam olunacak hademe

Ýslam tarafýna 1 Kahveci, 1 Kilerci, 2 Ayvaz; 

Hýristiyan Tarafýna 1 Kahveci, 1 Kilerci, 1 Ayvaz, 1 Tercüman

Neferen 4      Aþçý 3      Neferen 4

Cem‘an yekûn

11

**

SOSYAL HAYAT

Ýslam Takýmý
Neferen

21
Sofra

Sabah 3
Akþam 3

6

Hýristiyan Takýmý
Neferen

21
Sofra

Sabah 3
Akþam 3

6

Beher yevm-i tabla
12

Beher tablada bulunacak ta‘âm
tatlý 2

börek1
Lahm ve sebze ve pilav

7
10
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Eyaleti'nde vâki ashâb-ý çiftlikât ile ortakçýlar beyninde tekevvün etmekde
olan münâza‘anýn fasl ve tesviyesi zýmnýnda eyalet-i mezkûrenin ashâb-ý çiftlikât ve
ortakçýlarýndan ve bî-taraf erbâb-ý ziraatden celb olunup misafirhâne müdürlerinden
Mehmed Bey Konaðý'na iskân olunmuþ olan kesânýn vuku bulmuþ olan masraflarý
tesviyesine dair Meclis-i Âlî-i Tanzimat'ýn mazbatasý melfûfâtýyla beraber manzûr-ý
me‘âlî-mevfûr-ý cenâb-ý Þehinþâhî buyurulmak için arz u takdim kýlýndý. Meâlinden
müstefâd olduðu vechile bunlarýn yetmiþ dört senesi Þubatý'nýn yirmi üçüncü gününden
yetmiþ beþ senesi Martý gayetine kadar otuz sekiz günlük masraflarý bir yük üç yüz kýrk
yedi kuruþa bâlið olarak takayyüdât-ý lazýme bi'l-icra sene-i merkûme Nisaný'nda yalnýz
otuz üç bin bu kadar kuruþ masraf vuku bulmuþ olup eðer ki bu mikdar masârýf biraz
ziyadece ise de bunlarýn tevâbi‘âtýyla beraber haylice adem olarak bâ-husus
Ramazan-ý þerifde dahi bu tarafda bulunduklarý cihetle saye-i þahanede kendilerine
mükemmel ta‘âm verilmesi ve istirahatleri zýmnýnda bazý eþya mübâya‘a olunmasý bi't-
tab‘ masârýf-ý zâide vuku‘unu müstelzim olmuþ idüðünden mukaddemce mîr-i mumai-
leyhe ale'l-hesab olarak verilmiþ olan bir yük beþ bin kuruþun icra-yý mahsûbuyla
kusûrunun dahi tesviyesi hususunun Maliye Nezâret-i Celilesi'ne havalesi tezekkür kýlýn-
mýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-
sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm
olundu, efendim. 

Fî 7 Za. sene [12]75 / [8 Haziran 1859]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki 

Resîde-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve tezekkür
ve istîzân buyurulduðu vechile zikrolunan bir yük beþ bin kuruþun icra-yý
mahsûbuyla kusûrunun dahi tesviyesi hususunun nezâret-i müþarunileyhâya
havalesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý
mülûkâne icab-ý âlîsinden olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i âsafîler-
ine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyü'l-emrindir. 

Fî 8 Za. sene [12]75 / [9 Haziran 1859]
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Ý. DH, 434/28690

SOSYAL HAYAT
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Makam-ý Sadâret'e

Teksîr ve tezyîd-i tenasül maksadýna mebnî düðünlerde âdet olan masârýf-ý zâidenin
men‘i hakkýnda ittihâz olunan bazý tedâbîr fî 21 Þevval sene [12]80 tarihli ve 231 numa-
ralý arîza-i bendegânemde arz ve inhâ kýlýnmýþdý. Ýslâma nisbetle Ortodoksîlerin ve bun-
lara kýyasen Latin milletinin öyle tekellüfle düðün masârýflarý yok ise de bazý kaza ve
nevâhîde Ortodoksîlerin pek fena bir âdetleri olup þöyle ki kýzlarý babalarý ve onlar
olmadýðý hâlde velileri adeta câriye satar gibi muayyenü'l-mikdar akçe almadýkça ere
vermiyorlar ve bu yolda âdet hükmüne girmiþ olan mebâliðin mikdarý ekser ahalinin
hâl-i tahammülünden ziyade olmasýyla emr-i izdivac su‘ûbete dûçâr olup kýz kaçýrmak
gibi nice fenalýklara baþlýca sebeb bu âdet olduðu tahkik olunmuþdur. Binâen alâ zâlik
bu âdet-ý makdûhanýn men‘i hakkýnda Bosna ve Ýzvornik despotlarýna mahsus birer
kýt‘a tahrirât yazýlmýþ olduðundan bir sureti manzûr-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîye buyurul-
mak üzere takdim-i pîþgâh-ý hakâyýk-ý iktinâh-ý hidivîleri kýlýnmýþ olmaðýn ol bâbda 

21 L. sene [12]80 / [30 Mart 1864]

BOSNA'DAKÝ ORTODOKSLARIN KIZ EVLENDÝRME ÂDETLERÝ
Bosna'daki Ortodokslarýn kýzlarýný cariye satar gibi yüklü bir mikdar para

karþýlýðýnda kocaya vermelerinden dolayý evliliklerin zorlaþýp kýz kaçýrmalarýn
yaygýnlaþmasý üzerine bu adetin yasaklandýðýna dair çýkan emrin Sadaret'e

sunulan sureti

TÞR. BNM, 16/116

SOSYAL HAYAT
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SARAYBOSNA VE ÝZVORNÝK'TEKÝ HIRÝSTÝYAN DÜÐÜNLERÝNDE
YAPILAN AÞIRI HARCAMALARIN YASAKLANMASI

Saraybosna ve Ýzvornik sancaklarýndaki Hýristiyanlarýn düðünlerinde aþýrý 
harcamalardan uzak durup kýzlarýný satar gibi yüksek miktarda para

istemelerinin yasaklanmasýndan Bosna Metropolidi Ýgnatyos Efendi ile Ýzvornik
Metropolidi Diyonisiyus Efendi'nin memnun olduklarý

65
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Ýzvornik Metropolidi Tarafýndan Vârid Olan Rumiyü'l-ibare Tahrirâtýn Tercümesidir.

Nisan'ýn biri tarihli bir kýt‘a ihsannâme-i âlî-i müfettiþîleri vâsýl-ý dest-i acizî olup hakk-ý
bendegânemde derkâr olan teveccüh ve iltifat-ý devletlerinin bekâsýný niyaz ile yed-i
acizîden gelir mertebe-i vezâif-i memuriyet-i çâkerîde kusur etmemek üzere sa‘y ve
gayret edeceðimi beyân ederim efendim. Hýristiyanlarýn izdivâc maddesine dair þeref-
vürûd eden bir kýt‘a emirnâme-i semûhîlerini kemâl-i dikkat ile mütâlaa etdim.
Emirnâme-i mezkûrede münderic tedâbîr-i lâzýmenin icrasýndan ne derecelerde hayýr
zuhura geleceðini lâyýkýyla ifade edemem. Fakat iþbu tebaa-i gayr-ý müslime hakkýnda
olan inâyet ve merhamet-i seniyyelerinden kullarý be-gayet müteþekkir olarak hemen
zîr-i idare-i ruhaniyemde bulunan bi'l-cümle kiliselerde ilân-ý keyfiyet etmekle beraber
papaslara lâzým gelen tenbihâtý icra ve Hýristiyanlara dahi icab eden bend-i nesâyihi
tamamýyla ifa etmiþim ve doðrusu zât-ý mekârim-simât-ý semûhîlerinin bu bâbda ittihâz
eylediði tedâbîr þâyeste-i pesend olup adeta bu havalinin bu yüzden ihyâ olunmasýna
müeddî olacaðý bî-iþtibâh olmasýyla bu bâbda ve her hâlde hâk-i pây-ý âlîlerine derkâr
olan ubûdiyet-i çâkerânem bu sebebden dolayý bir kat daha te’eyyüd eylemiþ olduðu-
nun beyânýyla arz-ý hulûs ve þükraniyetime vesile ittihâz eylemiþdim, efendim. 

Fî 15 Nisan sene [12]80 / [27 Nisan 1864] 

Ýzvornik Metropolidi Diyonisiyus

**

SOSYAL HAYAT
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Vekâlet-penâhî 

Ma‘rûz-ý dâ‘î-i kemîneleridir ki 

Geçen hafta postasýyla arz olunduðu üzere Hýristiyanlarda kýzlarýný satar gibi mik-
darý muayyen meblað mukabilinde ere vermek adet-i makdûhasýnýn memnû‘iyetine
dair Bosna ve Ýzvornik despotlarýna birer kýt‘a tahrirât-ý mahsusa yazýlmýþdý. Bundan
dolayý Bosna Despothânesi'nden beyân-ý memnuniyet ve þükraniyet olunduðu gibi
Ýzvornik despotu tarafýndan dahi Rumiyyü'l-ibare bir kýt‘a teþekkürnâme gelmiþ
olduðundan tercümesi manzûr-ý sâmî-i hidivîleri buyurulmak üzere leffen takdim kýlýn-
mýþdýr. Her hâlde emr u fermân-ý hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 26 Zilkade sene [1]280 - Fî 21 Nisan sene [12]80 / [3 Mayýs 1864]

El-abdü'd-dâ‘î 
Ahmed Cevdet

**

Bosna ve Hersek Müfettiþi semâhatli Cevdet Efendi hazretlerine 

Bosna Metropolidi Ýgnatyos Efendi tarafýndan takdim kýlýnan arîzanýn tercümesidir

Mukaddemâ zî-kýymet ve bahâlý elbise telbîsi ve muahharan kýzlarý akçe ile
mübâdele etmek adet-i kabîhasýnýn memnû‘iyetine dair tastîr buyurulan iki kýt‘a
emirnâme-i vâlâ-yý müfettiþîlerini ahz etmekle beraber Saraybosna Kasabasý'nda müte-
mekkin Hýristiyanlara ilân ederek ve memleket lisanýna dahi bi't-tercüme zîr-i idare-i
ruhaniyemde bulunan bi'l-cümle kurâ ve kazalara gönderip orada bulunan vekillerime
mezkûr emirnâmelerin mefhûmunu ber-tafsil beyân ederek bunun icrasýna her hâlde
sa‘y ve gayret eylemelerini kaviyyen ve ekîden tenbîh etmiþim. Mezkûr emirnâmelerin
meâli Hýristiyanlarýn malumu oldukda cümlesi ale'l-umum pesend ederek bu bâbda
Saltanat-ý Seniyye'nin memurlarý tarafýndan sarf olunan himmet ve þimdiki hâlde ittihâz
olunan kâffe-i tedâbîr yalnýz tebaanýn ilerilemesi ve hüsn-i ta‘ayyüþü için olduðu ikrar
olunmakdadýr. Ýþbu ocak sondürücü ve kabîh âdetlerin laðvýndan zuhur edecek
muhassenât pek çok ve pek büyük olup bundan dolayý bi'l-cümle ahali-i memleket ve
kurâ zât-ý þevket-simât-ý hazret-i Padiþahînin ve Vükelâ-yý Saltanat-ý Seniyye'nin efkâr-ý
âdileleri ve matlûb-ý âlîleri ne olduðunu anlayarak sadakat ve istikâmet nuruyla bir kat
daha münevver olacaklarýnda iþtibâh yokdur ve zât-ý âlî-i hazret-i Padiþahînin vekil-i
murahhasý olup efkâr-ý þahanesini tamamýyla bilerek mültezem-i âlî üzere bunca
muhassenâtý mûcib olmuþ olan semâhatli Cevdet Efendi hazretlerinin nâm ve þöhret-i
vâlâsý bu havaliden mahv olmayacakdýr ve kullarý ise bu havalide bulunan Sýrbistan
tebaasýnýn reis-i ruhaniyesi olduðum cihetle bu kadar himmet ve gayret-i semûhîlerini
görerek ve bir tarafdan dahi bu havalinin ýslâhâtý için icraât-ý aliyyeleri malum-ý çâ-
kerânem olarak zât-ý âlî-i kerîmânelerini tebrik ile ubûdiyet-i kâmilemin dahi beyân ve
ifadesine itimad buyurmalarý niyazýnda olduðum ve böyle bir zât-ý âlî-kadrin tezâyüd-i
ömr ü ikbâliyçün rûz-þeb-i ed‘iye-i hayriye takdim eylemekde kusûr etmediðim
beyânýyla dua-yý acizânemin kabul olunmasýný eltâf-ý ilâhiyeden me’mûl ederim. Amin. 

Fî 25 Nisan sene [12]80 / [7 Mayýs 1864]

**

Metropolid-i Eyalet-i Bosna 
Ýgnatyos
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Sâdr-ý Efhamiye

Ma‘rûz-ý dâ‘î-i kemîneleridir ki

Mukaddemce arz u beyân olunduðu üzere sýrma iþlemeli ve aðýr bahâlý elbisenin ve
zâid düðün masraflarýnýn men‘iyle teshîl-i emr-i ehemm-i isdivac için bazý icraat ve
teþvikâta teþebbüs edilmiþ ve hakikat mutasarrýfla bazýlarýnýn imrâr-ý izdivacý icra ve
masrafý dahi vali paþa hazretleriyle müþtereken i‘tâ edilerek saire misal gösterilmiþ
olmasý teshîl-i emr-i izdivacý mûcib ve memnuniyet-i umumiyeyi câlib olup eðer ki sýrma
elbisesinin memnû‘iyeti ahz u i‘tâya bir cihetle halel getireceði beyânýyla evvel emirde
bu hususa itiraz edenler olduysa da þimdi bunun ne derecelerde menâfi‘-i umumiyeyi
mûcib olduðu görülerek bu ticareti edenler dahi bunun muhassenâtýný itiraf
etmekdedirler. Buna dair Bosna metropolidi tarafýndan vârid olan Rumiyyü'l-ibare bir
kýt‘a tezkire manzûr-ý sâmî-i vekâlet-penâhîleri buyurulmak üzere tercümesiyle beraber
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Makam-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Mukaddemce arz u beyân olunduðu üzere sýrma iþlemeli ve aðýr bahâlý elbisenin ve
zâid düðün masraflarýnýn men‘iyle teshîl-i emr-i ehemm-i izdivâc için bazý icraât ve
teþvikâta teþebbüs edilmiþ ve hafif masrafla bazýlarýnýn emr-i izdivâcý icra ve masrafý
dahi vali paþa hazretleriyle müþtereken i‘tâ edilerek saire misal gösterilmiþ olmasý
teshîl-i emr-i izdivâcý mûcib ve memnuniyet-i umumiyeyi câlib olup eðerki sýrma elbi-
senin memnû‘iyeti ahz u i‘tâya bir cihetle halel getireceði beyânýyla evvel emirde bu
hususa itiraz edenler olduysa da þimdi bunun ne derecelerde menâfi‘-i umumiyeyi
mûcib olduðu görülerek bu ticareti edenler dahi bunun muhassenâtýný itiraf
etmekdedirler. Buna dair Bosna metropolidi tarafýndan vârid olan Rumiyü'l-ibare bir
kýt‘a tezkire manzûr-ý sâmî-i vekâlet-penâhîleri buyurulmak üzere tercümesiyle beraber

A. MKT. MHM, 302/92
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leffen takdim-i pîþgâh-ý hakâyýk-iktinâh-ý hidivîleri kýlýndý. Ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 4 Zilhicce ve fî 28 Nisan sene [1]280 / [11 Mayýs 1864]

El-abdü'd-dâ‘î 
Ahmed Cevdet
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leffen takdim-i pîþgâh-ý hakâyýk-iktinâh-ý hidivîleri kýlýndý. Ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân.

Fî 4 Zilhicce sene [1]280 / [11 Mayýs 1864] 

***

Bosna Kýt‘asý Müfettiþliði'ne

Bosna ve Ýzvornik Sancaklarý ahali-i gayr-ý müslimesinin izdivaclarý hakkýnda ittihâz
ve iþ‘âr olunan usulden dolayý teþekkürü hâvî Ýzvornik despotu tarafýndan mersûl þukka
tercümesinin gönderildiðine dair mâh-ý sâbýkýn yirmi altýsý tarihiyle müverrehan vürûd
eden tahrirât-ý semûhîleri ile mezkûr tercüme meâli malum-ý senâverî ve bu bâbda dahi
masrûf olan himmet-i behiyyeleri memnuniyete bâdî olup mahmidet-i ma‘rûza istilzâm-ý
mahzûziyet eylemiþ olmakla Bâbýâli nâmýna olmak üzere kendilerine beyân-ý mem-
nuniyet buyurulmasý lâzým geleceði ifadesiyle þukka.

Fî Gurre M. [12]81 / [6 Haziran 1864] 

**

TÞR. BNM, 19/90
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Bosna Kýt‘asý Müfettiþliði'ne

Bosna ve Ýzvornik Sancaklarý ahali-i gayr-ý müslimesinin izdivaclarý hakkýnda ittihâz
ve icra olunan usulden dolayý teþekkürü hâvî Bosna metropolidi tarafýndan mersûl
tezkirenin tercümesiyle beraber gönderildiðine dair þehr-i sâbýkýn dördü tarihiyle
müverrehan vürûd eden tahrirât-ý semûhîleri meâli ve mezkûr tercümemiz ile malum-ý
senâverî ve mahmidet-i ma‘rûza-i dirayet-i fâzýlânelerinin meydâna koyduðu âsâr-ý
nâfia bulundðu cihetle mahzûziyete bâdî olmaðýn Bâbýâli nâmýna olmak üzere kendi-
sine beyân-ý memnuniyet buyurulmasý menût-ý himmet-i behiyyeleri idüðü ifadesiyle
cevabnâme.

Fî 6 Muharrem [12]81 / [11 Haziran 1864] 

A. MKT. MHM, 302/92
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AVUSTURYA'DAN BOSNA'YA YAPILAN DERÝ ÝTHALATININ 
ÖNÜNE GEÇÝLMESÝ

Avusturya'dan deri ithalatýnýn önüne geçilmesi ve Bosna'daki ustalarýn kaliteli
deri ürünleri yapabilmeleri için derici esnafýndan 2 ustanýn Ýstanbul'daki

Debbaðhane'de bir-iki sene müddetle eðitilmesi ve masraflarýnýn hazineden
karþýlanmasý talebi

66

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:25  Page 255



Pîþgâh-ý Sâmî-i Hazret-i Müfettiþî'ye

Semâhatli efendim hazretleri

Malum-ý âlî-i semûhîleri buyurulduðu üzere Bosna Eyaleti'nde mezrû‘ât ve mah-
sulât-ý arziye kesret üzere harice nakl ve fürûht olunur derecede olmadýðý ve sanayi ve
mamulât dahi harice sürülür râddede bulunmadýðý ve bununla beraber Karadað mese-
lesinin zuhurundan beri eyalet-i merkûme ahalisinin malen ve bedenen vuku bulan
hizmet ve gayretleri ve nakl-i erzak ve mühimmât zýmnýnda telef olan bargir hayvanâtý
ve eyalet-i mezkûrede evvelki sene zuhur eden kaht ve geçen sene vuku‘a gelen hay-
van hastalýðýndan dolayý beþ altý yüz bin re’sden ziyade hayvan telefâtý ahali-i merkû-
menin fakr u zaruretlerine külliyen sebebiyet vermiþdir. Hatta vergi-yi muhassaslarýný
te’diyede dahi zahmet çekmekde olduklarý vâzýhadan olup ileride saye-i teshîlât-vâye-i
hazret-i tâcdârîde eyalet-i merkûmede aba ve þayak fabrikasý küþâdý ve sanayi-i
âheniyenin ilerledilmesi ve ahalinin teksîr-i sanayi ve ticaretleriyle emr-i idare ve
inti‘âþlarýnýn teshîli tefekkür ve tasmîm olunmakda ise de bunlarýn ba‘demâ esbâb-ý
lâzýmesine teþebbüs ve mübâþeret kýlýnacaðý derkâr olup fakat burada debbað esnafý
olduðu hâlde imal eyledikleri gön ve kavsâle gayet kaba ve ham olarak kundura ve sair
bazý iþlere yaramadýðý cihetle bu misillü þeyler için muktezî gön ve kavsalenin
Avusturya cânibinden tedarik ve celbi mecburiyet tahtýnda bulunmuþ ve bu dahi
san‘atlarýnda maharetleri olmadýðýndan neþ’et eylemiþ olmasýyla eyalet-i merkûmede
sâlifü'z-zikr kundura ve saireye sarf olunacak gön ve kavsalenin karþýdan celb ve
tedarikine hâcet býrakýlmamak üzere buraca imaliyle san‘at-ý mezkûrenin ilerildilmesi
lede't-te’emmül esnaf-ý merkûmeden bir iki kiþinin Dersaâdet'e i‘zâmýyla bir müddet
Debbaðhâne-i Âmire'de istihdam kýlýnmasý mülâhaza olunarak esnaf-ý merkûme celb
ile keyfiyet beyân ve tefhîm olunup maa'l-iftihar iki nefer ustayý intihâb ile müste‘id ve
heveskâr olduklarý dahi esnaf-ý merkûme tarafýndan ifade kýlýnmýþ ve fakat bunlar bî-
kudret adamlar olduðuna mebnî i‘zâmlarý hususu Deraliyye'de tahsil-i san‘at edinceye
kadar bir iki sene müddet ikametlerinde fabrika-i hümâyûn cânibinden idarelerine ve
gidip gelme masraflarý dahi cânib-i mîrîden inâyet ve ihsân buyurulmasýna mütevakkýf
olup bu suret nezd-i âlî-i semûhîlerinde tensîb buyurulduðu hâlde lâzým gelen
müsaade-i seniyyenin istihsâli hususuna himem-i aliyye-i mün‘imâneleri sezâvâr buyu-
rulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 11 Muharrem sene [12]81 - Fî 4 Haziran senen [12]80 / [16 Haziran 1864]

TÞR. BNM, 22/126
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Vali-i Eyalet-i Bosna
Osman Þerif
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Huzur-ý âlî-i hazret-i mutasarrýf-ý livâ-i Yenipazara

Devletli Efendim Hazretleri

Taþlýca kasabasýna civar bulunan Kovaç balkanýyla kasaba-i mezkûra iki saat
mesafede kâin Pederik karyesi balkanlarýna ve sair yayla mahallerine mâh-ý hâlin onun-
cu dünkü Perþembe günü bir karýþdan mütecâviz kar nüzul etmiþ ve mahallât-ý mezbu-
renin bazý alçak yerlerinden kalkmýþ ise de yüksek yerlerinde el-hâlet-i hâzihî mevcud
ve daha iki üç gün kadar duracaðý melhûz bulunduðundan bu madde-i garîbenin arz
ve beyânýna cür’et kýlýnmýþdýr. Her halde emr u fermân hazret-i men-leh'ül-emrindir. 

Fî 11 Rebîülevvel sene [12]81 ve fî 31 Temmuz sene [12]80 / [12 Aðustos 1864]

Kaymakam-ý Taþlýca 
Mehmed Selim Bey

TAÞLICA DAÐLARINA AÐUSTOS AYINDA KAR YAÐDIÐI
Taþlýca’nýn Kovaç ve Pederik köyü daðlarýna Aðustos ayý baþýnda bir karýþtan
fazla kar yaðdýðý, alçak yerlerdeki karýn kalkmasýna raðmen yüksek yerlerde

kalkmadýðý haberinin Yenipazar Mutasarrýflýðý'na bildirilmesi

A. MKT. MHM, 312/37
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AVUSTURYALILARIN 
BOSNA'DA YAPTIKLARI MEZALÝME DAÝR RAPOR

Dört yüz elli seneye yakýn Osmanlý adaletine alýþmýþ olan Bosna halkýnýn 
iþgalci Avusturya güçlerine karþý þiddetli direniþ gösterdikleri, Avusturya 

askerlerinin Tuzla ve Banaluka taraflarýnda katliam, ýrza tasallut, yaðma ve
yangýn gibi insaniyet dýþý bir takým çirkin uygulamalarda bulunduklarý,
Saraybosna'nýn iþgaline karþý koyan hanelerin tesbit edilerek yakýldýðý, 

içindekilerin ise kadýn-çocuk ayrýmý yapýlmaksýzýn kurþuna dizildiði yada
süngülenerek öldürüldükleri, askeri hastahaneye el koyan iþgal güçleri 
kumandanýnýn buradaki hasta ve yaralýlarý "insan ve hayvanlar bir arada 

yaþayamaz" gibi aðýr ifadeler kullanarak dýþarý attýrýp halkýn din ve namuslarýna
sövdüðüne dair Ferik Ahmed Hafýz'ýn raporu

68
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Huzur-ý Sâmî-i Hazret-i Seraskerî'ye

Acizlerinin hareketine kadar Avusturyalýlarýn Bosna ahalisi hakkýnda gösterdikleri
muamele-i þedîde ve gayrý lâyýkalarý þifahen ifade edilmesi üzerine tahrîren arz u beyân
olunmasý emr u irâde buyurulmuþ ve týbk-ý irâde-i hazret-i Seraskerîlerine imtisâlen
merkûmlarýn gerek re‘yü'l-ayn müþahede olunan ve gerek iþledilen muamelelerinin
arzýna cür’et olunur. Þöyle ki

Avusturyalýlar devletimizle henüz karar vermeksizin ve þart ve þurûta rabt etmeksizin
Bosna'ya asker idhaline ve kendi mülkleri gibi ahalinin bakaya halinde bulunan bi'l-
cümle tekâlifât-ý mîrîyelerini ilânât-ý resmiye ile afv eylemeleri ve ahaliyi þanlý bandýralarý
tahtýnda yaþamaða davet eylemeleri gibi teþebbüsâtlarý Bosna kýt‘asýna asker
sevkinden muradlarý istila-i ebedî rengi göstermesi üzerine dört yüz elli seneye karîb
müddet içinde Hükûmet-i Saltanat-ý Seniyye'nin adaletine alýþmýþ olan Bosna ahalisi
Avusturya Devleti'nin tabiyetine girmeðe terk-i hayatý tercih eylemeleri ve fevc fevc
vatanlarýna tecavüz eden Avusturyalýlara mukâvemet göstermeleri üzerine güya Bosna
kýt‘asý Avusturya memleketi ve Boþnak ahalisi kendi tebasý olup da çend defa vuku
bulan isyanlarýna mülâyemet ve afv-ý umumi ile muamele olunup da mütenebbih olma-
yarak ve tekrar isyan eyleyerek artýk her türlü muamele-i þedîdeye müstahýkk olmuþ
mu‘annid bir eþkýya gibi bakýlarak haklarýnda bir takým muamele-i þedîde ve gayr-ý lâyý-
ka icrasýna baþlanýldý. Ez-cüme Tuzla ve Banaluka taraflarýnda katliâm ve tasallut-ý ýrz
ve yaðma ve îkâ‘-ý harîk gibi insaniyete el vermeyen bir takým çirkin þeyler iþidilmeðe
baþladýysa da hâl-i hâzýr ve hareket-i acizânem hasebiyle tahkik ve tedkik-i maddeye
vakit bulunamamýþ ve Banaluka'da olan vukuât ise orada kumandanlýk sýfatýyla bulu-
narak þimdi buraya avdet etmiþ olan Mirlivâ Hüseyin Paþa bendelerinin ayrýca takdim
edeceði lâyihasýnýn malum-ý âlî-i hazret-i sipehsalârîleri buyurulacakdýr. 

Avustuyalýlarýn Saraybosna'ya girdikleri gün ahali tarafýndan olunan mukâvemet
esnasýnda herhangi hâneden tüfenk endâht olunduysa ol hâne ateþlenerek derûnun-
da bulunan halkýn dahi kurþun ve süngü ile kâmilen telef edildiði ve bu miyânede bir
takým ihtiyar adamlarla kadýnlar ve çocuklar dahi bulunduðu saat on bir râddelerinde
ahaliden bazý emin adamlarýn acizlerine vuku bulan ifadelerinden anlaþýlmýþ ve ben-
denizce teyakkun hâsýl olmuþ ise de Avusturya Ordularý Baþkumandaný bulunan
General Filipoviç cenâblarýnýn yevm-i mezkûrda askerî hastahânemizde gösterip de
re’yü'l-ayn müþâhede olunan muamelesi tavr [ve] hareketi ve ahlâk ve mizacý iktizâsýn-
ca resmen tedkikât-ý maddeye giriþilememiþ ve iki gün sonra Saraybosna'dan hareket-
i bendegânem vuku bulmuþdur. 

Mûcib-i teessüf olan hastahâne maddesine gelince Avusturyalýlar Saraybosna'ya
girer iken muharebe esnasýnda ahaliden birkaç kiþi askerî hastahânemizin alçak bahçe
duvarýndan bahçeye girerek ve duvarý siper ederek birkaç tüfenk atmalarý ve
Saraybosna'nýn karýþýklýðý zamanýnda hastahâneye yatýrýlan hastegânýn tüfenkleri ve
bunlara teslim olunamayarak hastahânede hýfz edilmesi hasebiyle Avusturya
Baþkumandaný General Filipoviç cenâblarý þehre duhûlünde birkaç saat hastahâne
bahçesinde ikamet eylediði hengâmýnda ber-vech-i ma‘rûz vukuât zâbitâný tarafýndan
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kendisine raport edilmesi üzerine yalnýz Sertabib Kaymakam Mehmed Bey'e birkaç söz
söylemekle iktifâ edilmesi lâzým iken general-i mûmâileyh umum hastahâne hakkýnda
nâdiru'l-vukû‘ bir muamelede bulunarak hâlet-i nez‘de gibi bî-çaregâný bile tefrîk
etmeyerek etýbbâya hitaben "Sizin hastalarýnýz hayvandýr. Ben hastahâneye askerimin
yaralýlarýný vaz‘ edeceðim. Ýnsan ile hayvan bir yerde duramaz. Þimdi bir takým ahýrlar
bulup bu hayvanlarý akþama kadar oralara yerleþdirerek hastahâneyi kâmilen tahliye
ediniz" deyu kendi zâbitân ve efrâdý muvâcehesinde alenî suretde etýbbâmýzý fena
hâlde tehdid eyledi. Hastahânenin bir köþesinde bizim hastegân için bir koðuþ terkine
müsaade olunarak sair taraflarýna kendi yaralýlarýnýn vaz‘ edilmesi zýmnýnda her ne
kadar etýbbâmýz tarafýndan söz-güdâz ile istirhâma kýyâm olunduysa da bir türlü te’siri
görülemeyerek Sertabib Mehmed Bey nâ-çâr hafif hastalarý bütün bütün hastahâneden
çýkararak pek aðýr hastalarý bazý hânelere yerleþdirdiyse de hastahânemizde bulunan
külliyetli yatak ve me’kûlât takýmlarýný ve çamaþýr ve mu‘âlecâtý Avusturyalýlar zabte-
derek bizim hastalara hiçbir þey vermek istemediklerinden biçare hastagâný telefden
ve vikayeten kýrk yataklýk olsun takým ve ecza verilmesi için sertabib tarafýndan vuku
bulan rica ve niyaz üzerine güç hâl ile biraz þey alýnabildiðini ve hastahâne piþgâhýnda
Avusturyalýlar tarafýndan bilâ-muhakeme iki Boþnaðýn kurþuna dizildiðini ve endâht olu-
nan güllelerinden yaralanmýþ olan haremlerine mu‘âlece taleb eylemek için hastahâ-
neye gelen ve tahminen seksener yaþýnda bulunan iki ihtiyar Boþnaðýn sebeb-i vusûl-
leri sual olunmaksýzýn General Filipoviç cenâblarý tarafýndan dinlerine ve peder ve
maderlerine fena hâlde sebbolunduðu ve ba‘dehû vuku bulunan istirhâm üzerine
biçareler kurtarýlýp hânelerine iade olunduðunu arz u beyâna cür’et ederim. Ol bâbda
ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 19 Ramazan sene [12]95 ve fi 4 Eylül sene [12]94 / [16 Eylül 1878]

Ferik es-Seyyid Ahmed Hafýz

Y. PRK. ASK, 2/9
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Bugün saray-ý âlîde meclis-i mahsus akdi emr u fermân buyurulmasý Bosna ve
Hersek meselesi müzâkere edilmek içindir.

Evvelâ; Avusturya askerinin oralarca etdiði barbarlýk derece-i gayete resîde olup
nisvân ve sýbyâný bile kat‘â esirgemeyerek idam ve katliâm etmekde olmasý hasebiyle
bunca tebaa-i þahane ve ale'l-husus nüfus-ý Müslimenin mahv ve telef ve top ve esliha
gibi mühimmât-ý askeriyenin gasb ve müsâdere ve efrâd-ý asâkir-i þahanenin dahi her
türlü muamelât-ý seyyi’eye dûçâr edilmesine uzakdan seyirci gibi durmak ve hakk-ý
hükûmet ve himayet-i seniyye cihetiyle onlar lisanýndan bütün âleme feryad ve þikâyet
etmemek sýfat-ý celîle-i Saltanat ve Hilâfet'e dokunacaðýndan vuku bulmakda olan bar-
barlýklarýn gün geçmeksizin serî‘an men‘ ve bertaraf edilmesi çaresinin bulunmasý. 

Sâniyen; bi'd-defaât Bâbýâli'ye þeref-sâdýr olan irâdât-ý seniyyede beyân olunduðu
vechile kongrenin kararý beyne't-devleteyn uyuþularak Avusturya tarafýndan mücerred
Bosna kýt‘asýnýn asayiþini te’min ve muhafaza edilmek kaziyyesi olduðu hâlde devlet-i
müþârunileyhânýn aldýðý me’zûniyet ve memuriyetin külliyen zýd ve hilâfý hâl ü hareket
icra eylemekde bulunmasýna mebnî Bosnaca cereyân eden vukuât-ý elîmenin ber-tafsîl
devletlere hikayesiyle beraber Avusturya Devleti'ne Bosna ve Hersek'i iþgal etmesi
me’zûniyetini vererek tek þu kararýn icrasý için bi'l-cümle ahalinin envâ‘-ý gadr u
eziyetlerle mahv u telef edilmesine de ruhsat i‘tâ edip etmediklerinin istifsâr ve istiknâhý
ve Avusturya'nýn böyle hodserâne ve gaddarâne vuku bulan harekâtýnýn protesto edi-
lerek Avusturya askerinin bulunduklarý yerlerden ilerlememesi ve Avusturya'nýn tasallu-
tundan kurtulmasý veya ahali-i Müslimenin Arnavudluk taraflarýna nakl ve hicret buyu-
rulmalarý esbâb ve tedâbîrinin tedarik ve ihzâr olunmasý ve Bosnaca otonomi veyahud
bir baþka suret ve þekl-i idare vaz‘ ve te’sisiyle ol taraflarýn Avusturya'nýn tasallutundan
kurtulmasý veya ahali-i Müslimenin Arnavudluk taraflarýna nakl ve hicret buyurulmalarý
el-hâsýl velî-nimet-i bî-minnetimiz efendimiz Padiþahýmýzýn hâiz olduklarý hilâfet ve

AVUSTURYA ASKERLERÝNÝN BOSNA'DA YAPTIKLARI 
KATLÝAMA KARÞI ALINACAK TEDBÝRLER

Bosna'yý iþgal eden Avusturya askerlerinin kadýn, çocuk ve ihtiyar demeden
katliam yapýp askeri malzemelere el koymalarý üzerine adý geçen devletin

protesto edilip yapýlanlarýn ayrýntýlý olarak Avrupalý devletlere anlatýlmasýnýn ve
Müslüman halkýn Arnavutluk taraflarýna naklettirilmesi için gerekli tedbirlerin
alýnmasýnýn Padiþah'ýn emri ile toplanan Meclis-i Mahsus tarafýndan uygun 

olacaðýnýn deðerlendirildiði
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saltanat sýfat-ý mukaddeselerine lâyýk ve þâyân ve bir takým nüfus-ý mazlumenin giriftâr
olduklarý beliyyât ve mesâibden tahlîse salih olacak çare ve tedâbîrin sürat-i mümkine
ile ittihâz ve icrasý akdem-i âmâl-i hayr-iþtimâl-i Padiþahî olduðundan þu emel-i âlînin
hüsn-i husûlü hususunda bezl-i makderet ve himmet-i hey’et-i vükelâ-yý fihâma ait bir
vazife olduðu cihetle dâreynde her gûne mes’uliyet dahi hey’et-i celîle-i mezkûreye
râci‘ bulunduðundan meselenin bidâyetinden beri bi'd-defaât teblið olunan iradât ve
mütalaât-ý þahane pîþ-i nazar-ý dikkate alýnarak ber-vech-i bâlâ taleb olunan tedâbîrin
bilâ-ifate-i vakt bulunmasý hususu irâde-i kat‘iye-i hazret-i mülûkâne iktizâsýndandýr.

Fî 5 L. sene [12]95 / [2 Ekim 1878]
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Avusturya askerinin Saraybosna ile Banaluka þehirlerini yaðma ve taife-i nisvâný itlâf
etdikleri hakkýnda ahali vekillerinin telgrafnâmeleri ve Bosna'dan avdet eden Hafýz
Paþa'nýn takrîriyle memurîn-i mülkiyenin lâyihalarý posta ile gönderileceðine dair

Bu dahi zât-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye takdim olunmuþdur. Aslý Tahrirât-ý
Hariciye Müdüriyet-i Behiyyesi'ne takdim olunmuþdur.

Fî 10 Þevval sene [12]95 / [7 Ekim 1878]

Mesned-i Celîl-i Sadâret-i Uzmâ'dan fî 5 Teþrîn-i Evvel sene [18]78 tarihiyle devletli
Aleksandýr['a] 

Bosna'dan avdet etmiþ olan Ferik Hafýz Paþa hazretleri ahvâl-i vilâyete dair
Bâbýâli'ye bir takrîr i‘tâ etmiþ olmakla bunun bir suretiyle Devlet-i Aliyye memurîn-i
mülkiye ve askeriyesi lâyihalarýnýn ve ahali vekilleri telgrafnâmelerinin suretleri gelecek
posta ile taraf-ý vâlâlarýna gönderilecekdir. Bu evrakdan müstebân olduðu vechile
Avusturya askeri Saraybosna ile Banaluka þehirlerini yaðma ve tahrib eylemiþ ve
nisvân ve sýbyâný itlâf ve hâne ve dükkânlarý gâret ve karyelerde çoban ve köylü
makûlelerini idam gibi mezâlim ve ta‘addiyâtda devam etmekde bulunmuþ ve ondan

Jurnal
No: 40

AVUSTURYA ASKERLERÝNÝN SARAYBOSNA VE BANALUKA'DA
HALKA VE OSMANLI ASKERÝNE YAPTIKLARI ZULÜMLER

Osmanlý Devleti ile henüz bir anlaþmaya varmadan Saraybosna ile Banaluka
þehirlerini istila eden Avusturya askerlerinin yaðma ve çapulculuk hareketlerine

giriþtiði, kadýn ve çocuklarý bile öldürerek ev ve dükkânlarý yaðmaladýklarý,
köylerde çoban ve çiftçileri idam ettikleri, Avusturya askerine karþý hiçbir

mukavemette bulunmamýþ olan Osmanlý askerlerini dahi esir hükmüne koyarak
Avusturya'ya götürdükleri, askerî hastahaneye el koyup hasta ve yaralýlarý zorla

dýþarýya attýklarý, ahalinin katliam beklentisi içine girdiði
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baþka kavga etmemiþ ve asla mukâvemet göstermemiþ askerimiz esir hükmünde
Avusturya içine götürülmüþ ve Avusturya kumandaný askerî hastahânemizi cebren
tahliye edip bizim efrâd-ý mecrûhîni insan ile hayvan bir yerde durmaz gibi aðýr aðýr
tefevvühât ile sokaða atmýþdýr. Bu muamelât-ý gaddarâne asýl ahali-i Ýslâmiye hakkýnda
icra olunmasýyla Avusturya ordusunun istila-gerdesi olan mevâki‘de mütemekkin ahali-i
Müslime nezdinde katliâm korkusu hâsýl olmuþ ve aynen müþâhede etdikleri þu hâller
üzerine Avusturya memurlarýna asla emniyetleri kalmamýþdýr.

(Bend) Viyana kabinetosunun efkâr-ý insaniyet-þiârîsi iktizâsýnca bu hâllerin
vuku‘una cümleden evvel kendisi acýyacaðý meczûmumuzdur. Avusturya askerinin
Bosna ve Hersek'e Berlin Muâhedesi'nin yirmi beþinci maddesi ahkâmýnca beyne't-
devleteyn bu bâbda bir ittifak dahi akd olunmazdan evvel dahil olmasý þu iki eyaletin
iade-i asayiþ ve intizamýna medâr olmak þöyle dursun bilakis bu ülkeleri hesaba
gelmez felaketlere uðratmýþ ve emr-i teskîn-i ihtilâli ihlâl eylemiþ olduðu bedîhîdir.

(Bend) Beyâna hacet olmadýðý üzere Bosna ve Hersek ihtilâlinin imtidâdý oralarýn
Ýslâm ahalisinin daima hâl-i isyanda bulunmalarýndan neþ’et etmiþ iken bu kere
Avusturya askerinin duhûlü üzerine irtikâb olunan katliâm ve sair gûne mezâlim ve
taaddiyât bütün ehl-i Ýslâm hakkýnda vuku bulmakdadýr. 

(Bend) Hususât-ý meþrûhayý Kont Andraþi'ye teblið ile beraber senîha-i asayiþ-per-
verîsi iktizâsýnca Avusturya Devleti'nin Avrupa'dan aldýðý me’zûniyete mugayir bulunan
þu hâle bir nihayet vermek için lâzým gelen tedâbîri ittihâza himmet eylemesini Devlet-i
Aliyye nâmýna rica buyurunuz. Bâbýâli þu taleb ve iltimâsýmýzýn husûlüne muâvenet
eylemeleri için Viyana kabinetosu nezdinde teþebbüsât-ý dostanede bulunmalarý rica-
sýyla bu telgrafnâmenin birer suretini düvel-i fahîmeye göndermeði vazifeden
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HR. TO, 497/38

addeylemiþdir. Ümid ediyoruz ki Kont Andraþi daha ziyade kan dökülmemek için
Avusturya askerinin ilerlemesini þimdilik ta‘tîl etdirerek hakkýmýzda ez-ser-i nev bir eser-i
dostî ve muvâlât ibrâz eyler. 

Fî 10 Þevval sene [12]95 / [7 Ekim 1878]

SOSYAL HAYAT
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Telgrafnâme

Köprülü'de Rumeli-i Þahane Vilayâtý Islahat Müfettiþ-i Umumiliði Huzur-ý Sâmîsine

Hidayet-i Rabbânî âsârý olarak kendi arzu-yý vicdanîmizle bundan bir buçuk sene
mukaddem þeref-i Ýslam ile müþerref ve eser-i ümmet-i Peygamberîye imtisâlen akd-i
izdivacýmýz icra ile evlâd sahibesi oldukdan sonra güya ihtidâmýz güya suret-i
cebriyede icra edilmiþdir denilerek ebeveynimiz tarafýndan vâki olan istid‘â ve isnâdâ-
ta binâen Yenipazar'da taht-ý tevkife alýnan Osman ve rüfekâsýnýn bu bâbda zerre kadar
medhalleri olmadýðý sebk eden tahkikatdan anlaþýlacaðý gibi külle yevm hükümete cel-
biyle iz‘âc edilmekdeyiz. Binâenaleyh ebeveynimizin maksad-ý mekrûheleri Hilâfet-i
þer‘îden bulunan be-tekrar taðayyürümüze meydan vermeyip na-hak yere mevkûf tutu-
lanlarýn tahliyelerini ve bu bâbdaki iz‘âcâtdan vikâye buyrulmaklýðýmýzý þeref-i Ýslamiyet
namýna istid‘â eyleriz fermân.

1 Temmuz 1319 / [14 Temmuz 1903]

Yenipazar'da mühtediye

Dudu

Diðeri

Emine

YENÝPAZAR'DA MÜSLÜMAN OLAN KADINLARIN GAYRÝMÜSLÝM
ANA BABALARI TARAFINDAN RAHATSIZ EDÝLDÝKLERÝ

Yenipazar'da kendi rýzasýyla Müslüman olup çoluk çocuða karýþan Dudu ile
Emine'nin ana babalarýnýn, kýzlarýnýn Osman ve arkadaþlarýnýn zoruyla din

deðiþtirdiði þikâyeti üzerine bu kiþilerin haksýz yere tutuklandýðý ve kendilerinin
de defalarca ifadelerine baþvurulduðu ve bu haksýz iddialar yüzünden artýk

rahatsýz edilmek istemedikleri isteðini içeren telgraf

TFR 1. KV, 24/2397

SOSYAL HAYAT
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Viyana Dârülmuallimîn-i Âliyesi me’zûnlarýndan Kara Mehmed-zâde Bosnalý
Mehmed Nureddin Efendi tarafýndan takdim olunup idare-i âcizîye havale buyurulan
arzuhâlde Pazar ve Cuma günleri neþrolunmak ve nýsfý Türkçe ve nýsf-ý diðeri Slavca
olmak ve muhteviyâtý siyasî, fennî, edebî ve mizahî makalelerden ibaret bulunmak
üzere "Bosna" nâmýyla bir gazete ihdâsýna ruhsat i‘tâsý istid‘â kýlýnmýþ olmakla Matbûât
Nizâmnâmesi'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinin fýkra-i ûlâlarý ahkâmýna tevfikan
müsted‘î-i mûmâileyh hakkýnda muamele-i lâzýme ifasýyla neticesinin inbâsý hususunun

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Dahiliye

Ýdare-i Matbûât
Aded
725

BOSNALI MEHMED NUREDDÝN EFENDÝ'NÝN BOÞNAKÇA VE
TÜRKÇE GAZETE ÇIKARMASI

Viyana Darülmuallimini mezunlarýndan Kara Mehmetzade Bosnalý Mehmed
Nureddin Efendi'nin "Bosna" adýyla Pazar ve Cuma günleri yarýsý Türkçe diðer

yarýsý Slavca olmak üzere bir gazete çýkarmasýna izin verilmesi72
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Zabtiye Nezâret-i Aliyyesi'ne emr u iþ‘âr buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir. 

Fî 16 Þaban sene [1]326 ve fî 30 Aðustos sene [1]324 / [13 Eylül 1908]

**

Dahiliye Mektubî Kalemi

Zabtiye Nezâret-i Behiyyesi'ne

Viyana Dârülmuallimîn-i Âliyesi me’zûnlarýndan Kara Mehmedzâde Bosnalý
Mehmed Nureddin Efendi tarafýndan verilen arzuhâlde Pazar ve Cuma günleri neþro-
lunmak ve nýsfý Türkçe ve nýsf-ý diðeri Slavca olmak ve muhteviyâtý siyasî, fennî, edebî,
mizahî makalelerden ibaret bulunmak üzere "Bosna" nâmýyla bir gazete neþrine ruhsat
i‘tâsý istid‘â olunmuþdur. Matbûât Nizâmnâmesi'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinin
fýkra-i ûlâlarý ahkâmýna tevfîkan lâzým gelen muamelenin ifasýyla neticenin inbâsý
hususunun Matbûât-ý Dahiliye Ýdaresi ifadesiyle beyânýna ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda. 

Fî 19 Þaban sene [1]326 ve fî 2 Eylül sene [1]324 / [16 Eylül 1908]

Matbûât-ý Dahiliye Müdürü
Mehmed Tevfik

SOSYAL HAYAT

DH. MKT, 1295/43
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Ankara köylerinde inþa olunan ev plan ve krokisi (solda),
Ankara þehrinin doðusunda inþa olunan ev plan ve krokisi (saðda)
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Ankara þehri ve köylerinde iskan olunan Boþnak muhacirlerin yerleþtirildikleri 
bölgeyi gösteren harita (1901)
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Taraf-ý Sâmî-i Seraskerî'ye ve Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Belgrad ile kýlâ‘-ý mülhakasý muhacirlerinden olup Bosna Eyaleti dahilinde tavtîn
olunmuþ olan nüfusdan muhacirîn-i saire hakkýnda cârî müsaadât haricinde olarak
neferât-ý askeriye ve tekâlîf-i saire ahz edilmekde olduðundan bahisle istirhâmý hâvî
verilen arzuhâl üzerine Þûrâ-yý Devlet'den kaleme alýnan mazbata Encümen-i Mahsus-ý
Vükelâ'da kýrâet olundu. Meâlinden müstebân olduðu üzere muhacirîn-i saire-i merkû-
menin tarih-i hicretlerinden itibaren on sene müddet tekâlîf ve a‘þâr-ý þer‘iyeden ve yirmi
beþ sene kur‘adan muaf ve müstesna tutulmalarý muktezâ-yý irâde-i seniyyeden ise de
Belgrad muhacirleri hakkýnda mukaddemâ ihsân buyurulan muafiyet yalnýz on sene
müddet vergiden istisnâlarýný mutazammýn olup halbuki bunlarýn dahi mehcûr-ý dâr u
diyar ve min külli'l-vücûh a‘tâf-ý âliyeye sezâvâr olmalarý cihetle diðer muhacirîn hak-
larýnda icra edilen müsaadâtdan hisse-mend olmalarý muvâfýk-ý þân-ý âlî olmasýyla
Belgrad ve gerek kýlâ‘-ý mülhakasý muhacirlerinin umumen tarih-i hicretlerinden müte-
ber olmak üzere on sene tekâlîf ve a‘þâr-ý þer‘iyeden istisnâsýyla beraber yirmi beþ sene
kur‘adan muaf tutulmalarý tensîb edilmiþ ve bi'l-istîzân irâde-i merhamet-âde-i hazret-i
Padiþahî dahi ol merkezde müte‘allik ve þeref-sudûr buyurularak keyfiyet Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne de bildirilmiþ olmaðýn hazinece dahi ona göre ifa-yý muamele-i
lâzýmeye himmet buyurula deyu Bâb-ý Vâlâ-yý Seraskerîlerince dahi ber-vech-i muhar-
rer ifa-yý muamele buyurulmasý bâbýnda irâde efendimindir.

21 C. sene [12]90 / [16 Aðustos 1873]

BELGRAD VE DÝÐER KALELERDEN BOSNA'YA GÖÇ EDEN
MUHACÝRLER

Belgrad ve civar kalelerden Bosna'ya göç edip yerleþtirilen muhacirlerin diðer
muhacirlerin tabi olduðu gibi hicretleri tarihinden itibaren 10 sene vergilerden
25 sene askerlikten muaf tutulmalarý þartlarýnýn Padiþahça uygun görüldüðü ve

konu hakkýnda Hazine ve Seraskerlik'e de bilgi verildiði

A. MKT. MHM, 462/11

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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Belgrad ile kýlâ‘-ý mülhakasý muhacirlerinin muhacirîn-i saire haklarýnda icra buyuru-
lan müsaadât-ý seniyyeye tevfîkan ve tarih-i hicretlerinden itibaren on sene teklif ve
a‘þâr-ý þer‘iyeden istisnâsýyla beraber yirmi beþ sene kur‘adan muaf tutulmalarý muk-
tezâ-yý irâde-i seniyyeden bulunduðu beyân-ý âlîsiyle hazinece icabýnýn icrasý þeref-
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BOSNA'DA BULUNAN BELGRAD MUHACÝRLERÝNÝN VERGÝDEN
MUAF OLDUKLARI

Bosna, Niþ ve Vidin'de bulunan Belgrad muhacirlerinin 18 Aðustos 1871 
tarihinden itibaren on sene vergiden muaf tutulmalarý, yalnýz askerlik ve aþar

muafiyetlerinin hicret tarihlerinden itibaren geçerli olmasý74
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vârid olan 25 Cumâdelâhire sene [12]90 tarihli ve beþ yüz yedi numaralý buyuruldu-i
âlîde emr u fermân buyurulmuþ ise de muhacirîn-i merkûmeden Niþ ve Bosna ve Vidin
taraflarýnda ve mevâki‘-i sairede bulunanlarýn 24 Cumâdelâhire sene [12]88 tarihinden
itibaren on sene müddetle vergiden muaf tutulmalarý hakkýnda tarih-i mezkûr ile þeref-
vârid olan buyuruldu-i âlî mûcebince muhacirîn-i merkûmenin daha sekiz sene müddet
vergiden muaf olmalarý lâzým gelir iken bu defaki þeref-sâdýr olan buyuruldu-i âlîde
muhacirînin mebde’-i muafiyetleri tarih-i hicretlerinden mukayyed olmak kaydý tasrîh
buyurulmasýndan dolayý müddet-i muafiyetleri mukteziye oldukdan sonra bir senelik de
vergi vermeleri iktizâ edeceðinden þu hale göre keyfiyetin taraf-ý eþref-i hazret-i
Sadâret-penâhîlerine arz u beyânýyla istîzân-ý re’y olmasý Vâridât-ý Umumiye
Muhasebesi'nden ifade kýlýnmýþ olmakla hükm-i celîle tevfîk-i muamele olunmak üzere
bu bâbda þeref-sânih olacak irâde-i aliyye-i cenâb-ý hidivîlerinin savb-ý kemterâneme
emr u iþ‘âr buyurulmasý bâbýnda emr u fermân.

Fî 18 Receb sene [1]290 ve fî 29 Aðustos sene [1]289 / [11 Eylül 1873]

**

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne Cevab

Ýþbu tezkire-i behiyyeleri Encümen-i Mahsus-ý Vükelâ'da kýrâet ve mütâlaa olunan
Niþ ve Bosna ve Vidin taraflarýyla sair mevâki‘de Belgrad muhacirlerinden ne kadar
hâne ve nüfus var ise mahal ve mikdarlarýnýn hazinece bi'l-etraf tahkikiyle cümlesinin
seksen sekiz senesi Cumâdelâhiresinden itibaren on sene müddetle vergiden
muafiyetleri için o tarihde Þûrâ-yý Devlet mazbatasý üzerine bi'l-istîzân müte‘allik buyu-
rulan irâde-i seniyye mûcebince nezâret-i celîleleri makamýna mezkûr buyuruldu tastîr
olunduðu kayden tebeyyün etmiþ ve bu defaki irâde-i seniyye dahi Þûrâ-yý Devlet kararý
üzerine müte‘allik buyurulmuþ ise de bundan evvelki irâde-i seniyyenin ta‘dîl ve feshine
dair bir gûne tasavvur ve iþaret olmamasýyla vergi hakkýnda yine evvelki irâde-i seniyye
hükm-i celîlinin ibkâsýyla yalnýz kur‘a ve a‘þâr muafiyetlerinin irâde-i seniyye-i ahîre
mûcebince tarih-i hicretlerinden mu‘teber olmasý lâzým geleceðinden ona göre icra-yý
icabý hususunun savb-ý sâmîlerine bildirilmesi tezekkür ve tensîb edilmiþ olmakla ber-
minvâl-i muharrer iktizâsýnýn ifasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda terkîm-i zeyle ibtidâr
olundu, efendim.

Fî 5 Þaban sene [12]90 / [28 Eylül 1873]

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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A. MKT. MHM, 465/35
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Dersaâdet'de bulunan Bosna muhacirlerinin iskâný için sevâhilde ne kadar arazi-i
hâliye-i münasibe olduðunun iþ‘ârý hakkýnda bâ-irâde-i seniyye vuku bulan tebligât-ý
umumiye-i âsafânelerine cevaben Ýzmir valisi vekilinin telgrafnâmesinde Menemen'de
on bin dönüm arazi var ise de ziraate gayr-ý kâbil ve Çeþme'de olan yedi bin dönüm
arazinin de yalnýz bâð yapmaða isti‘dâdý olduðu ve diðer sevâhilde yüz kýrk hâne
iskânýna kâfi mahaller bulunduðu 

Edirne valisinin telgrafnâmesinde Midye Kazasý'nda yüz kýrk hâne ve Ahtabolu
Kazasý'nda yirmi hâne iskânýna kâfi yerler olduðu ve Dedeaðaç ile Mekri arasýnda on
bin dönüm kadar arazi mevcud ise de kuvve-i inbâtiyesi bulunmadýðý ve Edirne dahilin-
deki arazi-i hâliye-i emiriyeye Bulgaristan ve Rumeli-i Þarkî'den gelenler yer-
leþdirilmekde idüðü

Selanik valisinin telgrafnâmesinde Kesendire sahilindeki altmýþ beþ bin dönüm
arazi-i hâliyenin iki bin dönümden mütecâvizi ziraate sâlih olmakla iki yüz hâne kadar
muhacir yerleþdirilebileceði ve baþka münasib yer olmayýp Drama'dan alýnacak ce-
vabýn dahi ba‘demâ bildirileceði 

Serfice mutasarrýfýnýn telgrafnâmesinde Katrin Kazasý'nda sekiz yüz Ýslâm ve on bin
Hýristiyan olup ahaliden hâlî ve mu‘attal derecede olan çiftliklerin lüzumu kadarý
ashâbýndan iþtirâ veyahud diðer tarafdan mîrî çiftlikleriyle mübâdele olunarak
muhacirîne tahsis olunur ise bir çok hânelerin iskân olunabileceði bu suret hudud
boyunda nüfus-ý Ýslâmiye'nin tezyîdiyle tamamý istikrar-ý asayiþi müstelzim olacaðý 

Kastamonu valisinin telgrafnâmesinde ormanlar tarla þekline konulduðu hâlde
Bartýn'da yüz ve Sinop'da beþ yüz hâne iskânýna mahal olduðu ve baþka münasib
arazi-i hâliye bulunmadýðý 

Konya valisinin telgrafnâmesinde Antalya sahilinde hikâye olunduðu üzere muhacir
iskânýna kâfi arsalý ve arsasýz yedi yüz hânelik arazi mevcud idüðü 

Adana valisi vekilinin telgrafnâmesinde Ýçel sahilinde havasýna tahammül edilir ise
bin hâne ve yayla tarafýnýn burûdet havasýna mütehammil olurlar ise kezâlik bin hâne
muhacirîn tavattununa mahal olduðu 

Haleb valisinin telgrafnâmesinde Kilis Kazasý'nda müteferrikan bin hâne yer-
leþdirilmeðe kâbil arazi olduðu ve tahrirâtýnda istihbârýna göre Adana'ya tâbi Cebel-i
Bereket dahilinde ahali-i kadimesi seksen iki tarihinde Fýrka-i Islahiye cânibinden Payas
cihetine nakletdirilen cesîm altý aded karye harabesinin âb u havasý latif ve Payas ve

ÝSTANBUL'DA BULUNAN BOSNA MUHACÝRLERÝNÝN 
DÝÐER BÖLGELERE ÝSKÂNI

Ýstanbul'da bulunan Bosna muhacirlerinin iskâný için memleketin sahil 
bölgelerinde ne kadar boþ arazi bulunduðunun Dahiliye Nezareti'nce

vilayetlere sorulmasý üzerine gelen cevaplarýn bir cetvelle Sadaret'e bildirildiði 75

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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Ýskenderun'a on saatden iki saate kadar bu‘diyet mesafesi olup oralara muhacir îvâ
olunur ise her türlü ihtimale karþý mûcib-i muhassenât olacaðý 

Baðdad valisinin telgrafnâmesinde, Dicle ve Fýrat sahillerinde üç bin hâne tavat-
tununa kâfi yerler olup bu suret vilâyetçe de fevâidi müstelzim olacaðý

Trablusgarb valisinin telgrafnâmesinde hararete tahammül edenler için Sart arazisi
nâm mahalde tatlý su kuyularýný ve harabeleri þâmil altý bin hâne iskânýna müte‘addid
arazi olduðu ve oralara muhacir tavattunu ezher cihet muhassenâtý istilzâm edeceði ve
muhacir getirilir ise hâneler yapýlýncaya kadar dûçâr-ý sefalet olmalarý için lüzumu kadar
çadýr ve altý aylýk zahirelerinin dahi birlikde irsâli lâzým geleceði 

Yanya valisinin telgrafnâmesinde bunun için mülhakâtdan cevablar vürûdunda
beyân-ý keyfiyet edileceði

Þam vali vekili, Trabzon ve Hüdavendigâr ve Bahr-i Sefîd valilerinin tel-
grafnâmelerinde oralarda muhacir iskânýna münasib arazi-i hâliye olmadýðý

Þehremaneti'nin cevabýnda, Suyolu Kazasý'nda Düzdaðlarý denilen kâbil-i ziraat yüz
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elli bin dönüm kadar arazi ve Silivri Kazasý'nda emlâk-i seniyye ve Terkos'da arazi-i vak-
fiyeden Istranca merasýyla Elecek ve Balabanburnu nâm mahaller olduðu ve mülhakât-ý
saireden alýnacak cevablarýn ba‘demâ bildirileceði

Kudüs mutasarrýfýnýn telgrafnâmesinde Remle civarýnda yedi bin dönüm arazi var
ise de ekserisi kumul (kumsal) olduðundan her sene mahsulât vermemekde olduðu
cihetle buna ancak yirmi aile iskân olunabileceði ve Gazze Kazasý'ndaki arazi derdest-i
tahkik olup ba‘dehû bildirileceði arz ve izbâr olunur. 

Fî 16 Safer sene [1]301 / [17 Aralýk 1883]

**

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Dersaâdet'de bulunan Bosna muhacirlerinin iskâný için sevâhilde ne kadar arazi-i
münasibe-i hâliye bulunduðunun iktizâ edenlerden bi'l-isti‘lâm arz u inbâsý muktezâ-yý
emr u fermân-ý cenâb-ý Padiþahîden bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbet-i
Celîlesi'nden bâ-tezkire bildirildiðinden ifa-yý muktezâsý þeref-vârid olan tezkire-i
sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîlerine emr u iþ‘âr buyurulmakdan nâþi keyfiyet lâzým
gelen vilâyâtdan isti‘lâm olunarak alýnan cevablar üzerine nerelerde ne mikdar arazi
olduðunu ve ne kadar muhacir iskâný kâbil olacaðýný mübeyyin tanzim etdirilen hulâsa
pusulasý telgraflarla beraber takdim kýlýnmaðýn ve Bingazi Vilâyeti'nden bu‘d mesafe
cihetiyle henüz cevap alýnamayýp, alýndýkda ondan dahi i‘tâ-yý malumat olunacaðý
derkâr bulunmakda olmaðýn ol bâbda.

Fî Gurre-i Rebîülevvel sene [1]301 / [31 Aralýk 1883]

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne

An-asl Bosna ahalisinde olup Avusturya'nýn Bosna'yý hîn-i iþgalinde hâne ve emvâli
muhterik olarak familyasýný orada terkle Dersaâdet'e hicret eylediðinden ve familyasýný
celbe iktidarý olmadýðýndan bahisle isti‘tâfý hâvî Abdülkerim mührüyle verilen arzuhâl
üzerine merkûmun tahkik-i hâl ve þâný hakkýnda Zabtiye Nezâreti'yle cereyân eden
muhabere cevabýnda mezbûrun zaruret hâli cihetiyle familyasýný getiremediði tahkik
kýlýndýðý gösterilmekden nâþî kendisini ailesine kavuþdurarak taraf-ý eþref-i hazret-i
Hilâfet-penâhîye da‘vât-ý hayriye isticlâb etmek üzere merkûma bin dört yüz kuruþ
atiyye-i seniyye i‘tâsý tensîb buyurulduðu beyân-ý âlîsiyle icra-yý icabý bâ-tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhî emr u inhâ buyurulmuþ ve meblað-ý mezbûrun üç yüz dört
senesi dahiliye tahsisâtýndan meccânen irsâli hususunun savb-ý âlî-i dâverîlerine tebliði
bi'l-havale muhasebe-i nezâretden ifade kýlýnmýþ olmakla ifa-yý muktezâsýna himem-i
aliyye-i âsafâneleri ma‘rûz buyurulmak bâbýnda

Fî 18 Ra. sene 1306 - 10 Teþrîn-i Sânî sene [1]304 [22 Kasým 1888]

BOSNA MUHACÝRÝ ABDÜLKERÝM'E PARA YARDIMI
Aslen Bosna ahalisinden olup Avusturya'nýn Bosna'yý iþgalinden dolayý ailesine

orada býrakýp Dersaadet'e hicret etmek zorunda kalan Abdülkerim'in ailesini
getirmesi için gerekli olan bin dört yüz kuruþun kendisine atiyye-i seniyye

olarak verilmesi76
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Bosna'dan Üsküb'e gelen muhacirîn-i Ýslâmiye'nin masârýf-ý sevkiye ve iâþeleri için
muktezî yirmi dört bin kuruþun tesviyesi zýmnýnda belediye vâridâtýyla müzâyaka-i
mahalliyeden nâþi mal sandýðýndan mevcud akçe olmadýðýndan muhacirîn-i merkû-
menin bir an evvel sevkiyle hâl-i sefalet ve periþanîden kurtarýlmalarý için muhacirîn
masârýf-ý iskâniyesi karþýlýðý olan pul vâridâtýndan mevcud otuz bin sekiz yüz kuruþun
sarfý lüzumu Kosova Vilâyeti'nden iþ‘âr olunduðu beyân-ý âlîsiyle iktizâsýnýn ifasý hususu
þeref-vârid olan 18 Temmuz sene [1]316 tarih ve bin yedi yüz yetmiþ bir numaralý
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerinde emr u iþ‘âr buyurulmuþdur. Muhacirîn masârýf-ý
iskâniyesi karþýlýðý olmak üzere ihdâs olunan pul vâridâtýnýn Ýzmir, Adana, Konya,
Ankara gibi vilâyetlerde Girid muhacirlerinin iskâný için vuku bulmakda ve emvâl-i
hazineden sarf olunmakda olan mebâlið-i külliyeye mukabil Hazine-i Celîle'ye celbi ve
muhacirîn-i merkûme masârýfâtýnýn mahalleri emvâlinden havaleten tesviyesi mukarrer
bulunmuþ ve vâridât-ý mezkûrenin böyle müteferrik suretle sarfý mukarrerât-ý esasiyeye
mugayir ve teþvîþ hesabý mûcib olacaðý nezd-i sâmî-i hidiv-i a‘zamîlerinde vâreste-i
izah bulunduðu gibi zaten Kosova Vilâyetince muhacirîne muktezî bu kadar cüz’i bir
akçenin te’min-i ifasý her vechile mümkün görünmüþ olmasýna mebnî bunun emvâl-i
vilâyetden te’miniyle pul vâridâtýn tamamen gönderilmesi defterdarlýða tablið olun-
duðundan taraf-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerinden vilâyet-i müþârunileyhâya evâmir-i
lâzýme i‘tâ buyurulmasý hususunun muhasebe-i umumiye ifadesiyle arz ve beyânýna ve
melfûf telgrafnâme takdim ve iade kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir. 

Fî 24 Rebîülâhir sene 1318 ve fî 7 Aðustos sene 1316 / [21 Aðustos 1900]

Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Muhasebe-i Umumiye

Aded
1222

Maliye Nâzýrý
(Ýmza) 

BOSNA'DAN ÜSKÜP'E GELEN MUHACÝRLERÝN MASRAFININ
KARÞILANMASI

Bosna'dan Üsküp'e gelen muhacirlerin sevk ve iaþe masraflarýna gereken
24.000 kuruþun, Girit Muhacirleri için çýkarýlan pul gelirlerinden karþýlanmasý

noktasýnda Kosova Vilayeti'nce izin istenmesi üzerine, Maliye'nin pul gelirlerinin
Ýstanbul'a gönderilmesi ve gereken paranýn Kosova'nýn gelirlerinden 

karþýlanmasý noktasýnda görüþ bildirdiði

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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ANKARA'YA YERLEÞTÝRÝLEN BOSNA MUHACÝRLERÝN 
MASRAFLARININ KARÞILANMASI

Ankara Vilayeti'ne 283 hanede 1.469 nüfus Bosna muhaciri yerleþtirildiði, 
iskân masraflarý olarak hane inþasý 3.290 kuruþ, her haneye bir çift öküz 750
kuruþ ve tarým aletleri için 150 kuruþ gerektiði, bunun yanýnda muhacirler için

tohumluk buðday, arpa ve 270 günlük zahire bedellerinin de Hazine'den 
ödenmesi talebi

Suret

Þeref-vârid olan 12 Aðustos sene [1]316 tarihli ve yüz yirmi numaralý tezkire-i
âliyye-i hazret-i vilâyet-penâhîleri mütâlaa-güzâr-ý çâkerânemiz oldu. Bosna
muhacirlerinin nüfus-ý mevcudesi üzerine masârýf-ý umumiye-i iskâniyelerinin müfre-
dat vechile ve kemâl-i itidâl ile tahmin ve iþ‘âr olunmasý irâdesini mutazammýn
Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý cânib-i sâmîsinden þeref-vürûd

1.688.575,50[Yekûn]

324.515,50

14.150

50.940

42.450

212.250

1.044.270

18

10

18

150

Beher çift
esmâný
750

3.690

Beherinin
Masârýf-ý
Ýnþaiyesi

YekûnAded hâne

x

x

x

x

x

x

Yemeklik zehâir
bedeli

1.469x270
22

Tohumluk Arpa
1.415

Tohumluk 
Buðday

2.830

Çift edevâtý
283

Çift öküz
283

283

Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesi için yevmiye beher nüfusa 
birer kýyye itibarýyla Teþrîn-i Sânî ibtidâsýna vakt-i hasada
kadar verilecek iki yüz yetmiþ günlük zahirenin beher kilesi 
on sekizer kuruþ i‘tâ hesabýyla bedeli

Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesi için beþer kile hesabýyla tohum-
luk i‘tâ olunacak arpa bedeli

Bosna muhacirîn-i Ýslamiyesi için beher aileye onar kile
hesabýyla tohumluk i‘tâ olunacak buðday bedeli

Bosna muhacirîn-i Ýslamiyesi için i‘tâ edilecek olan araba ve
saire gibi çift edevâtý 

Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesi için beher hâneye bir çift
itibarýyla iþtirâ olunacak öküz bedeli

Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesi için hâneler masârýf-ý inþaiyesi

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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eden 29 Temmuz sene [1]316 tarihli telgrafnâme hey’et-i acizânemize havale buyu-
rulmakla ve ol vakit muhacirîn-i merkûmenin mevcudu yüz atmýþ dört hânede sekiz
yüz yetmiþ nüfusdan ibaret bulunmakla beher hânenin masârýf-ý inþaiyesi üç bin
altýþar yüz kuruþdan beþ yüz doksan bin dört yüz ve beher hâne için birer çiftden
yüz altmýþ dört çift öküzün beher çifti yedi yüz elliþer kuruþdan yüz yirmi üç bin
kuruþ ve mezkûr sekiz yüz yetmiþ nüfusun beheri için yevmî birer kýyye hesabýyla
bir günlük yiyecekleri olmak lâzým gelen sekiz yüz yetmiþ kýyyenin keyl-i Âsitâne'ye
tahvîli ile hâsýl-ý yekûnu olan otuz dokuz kile ve on ikiþer kýyye hesabýyla hânelerin
ikmâl-i inþaatýyla yevm-i iskânýna müsâdif olmasý me’mûl olan sene-i hâliye Teþrîn-i
Sânîsi'nden sene-i âtiye vakt-i hasâdýna kadar cem‘an iki yüz yetmiþ gün için on bin
altý yüz yetmiþ yedi keyl-i Âsitânî küsûrâtý kýyye hýntanýn beher keyli râyic-i hâzýra
göre hadd-i mütevassýt olarak on sekizer kuruþdan esmân-ý bâliðasý olan yüz dok-
san iki bin yüz doksan ve sene-i hâliye güz mevsiminde veya daha sonralarý zer‘
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olunmak üzere beher hânenin tohumluðu için hadd-i mütevassýt olarak onar kileden
yüz altmýþ dört hâne için cem‘an bin altý yüz kýrk keyl-i Âsitânî hýntanýn kezâlik on
sekizer kuruþdan bedelât-ý mecmû‘asý olan yirmi dokuz bin beþ yüz yirmi ve kezâ-
lik beher hânenin tohumluðu için beþer kileden sekiz yüz yirmi keyl arpanýn beher
kilesi hadd-i mütevassýt olarak onar kuruþdan esmâný bulunan sekiz bin iki yüz
kuruþ ve yüz altmýþ dört araba ile çift edevâtýn masârýf-ý muhammenesi olan yüz
elliþer kuruþdan esmân-ý mecmû‘asý olan yirmi dört bin altý yüz kuruþ ki cem‘an
masârýf-ý umumiye min haysü'l-mecmû‘ dokuz yüz altmýþ yedi bin dokuz yüz on
kuruþa bâlið olacaðý 1 Aðustos sene [1]316 tarihli ve üç yüz otuz beþ numaralý maz-
bata-i mütekaddimede arz olunmuþdu. Tarih-i mezkûrdan þimdiye kadar vürûd
eden yüz on dokuz hânede beþ yüz doksan dokuz nüfus zamm ve ilâve olundukda
mevcudu iki yüz seksen üç hânede bin dört yüz altmýþ dokuz nüfusa ve hânelerin
üç bin altý yüz doksan kuruþa inþa olunabileceði iki parça münakasa kâimelerinde
takarrur eden bedelden anlaþýlmakla emâkin masârýf-ý inþaiyyesi de bu vecihle
hesab edildikde mecmû‘-ý masârýf-ý iskâniye bâlâda ale'l-müfredât gösterildiði
vechile bir milyon altý yüz seksen sekiz bin beþ yüz yetmiþ beþ kuruþ elli santime
resîde olunmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 13 Aðustos sene [1]316 / [26 Aðustos 1900]

(Ankara Ýskân-ý Muhacirîn Komisyonu Reisi ve üyelerinin imzalarý)

**

Muhacirîn Komisyonu'nun mazbatasý Meclis-i Ýdare-i Vilâyet'den mütâlaa ve ted-
kik olundu. Bugüne kadar vürûd eden Bosna muhacirleri iki yüz seksen üç hânede
bin dört yüz altmýþ dokuz nüfus olup mazbata bâlâsýnda muharrer hesab vechile
mevâki‘-i iskâniyede müceddeden inþa olunacak hânelerin masârýf-ý inþaiyesiyle
gelecek sene vakt-i hasâdýna kadar yemeklik ve bu sene zer‘ edecekleri tohumluk
zahire bedelinin ve çift hayvanâtý ve alât ve edevât-ý zer‘iye esmânýnýn bir milyon altý
yüz seksen sekiz bin beþ yüz yetmiþ beþ kuruþa bâlið olduðu ve beher hânenin
masârýf-ý inþaiyesi ile çift hayvaný ve alât ve edevât-ý zer‘iye ve yemeklik ve tohum-
luk bedelinin beþ bin dokuz yüz küsûr kuruþ tahmin edildiði anlaþýlýp þu hesab ve
tahmin mu‘tedil ve muvâfýk olunmakla beraber hânelerin bi'l-münakasa müteah-
hidîne ihalesinde ve hayvanât ve sairenin mübâya‘asýnda hazinenin muhafaza-i
menâfiine bezl-i ihtimâm olunacaðý derkâr olduðunun arzýyla komisyon-ý âlî-i cânib-i
sâmîsine takdim kýlýnmak üzere mazbata tanzim olundu.

Fî 16 Aðustos sene [1]316 / [29 Aðustos 1900]

(Ankara valisi ve Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyonu üyelerinin imzalarý)

A. MKT. MHM, 510/27

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:26  Page 287



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

288

79

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:26  Page 288



289

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i Meâli

Anadolu Demiryolu güzergâhýnda iskânlarý mukarrer olan Bosna muhâcirlerinin
yevmiye ve masârýf-ý zaruriye-i saireleriyçün sarfý lâzým gelen þehrî iki bin ve þimdilik
inþa edilmekde olan hâneler ile yemeklik ve tohumluk zehayir ve çift edevâtý için iktizâ
eden sekiz bin liranýn vergi bakayasý tahsilâtýyla te’mini gayr-ý mümkün olduðundan
te’min-i idare için sene nihayetine kadar vilâyetden akçe taleb edilmemesi Ankara
Vilâyeti'nden iþ‘âr kýlýnmýþ ise de bu suret kâbil-i tervîc olmayýp muhacirîn-i merkûme
masârýfý için Girid muhacirleri gibi bir çare bulunmasý irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-
penâhî iktizâ-yý âlîsinden bulunmasýna ve mevsim-i þitânýn hülûlu hasebiyle inþaatýn
gelecek mevsim-i bahara ta‘lîký ve edevât-ý ziraiye ve sairenin ba‘de'l-iskân tedariki tabiî
olmasýna nazaran þimdilik tahsisi lâzým gelen akçe iâþe masârýfý olmak icab edeceðin-
den bunun için vilâyetçe te’mini taleb olunan akçenin tahsisiyle Ankara ve Kastamonu
Vilâyeti gibi civar mahaller pul vâridâtýnýn buna hasr ve terk olunmasý hakkýnda sebk
eden karar ve iþ‘âra cevaben Maliye Nezâreti'nden vârid olan 19 Þaban sene [1]318
tarihli tezkire kýrâet olundu.

Kararý

Ýþbu tezkirede kuyûd-ý hazineye nazaran Ankara Vilâyeti'nin sene-i hâliye muvâze-
nesinde vâridatýyla masârýfý ve verilen havalât bedelâtý mütekâbil olup dahil-i muvâzene
olan sene-i hâliye ve sâbýkâ emvâlinin tahsiline cidden ikdâm olunduðu suretde Bosna
muhacirleri iâþe masârýfý olmak üzere tesviyesi taleb olunan þehrî iki bin liradan ibaret
cüz‘î bir akçenin te’min-i tesviyesi mümkün göründüðü ve bazý mahaller pul hasýlâtý
oralardaki muhacirîn masârýfýna kifayet etmemesi ve masârýf-ý mebhûsenin sýrf pul

ANADOLU DEMÝRYOLU GÜZERGAHINDA ÝSKÂN EDÝLECEK BOSNA
MUHACÝRLERÝNÝN MASRAFININ KARÞILANMASI

Anadolu demiryolu güzergahýnda iskân edilecek Bosna muhacirlerinin zaruri
ihtiyaçlarý için aylýk iki bin, inþa edilecek hane, yemeklik, tohumluk zahire ve
çift hayvaný ve gereçleri için gereken sekiz bin liranýn Ankara Vilayeti gelir-
lerinden karþýlanamayacaðýnýn bildirilmesi ve Maliye Nezareti'nin havalesi 
neticesinde Meclis-i Vükela'nýn muhacir masraflarýnýn vilayet gelirlerinden

karþýlanmasýna dair kararý
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hasýlâtýndan tesviyesi halinde hasýlâtý fazla olan diðer mahallerden i‘tâ etdirilmek gibi
mûcib-i teþvîþ-i muamelâta mahal býrakýlmýþ olacaðý cihetle bilumum pul hasýlâtýnýn ta-
limat-ý mahsusasý mûcebince Hazine-i Celîle'ye irsâli ile beraber mahallerince vuku
bulacak muhacirîn masârýfýnýn emvâl-i mahalliyeden tesviyesi mukarrer olarak þimdiye
kadar ol vechile muamele olunmakda bulunduðu beyânýyla te’min-i intizam-ý muamele
için muhacirîn-i merkûme iâþe masraflarýnýn oraca da muhacirîn tahsisâtýna mahsûben
verilecek havalesi mûcebince emvâl-i mahalliyeden tesviyesi ve zaten vilâyet-i
müþârunileyhânýn fazla-i emvâli bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî devâir-i askeriye
haftalýklarýyla diðer mürettebât-ý mühimme karþýlýðý olup mahalline aid masârýf-ý
askeriye ve mülkiyeden müteferrik suretle ve hiçbir nâm ile oraya havale verilmemekde
bulunduðundan gelecek sene inþa olunacak muhacirîn hâneleriyle yemeklik ve tohum-
luk zahire bedelinin def‘aten verilerek vuku buldukça tesviye olunacaðýna göre bu
bâbda þimdiden ittihâz-ý tedâbîre mahal görülemediðinden muhacirîn-i merkûme için
muktezî þehrî iki bin liranýn masârýf-ý mühimme-i saire gibi ehemm ü mübrem olan
masârýf-ý merkeziye sektedâr edilmemek ve hazine irsâlâtýna kat‘iyyen halel geti-
rilmemek üzere tesrî‘-i tahsilâtýyla emvâl-i mahalliyeden tesviye-i ifasý lüzumu dermiyân
olunmuþdur. Suret-i iþ‘ârâta nazaran gelecek mevsim-i bahara ta‘lîk edildiði cihetle
þimdilik tahsisi iktizâ eden akçe sýrf iâþe masrafý idüðü anlaþýlýp bunun te’hir ve ta‘viki
ise kat‘â caiz olamayacaðýndan vilâyet-i mezkûrece emvâl-i umumiyesi tahsilâtýndan
Hazine-i Celîle hissesi bulunan yüzde yetmiþ beþden muhacirîn-i merkûme iâþe
masârýfýnýn serî‘an tahsis ve i‘tâsý iktizâ edeceðinden nezâret-i müþârunileyhâya ce-
vaben iþ‘ârý ve Dahiliye Nezâreti'ne de malumat i‘tâsý tezekkür kýlýndý.

Fî 27 Þaban sene [1]318 - Fî 7 Kânûn-ý Evvel [1]316 / [20 Aralýk 1900]

(Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý)

MV, 101/36
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Huzur-ý Sâmî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye

Bu sene hicret eden muhacirlerin þu sýrada külliyet üzere gelmeðe baþladýðýndan
ve Selanik'den Dersaâdet'e kadar masârýf-ý sevkiyesi yine o nisbetde külliyetli mebâliðe
muhtac ve halbuki bi'd-defaât arz olunduðu vechile te’min-i idare-i askeriye hususun-
da tesadüf olunan imkânsýzlýk derkâr bulunduðundan muhacirîn-i merkûmenin tûl
müddet Selanik'de dûçâr-ý sefalet olmalarýna ve muhacirînin Selanik'de tekessürü
yüzünden ahvâl-i sairenin hudûsüne meydan kalmamak üzere masârýf-ý mezkûrenin
esasen bu iþ için ihdâs buyurulan muhacir pullarý esmânýndan tesviyesine müsaade
buyurulmasý vâki olan arz ve istirhâm-ý acizî üzerine Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden
mevrûd fî 28 Teþrîn-i Sânî sene [1]316 tarihli telgrafnâmede Selanik Vilâyeti'ne mün-
hasýr kalmak suretiyle Muhacirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý cânibinden Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne teblið buyurulduðu iþ‘âr olunmuþ iken Maliye Nezâret-i
Celîlesi'nden vilâyet defterdarlýðýna gelen telgrafda muhacirîn-i merkûme masârýf-ý
sevkiyesinin emvâl-i umumiyeden tesviyesi iþ‘âr olunmakda ise de vilâyetin emvâlinde
olan adem-i istitâ‘at devam etdikçe muhacirînin dahi sevk ve i‘zâmý te’hirâta ve müþ-
kilâtdan ve kendileri sefalete dûçâr olmakdan kurtulamayacaðýndan merhamet ve
ma‘delet-i hazret-i Padiþahî'ye münâfî bulunan Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin iþbu iþ‘âr-ý
ahîrinin ref‘iyle Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin iþ‘ârý üzerine muhacirîn-i merkûme
masârýf-ý sevkiyesinin mevzû‘unlehi vechile muhacir pullarý esmânýndan tesviyesine
emr i‘tâ etdirilmesi zýmnýnda ifa-yý muktezâsý müsterhamdýr, fermân. 

Fî 19 Kânûn-ý Evvel sene [1]316 / [1 Ocak 1901]

**

BOSNA MUHACÝRLERÝNÝN SELANÝK'TEN ÝSTANBUL'A KADAR
OLAN SEVK MASRAFLARI

Bosna'ya gelen muhacirlerin sayýsýnýn fazlalýðý ve bunlarýn Selanik'ten Ýstanbul'a
kadar olan sevk masraflarý için çok paraya ihtiyaç duyulduðu, ancak imkansý-

zlýklar sebebiyle muhacirlerin Selanik'te uzun müddet kalamayacaðý ve periþan
bir hale düþecekleri, Muhacirin Komisyon-ý Alisi'nin ise masraflarýn çýkarýlan
muhacir pullarý bedelinden karþýlanmasý talebi üzerine, Maliye Nezareti'nin

masrafýn Vilayet gelirlerinden karþýlanmasý yönünde görüþ bildirdiði

80

Selanik Valisi 
Hasan
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MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'ne

Pul hasýlâtýndan vilâyetlerce akçe sarfýna Maliye Nezâreti gayr-ý müsaid bulunmasý
ve Selanik Vilâyeti dahi emvâl-i saireden tesviye-i masârýf olunamayacaðýný beyân
eylemesi cihetiyle komisyon-ý âlîce bu bâbda arz olunanabilecek bir mütâlaa olmayýp
telgrafnâmenin ehemmiyet-i mündericâtýna göre tekrar Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne icra-
yý tebligât buyurulmasý vâbeste-i re’y-i âlîdir.

Fî 14 N. sene [1]318 / [5 Ocak 1901]

**
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Bosna'dan öteden beri suret-i müteferrikada vürûd eden muhacirlerin masârýf-ý
sevkiye ve sairesi emvâl-i vilâyetden i‘tâ edilegelmiþ ise de beþ-altý aydan beri her biri
üçer-dörder yüz nüfusdan ibaret olmak üzere haftada üç dört kafile muhacir gelmekde
olduðu ve emvâl-i vilâyetin bunlarýn masârýfýný tesviyeye adem-i kifayeti derkâr bulun-
duðu cihetle vilâyetçe pul vâridâtýnýn ve nüfus hasýlâtý fazlasýnýn masârýf-ý mezkûreye
karþýlýk tutulmasý lüzumu Selanik Vilâyet-i Celîlesi'nden telgrafla bildirildiði beyân-ý
âlîsiyle Belgrad'dan doðruca Selanik'e nakilleri mukarrer olan Bosna muhacirlerinin
kesretine ve vilâyetin malum olan ahvâl-i maliyesine nazaran vâki olacak mütâlaa-i
acizînin inbâsý þeref-vârid olan 20 Teþrîn-i Sânî ve 25 Kânûn-ý Evvel sene 1316 tarihli ve
üç bin dört yüz otuz yedi ve üç bin sekiz yüz yirmi sekiz numaralý iki kýt‘a tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîlerinde emr u iþ‘âr buyurulmuþdur. Muhacirîn masârýf-ý
iskâniyeleri karþýlýðý olmak üzere ihdâs olunan pul hasýlâtý ekser mahallerde masârýf-ý
mezkûreye kifayet etmemekde olduðu cihetle gerek maslahaten ve gerek muameleten
teshîlât icra ve muamele-i tahsiliyece intizam matlûb-ý mahafaza edilmiþ olmak üzere
hasýlât-ý mezkûrenin sarfiyât-ý cesîme-i mezkûreye mukabil doðruca mal sandýklarý
vasýtasýyla hazineye celb ve muhacirîn masârýfýnýn da mahallerince emvâl-i umumiye-
den tesviyesi kararlaþdýrýlmýþ olduðu gibi bu bâbda evvelce sebk eden ma‘rûzât-ý çâ-
kerâneme cevaben þeref-vârid olan 14 Teþrîn-i Sânî sene 1316 tarihli tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîlerinde muhacirîn masârýf-ý iskâniyesine karþýlýk olmak üzere bâ-irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiþahî ihdâs olunan pullar esmânýnýn doðruca hazineye celbi ve
muhacirîn masârýfýnýn dahi istihsâl olunacak havalenâme ve me’zûniyet-i resmiye
mûcebince emvâl-i umumiyeden tesviyesi hakkýndaki kararýn muhafaza-i mer‘iyetine
itina kýlýnmasý zýmnýnda icab edenlere tebligât-ý müessire ifasý Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'ne yazýlýp Muhacirîn Komisyonu Birinci Azâlýðý'na da keyfiyet iþ‘âr kýlýndýðý izbâr
buyurulmuþ ve hazinece o yolda muamele edilmekde bulunmuþ ve muhacirîn-i
merkûme masârýfý hakkýnda hazinece baþka bir þey yapýlmasýna mahal ve imkân
mefkûd bulunmuþ ve binâenaleyh usul-ý umumîsi dairesinde vilâyetçe tesviyesi zarurî
bulunmuþ olduðunun arz u beyânýna ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir. 

Fî 26 Ramazan sene 1318 ve fî 4 Kânûn-ý Sânî sene 1316 / [17 Ocak 1901]

Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Muhasebe-i Umumiye

Aded 
2263

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

A. MKT. MHM, 512/5

Maliye Nâzýrý

(Ýmza)
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Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Muhasebe-i Umumiye

Aded
704

HÜDAVENDÝGÂR VÝLAYETÝ CÝVARINDAKÝ BOSNA
MUHACÝRLERÝNÝN TOHUMLUK ÝHTÝYAÇLARININ KARÞILANMASI

Hüdavendigâr Vilayeti'nin Ýnegöl Kazasý'nda Tahtaköprü, Pelidçayýrý,
Fýndýklýçukuru ve Papucçuçayýrý civarýnda iskân olunacak Bosna muhacirleri

için gerekli tohumluðun temini

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hüdavendigâr Vilâyeti dahilinde Ýnegöl Kazasý'nda Tahtaköprü ve Pelidçayýrý ve
Fýndýklýçukuru ve Papuççuçayýrý nâm mahalde iskân olunacak yüz kýrk iki hânede dört
yüz yetmiþ dokuz nüfus Bosna muhacirlerine levâzým-ý iskâniyeden olmak üzere
tohumluk olarak meccânen i‘tâsý lâzým gelen sekiz yüz yetmiþ altý kile hýnta ve þa‘îr ve
mýsýrýn tedariki için sarfýna lüzum görünen on bir bin dokuz yüz yetmiþ iki kuruþun icra-
yý havalesi lüzumu vilâyet-i müþârunileyhânýn iþ‘ârýna atfen Muhacirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan vârid olan tezkirede beyân olunmuþ ve bu kabîl
muhacirîn masârýfýnýn cânib-i Bâbýâli'den ba‘de'l-istîzân tesviyesi emsâli iktizâsýndan
bulunmuþ olduðundan meblað-ý mezbûrun havalenâmesi tanzim olunmak üzere key-
fiyetin huzur-ý sâmî-i dâver-i a‘zamîlerinden istîzâný Muhasebe-i Umumiye-i Maliye'den
ifade kýlýnmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 12 Rebîülevvel sene 1319 ve fî 16 Haziran sene 1317 / [29 Haziran 1901]

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

Maliye Nâzýrý 

Zühdü

A. MKT. MHM, 514/14
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BOSNA'DAN GELEN VE ANKARA'DA ÝSKÂN EDÝLEN
MUHACÝRLERE AÝT ÝSTATÝSTÝKÝ BÝLGÝLER

Bosna'dan gelen ve Ankara'da iskân edilen muhacirlerin, geldikleri ve iskân
edildikleri bölgeleri, sayýlarýný, iskân edildikleri bölgelerin eski ve yeni adlarý ile

kendileri için inþa olunan yerlerin planlarýný gösteren cetvel, liste, kroki ve 
haritanýn takdim edildiðine dair Muhacirin Ýskân Heyeti Reisi 

Ali Saib Paþa'nýn arizasý
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Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Cenâb-ý Mülûkâne Baþkitâbet-i Celîlesi'ne

Atûfetli efendim hazretleri

Saye-i âtýfet-vâye-i cenâb-ý veli-ni‘met-i bî-minnet-i hazret-i a‘zamîde nefs-i Ankara
ile Haymana ve Zîr ve Sivrihisar Kazalarý dahilinde derdest-i inþa bulunan Bosna
muhacirleri hânelerinin mevâki‘-ý mezbûreye azîmetle teftiþâtý hakkýndaki ma‘rûzat-ý
ubeydânemin mütemmimi olarak bu kerre müfredatýyla tafsilât-ý lâzýmeyi mübeyyin
tanzim olunan cedvel ve eþkâl ve haritanýn hâk-i pây-ý mekârim-ihtivâ-yý hazret-i Hilâfet-
penâhîye takdîmi ve melfûf mütekaddem pusula-i acizîde muharrer esâmî-i cedîde
manzûr-ý âlî-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî ve makrûn-ý müsaade-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
buyurulduðu takdirde Ankara merkezi Haymana ve Zîr Kazalarý dahilindeki mevâki‘-i
iskâniyenin ol vechile tevsîminin istîzâný ma‘razýnda takdim-i arîzaya ictisâr kýlýndý. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir.

Fî 3 Rebîülâhir sene [1]3l9 ve fî 6 Temmuz sene [1]3l7 / [20 Temmuz 1901]

**

Saye-i ihsân-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde Ankara vilâyet-i þahanesi dahilinde
Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesine mahsus inþa olunan hânelerin bulunduðu mevaki‘

esâmîsi.

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

Esâmî-i Cedîde

Feyz-i Hamîdî Ankara þehrinin þarkýnda inþâ olunan1
Selimiye Haymana merkezinde2
Burhaniye Ördek Gölü3
Kadiriye Kesikkavak4
Süleymaniye Yaylakoyak5
Hamidâbâd Çingirli Barutlu6
Ahmediye Hoþýlaröreni7
Bayezid Karapýnar8
Tevfikiye Üçpýnarlar9
Fatih Tatarhamzalý10
Lütf-i Hamîdî Ýnceðiz ma‘a Çemen11
Zýll-ý Hamîdî Afþar12
Halimiye Hacýuzun13
Ýhsaniye Dutluca14
Ertuðrul Kapaklý15
Mesudiye Surtak16

Esâmî-i Atîka

Yâverân-ý Hazret-i Þehriyârî'den ve 
Teftîþ-i Askerî Komisyon-ý Âlîsi 

Azâsýndan Ýskân-ý Muhâcirîn Hey’eti Reisi
Ferik Hasan Sadi ibn Ali Saib
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Ankara

Merakiz Muhacirîn-i Ýslamiye Esami-i Mevâki MÜLÂHAZÂT

Muhtelif
Sancaklardan

Tuzla

Geldikleri
Sancaklar Hâne Nüfus

Kebîr 312
Sagîr 1.126

Esnafa mahsûs
olmak üzre þehrin
þarkýnda
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1833 17 26

Yekûn

Yekûn

Yekûn

Haymana
Kazasý

Zir
Kazasý

4.246 60Yekûn

Haymana Merkezi
"Hamam"

Mevkî‘-i
mezkûr arâzîsi
münâzaun-fîh
derdest-i
tahkîkdir.

Evvelce
yapdýrýlup
derûnuna
Travnik[li]ler-
den yirmi sekiz
hâne iskân
olunmuþdur.

Evvelce
yapdýrýlup
derûnuna
Bihkelilerden
on beþ hâne
iskân 
olunmuþdur.

Ördek Gölü

Kesik Kavak

1

2

833

28774

17 26

50 - 12

Hersek 35611 87 - 18

Mýhiyâc Yayla Koyak4226 35 - 4

Travnik Çingirli Barutlu511626 87 - 8

Banaluka Hoþýlar Öreni622057 35 - - 5

Mostar Karapýnar7144 70 4 16

Bihke Üçpýnarlar891 70 - -

Bihke Afþar38016

40186

84 25 - 59

Bosnasarayý Tatar Hamzalý93615 - - -

Yekûn670194 504 4 58

Tuzla Ýnceðiz Çemen25812 70 4 50 -

Banaluka Hacý Uzun411123 100 - 20 -

Saray Dutluca5194 50 - 54 -

Kapaklý6 15 15 - -

Surtak

Yekûn

7 80 - 50 -

Travnik Zîr Merkezi
"Ýstanos"

113331 - - - -

Humalan 70 - - 0

175

399 44 174 59
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Sâye-i ihsân-vâye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîlerinde Ankara Vilâyet-i Þahaneleri
dâhilinde ber-mantûk-ý emr ü fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý mülûkâne matlûb-ý me‘âlî-
mashûb-ý cenâb-ý tâcdârîleri vechile Bosna muhacirîn-i Ýslâmiyesi kullarý içün müced-
deden inþa olunmakda olan hânelerin eþkâl ve eb‘âd ve harita üzerindeki mevzileriyle
bu defa ki devr u teftîþ-i çâkerîde re’yü'l-ayn meþhûd-ý ubeydânem olan hâl-i hâzýr
inþaatýnýn derecesini mübeyyin tertîb kýlýnan cedvel manzûr-ý veli-nimet bî-minnet-i
a‘zamîleri buyurulmak üzre takdimine ictisâr kýlýndýðý ma‘rûzdur, fermân.

Fî 6 Rebîülâhir sene [1]319 ve fî 3 Temmuz sene [1]317 / [23 Temmuz 1901]

Merakiz Muhacirîn-i Ýslamiye Esami-i Mevâki MÜLÂHAZÂT

Tuzla

Travnik

Geldikleri
Sancaklar Hâne Nüfus

219 Hamidü'l-âsâr
(Sivrihisar)
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149 - -

Yekûn-ý
Umûmî

Sivrihisar
Kazasý

Köylerdeki
inþaat
ilerledikden
sonra birden
inþasýna
baþlanacaðý,

"Ýþbu kazâ
dâhilindeki
mevaki‘in
vech-i muhar-
rer üzre
tesmiyesine
bi'l-istîzân 
irâde-i
seniyye-i
cenâb-ý tâc-
dârî þeref-
sudûr ve sünûh
buyurulmuþ-
dur."

Vakt-i hasad-
dan sonra
inþâsý ta‘ahhüd
olunduðu

Mahmûdiye
(Güðüm)

211925 55 - 55

150

-

Banaluka Orhâniye
(Pelek)

311228 100 18 28 -

6.8021.457
Yekûn-ý Umûmî

Mostar Osmâniye
(Baþpýnar)

4123 70 15 15 -

1.663 232 401 489

Bosnasaray Mecîdiye
(Yayla)

5926237 150 - 30 -

Bihke Hüdâvendigâr
(Kuþçaðýz)

672 70 28 15 -

Nâhiye7 105 - - 105

Yekûn 1.395344 Yekûn 700 61 143 255

Yâverân-ý Hazret-i Þehriyârî'den ve Teftîþ-i Askerî Komisyonu 
Azâsýndan Ýskân-ý Muhacirîn Hey’eti Re’îsi Ferîk Kullarý

Hasan Sadi ibn Ali Saib
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83

KARAMÜRSEL'DE MUHACÝRLER ÝÇÝN CAMÝ VE OKUL YAPILMASI
Kýrk hane Bosna muhaciri iskân edilen Karamürsel Kazasýnýn 

Tahtalý mevkiinde taþ ve kerestesi kendileri tarafýndan karþýlanmak, 
iþçiliði de yine kendileri tarafýndan yapýlmak kaydýyla bir cami ile mektep 

yapýlmasý ve bunun için gerekli olan üç bin kuruþun da hükümet tarafýndan
karþýlanmasýna izin verilmesi
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Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý Cânib-i Sâmîsi'ne 

Devletli efendim hazretleri

Çâkerleri kýrk hâne Bosna muhacirlerinden olup saye-i merâhim-vâye-i hazret-i
Hilâfet-penahîde bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Þehinþâhî Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden
i‘zâm kýlýnan hey’et-i kirâm ma‘rifetiyle Karamürsel Kazasý'nda Tahtalý nâm mevkide
iskânýmýz itmâm kýlýnýp hududumuz dahi irâe ve tahdîd kýlýnmýþ ve fakat mezkûru'l-mik-
dar hâne halký için bir cami-i þerif ile bir bâb da mektebe eþedd-i ihtiyac derkâr bulun-
duðundan ve kereste ile malzeme-i sairesi taraf-ý kemterânemizden tedarik etmek ve
bedenen dahi çalýþmak üzere üç bin kuruþla husûle geleceði hey’et miyânýnda bulu-
nan mühendis efendi tarafýndan beyân olunmuþ olduðundan þerâit-i mezkûre ile bir
cami-i þerifle bir de mektebin inþasý hususunun icab edenlere emr u fermân buyurul-
masýný istid‘â ve istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 5 Aðustos sene[1]318 / [18 Aðustos 1902] 

**

Karamürsel Kazasý'na tâbi Tahtalýhamam 
mevkiinde sâkin Bosna muhacirleri nâmýna Hasan
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MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Kýrk hâne Bosna muhacirleri iskân edilen Karamürsel Kazasý'nýn Tahtalý mevkiinde
taþ ve kerestesi taraflarýndan tedarik olunmak ve esna-yý inþada kendileri de çalýþmak
þartýyla üç bin kuruþla bir bâb cami-i þerifle mekteb inþasý mümkün olacaðýndan
bahisle meblað-ý mezbûrun i‘tâsý istid‘âsýný hâvî muhacirîn-i merkûme nâmýna Hasan
imzasýyla Komisyon-ý Âlî'ye verilen arzuhâl leffen huzur-ý âlî-i cenâb-ý Sadâret-penahîle-
rine takdim olunmasýna ve müceddeden teþkil olunan muhacirîn karyelerinde cami ve
mekteb inþasý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden bulunmasýna
binâen mebað-ý mezbûrun sarfý zýmnýnda mahalline me’zûniyet i‘tâsý hususunun Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne emr u iþ‘ârý irâde ve re‘y-i âlî-i cenâb-ý fehâmet-penâhîlerine müte-
vakkýfdýr. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 15 Cemâziyelâhir sene [1]320 ve fî 5 Eylül sene [1]318 / [9 Eylül 1902]

Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâsý Rýza

**
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A. MKT. MHM, 520/7

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Kýrk hâne Bosna muhaciri iskân edilen Karamürsel Kazasý'nýn Tahtalý mevkiinde taþ
ve kerestesi taraflarýndan tedarik olunmak ve inþaatda kendileri de çalýþmak üzere üç
bin kuruþla bir cami-i þerif ve bir mekteb inþasý mümkün olacaðýndan bahisle meblað-ý
mezbûrun i‘tâsý muhacirîn-i merkûme nâmýna istid‘â olunduðuna ve meblað-ý merkû-
mun sarfý zýmnýnda mahalline me’zûniyet verilmesi lüzumuna dair Muhacirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'nýn 15 Cemâziyelâhir sene [1]320 tarihli ve 53 numaralý
tezkiresi leffen savb-ý devletlerine irsâl kýlýnmakla mûcebince iktizâsýnýn ifa ve keyfiyetin
inbâsýna ve melfûflarýn iadesine himmet.

18 Cemâziyelâhir sene [1]320 - 18 Eylül sene [1]318 / [22 Eylül 1902] 

**

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Muhacirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý Memuriyet-i Celîlesi'nden takdim
olunan tezkire ve matvîsinin leffiyle þeref-res-i dest-i ta‘zîm ve tekrîm olan 10 Eylül sene
[1]318 tarihli ve iki bin yedi yüz on dokuz numaralý tezkire-i sâmiye-i cenâb-ý
fahîmânelerinde emr u iþ‘âr buyurulduðu vechile Karamürsel Kazasý'nýn Tahtalý mevki-
inde iskân kýlýnan muhacirînin inþa edecekleri cami-i þerif ile mektebin masârýf-ý inþaiye-
sine sarf olunmak üzere üç bin kuruþun tanzim olunan havalenâmesi memurîn-i
müþârunileyhâya gönderilmiþ olduðunun huzur-ý sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîlerine
arz u iþ‘ârý Muhasebe-i Umumiye-i Maliye'den ifade olunmuþ ve evrak-ý mürsele iade-
ten takdim kýlýnmýþdýr. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 4 Þaban sene 1320 ve fî 23 Teþrîn-i Evvel sene 1318 / [6 Kasým 1902]

Nezâret-i Maliye 
Mektubî Kalemi

Aded 
1991

Maliye Nâzýrý
(Ýmza)
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BURSA TRÝLYE'DE EV YAPABÝLMESÝ ÝÇÝN 
BOSNA MUHACÝRÝ MEHMED'E PARA YARDIMI

Ailesiyle Bursa Tirilye'ye iskân edilen Bosna Muhacirlerinden Mehmed'in 
fakirliði dolayýsýyla, ev inþasý için gereken 2.000 kuruþun harcanmasýna
Sadaret tarafýndan izin verilerek paranýn Hüdavendigar Vilayeti'ne havale

edildiði
84
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Huzur-ý Sâmî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Ailesiyle Trilye'de iskân edilmiþ olan Bosna muhacirlerinden Mehmed bin Ýbrahim'e
fakr u zaruretine binâen hâne inþasý için iki bin kuruþun sarfýna me’zûniyet i‘tâsý hakkýn-
da iþ‘âr-ý acizîye atfen Maliye Nezâret-i Celîlesi'nden vuku bulan istîzân üzerine hâne
inþasý Girid muhacirînine muhtas olmasý beyân-ý âlîsiyle bu bâbda istifsâr-ý muamele-i
çâkerîye dair þeref-vârid olan fî 27 Zilhicce sene [1]320 tarihli ve üç numaralý tezkire-i
sâmiye-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri müeddâ-yý âlîsi rehin-i iz‘ân-ý acizânem oldu.
Vâký‘a hâne inþasý Girid muhacirînine mahsus ise de muahharan Bosna muhacirlerine
dahi bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî ta‘mîm buyurulmuþ olmakla Bosna muhacir-
leri hakkýnda dahi bu suret-i muâvenetin cereyâný tabiî olduðu ve merkûmun münferi-
den Trilye'de iskâný vilâyetin tensîb ve tecvîzine aid bir muamele bulunduðu arz ve ifade
ve tezkire-i mezkûre takdim ve iade kýlýnmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fî 3 Muharrem sene [1]321 ve fî 19 Mart sene [1]319 / [1 Nisan 1903]

**

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

24 Zilhicce sene [1]320 ve 80 numaralý tezkire-i devletlerine cevabdýr:

Ailesiyle Trilye'de iskân edilmiþ olan Bosna muhacirlerinden Mehmed bin Ýbrahim
için inþasýna lüzum gösterilen hâne hakkýnda sebk eden istifsâra cevaben Muhacirîn-i
Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan gelen tezkirede hâne inþasý Girid muhacir-
lerine mahsus ise de ahîren bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî Bosna muhacir-
lerine de ta‘mîm edildiðinden bu suret-i muâvenetin onlar hakkýnda dahi cereyâný tabiî
ve merkûm Mehmed'in münferiden Trilye'de iskâný vilâyetin tensîbine mübtenî bulun-
duðu iþ‘âr olunmuþ ve þu hâl Hüdavendigâr Vilâyetince sarfýna me’zûniyet istenilen iki
bin kuruþun Muhacirîn Ýdaresi'nin tahsisâtýna mahsûben ve iþ‘âr-ý devletleri mûcebince
icra-yý havalesi münasib görülmüþ olmakla ifa-yý muktezâsýna himmet.

4 Muharrem sene [1]321 - 23 Mart sene [1]319 / [2 Nisan 1903]

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi

Muhacirin-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi 
Birinci Azâsý

Rýza 

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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A. MKT. MHM, 521/35
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Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Bundan yirmi sene mukaddem Bosna'dan hicret ederek Karahisar-ý Sahib'de ahz u

i‘tâ ile te’min-i maiþet etmekde olduðu hâlde vuku bulan harîkde kâffe emti‘asý muhterik
olmasý üzerine hâl-i ihtiyacda kalmýþ olan Hoca Abdüllatif Efendi'ye te’min-i maiþete
medâr olmak üzere beledî vâridâtýndan þehrî altmýþ kuruþ tahsis kýlýnmýþ ise de meblað-ý
mezbûr havâyic-i zaruriyesini te’min edemediði cihetle münasib mikdar maaþ tahsisi
istid‘âsýnda bulunduðundan ve ulemadan olan ve hâl-i þeyhûhetde bulunan mûmâiley-
hin zaruret içinde olduðundan bahisle sadaka-i ser-me‘âlî-i efser-i hazret-i Hilâfet-penâhî
olmak üzere münasib mikdar maaþ tahsisi hakkýnda Karahisar-ý Sahib Sancaðý Meclis-i
Ýdaresi'nden alýnan 5 Eylül sene [1]324 tarihli ve üç yüz altmýþ numaralý mazbata ol bâbda
isti‘tâfý mutazammýn mûmâileyh tarafýndan nezâret-i acizîye gönderilen arzuhâl ile
beraber takdim kýlýndý. Ýcra-yý icabý menût-ý re’y-i sâmî-i Sadâret-penâhîleridir ol bâbda.

Fî 4 Rebîülevvel sene [1]326 - Fî 23 Mart sene [1]324 / [6 Nisan 1908]

Dahiliye Mektubî Kalemi

BOSNALI MUHACÝR HOCA ABDÜLLATÝF'E MAAÞ BAÐLANMASI
Yirmi sene önce Bosna'dan Karahisar-ý Sahib'e hicret eden Hoca Abdüllatif

Efendi'nin meydana gelen yangýn sebebiyle bütün herþeyi yanmýþ olduðundan
kendisine uygun bir miktar maaþ baðlanmasý

85

DH. MKT, 1244/85

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:27  Page 313



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

314

86
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Kosova Vilâyet-i Behiyyesi'ne

Taþlýca dahilinde mevâki‘-i malumede Aya Triyan ve Bane manastýrlarýna aid
araziye muhacir iskân olunmuþ ise de arazi-i mezkurenin manastýrlara aidiyeti ol bâb-
daki üç kýta fermân-ý âlî ve hududnâme ile sâbit bulunduðu ifade edilmiþ ve ferâmîn-i
âlîye ile hududnâmenin tevdî‘ olunan suretleri leffen irsâl kýlýnmýþ olduðundan tahkikât
ve tedkikât-ý lâzýme icrasýyla arazi-i mebhûsun anhümânýn beyân edilen manastýrlara
aidiyeti tahakkuk etdiði ve oralara fi'l-vâki muhacirîn iskân edilmiþ olduðu halde bunlarýn
arazi-i hâlîye-i emiriyeden bulunan diðer münasib mahallere nakliyle manastýr arazisinin
terk ve iadesi keyfiyetin inbâsý hususunda himmet.

Fî 8 Mayýs sene [1]326 / [21 Mayýs 1910]

Dahiliye Nezâreti 
Muhaberât-ý Umumiye Dairesi

Þube 1

TAÞLICA'DA MANASTIR ARAZÝLERÝNE YERLEÞTÝRÝLEN
MUHACÝRLERÝN NAKLÝ

Taþlýca dahilinde Aya Triyan ve Bane manastýrlarýna aid araziye muhacir iskân
olunduktan sonra yapýlan araþtýrmada arazilerin manastýrlara aid olduðunun

ortaya çýkmasý üzerine muhacirlerin nakledilerek devlete ait boþ arazilere 
iskân edilmeleri kararý

DH. MUÝ, 96-1/47

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN
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Sofya'da Ýspanya Sefâreti Refakatine Memur Elçilik Müsteþarý 

Server Cemal Beyefendi'ye

Hariciye Vilâyeti Celîlesi'nden vârid olan fî 25 Eylül sene [1]340 tarihli ve 19032/2160
numaralý tahrirâtda Ýstanbul Postahânesi Þehir Dairesi memurlarýndan Sýrrý Efendi'nin
Bosna Vilâyeti'ne tâbi Mostar Kasabasý'nýn Zahom Mahallesi'nde mukim iken Türkiye'ye
gelmek üzere el-yevm Belgrad'da Balkanska Uliçe'de [15] numarada hâl-i intizârda
bulunduðu bildirilen efrâd-ý ailesinin Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmiþ olduðu
iþ‘âr kýlýnmýþ olmakla esâmîsi melfûf pusulada muharrer olup Bulgaristan tarîkýyle
Dersaâdet'e gelmek isteyen sâlifü'z-zikr aile efrâdýna aid pasaportlarýn hîn-i müracaat-
larýnda vize edilmesine himmet buyurulmasýný rica ederim, efendim.

Fî 30 Eylül sene [1]340 / [1 Ekim 1924]

Pusula Sureti

Posta memurlarýndan Sýrrý Efendi'nin Belgrad'da bulunan efrâd-ý ailesi

Pederi Mehmed Baþik Ýsmail Derviþ Efendi Validesi Hanife Haným

Zevcesi Nuriye Haným, Hemþirezâdesi Mehmed Baþik Efendi

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti

Dersaâdet Murahhaslýðý

ÝSTANBUL POSTAHANESÝ MEMURLARINDAN SIRRI EFENDÝ'NÝN,
MOSTAR'DAKÝ AÝLESÝNÝ GETÝRMESÝNE ÝZÝN VERÝLDÝÐÝ

Ýstanbul Postahanesi memurlarýndan Sýrrý Efendi'nin, Mostar'da oturan ve
Türkiye'ye göç etmek üzere Belgrad'da bekleyen ailesinin, göç etmelerine izin
verildiði ve göçün Bulgaristan üzerinden Ýstanbul'a olacaðýndan pasaportlarýnýn

vize edilmesine dair Hariciye Vekaleti emri

HR. ÝM, 119/2

MUHACÝRLER VE ÝSKÂN

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:27  Page 317



BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:27  Page 318



BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:27  Page 319



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

320

88

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:27  Page 320



SAÐLIK
ZDRAVLJE

321

Makam-ý Muallâ-yý Cenab-ý Sadaret-i Uzma'ya

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Bosna Eyaleti'nde on sekiz mâhdan mütecâviz bi-hikmetillahi Teâlâ ser-nümâ-yý

zuhur olup ve gün be-gün tekessür ve izdiyâd bulup bu yakýnlara deðin imtidâd etmiþ

ve bi-lütfihi Teâlâ bu aralýk kesb-i hiffet eylemiþ olan hayvanât hastalýðýnýn indifâ‘ý esbâb

ve vesâil-i zâhireyisinden ma‘dûd ve mücerreb olan mücerred hayvanlar durduðu

mahallerin nezâfet ve tahâretine sa‘y ve ihtimâm olunmasý ve hastalanan hayvanýn sað

hayvanlar ile bir yerde bulundurulmamasý ve telef olan hayvan naaþlarýnýn meydanda

býrakýlmayýp ve enhâra dahi atýlmayýp umkan iki arþýn zîr-i zemine defnetdirilmesi

hususlarýna ale'd-devam itina ve dikkat edilmesi hakkýnda iktizâ edenlere mütemâdiyen

vesâyâ ve tenbihât-ý müessire icra kýlýnmakda olmasýyla lehü'l-hamd illet-i mezkûre

tedrîcen kesb-i tedennî ve hiffet ederek el-yevm Nefs-i Saray ve tevâbi‘i kazalarýnda

hemen mündefi‘ olduðu gibi elviye-i mülhaka-i saireden dahi yalnýz Travnik Sancaðý'nýn

bazý mahallerinde hâlâ ahyânen ârýz olarak fakat tedâbîr-i müttehize-i mebhûse

semeresiyle etrafa sirayet ve tekessür etmeksizin hafiflenip mündefi‘ olmaða yüz tut-

muþ ve an garib külliyen mahv olmasý eltâf-ý ileyhden me’mûl ve müsted‘â bulunmuþ-

dur. Ýllet-i mündefi‘a-i mezkûrenin def‘ ve izâlesine bezl-i liyakat etmek üzere Avusturya

Devleti tarafýndan buralara gönderildiði mukaddemâ bâ-telgrafnâme-i sâmî-i emr u

beyân buyurulan iki baytar tabib geçende zuhur edip gelmiþler ise de çe fâide hay-

vanât ekser mahallerde külliyen müzmahil olup kalan yerlerde dahi illet-i ârýza bi-lütfihi

Teâlâ tabiatýyla mahv u zâil olmuþ olduðundan bunlarýn ittihâz ve icra edecekleri

tedâbîre mahal kalmayýp kendilere münasib vechile cevab i‘tâ ve keyfiyet bâ-telgraf

BOSNA'DAKÝ BULAÞICI HAYVAN HASTALIÐI'NIN 
ORTADAN KALDIRILMASI ÝÇÝN ALINAN TEDBÝRLER

Bosna Eyaleti'nde 18 aydan fazla süren bulaþýcý hayvan hastalýðýnýn sýhhi 
þartlara dikkat edilerek, hasta hayvanlar ile saðlamlarýn ayný yerde 

bulundurulmamasý, ölü hayvanlarýn nehre atýlmayýp mutlaka topraða 
gömülmesi vb. uygulanan tedbirlerle ortadan kalkmaya baþladýðý ve bu yüzden

Avusturya tarafýndan gönderilen iki veterinere lüzum kalmadýðý
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pîþgâh-ý sâmî-i dâverîlerine dahi arz u inhâ kýlýnmýþ idüðü ve karþý tarafca icra etmiþ

olduklarý misillü buraca dahi icrasýný tasmîm eyledikleri tedâbîre dair kalem alýp savb-ý

sâmî-i acizîye irâe eylemiþ olduklarý lâyihayý cânib-i sefârete arz u takdim edeceklerini

ifade eylemiþ olduklarý muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý Sadâret-penâhîleri buyurulmak

ma‘razýnda takdim-i arîza-i kemterîye cür’et kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men

lehü'l-emrindir. 

Fî 5 Receb sene [12]80 - Fî 3 Kânûn-ý Evvel sene [12]79 / [16 Aralýk 1863]

**

Bosna Eyaleti Valiliði'ne

Bir müddetden beri Bosna taraflarýnda zuhur etmiþ olan hayvanât hastalýðý gün be-

gün mündefi‘ olmakda idüðü ve bu hâlde Avusturya Devleti tarafýndan gönderilen iki

nefer baytara lüzum kalmadýðý ifadesini hâvî geçende vürûd eden tahrirât-ý behiyyeleri

meâli malum-ý senâverî olarak buna dair mukaddemce alýnan telgrafnâme-i vâlâ üze-

rine Hariciye Nezâret-i Celîlesi cânibinden devlet-i müþârunileyhâ sefâretine verilmiþ

olan müzekkirenin sureti leffen irsâl kýlýnmýþ olmakla oraca dahi muamele-i lâzýmenin

icrasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda þukka-i senâverî terkîm kýlýndý.

Fî 11 L. sene [12]80 / [20 Mart 1864]

Vali-i Vilâyet-i Bosna

Osman Þerif
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TÞR. BNM, 28/160

Huzur-ý âlî-i hazret-i müfettiþ-i Eyalet-i Bosna ve Hersek'e müzekkire-i çakerânemdir

Semâhatli efendim hazretleri

Saye-i ma‘delet-vâye-i hazret-i Þehinþâhîde tebaa-i Müslime ve gayr-ý müslimenin
def‘-i mazarratlarý zýmnýnda Bosna kýt‘asýnda kâin elviyenin her birerlerine birer nefer
memleket tabibi nasb ve tayin buyurulacaðý mesmû‘-ý kemterânem olup ve çâkerleri
dahi sýnýf-ý etýbbâdan ve þu sýrada bîrûn-ý tarif-i zaruret-i hâlde bulunmuþ olduðundan
irâdesi zuhuruna kadar iþbu elviyelerden birine þimdiden çâkerlerinin nasb ve tayini
dûçârý bulunduðum zaruret-i hâl ve adem-i ta‘ayyüþden lutfen ve inâyeten âzâd buyu-
rulmaklýðýmý zât-ý âlî-i semûhîlerinden istirhâm ve istid‘âya mütecâsir oldum. Ol bâbda
ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 9 Rebîülevvel sene [1]281 / [12 Aðustos 1864] 

Tabib Bovi

Sahib-i arzuhâl Lobo veled-i Bovi nâm doktor çiçek aþýlamak üzere Travnik ve
Banaluka Sancaklarýna azîmet edip icab-ý keyfiyet livâeyn-i mezkûreyn kaymakamlýk-
larýna iþ‘âr kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 7 Rebîülâhir sene [12]81 ve fî 27 Aðustos sene [12]80 / [9 Eylül 1864]

Osman Þerif

TRAVNÝK VE BANALUKA SANCAKLARINDA 
ÇÝÇEK AÞISI YAPMAK ÜZERE TABÝB TAYÝNÝ

Bosna Vilayetine baðlý her sancaða birer doktor tayin edileceðini duyarak
dilekçe veren Tabib Bovi'nin Çiçek aþýsý yapmak üzere Travnik ve Banaluka

sancaklarýna gönderilmesi
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BOSNA'DA HAYVAN HASTALIÐI ORTADAN KALKTIÐINDAN HAY-
VAN ÝHRACI YASAÐININ SONA ERDÝÐÝ

Bosna-Hersek'de hüküm süren hayvan hastalýðýnýn ortadan kaldýrýldýðý ve 
hayvan ihtiyacý olanlarýn uygun fiyatla birbirleriyle alým-satým iþlemi yaptýðýndan

dýþarýya hayvan ihracý yasaðýnýn sona ermesi teklifinin uygun görüldüðü90
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Makam-ý Muallâ-yý Sadâret-penâhî
Hayvan hastalýðý mündefi‘ ve hayvanâtý olmayan ahali yekdiðerinden ehven bahâ

ile tedarik ederek ihtiyacât-ý dahiliye mündefi‘ olduðundan hayvanâtýn harice ihracý
hakkýnda olan memnû‘iyetin ilgâsýndan bâ‘is olmadýðý fî 27 Kânûn-ý Evvel tarihiyle
arîza-i telgrafiye ile cevaben arz olunmuþdu. Ýhtiyacât ve müzâyaka-i dahiliye mündefi‘
olup Mart'ýn dahi takrîbi cihetiyle þu memnû‘iyetin ilgâsý ticaretçe ve hazinece menfaati
müstelzim olacaðýndan Mart ibtidâsýndan itibaren ilgâsýnýn ilâný hakkýnda emr verilme-
si bâbýnda. 

Fî 14 Þubat sene 1280 / [26 Þubat 1865]

Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Bosna havalisinde hayvanât hastalýðýnýn mündefi‘ ve bertaraf olmasý münasebetiyle
seksen bir senesi Martý ibtidâsýndan itibaren memnû‘iyet-i muvakkatenin oraca ilgâsý
Bosna Vilâyet-i Celîlesi'ne bildirilmiþ olmakla keyfiyetin düvel-i mütehâbbe süferâsýna
teblið buyurulmasý ihtarýyla Nezâret-i Celîle-i Hariciye Cânib-i Âlîsi'ne takdim kýlýndý.

Fî 6 L. Sene [1]281 / [4 Mart 1865]

Tahrirât-ý Telgrafiye Numara:1041Mektub Gönderen Merkez
Bosna

Vali-i Eyalet-i Bosna
Osman

A. MKT. MHM, 326/5
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Makam-ý Muallâ'yý Cenâb-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Saray'da defin-hâk-ý ýtýrnâk olan Gazi Hüsrev Bey merhumun evkâf-ý þerifesi hasýlâtý
fazlasýndan tesviye olunmak üzere Saraybosna'da biri zükûr ve diðeri inâsa mahsus
umum için yekdiðere muttasýl iki bâb hastahânenin müceddeden inþasýyla Gazi-i
müþârunileyhin evkâf-ý sairesine ilâvesi ve bunun masârýf-ý daime-i seneviyesinin dahi
kezâlik Gazi-i müþârunileyhin fazla-i vakfýndan tesviye ve îkâsý hakkýnda akdemce
makam-ý celîl-i vekâlet-penâhîlerine olunan arz ve istîzân üzerine ol bâbda þeref-
müte‘allik eden emr u fermân-ý âlî vechile zikrolunan hastahânelerin tertib olunan arz
üzerine bina ve inþasýna mübâþeret etdirilmiþidi. Saye-i ömrü'l-vâye-i hazret-i
Padiþahî'de yümn-i tevcihât-ý muvaffakiyet-âyât-ý Sadâret-penâhîleri âsâr-ý Celîlesi ve
Gazi-i müþârunileyhin vakfý mütevellîsi fütüvvetli Ahmed Asým Bey bendelerinin bu
bâbda rûz u leyâl vukû‘a gelen gayret ve ikdâmât fevkalâde-i meþhûdesi semeresiyle
mezkûr hastahânelerin gayr-ý ez bahâ-i arz masârýf-ý keþfiyesi olan yetmiþ sekiz bin üç
yüz elli kuruþla kâffe-i teferruât ve müþtemilâtýyla beraber birer tarz-ý müstahsinde
gayet a‘lâ olarak bu kere resîde-i hüsn-i hitâm olmuþdur. Ýþ bu hastahânelerin hitâmýný
müteâkib buraca illet-i mahûfenin zuhuru ve hastagânýn kesret-i vuku‘u mülâbesesiyle
saye-i lütuf-vâye-i hazret-i Padiþahî'de resîde-i serhadd-ý hitâm olan böyle emr-i hayr ve
nâfianýn vücudu meydanda iken bî-çare gureba ve aceze hastagânýnýn ötede beride
hasta hâlde býrakýlmalarý tecvîz olunamayacaðýna binâen her bir levâzýmât-ý tefriþiye ve
hastagânýn mefrûþât ve melbusât-ý sairesi mütevellî-i mûmâileyh cânibinden derhal
tesviye ve tanzim etdirilerek dört yüz elli üç numaralý ve fî 10 Rebîülâhir sene [12]83 ta-
rihli inhâya leffen Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ý Hümâyûn'a takdim kýlýnmýþ olan masârýfât-ý
daime-i seneviyesi defterinde gösterilen tahsisât ve maaþâtla meclis-i acizânemiz
kararýyla tabib ve hademe-i sairesi dahi iþbu seksen iki senesi þehr-i Kânûn-ý Evvel'i
ibtidâsýndan itibaren tayin kýlýnarak þehr-i mezkûrun ibtidâki günü zikrolunan has-
tahâneler feth ve küþâd olunarak derûn-ý memleketde bulunan zükûr ve inâs aceze-i
hastagânýn daire-i mahsusalarýna nakletdirilerek tayin olunan tabib ve hademe-i saire-i
mürettibeleri ma‘rifetiyle her birinin emr-i tedavilerine mübâþeret ve bu yüzden vârid-i
bahþende-i her hastagân ve bî-çaregân ve devâ-dehende-i muhtâcîn-i zîr-i destân olan
zât-ý merâhim-simât-ý hazret-i zýllülâhî için umum cânibinden velâ-siyyemâ hastagân

SARAYBOSNA'DA ERKEK VE KADINLARA MAHSUS
HASTANELERÝN HÝZMETE GÝRDÝÐÝ

Ýnþaat masraflarý Gazi Hüsrev Bey Vakfý'ndan karþýlanan Saraybosna'da erkek
ve kadýnlara mahsus iki hastahane inþasýnýn tamamlanarak hizmete girdiði,

adýgeçen vakfýn mütevellisi Ahmet Asým Bey'e hastanelerin inþasý esnasýndaki
üstün gayret ve fedakarlýklarý sebebiyle "kapýcýbaþýlýk" rütbesi verilerek taltif

edilmesi
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lisanýndan tekrar be-tekrar da‘avât-ý hayriye isticlâbýna ve Gazi-i müþârunileyhin ruh-ý
mukaddesesinin dahi ez-ser-i nev ihyâsýna müsâra‘at ve derûn-ý memleketde böyle bir
hastahâne-i umuminin saye-i âtýfet-vâye-i hazret-i mülûkânede mevki-i þuhûda vaz‘ ve
îsâlinden dolayý umum cânibinden ifâ-yý þükür ve mahmidet olundu. Mezkûr has-
tahânelerin iki kýt‘a harita-i musattahasý bir mahfazaya vaz‘an ve açýkdan postaya tes-
limen ve keþf-i sânîsini hâvî takrîr ve mazbata ve râyic-i mahallîyi nâtýk zeyli mazbatalý
defteri dahi leffen takdim kýlýndý. Mütâlaalarýndan müstefâd olacaðý üzere yüz bu kadar
bin kuruþla vücuda gelebilecek böyle bir ebniye-i mükemmele ve muntazamanýn yet-
miþ sekiz bin bu kadar kuruþla meydana getirilmesi mücerred mütevellî-i mûmâileyhin
bi'n-nefs bu bâbda masrûf olan ikdâm ve gayreti semeresi olmasýyla onun bu bâbda
vâki olan himmetinden dahi izhâr-ý þükraniyetle beraber inâsa mahsus hastahânenin
arsa bahasý olan on sekiz bin kuruþun seksen dokuz numaralý ve fî 6 Zilhicce sene
[12]82 tarihli takdim-i makam-ý celîl-i Vekâlet-penâhîleri kýlýnmýþ olan inhâya melfûf def-
terde gösterilmiþ ise de gerek onun ve gerek hastahânelerin masârýf-ý daime-i
seneviyesi olan kýrk bin iki yüz kuruþun Gazi-i müþârunileyhin fazla-i vakfýndan tesviye
ve i‘tâsý irâdesi henüz þeref-zuhur etmemiþ olduðundan bunlarýn cânib-i evkâf-ý
hümâyûndan muamelât-ý mukteziyeleri ifa etdirilerek saye-i merhamet-vâye-i hazret-i
þahanede hastahâne-i mezbûr umûrunun atâletinde vikâyesi zýmnýnda irâde-i
aliyyelerinin isitihsal ve ihsâný hususuna inâyet-i Vekâlet-penâhîlerinin bî-dirîð ve erzan
buyurulmasýný istid‘â ve mütevellî-i mûmâileyhin bu hastahânenin ber-minvâl-i muhar-
rer emr-i inþaasýna muvaffakiyet ve ba‘dehû tesviyesine bu suretle gayret eylemesin-
den ve zaten mütehayyizân-ý âyân ve zâdegân-ý memleketden bulunmasýndan dolayý
her hâlde þâyân-ý mükafat-ý seniyye-i hazret-i veliyyü'n-nimeti bulunduðunu arz ve inhâ
ma‘razýnda terkîm ve takdim-i mazbata-i bendegânemize ictirâ kýlýndýðý muhât-ý ilm-i
âlem-ârâ-yý Vekâlet-penâhîleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.   Fî 5 Receb sene [12]83 ve fî 1 Teþrîn-i Sânî sene [12]82 /
[13 Kasým 1866]

**
Atûfetli efendim hazretleri 

Meclis-i Vâlâ'nýn mazbata-i ma‘rûzasý meâlinden müstebân olduðu vechile Gazi
Hüsrev Bey Evkâfý fazlasýndan tesviye olunmak üzere Saraybosna Kasabasý'nda zükûr
ve inâsa mahsus olarak yapýlmasý mukarrer olan hastahânelerin inþa ve levâzýmý ikmâl
olunup gurebâ-i hastagân nakl ile emr-i tedavilerine mübâþeret kýlýndýðýndan ve inâs
hastahânesi için mübâya‘a olunan arsa bedeli sekiz bin ve bunlarýn masârýf-ý dâime-i
seneviyesi kýrk iki bin yüz kuruþa bâlið olduðundan mebâlið-i mezkûrenin gazi-i
müþârunileyhin fazla-i vakfýndan tesviye ve i‘tâsý ve inþaât-ý mebhûsenin vücuda geti-
rilmesi emrinde vakf-ý mezkûr mütevellîsi Ahmed Asým Bey tarafýndan ibrâz edilen
gayret ve muâvenet-i fevkalâdeye mükâfâten uhdesine Rikâb-ý Hümâyûn Kapýcýbaþýlðý
rütbesi tevcîhi Bosna Vilâyeti valisi devletli Paþa hazretleri cânibinden iþ‘âr iltimâs kýlýn-
mýþ ve iþbu hastahânelerin vakf-ý müþârunileyhin evkâf ve hayrâtýna ilâveten yapýlmasý
karar-ý vâki iktizâsýndan olduðu gibi masârýf-ý daime-i mezkûre ile arsa bedelinin vakf-ý
mezbûr vâridâtýndan tesviyesi dahi icab-ý hâlden bulunarak mütevellî-i mûmâileyhin
gayret ve ikdâmý ise mükâfât-ý seniyyeye mazhariyeti müstelzim görülmüþ idüðüne
binâen masârýf-ý dâime ve muvakkate-i mebhûsenin ol vechile tahsîs ve tesviyesi

Vali-i vilâyet-i Bosna
Osman Þerif 

[ve Meclis-i Vâlâ üyelerinin imzalarý]
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hususunun takdîr-i icraatla beraber vali-i müþârunileyhe iþ‘ârý ve hazinece ifa-yý
muamelât-ý lâzýmenin Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesine havalesi ve mîr-i mûmâiley-
he iltimâs edilen rütbenin tevcîhi tezekkür olunmuþ ise de ol bâbda her ne vechile emr
u fermân-ý hazret-i Padiþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre hareket olu-
nacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 8 Ramazan sene 1283 / [14 Ocak 1867]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i
ma‘rûza manzûr-ý inâyet-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve husus-ý
mezkûrun tezekkür ve istîzân olunduðu vechile vali-i müþârunileyhe iþ‘ârý ve
hazinece ifa-yý muamelât-ý lâzýmenin nezâret-i müþârunileyhâya havalesi ve
mîr-i mûmâileyhe rütbe-i mezkûrenin tevcîhi müte‘allik ve þeref-sünûh buyu-
rulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak
zikrolunan mazbata yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 9 Ramazan sene 1283 / [15 Ocak 1867]

Ý. MVL, 566/25442
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Makam-ý Muallâ-yý Cenâb-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Cenâb-ý rabbü'l-âlemîn muvaffakiyet [ve] kudsiyet-âyât-ý hümâyûnunu Memâlik-i

Mahrûse-i hazret-i þahanesinin gün be-gün husûl-i ma‘mûriyet ve âbâdâniyesine dâl ve

(  ) tîz gün içinde âsâr-ý ma‘mûriyeti her taraflarca sâha-i kemâle îsâl eylesin. Veli-nimet-i

muvaffak minindillah olan Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinin semere-i muvaffakiyet-i

seniyyeleri olarak beþ-altý seneden beri merkez-i vilâyet olan Saray þehrinin sokaklarý

ve bazý mevâki‘-i mühimmesi tanzim ve tesviye olunarak gün be-gün güzel hale

gelmekde bulunmuþ ve saye-i ihsân-vâye-i hazret-i mülûkânede karîn-i hüsn-i ikmâl

olan kýþla-i hümâyûnun dahi þehrin ortasýna bir büyük þeref-bahþ olmuþ olduðu gibi

þehre girilecek mahalde bulunan bazý ufak-tefek fukarâhâneleri ve birinci þosenin mey-

daný pek fena bir hâlde iken mevki‘-i mezkûrun sol cihetinde bulunup mukaddemâ

iþtirâ olunan arsa-i hâliyeye baþladýlarak bu kere mevki‘-i ikmâle gelen hastahâne-i

askerî dahi mebde’-i tarîka pek güzel zinet vermiþ ve ol mevkiin fenalýðýný gâib eylemiþ

ise de mezkûr hastahânenin saçaðý altýnda bulunup tahsisâtýnýn darlýðýndan nâþi vak-

tiyle nasýlsa ahz u iþtirâsýnda zuhûl olunan hânelerin þimdi hastahâne ebniyesine

ziyade iltisâký ve mezkûr hânelerin fukarâhâneleri olarak çitden ve çerden ve çöpden

yapýlmýþ þeyler bulunmasý hasebiyle bunlarýn ibkâ-yý vücudlarý birinci derecede has-

tahânece harîk mahzurundan sâlim olamayacaðý gibi ikinci derecede bu mahal ve

mekân saye-i merhamet-vâye-i cenâb-ý mülûkânede merd-i mek-i uyûn-ý iftiharýmýz

bulunan asâkir-i hazret-i Padiþahî vücud-ý fevz-nümûdlarýnýn istihsâl-i bir’ ve afiyetlerine

Vilâyet-i Bosna
40

SARAYBOSNA SOKAKLARININ VE ASKERÎ HASTANE ÇEVRESÝNÝN
DÜZENLENMESÝ 

Saraybosna þehrinin sokaklarý düzenlenmiþ, þehrin en önemli caddesinde inþa
edilen askerî hastanede þehrin görünümünü güzelleþtirmiþ ise de hastahane
çevresinde bulunan yýkýk dökük evler sýhhi þartlarý tehdit ettiði ve hastaneye
ilave edilmesi gereken hamam ile bahçenin parmaklýklý bir duvarla çevrilerek

hastalarýn saðlýðýnýn korunmasý için gereken 31.017,5 kuruþun ödenmesi
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bir mevki‘-i hikmet-niþân olduðu hâlde bu hâneler cevânib-i selasesini kaplýyarak

cereyân-ý havaya mâni ve ufûnete sebeb olduðundan nâþi dört etrafýnýn ahz-ý cevdet-i

hava için açýk ve iltisâkdan masûn bulundurulmasý ehemm ve elzem bulunduðuna ve

hastahânenin civarýnda hamam bulunmadýðý cihetle hastagân her dâim bir çeyrek

mahalde vâki hamama gidip gelmeðe muhtac olup bu da týbben mahzurdan sâlim ola-

mayacaðý ecilden kumandan paþanýn eser-i himmet ve muvaffakiyeti olarak gerek

hamamý ve gerek hastahâneyi idare eder suretde bir leziz su bulunarak getirdilmiþ

bulunduðuna ve önünde bulunan meydan dahi hastahâne levâzýmýndan bulunduðu

üzere bir güzel bahçe yapdýrýlarak el-hâletü hâzihî üç tarafýný sarmýþ olan bu pis evler-

den baþka hücneti ve nefaset ve letafetini ihlâl edici hâleti kalmadýðýna binâen artýk

bunlarýn dahi merâhim-i âliye-i hazret-i Padiþahî'ye zamîmeten temizlenmesi hey’et-i

vilâyetçe farîza-i maslahatýn en akdemlerinden addolunmuþ ve birkaç kiþi ile mahall-i

mezkûre gidilerek ve hâneler görülerek leffen takdimine cür’et kýlýnan pusula man-

tûkunca bahâlarý kesilerek sahibleri ýrza edilmiþ olduðu gibi mezkûr hastahâne bâlâda

arz olunduðu üzere bir ucu hükûmet konaðýna pey-veste bulunan ve memleketin en

birinci þosesi olan büyük caddenin mebde’inde vâki olduðu cihetle memlekete gelen

yar ve aðyârýn en önce gözüne görünecek bir mevki‘-i mühim olduðu cihetle buna her

ne kadar itina olunsa iktizâ-yý hâl ve maslahata muvâfýk bulunacaðýna mebnî mezkûr

hânelerin hastahâneyi harîk mahzurundan kurtarmak ve ciyâdet-i havaya hizmet eyle-

mek için sahiblerinden iþtirâ olunmasý lâ-büd olduðu gibi mezkûr bahçenin dahi

duvarsýz açýk býrakýldýðý hâlde hayvanât ve saire doðrudan doðruya içeri girerek edilen

masârýf ve hâsýl olan intizamýn mahv ve heba olacaðý cihetle mezkûr bahçenin dahi

zeminden bir buçuk arþýn duvar örülerek ve üzerine bir buçuk arþýn demir parmaklýk

yapdýrýlarak bir daire-i mahfûziyet içine alýnmasý saye-i kudret-vâye-i hazret-i

mülûkânede meydan-ý husûl ve ikmâle gelmiþ olan böyle bir güzel ebniyenin madde-

ten ve manen ikmâl-i esbâb-ý nefâset ve istihsâl-i þeref ve meziyetini müstelzim ola-

caðýndan evvelâ mezkûr hânelerin bahâsý olan yirmi beþ bin küsûr kuruþun i‘tâsýyla

iþtirâsý ve zeminine yapýlacak bir buçuk arþýn parmaklýðýn masârýf-ý inþaiyesi dahi otuz

bin kuruþa keþf etdirilerek onun dahi tesviyesi ehemm ve elzem görünmüþ ve bunun

ehemmiyetine binâen Üçüncü Ordu-yý Hümâyûn'nun senevî muhasses olan ebniye

tahsisâtýndan ahz ve sarfý lâzýmeden görünmüþ ise de tahsisât-ý mezkûreden Bosna

Fýrka-i Askeriyesi'nde mevcud akçe olmadýðýndan asâkir-i Padiþahânesi hakkýnda

meþhûd dîde-i mefharet-alemyan olan merâhim-i âliyeye istinâden hazinece tahsisât-ý

mezkûreden mahsûbu icra olumak üzere bu hâneler bahâsýyla duvar ve parmaklýk

masârýfý bulunan otuz bin kuruþ ki cem‘an elli beþ bin dokuz yüz kuruþun ta‘vîzan

vilâyet emvâlinden i‘tâsýna hey’et-i vilâyetçe cür’ete mecburiyet-i mevki‘iye görünerek

mebâlið-i mezbûrenin i‘tâsýyla hastahânenin daire-i mahfûziyet ve intizama alýnmasý

esbâbý istihsâl ve hem de Saray þehrinin mebde’-i duhûlü bulunan bir mevkiin yar u

aðyâra karþý halet-i intizamý istikmâl kýlýnmýþ olmakla âsâr-ý mehâm-ý perverî ve ihsân-

kârî-i hazret-i vekâlet-penâhîlerinden mebâlið-i mezbûrenin Hazine-i Celîlece Ordu-yý

Hümâyûn-ý mezkûr ebniyesi tahsisâtýndan icra-yý mahsûbuyla masârýf-ý mezkûrenin
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idhal-i cedvel edilmek üzere vilâyet-i mezkûre defterdarlýðýna me’zûniyet i‘tâsýna mer-

hamet-i celîle-i vekâlet-i mutlakalarýnýn bî-dirîð buyurulmasýný umumen teferru‘ ve niyaz

ederiz. Her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 29 Rebîülâhir sene [12]85 ve fî 6 Aðustos sene [12]84 / [19 Aðustos 1868]

(Mühürler)

**
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Ý. DH, 583/40571

Atûfetli efendim hazretleri 

Asâkir-i þahane için Saraybosna'da inþasýna mübâþeret olunmuþ olan hastahâne

için mübâya‘a kýlýnan hâneler bahâsýyla duvar ve parmaklýklar masârýfý bulunan elli beþ

bin dokuz yüz kuruþ ta‘vîzan emvâl-i vilâyetden tesviye ve ifa olunmakla icra-yý icabý ve

iþbu hastahâneye ilâvesi icab eden hamam ve mahâll-i sairenin dahi keþfi mûcebince

masrafý bulunan otuz bir bin on yedi buçuk kuruþun cânib-i hazineden tesviyesi ifadâtý-

na dair mahallinden gelen evrak beraber olan tezkire-i behiyye-i sipehsâlârî ve ol

bâbda Maliye Nezâret-i Celîlesi'yle muhabereyi þâmil tezkire ile arz u takdim olundu.

Cünud-ý cenâb-ý mülûkânenin her hâlde ve mahalde hýfz-ý sýhhat ve istirahat-i dâimeleri

esbâbýnýn istikmâli umûr-ý lâzýmeden olmasýyla ve masârýf-ý mebhûsenin cüz’-i a‘zamý

emvâl-i vilâyetden sarf edilmesiyle onun hazinece kabul ve mahsûbuyla hamam ve

mahâll-i sairenin masârýf-ý inþaiyesi olan sâlifü'z-zikr otuz bir bin on yedi buçuk kuruþun

dahi yine emvâl-i mahalliyeden ifasý merhûn-ý müsaade-i seniyye görünmeðin

hazinece tesviye-i iktizâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesiyle mahalline dahi

me’zûniyet i‘tâsý hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i cihanbânî

þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i

senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 21 Receb sene [12]85 / [7 Kasým 1868]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
evrak-ý ma‘rûza meþmûl-nigâh-ý me‘âlî-iktinâh-ý hazret-i tâcdârî buyurulmuþ
ve mebâlið-i mezkûrenin ber-mûceb-i istîzân hazinece tesviye-i iktizâsýnýn
nezâret-i müþârunileyhâya havalesiyle mahalline dahi me’zûniyet i‘tâsý þeref-
sünûh ve sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne iktizâ-yý
celîlinden olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i hidivîlerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 22 Receb sene [12]85 / [8 Kasým 1868]
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Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padiþahî'de Bosna Vilâyeti merkezi olan Nefs-i
Saray Kasabasý'na Gazi Hüsrev Beyefendi'nin müberrât-ý celîlelerine ilâveten evkâfýn-
dan inþa olunmuþ olan gureba hastahânesi lede'l-muayene eðerki koðuþlarý ve her hali
altmýþ nefer hasta isti‘âbýna kâfi ise de mukaddemâ bu memleketde diplomalý tabib
bulunamadýðýndan ve Dersaâdet'den taleb ve istirhâm olunmasý dahi tefekkür oluna-
madýðýndan Saray sâkinlerinden çokdan beri tabâbetle müþtegil bulunan Yahudi
Senbil nâmýnda birisi hizmet-i tabâbete konulmuþ ise de merkûmun diplomasý bulun-
madýðý anlaþýlmýþ ve diplomasýz etibbânýn memleket tabâbetinde istihdamý ise müna-
sib olmayacaðý gibi mizac-ý ahali muktezâsýnca ve hususuyla hastahâne-i mezkûrun
bir tarafýnda nisâya mahsus dahi mekan bulunduðu mülâbesesiyle bulunacak tabibin
Ýslâm olmasý dahi farîzadan göründüðü misillü hastahâne-i mezkûrda mükemmel

Vilâyet-i Bosna
Numara

36

SARAYBOSNA GUREBA HASTANESÝ'NÝN BÝR SENELÝK ÝLAÇ, TIBBÝ
MALZEME ÝHTÝYACININ GÖNDERÝLMESÝ VE DOKTOR TAYÝNÝ
Gazi Hüsrev Bey Evkafý gelirlerinden inþa olunmuþ Saraybosna Gureba

Hastanesi'nin koðuþlarý 60 hasta kapasitesinde ise de doktor yokluðundan
gereði gibi hizmet veremediði, Yahudi Senbil'in diplomasýz olarak burada 

doktorluk yaptýðýnýn anlaþýlmasý ve hastanenin kadýn koðuþu da bulunmasý
sebebiyle ahalinin daha rahat muayene olabilmesi için Müslüman bir doktor

gerektiðinden, Ýstanbul'dan Doktor Kolaðasý Cemal Efendi'nin tayini ve 
hastaneye gereken bir senelik ilaç ve týbbi malzeme karþýlýðý olan 31.000

kuruþun gönderilmesi
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eczahâne var ise de mükemmel ecza konulmamýþ olduðuna ve cenâb-ý hak zevâl ver-
mesin Saltanat-ý Seniyye'nin sunûf-ý tebaasýnýn her sýnýfý ve hususuyla garib ve fakiri
haklarýnda bir lütf-i celîl ve merhamet bî-adîl olmak ve Bosna ahalisi haklarýnda bî-dirîð
buyurulan avâtýf-ý âliye-i hazret-i veli-nimetiye zamîme-i cedîde-i müstahsene bulunmak
üzere bu yerde te’sis ve ihyâ olunan böyle bir eser-i hayrýn üss-i esas-ý hasenâtý olan
esbâb-ý tedaviden nâkýs býrakýlmasý dahi nâ-revâ görünmüþ idüðüne mebnî bu mak-
sadýn dahi hayyýz-ý husûle vusûlü zýmnýnda erbâb-ý hazâkat ve iffetden bir doktor efen-
dinin tayini lâzým gelip burada o sýfatda bir zât bulunamadýðýndan lutfen ve inâyeten
mekteb-i týbbiye-i hazret-i þahaneden çýkmýþ doktorlardan sýfat-ý mezkûre-i matlûbe ile
muttasýf bir bendelerinin intihâb buyurulmasýný rica ile beraber tabib-i mûmâileyh-i mer-
hum müþârunileyhin vakfýndan olarak mezkûr hastahâneye mukaddemâ tahsis ve
tefrîk olunan vâridâtdan el-hâletü hâzihî þimdi Senbil'e verilen beþ yüz kuruþ üzerine bin
kuruþ dahi daire-i belediye hasýlâtýndan ilâve olunarak þehriye bin beþ yüz kuruþ i‘tâ
olunacaðýndan ona göre iktizâ-yý hâlin ifasýna ve altmýþ nefer hastagâna bir senede
kifayet edecek mikdar ecza-yý týbbiyenin dahi sadaka-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
olmak üzere Eczahâne-i Âmire'den irsâl ve inâyet buyurulmasýnýn istid‘â kýlýnmasý ilcâ
eden zaruriyât-ý hâliyeden bulunmuþ olmakla ber-minvâl-i muharrer iktizâ-yý hâlin ifasý-
na müsaade-i merhamet-mu‘tâde-i hazret-i nezâret-penâhîlerinin þâyân buyurulmasýný
istid‘â ma‘razýnda takdim-i mazbata-i çâkerânemize cür’et olumuþdur. Ol bâbda ve her
hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 2 Rebîülâhir sene [12]86 ve fî 29 Haziran sene [1]285 / [12 Temmuz 1869]

[Bosna valisi ve diðer meclis üyelerinin mühürleri]

**

Atûfetli efendim hazretleri 

Merkez-i vilâyetde inþa olunan gureba hastahânesine bir nefer tabib tayiniyle icab
eden ecza-yý týbbiyenin irsâli hususuna dair Bosna Vilâyeti'nden gelen tahrirât üzerine
Mekteb-i Fünûn-ý Týbbiye Nezâret-i Behiyyesi'yle muhabereyi þâmil tezkire leffen arz u
takdim kýlýndý. Siyâk-ý iþ‘âra nazaran mekteb-i mezkûrda tahsil ile diploma almýþ ve bir
hayli müddet asâkir-i þahane hastahânesinde istihdam olunmuþ olan Doktor Kolaðasý
Cemal Efendi bu hizmete ehil ve erbâb olup ancak mahall-i mezkûrun uzaklýðý cihetle
mahallinden iþ‘âr olunan bin beþ yüz kuruþ maaþla idare olunacaðý gibi bu mikdar
aylýkla âharý dahi bulunamayacaðý anlaþýldýðýndan daire-i belediye hasýlâtýndan ve-
rilmek üzere efendi-i mûmâileyhin iki bin kuruþ maaþ ile zikrolunan hastahâne tabâbe-
tine tayini ve istenilen bir senelik ecza-yý týbbiye tertib olunmakda olduðundan efendi-i
mûmâileyh ile beraber irsâl edilmek üzere bahâsý olan otuz bir bin kuruþun saye-i
ihsân-vâye-i hazret-i Padiþahî'de Maliye Hazinesi'nden tesviyesi zýmnýnda icra-yý
iktizâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne bildirilmesi hakkýnda her ne vechile emr u fer-
mân-ý cenâb-ý mülûkâne müte‘allik ve þeref-sünûh buyurulur ise ona göre hareket olu-
nacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu, efendim.

Fî 20 Ca. sene [12]86 / [28 Aðustos 1869]
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i âsafâneleriyle zikrolunan tahrirât ve
tezkire manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve ber-mûceb-i
istîzân efendi-i mûmâileyhin zikrolunan hastahâne tabâbetine ol mikdar
maaþ ile tayini ve mârru'l-beyân ecza-yý týbbiye bahâsýnýn tesviyesi zýmnýnda
icra-yý iktizâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi müte‘allik ve þeref-
sudûr buyurulan emr u irâde-i mehâsin-âde-i cenâb-ý cihanbânî mantûk-ý
münîfinden olarak zikrolunan tahrirât ve tezkire yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 21 Ca. sene [12]86 / [29 Aðustos 1869]

Ý. DH, 597/41597
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MASRAFLARININ ÖDENMESÝ

Saraybosna'da inþa olunan askerî hastanenin masrafýnýn planlanandan fazla
tutmasýyla çeþitli kimselere kalan 50.700 kuruþ borcun fazla bir borç

olmadýðýndan ödenmesi
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Atûfetli efendim hazretleri 

Asâkir-i hazret-i þahane için Saraybosna'da bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne
inþa olunmuþ olan hastahânenin masârýf-ý inþaiyesine havalesinden fazla sarf olunup
ashâb-ý matlûba zimmet olunarak kalmýþ olan elli bin yedi yüz bu kadar kuruþun
tesviyesi hususuna dair Üçüncü Ordu-yý Hümâyûn Müþiriyet-i Celîlesi cânibinden
tevârüd eden tahrirât ol bâbda olan tezkire-i behiyye-i Seraskerî ile beraber arz u
takdim kýlýndý. Hastahâne-i mezkûrun mukaddemâ mahallince olunan keþfi mûcebince
beþ yük dört bin iki yüz bu kadar kuruþla inþa olunacaðý cânib-i Ordu-yý Hümâyûn'dan
iþ‘âr olunmasý üzerine bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî müte‘allik buyuru-
larak icra-yý icabý cânib-i Ordu-yý Hümâyûn'a iþ‘âr ve keþfi mûcebince havalenâmesi
Hazine-i Celîle-i Maliye'den bi'l-ahz tisyâr kýlýnmýþ ise de tanzim ve irsâl olunan defter-
ler ile mazbataya nazaran hastahâne-i mezkûrun inþasý bu kere resîde-i hitâm olarak
keþfinden ziyade masraf vuku bulduðu ve bu da þunun bunun matlûbu olup ashâbý her
bâr taleb eylemekde bulunduðu anlaþýlmýþ ve saye-i mukadderet-vâye-i hazret-i
þahanede Bosna kýt‘asýnda böyle bir mükemmel hastahâne vücuda getirilmesinden
dolayý keþfinden ziyade sarf olunan mârru'z-zikr meblaðýn istiksar olunur derecede
olmadýðý derkâr bulunmuþ olmasýyla meblað-ý mezkûrun dahi ashâb-ý matlûbeye ve-
rilmek üzere münasib ve civar olan mahal emvâlinden havalesi zýmnýnda ifa-yý muk-
tezâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne iþ‘ârý ve taraf-ý vâlâ-yý sipehsalârîye dahi malumat
verilmesi hakkýnda her ne vecihle emr u irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî müte‘allik ve
þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 9 Þ. sene [1]286 / [14 Kasým 1869]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Esâbi‘-zîb-i ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Vekâlet-penâhîleriyle evrak-ý
ma‘rûza meþmûl-nazar-ý þevket-eser-i hazret-i tâcdârî buyurulmuþ ve
meblað-ý mezbûrun istîzân-ý âlî-i âsafâneleri vechile havalesi zýmnýnda ifa-yý
muktezâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya iþ‘ârý ve taraf-ý vâlâ-yý sipehsalârîye
dahi malumat verilmesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý cihanbânî iktizâ-yý âlîsinden olarak evrak-ý merkûme yine
savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir. 

Fî 10 Þ: sene [12]86 / [15 Kasým 1869] 

Ý. DH, 601/41927
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ALAÞEHÝR KASABASI'NDA BOSNA MUHACÝRLERÝ ARASINDA 
YAYILAN HUMMA HASTALIÐI

Alaþehir Kasabasý civarýnda yerleþtirilen Bosna muhacirleri arasýnda yayýlan
humma hastalýðý dolayýsýyla 25 kiþinin öldüðü ve alýnmasý gereken tedbirlerin

vilayete tebliði
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Sýhhiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Alaþehir Kasabasý'da Hilâlliçeþme civarýnda iskân olunan Bosna muhacirînini
miyânýnda bir nev‘ humma hastalýðý zuhur ederek yirmi beþ neferin vefat eylediði ifade-
sine ve ol bâbda tedâbîr-i sýhhiye ittihâz ve ifasý zýmnýnda Aydýn Vilâyeti'ne tebligât icra
olunmasýna dair Týbbiye Nezâret-i Behiyyesi'nden meb‘ûs tezkirenin sureti leffen sûy-ý
âlî-i nezâret-penâhîlerine irsâl kýlýnmýþ ve ol vechile vilâyet-i mezkûreye tebligât-ý muk-
teziye ifa olunmuþ olmakla nezâret-i celîle-i âsafânelerince dahi icra-yý icabýna himem-i
aliyye-i düstûrîleri derkâr buyurulmak bâbýnda 

23 Rebîülâhir [1]304 - 6 Kânûn-ý Sânî [1]302 / [19 Ocak 1887]

DH. MKT, 1393/56

Bosna’da bir seyyar satýcý
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Atûfetli efendim hazretleri 

Evkâf-ý Hümâyûn nâzýrý saadetli efendi hazretlerinin meþmûl-nigâh-ý âlî buyurulmak
için takdim kýlýnan bir kýt‘a takrîrinde Bosna'da Gazi Hüsrev Bey'in ihyâ-gerdesi olup
harâb olmuþ olan cami-i þerifi ile türbe ve vakfý müsakkafâtýndan bir bâb bedestanýn
keþfi mûcebince yetmiþ beþ bin yedi yüz doksan bir kuruþ masrafýnýn mahallinden inhâ
olduðu vechile yirmi iki bin beþ yüz kuruþunun iâne suretiyle bedestan-ý mezkûr derû-
nundaki dekâkîn ashâbý tarafýndan ve elli üç bin iki yüz doksan bir kuruþunun dahi vakf-ý
mezkûrun altmýþ üç ve altmýþ dört seneleri muhasebesi fazlasýndan i‘tâsýyla icra-yý
tamiri istîzân olunmuþ ise de ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre harekete mübâderet olunacaðý
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 16 C. sene [12]66 / [29 Nisan 1850] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Revnakde-i râha-i tefhîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri ile zikro-
lunan takrîr manzûr-ý âlî-i cenâb-ý cihandârî buyurulmuþ ve iþ‘âr ve istîzân
olunduðu vechile meblað-ý mezkûrdan yirmi iki bin beþ yüz kuruþunun iâne
suretiyle bedestan-ý mezkûr derûnundaki dekâkîn ashâbý tarafýndan ve elli üç
bin iki yüz doksan bir kuruþunun dahi vakf-ý mezkûrun mezkûr seneler
muhasebesi fazlasýndan i‘tâsýyla mahâll-i mezkûrenin icra-yý tamiri sâniha-
pîrâ-yý sudûr buyurulan emr u irâde-i ihsân-âde-i hazret-i Þehriyârî iktizâ-yý
münîfinden bulunarak sâlifü'l-beyân takrîr yine savb-ý sâmî-i vekâlet-penâhî-
lerine ba‘s ü tesyîr kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir. 

Fî 17 C. sene [12]66 / [30 Nisan 1850]

BOSNA'DA GAZÝ HÜSREV BEY VAKFI'NA AÝT BEDESTENÝN TAMÝRÝ
Bosna'da Gazi Hüsrev Bey Camii, türbesi ve vakýflarýna gelir temin eden

bedestenin tamiri için gereken masraftan 22.500 kuruþunun dükkân 
sahiplerinin yardýmýndan, kalan 53.200 kuruþun ise vakýf gelirlerinden 

karþýlanmasýna Padiþah tarafýndan izin verildiði

Ý. DH, 214/12490

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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Tezkire-i Sâmiye 

Meclis-i Vâlâ'nýn evrak-ý melfûfesiyle beraber manzûr-ý âlî buyurulmak için takdim
kýlýnan mazbat-i memhûresi meâlinden müstefâd olduðu vechile Bosna Eyaleti
dahilinde Saray þehrinden Travnik'e ve oradan Brod Ýskelesi'ne ve yine þehr-i mezkûr-
dan Bosarina'ya varýnca caddenin tevsî‘ ve tesviyesine mübâþeret olunduðu ve bun-
dan böyle Dersaâdet'den gönderilecek eþya-yý askeriyenin bahren Brod tarîkýyla
irsâlinde suhûlet ve masrafça ehveniyet olacaðý Rumeli Ordu-yý Hümâyûnu müþiri
devletli paþa hazretlerinin iþ‘ârýndan anlaþýlmýþ ise de turuk-ý mezkûrenin masârýfýna
dair bir þey açýlmamýþ olmasýyla masârýf-ý vâký‘asý ne mikdardýr ve ne suretle tesviye
olunmasý lâzým gelir buralarýnýn tahkiki zýmnýnda müþir-i müþârunileyh hazretlerine
tahrirât gönderilmesi ve ba‘dehû gelecek cevaba göre icabýna bakýlmasý Meclis-i
Vâlâ'da tezekkür olunmuþ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý isabet-
beyân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre harekete
mübâderet olunacaðý beyânýyla tezkire 

[12 Muharrem 1267] / [17 Kasým 1850]

SARAYBOSNA'DAN BROD ÝSKELESÝNE KADAR OLAN 
YOLUN GENÝÞLETÝLMESÝ

Saraybosna'dan Travnik, Brod Ýskelesi ve oradan da Bosarina'ya kadar olan
yolun geniþletilmesi çalýþmalarýna baþlandýðý

A. AMD, 25/39

ÝMAR FAALÝYETLERÝ

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:28  Page 351



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

352

98

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:28  Page 352



353

Atûfetli efendim hazretleri 

Bosna Eyaleti dahilinde kâin Viþegrad Kasabasý pîþgâhýndan cereyân eden Drina
Nehri üzerinde bulunan kârgir cisr-i kebîrin bazý ayaklarý harâb olduðu cihetle ber-
mûceb-i keþf bir yük otuz bir bin iki yüz altmýþ iki kuruþ masrafla tamiri kabil olacaðý
ifadesine dair Rumeli Ordu-yý Hümâyûn'u müþiri devletli paþa hazretlerinin vârid olan
tahrirâtý beraber olan tezkire-i cenâb-ý Seraskerî ile manzûr-ý âlî buyurulmak için arz u
takdim olundu. Suret-i iþ‘âra nazaran cisr-i mezkûrun Bosna tarîkýnda bulunduðundan
derkâr olan ehemmiyetine mebnî hulûl-i evvel baharda tamirat-ý lâzýmesine ibtidâr olun-
mak üzere keyfiyetin taraf-ý vâlâ-yý sipeh-salârîye havalesiyle masârýf-ý tamiriyesi olan
mebâliðin dahi kabul ve tesviyesi hususunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne bildirilmesi
hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Þehinþâhî müte‘allik ve þeref-sudûr
buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.

Fî 22 Ca. sene 1277 / [6 Aralýk 1860]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ihtirâm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri ile mezkûr
tezkire ve tahrirât manzûr-ý âlî-i hazret-i mülûkâne buyurulmuþ ve cisr-i
mezkûrun ol vechile hulûl-i evvel baharda tamirat-ý lâzýmesine ibtidâr olun-
mak üzere keyfiyetin taraf-ý vâlâ-yý sipeh-salârîye havalesiyle masârýf-ý
tamiriyesi olan mebâliðin dahi kabul ve tesviyesi hususunun nezâret-i
müþârunileyhâya havalesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden olarak mârru'z-zikr tezkire
ve tahrirât yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 23 Ca. sene 1277 / [7 Aralýk 1860]

***

VÝÞEGRAD KÖPRÜSÜ'NÜN YIKILAN AYAKLARININ TAMÝRÝ
Drina nehri üzerindeki Viþegrad köprüsünün yýkýlan ayaklarýnýn tamiratýnýn 

bitirildiði, kereste masraflarýnýn halk, geri kalan masraflarýnýn devlet tarafýndan
karþýlandýðý, köprünün tamiratýný yapan Avusturyalý mühendise beþinci 

rütbeden Mecidî Niþaný verildiði

Ý. DH, 465/31039

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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Bosna Eyaleti Valiliði'ne

Sýrbistan ve Karadað hatt-ý imtiyâzýnýn arasýnda olup Yenipazar Caddesi'yle

Rumeli'ye mümted olan Bosna Eyaleti'nin tarîký ve kilidi mesâbesinde olan Viþegrad

Kasabasý pîþgâhýndan cereyân eden Drina Nehri'nin Aralýk'da inhirâf ve iþtidâd-ý

cereyânýndan nâþi üzerinde kâin kârgir cisr-i kebîrin mâil-i inhidâm olan ayaklarýnýn

tamiratýna mukaddemâ verilen me’zûniyet üzerine mübâþeret kýlýnarak bu kere resîde-i

hitâm olduðuna ve ol bâbda Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne irsâli derdest olan zîri maz-

batalý defterinin suretiyle resm-i mücessemi gönderildiðine dair vürûd eden tahrirât-ý

behiyyeleri takýmýyla huzur-ý þevket-mevfûr-ý cenâb-ý Padiþahîye lede'l-arz sibâk-ý inhâya

nazaran cisr-i mezkûrun metânet ve rasânetine vaktiyle beraber diðer bir ahþab köprü

dahi dahil olduðu hâlde masârýf-ý vâký‘asý bir yük dört bin iki yüz altmýþ iki kuruþa bâlið

olarak ahali tarafýndan hizmet-i fâhire olmak üzere i‘tâ kýlýnan dokuz bin dokuz yüz yet-

miþ kuruþ kereste bahâsý bi't-tenzîl kusur cânib-i mîrîden verilmesi lâzým gelen doksan

dört bin iki yüz doksan iki kuruþdan cisr-i mezkûrun evvel baharda ikmâli mukarrer olan

korkuluk gibi þeyleri masrafý bulunan yirmi beþ bin üç yüz altmýþ þu kadar kuruþ dahi

ifrâz kýlýndýðý hâlde bu defa sarf ve i‘tâ olunan akçe altmýþ sekiz bin dokuz yüz bu kadar

kuruþdan ibaret kalýp bunun dahi altý bin sekiz yüz doksan sekiz kuruþu mukaddemki

tamiratdan artan eþya esmânýndan ve otuz iki bin yedi yüz kýrk bir kuruþ keþf-i evvel

havalesinden mevcud sandýk bulunan mebâliðden tesviye ve mâadâsý görünen akçe

ise taht-ý me’zûniyetde olarak ifa kýlýnýp ve te’diye edilerek Hazine-i Celîle'ye yeniden bir

masraf açýlmamýþ olduðu anlaþýldýðýndan defter-i mebhûs mûcebince ücret-i mah-

sûbunun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi ve iþbu köprünün tamir ve inþasýnda

hüsn-i hizmet ve gayreti görülen ve bundan böyle hükûmetçe bu misillü iþlerde kul-

lanýlacaðý cihetle þâyân-ý mükafât bulunan Avusturyalý mühendis Lenbardvic'e beþinci

rütbeden bir kýt‘a Mecidiye Niþân-ý zîþâný i‘tâsý hususuna irâde-i seniyye cenâb-ý

Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulmuþ ve mantûk-ý âlîsince icabý icra olunup

mezkûr niþân dahi berât-ý âlîsiyle beraber derdest-i isrâ bulunmuþ olmakla oraca dahi

iktizâ-yý hâlin ifasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda þukka. 

Fî 28 Þaban [1]281 / [26 Ocak 1865]

A. MKT. MHM, 323/94

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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SARAYBOSNA'DA YENÝ BÝR HÜKÜMET KONAÐI ÝNÞASI
Saraybosna Hükümet Konaðý'nýn yanmasý sonrasýnda tamiri düþünülmüþse de,

tamir sonucunda mevcut binanýn vali ve vilayet memurlarýnýn tamamýný 
almayacaðý ve eski binanýn tamirinin devletin prestijine uygun bir seçenek
olmayacaðý düþünülerek, daha büyük ve geniþ yeni bir hükümet konaðý 

inþasýna karar verildiði,
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Vilâyeti hükûmet konaðýnýn bazý dairesi geçende muhterik olmasýndan
dolayý ileride tesviye-i icabâtýna bakýlmak üzere þimdilik devâir-i sairenin tamiri
mahalline bildirilmesiyle cevaben vârid olan mazbata ve defter ve resim Meclis-i
Vâlâ'ya lede'l-havale kaleme alýnan mazbata takýmýyla arz u takdim olundu. Meâlinden
müstebân olduðu vechile tamirât-ý merkûme bi'l-icra masârýfi elli bin kuruþa bâlið olarak
aklâmýn bazýsý yerleþdirilmiþ ise de vali-i vilâyet ile memurîn-i sairenin ikametleri için
mahal olmadýðýndan aklâm ve memurînin topluca bir yerde bulunmalarý zýmnýnda
hükûmet konaðýnýn mersûl resmi mûcebince iki yük otuz bir bin dokuz yüz bu kadar ve
ittisâlinde olup bi'l-mübâya‘a hedmiyle meydan býrakýlmasý iktizâ eden hâne bahasý kýrk
iki bin ve ameliyât-ý hedmiye ve duvarlarýnýn inþasý masrafý olan on sekiz bin þu kadar
kuruþ ki cem‘an üç yük kýrk üç bin iki yüz kýrk altý kuruþla vücuda geleceði anlaþýlmýþ
ve saye-i mekârim-vâye-i hazret-i Padiþahî Saraybosna þehrinin ma‘mûriyet ve
cem‘iyeti an be-an terakkî eylemekde iken merkez-i vilâyetde hükûmete mahsus kona-
ðýn bir tarafý muhterik ve diðer cânibi harâb hâlde býrakýlmasý ve memurînin müteferrik
yerlerde oturdulmasý yâr u aðyâra karþý gayr-ý lâyýk görünmüþ olmakdan nâþi ber
mûceb-i inhâ tanzimi umûr-ý zaruriye ve mukteziyeden bulunmakla keþfini tecavüz
etmemek ve metânetine itina kýlýnmak üzere ol mikdar masrafla inþa ve tesviyesi
hususunun vilâyet-i müþârunileyhâya tahrirât tastîriyle tavsiye ve hazinece ifa-yý muk-
tezâsýnýn dahi Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her
ne vechile emr u fermân-ý cenâb-ý mülkdârî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona
göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 5 Muharrem sene 1284 / [9 Mayýs 1867]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki 

Hâme-pîrâ-yý tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri evrak-ý
ma‘rûza-ý manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i cihanbânî buyurulmuþ ve husus-ý
mezkûrun tezekkür ve istîzân kýlýndýðý üzere vilâyet-i müþârunileyhâya ba-
tahrirât tavsiye ve hazinece ibkâ-yý muktezâsýnýn dahi nezâret-i müþâruniley-
hâya havalesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý isabet-
niþân-ý cenâb-ý Þehinþâhî iktizâ-yý celîlinden olarak evrak-ý merkûme yine
savb-ý sâmî-i âsafânelerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyü'l-emrindir.

Fî 6 Muharrem sene 1284 / [10 Mayýs 1867]

Ý. MVL, 572/25705

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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Atûfetli efendim hazretleri 

Þûrâ-yý Devlet'in mazbata-i ma‘rûzasý meâlinden müstebân olduðu vechile Bosna
Vilâyeti dahilinde kâin Travnik Sancaðý'na tâbi Ýhlivne Kazasý üzerinden Avusturya
hududuna kadar tanzim ve tesviye olunan þose tarîkýnýn keþf-i sâbýký üç yük altmýþ bin
kuruþ ise de muahharan Travnik ile kaza-i mezkûr arasýnda bulunan Supça
Doberboyonik nâm mevkilerden mürûr eden yolun dahi þose olmak üzere tesviyesine
lüzum görünmesinden nâþî seksen yedi bin üç yüz otuz beþ kuruþ fazla masraf vuku
bulmuþ ve haric-ez-keþf masârýfýn kabul olunmamasý hükm-i nizâm iktizâsýndan ise de
iþbu fazla-i masrafýn keþf-i sâbýkýna dahil olan mahallere sarf olunmayýp sonradan
tesviyesine lüzum ve ehemmiyet görülen yolun dahi þose hey’etine konulmasýndan ihti-
yar edildiði cihetle mahsûbu umûr-ý zaruriyeden bulunmuþ olup þu kadar ki bu misillü
masârýfýn kable'l-istîzân ihtiyar ve icrasý usul-i mevzû‘a-i mer‘iyesine mugayir bulun-
duðu hâlde Bosna Vilâyetince bu makûle vesâil-i umrân-ý memleket hakkýnda vuku
bulan mesâînin semerâtý meþhûd olmasýna ve bu akçe dahi o yolda sarf edildiðine
binâen bu masrafýn bu defalýk kabul ve mahsûbuyla ba‘dezîn emsâli hakkýnda bizzat
takayyüd ve nezâret olunarak pek ehemm ve elzem olmayan masârýfýn ihtiyarýna cevâz
gösterilmemesi vesâyasýný hâvî vilâyet-i mezkûre valiliðine tahrirât tastîriyle hazinece
ifa-yý muktezâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur
ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 20 Muharrem sene [12]85 / [13 Mayýs 1868] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-ârâ-yý tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
mezkûr mazbata manzûr-ý me‘âlî-i mevfûr-ý hazret-i mülkdârî buyurulmuþ ve
tezekkür ve istîzân kýlýndýðý vechile vilâyet-i mezkûre valiliðine tahrirât tas-
dîriyle hazinece ifa-yý muktezâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi þeref-
sünûh ve sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý tâcdârî mantûk-ý
âlîsinden olarak mazbata-i merkûme yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýn-
mýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Muharrem sene 1285 / [14 Mayýs 1868]

ÝHLÝVNE'DEN AVUSTURYA SINIRINA KADAR YOL YAPIMI
Bosna Vilayeti dahilinde kain Travnik Sancaðýna tabi Ýhlivne Kazasý üzerinden
Avusturya sýnýrýna kadar tanzim ve tesviye olunan þose yoluna sonradan keþif

harici olarak ilave olunan kýsmýn masraflarýnýn da mahsup edilmesi hususunda
hazinece gereðinin yerine getirilmesi

Ý. ÞD, 3/129 

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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TEÞNE'DE AHÞAP BÝR KÖPRÜ YAPTIRILDIÐI
Banaluka Sancaðý'na baðlý Teþne Kazasý'nda bir köprü bulunmamasý sebebiyle
zorluk çekildiði ve zaman zaman can ve mal kayýplarý yaþandýðýndan ahalinin
katkýlarýyla ahþap bir köprü yaptýrýldýðý ve bu konuda hizmetleri görülen Teþne

Kaymakamý Abdullah Efendi'nin ödüllendirilmesi
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Makam-ý Muallâ-yý Cenâb-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Banaluka Sancaðý dahilinde kâin Teþne Kazasý'nda vâki Brod ve Saray Caddesi ve
Usora Nehri üzerinde mine'l-kadim köprü bulunmadýðýndan mârrîn ve âbirîn envâ‘-ý
müþkilât ile geçmekde ve aralýk aralýk nüfusca ve hayvanca telefât vuku bulmakda
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olduðu hâlde kaza-i mezbûrun memurîn-i mülkiyesiyle ashâb-ý servet ve sâmâný
tarafýndan maa'l-iftihar i‘tâ olunan bedelât iki bin beþ yüz kuruþ masrafla yüz doksan
dört arþýn tûlünde ve dokuz arþýn arzýnda ahþabdan olarak müceddeden bir köprü inþa
olunmuþ ve meblað-ý mezbûru i‘tâ eyleyen zevât-ý hamiyet-sâmânýn esâmîsini ve mik-
dar-ý iânelerini mübeyyin ber-muktezâ-yý irâde-i aliyyeleri mahallinden celb olunan maz-
batalý bir kýt‘a müfredat defteri ile mezkûr köprünün tersîm etdirilen bir kýt‘a resmi
manzûr-ý âlî-i cenâb-ý vekâlet-i mutlakalarý buyurulmak üzere leffen takdim-i huzur-ý
celîl-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri kýlýnmýþdýr. Tarîk-ý mezkûrun bu vechile dahi tahkim-i
þiraze-i intizam ve emniyeti muvaffakiyet-i sa‘d-âyet-i cenâb-ý Padiþahî eseri olarak
dua-yý mefrûzu'l-eda-yý hazret-i veli-nimetinin tekrarýyla tezyîn-i elsine-i mahmidet kýlýn-
makda bulunduðunun maa't-teþekkür arz ve ifadesine cür’et kýlýndýðý ve bu hizmet-i
mühimmeye bâ‘is müstakil olan Teþne Kaymakamý Rikâb-ý Hümâyûn-ý Þahane
Kapýcýbaþýlarýndan rif‘atli Abdullah Efendi bendeleri doðrusu pek güzel yetiþdirilmiþ
müsta‘id bir bendeleri olarak bundan mukaddem Derbend Kaymakamlýðý'nda dahi
orada karîn-i hüsn-i ikmâl olan kýþla-i hümâyûnun cânib-i ahaliden verilen iâne-i kül-
liyesinde pek çok hizmet eylemiþ ve köprü maddesinde fevkalâde gayret göstermiþ
olmasýna mebnî taltif-i âlîye kesb-i istihkâk eylediðinden emsâline bâ‘is teþvik olmak
üzere mûmâileyhe dördüncü rütbeden bir Mecidî Niþân-ý zîþâný ihsâný veyahud
rütbesinin Istabl-ý Âmire'ye terfî‘i þýklarýndan hangisi muvâfýk-ý re’y ü fermân-ý hikmet-
beyân-ý vekâlet-i mutlakalarý olur ise ifa-yý muktezâsý menût-ý merhamet-i seniyyeleri
bulunduðu muhât-ý ilm-i cihan-þümûl-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîleri buyuruldukda ol
bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 22 Ramazan sene [1]285 ve fî 24 Kânûn-ý Evvel sene [1]284 / [5 Ocak 1869]

Ý. DH, 586/40793

ÝMAR FAALÝYETLERÝ

Vali-i Vilâyet-i Tuna
(Mühür)
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Atûfetli efendim hazretleri 

Malum-ý âlî buyurulduðu üzere Dersaâdet'den Edirne ve Tatarpazarý tarîkýyle
Bosna'ya kadar bir demiryolunun ve Selanik ve Ýnöz ve Burgaz þubelerinin inþasý
mukavelâtýnýn akdi için Umûr-ý Nâfia Nâzýrý devletli Davud Paþa hazretlerinin Avrupa'ya
azîmet-i evvelîsinde icab edenlerle bi'l-müzâkere zikrolunan demiryollarýný inþa ve
müteferri‘ât-ý sairesini icra etmek ve Osmanlý Kumpanyasý nâmýyla yâd olunmak üzere
Belçikalý Hirsh ve Beshvish Heim Kumpanyasý ile baþka ve mezkûr yollarý iþletmek için
Lumbar Þirketi denilen hey’et ile dahi baþka olarak akd-i mukâvele ve tanzim-i þerâit-i
lâzýme ile bu tarafa getirmiþ olduðu evrak ol vakit ibtidâ Dahiliye Nezâreti Dairesi'nde
teþkil olunan komisyonda ve muahharan Encümen-i Mahsûs'da arîza ve amîka
mütâlaa ve tedkik olunarak esas-ý mukâvele kabul olunup fakat bazý mevâdd-ý müte-
ferri‘asý ahkâmýnýn ta‘dîl ve tebdili bi't-tensîb ol bâbda icra kýlýnan ta‘dîlâtý zikrolunan
kumpanyalara teklif ile kabul etdirmeðe sarf-ý mesâî etmekle beraber iþin kýrýlmamasý-
na dahi ihtimâm eylemek ve müteferri‘ât-ý maslahata dair olan hususâtý söyleþip
kat‘îyyen karar vermek için müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
iktizâ-yý âlîsi üzere nâzýr-ý müþârunileyhe me’zûniyet-i kâmile ile Avrupa'ya iade ve i‘zâm
kýlýnmýþ idi. Müþârunileyh Paris'e muvâsalatla zikrolunan kumpanyalar ile bi'l-müzâkere
ta‘dîlât-ý mezkûrenin en mühim olanlarýný kabul etdirerek iþ bitmek üzere iken tarîk-ý
mezbûrun iþledilmesini iltizâm edecek Lumbar Kumpanyasý her ne esbâba mebnî ise
mukâvele-i vâký‘adan nükûl etmiþ olduðundan Avrupa'nýn mu‘teber kumpanyalarýndan
Paris Þirket-i Umumiyesi ile Anglo-Austrian nâm bankadan ve bunlara mülhak ser-
mayedarândan mürekkeb olmak üzere diðer bir mültezim kumpanyasý bularak mukar-
rer olan þerâit-i mukavelenin cümlesini ona kabul etdirip ancak zikrolunan demiryollarý

ÝSTANBUL'DAN BOSNA'YA DEMÝRYOLU PROJESÝ
Ýstanbul'dan Edirne ve Tatarpazarý yoluyla Bosna'ya demiryolu inþaasý 
projesinin Belçikalý Hirsh ve Besvish Heim Kumpanyasý’na, ayný hattýn
iþletme imtiyazýnýn Paris Þirket-i Umumiyesi ve Anglo Austrian Bankasý
ortaklýðýna verilmesine dair mukavelelerin imzalanmasý, bu çerçevede 

istasyon merkezlerine gelen karayollarýnýn tesviye ve 
tadilatýnýn devlet tarafýndan tamamlanmýþ olacaðý ve projenin on yýl

içerisinde bitirileceði

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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hutûtunun mürûr edeceði eyalet ve elviyenin ehemmiyetlice mevâki‘inden hutût-ý
mezkûreye muvassal olan tarîkleri devletin tesviye etdirmesi ve demiryollarýnýn
iþletmesi için beher kilometresini sekiz bin Frank'a müteahhid olan mültezim kumpan-
yasýna mukâvele-i esasiye iktizâsýnca karþýlýk gösterilmesi mukarrer bulunan vâridatýn
te’mini zýmnýnda yalnýz ibtidâki on sene müddet için altý ayda bir kere üç milyon iki yüz
elli bin Frank i‘tâsiyla bu akçenin kumpanyanýn irâe edeceði mahalde mevkûf tutulmasý
hususlarýyla sair birkaç maddenin þerait-i mukaveleye idhali kumpanya tarafýndan der-
miyân ve teklif olunup bu maddeler ise esasdan haric bulunduðundan bunlara
Dersaâdetçe bi'l-müzâkere karar verilmek þartýyla bir mukâvele-i mahsûsa akd ve tan-
zim ile bu tarafa avdet eylemiþ idüðünden getirmiþ olduðu evrak tercüme etdirilerek
Encümen-i Mahsus'da kýrâet olundu. Ýþbu mukâvele-i mahsusanýn hâvî olduðu
ahkâmýn sâlifü'z-zikr tesviye-i tarîk maddesi ile te’minât-ý nakdiye hususundan mâadâsý
mukteziyât-ý maslahata muvâfýk olmasýyla onlarýn kabulünde cây-ý tereddüt olmayýp
yalnýz zikrolunan iki madde bahs götürdüðünden nihâde-i nazargâh-ý tedkîk ve
mütâlaa kýlýndý. Kumpanyanýn evvelki maddeden maksadý demiryolun inþaasý halinde
civarýnda bulunan þehir ve kasabalarýn demiryolu hutûtuna müntehî olan tarîkleri
muntazam bulunur ise nakl-i eþyada suhûlet olarak bundan demiryolun temettu‘ ve isti-
fade edeceði cihetle müddet-i inþaiyede iktizâ eden tarîklerin tesviye etdirilmesinden
ibaret olduðuna ve Memâlik-i Mahrûse-i hazret-i þahanede bulunan tarîk ve meâbirin
tesviyesi zaten mukarrer olmasýyla beraber inþa olunacak demiryollarýnýn istifadesi zým-
nýnda taraf-ý Devlet-i Aliyye'den dirîð-i himmet ve muâvenet olunmayacaðý ve müddet-i
inþaiyede bunlarýn tesviye olunmasýndan dolayý Devlet-i Aliyye kumpanyadan daha
ziyade müstefid olacaðý gibi tesviyesi istenilen yollar ise adi araba oyun olacaðý ve
tedrîcen tesviye edileceði mülâbeseleriyle pek ziyade teklife ve masârýfa dahi muhtac
olmayýp þu kadar ki Devlet-i Aliyye bunda bütün bütün kumpanyanýn teklifini icraya
mecburiyet halinde bulunmamak için kayd-i ihtirâzî bulunmasý muvâfýk-ý maslahat ola-
caðýna binâen Devlet-i Aliyye ile kumpanya beyninde bi'l-ittifak lüzumu tebeyyün ede-
cek yollarýn tesviye ve inþa olunmasý kayd ve ibaresiyle iþbu teklifin kabul edilmesi ve
müddet-i mahdûde-i mezkûre için beher altý ayda bir kere üç miyon iki yüz elli bin Frank
te’minât i‘tâsý bahsine gelince çünkü demiryolun nihayet-i müddet-i inþaiyesi itibar
edilen on sene zarfýnda tarîk-ý mezkûrun beher kilometresi þâyed sekiz bin Frank
hâsýlât getirmeyip de taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den üst tarafýnýn te’diyesinde te’hir vuku
bulur ise kumpanya ondan istîfâ etmek üzere ihtiyâtî olarak elinde bir sermaye bulun-
durmak arzusuna müstenid olup nezd-i hakâyýk-ý veft-i âlîde tarif ve tekrardan müstaðnî
olduðu üzere demiryollarýn mülk-i devletçe ve ahalice bahþ edeceði fevâid ve muhas-
senât-ý gayr-ý ma‘dûde cihetiyle bu yolda lede'l-iktizâ hazine-i devletden senevî iki yüz
elli bin keseye yakýn para verilmesi esasen göze aldýrýlmýþ olduðu hâlde þimdi bu esasa
müteferri‘ olarak kumpanya cânibinden teklif edilen bir maddenin reddiyle riþte-i masla-
hatý kýrmak ve ahalice muris olacaðý ma‘mûriyet ve servet cihetiyle hazineye aid olacaðý
menâfî-i azîmeden baþka mülkçe ve devletçe ehemmiyet-i maddiye ve maneviyesi
müsellem olan böyle bir iþi ukde-i ta‘tîle giriftâr eylemek hakikaten caiz olmayacaðýn-
dan teklif-i meþrûha muvafakat kýlýnmasý ile beraber bu para zikrolunan sekiz bin
Frank'ýn noksaný baþkaca ikmâl ve tediye olundukdan sonra fazla olarak mý yahud nok-
san-ý mezkûr ondan mahsûb olunmak üzere mi verilecekdir ve alâ kile't-takdîreyn
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kumpanyada bilâ faiz mi duracakdýr yoksa iþledilip faizinden hazine-i devlet istifade
edecek midir? Buralarýnýn bilinmesi lâzýmeden göründüðünden istizâhý nâzýr-ý
müþârunileyhe havale kýlýnmýþ ve mûmâileyh Herz dahi muahharan Dersaâdet'e gelmiþ
olmakla kendisiyle bi'l-müzâkere on sene zarfýnda beher kilometre için sekiz bin
Frank'ýn te’mini zýmnýnda beher altý ayda bir kere verilmesi teklif olunan üç milyon ikiþer
yüz elliþer bin Frank, Saltanat-ý Seniyye'nin veyahud Avusturya Devleti'nin kefaleti
tahtýnda bulunan þimendöferler hisseleri senedâtý gibi ziyade faiz getirir evrak-ý
mu‘tebereye tebdil ve ondan hâsýl olacak faiz dahi zam ve ilâve ile kumpanyanýn
sandýðýnda hýfz olunup sene ahrýnda beher kilometrenin hâsýlât-ý vâký‘asý sekiz bin
Frank'a bâlið olmadýðý takdirde noksanýnýn ondan mahsûb edilmesi suretine karar ve-
rilmiþ ve bunun için bir mukavelenâme yapýlmýþ oluduðu nâzýr-ý müþârunileyh
cânibinden ifade olunup bu takdirce þu on seneye munhasýran senevî taraf-ý Devlet-i
Aliyye'den verilmesi teklif edilen altý buçuk milyon Frank'ýn zikrolunan te’minât-ý nakdi-
yeye mahsûb olunacaðý ve boþ boþuna durmayýp ol suretle iþledilerek hazine-i devletin
istifade edeceði ve iþbu peþinat akçesinin ibtidâki senelerde sarfý az olacaðý cihetle o
senelerden fazla kalacak paranýn tarîkýn inþaatý hitâma takarrub eylediði yýllarda
hâsýlât-ý vâký‘adan zuhuru melhûz olan açýðý kapatmak için bir sermaye-i tedrîci olacaðý
anlaþýlmýþ olduðuna binâen bu maddelerin dahi bu suretle þerâit-i mukarrereye idhali
ile zikrolunan demiryolu mukavelesinin bi-tevfîkihî Teâlâ kumpanya ile akd ve imza
olunmasý müttehiden tasvîb kýlýnmýþ ve zikrolunan kumpanyanýn nizâmât-ý dahiliyesine
dair tanzim olunmuþ olan lâyihalar ile inþaât kontratosu müsveddelerinin tedkikâtý dahi
mahsusen teþkil olunan komisyonda mûmâileyh Mösyö Herz dahi hâzýr olduðu hâlde
bi'l-icra bazý mahalleri ta‘dîl ve tebdil olunarak tebyîz etdirilmiþ olan nüshalarý evrak-ý
saire ile ma‘an arz u takdim olunmuþ olmakla müzakerât-ý meþrûhaya tevfîkan
mukâvele-i mezbûrenin akd ve imza ve lâzým gelen fermân-ý âlînin i‘tâ olunmasý hakkýn-
da her ne vechile emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i Þehinþâhî þeref-sünûh ve
sudûr buyurulur ise infaz-ý hükm-i celîline ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm olundu, efendim. 

Fî gurre-i Receb sene [12]86 / [7 Ekim 1869] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
evrak-ý ma‘rûza manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve
tasvîb ve istîzân olunduðu üzere müzakerât-ý meþrûhaya tevfîkan mukavele-i
mezbûrenin akd ve imza lâzým gelen fermân-ý âlînin i‘tâ olunmasýný müte‘allik
ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý isabet-beyân-ý cenâb-ý Þehriyârî
mantûk-ý münîfinden olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i âsafânelerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 3 Receb sene [12]86 / [9 Ekim 1869]

Ý. MMS, 38/1562

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Banaluka Kasabasý telgrafhânesinin memurlarýný
istî‘âba adem-i kifayetlerinden nâþî fürûhtuyla esmân-ý hâsýlasý ve tüccar ve ashâb-ý
servet taraflarýndan olunacak iâne ile diðer bir telgrafhânenin inþasý ve Fransýzca bir
muhabere memurunun dahi tayin ve isrâsý hakkýnda vilâyet-i mezkûreden tevârüd eden
tahrirât ve onun üzerine Maliye ve Nâfia Nezâret-i Celîleleriyle muhaberâtý þâmil
tezkireler Dahiliye Muhasebesi'nin müzekkiresiyle beraber arz u takdim kýlýndý. Suret-i
iþ‘âra nazaran zikrolunan telgrafhânenin bi't-tebdil müceddeden inþasý ve tüccarýn
muhaberâtýný teshîlen bir memurun dahi irsâli ihtiyacât-ý mahalliyeden göründüðünden
ol suretle bir telgrafhâne inþasýna me’zûniyeti hâvî vilâyet-i mezkûreye cevabnâme
gönderilmesi ve maaþý Fransýzca edilecek muhabere vâridâtýndan tesviye olunmak
üzere bir memur tayin ve irsâli hususunun dahi zikrolunan Nâfia Nezâreti'ne bildirilme-
si hakkýnda her ne suretle emr u fermân hazret-i mülûkâne þeref-sünûh ve sudûr buyu-
rulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu,
efendim.

Fî 7 Þ. sene [1]287 / [2 Kasým 1870]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve ber-mûceb-i istîzân
zikrolunan telgrafhânenin inþasýna me’zûniyeti hâvî vilâyet-i mezkûreye ce-
vabnâme gönderilmesi ve memur-ý merkûmun tayin ve irsâli hususunun dahi
Nâfia Nezâreti'ne bildirilmesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i tâcdârî mantûk-ý münîfinden olarak evrak-ý mezkûre yine
savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 8 Þ. sene [1]287 / [3 Kasým 1870]

BANALUKA'DA TELGRAFHANE YAPILMASI
Bosna Vilayeti'ne baðlý Banaluka Kasabasý'nda ihtiyaca cevap veremeyen

telgrafhane binasýnýn satýlarak geliri ve alýnacak baðýþlarla yeni bir 
telgrafhane yapýlmasý

Ý. DH, 622/43279

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulup Dahiliye Dairesi'nde
kýrâet olunan takrîrinin meâli. Bihke Kasabasý'nda vâki nehir üzerinde iþledilmekde olan
kayýðý hîn-i tuðyanýnda nehir alýp götürmüþ idüðüne ve oraca kayýkla mürûr ve ubûrda
zaten müþkilât olduðundan bahisle mahall-i mezkûrda diðer kayýk yapýlmasýndan sarf-ý
nazarla masârýf-ý muhammenesi olan yirmi bin bu kadar kuruþun birazý daire-i belediye
hasýlâtýndan ve mâadâsý cânib-i ahaliden verilmek üzere müceddeden bir köprü inþa
olunarak zikrolunan kayýðýn mürûriye resmi bedeli olan dört bin dokuz yüz kuruþun dahi
terkîn-i kaydý Bosna Vilâyeti'nden iþ‘âr olunmuþ ve mezkûr köprü daire-i belediye ile
cânib-i ahaliden inþa olunacaðý cihetle kayýk resmine mukabil buradan resm alýnmasý-
na mahal görülememesine mebnî icra-yý icabý istîzânýndan ibaretdir.

Zikrolunan köprü nehirden mürûr için kayýkdan daha suhûlet ve emniyetli olduðun-
dan hitâmýnda masârýf-ý vâký‘asýnýn ne mikdarý hasýlât-ý belediyeden ve ne kadarý
iâneten tesviye olunduðu bildirilmek ve usul-ý vechile zîri mazbatalý keþif defteriyle re-
simi gönderilmek üzere mezkûr köprünün ol vechile inþasý zýmnýnda mahalline tebligât-ý
lâzýmenin icrasý ve þu hale göre bundan mürûr edenlerden resm alýnmasý münasib
olmayacaðý gibi zikrolunan mürûriye resmi dahi zaten cüz’iyâtdan bulunduðundan
resm-i mezkûrun hazinece terkîn-i kaydý hususunun nezâret-i müþârunileyhâya havale-
si tezekkür kýlýndý ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 21 Zilkade sene [1]289 ve fî 9 Kânûn-ý Sânî sene [1]288 / [21 Ocak 1873]

[Þura-yý devlet üyelerinin mühütleri]

**

Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Bihke Kasabasý'ndan cereyân eden nehir üzerinde
iþledilmekde olduðu hâlde nehr-i mezkûrun esna-yý tuðyânýnda kazazede olmuþ olan
kayýðýn yerine masârýf-ý muhammenesi bulunan yirmi bin bu kadar kuruþun birazý daire-i
belediye hasýlâtýndan ve mâadâsý cânib-i ahaliden verilmek üzere müceddeden bir

Þûrâ-yý Devlet 
916

BÝHAÇ KASABASI'NDAKÝ NEHÝR ÜZERÝNE KÖPRÜ YAPILMASI
Bihaç Kasabasý'ndaki nehir üzerinde geçiþleri saðlayan kayýðýn selde 
kaybolmasý üzerine, bundan vazgeçilerek masraflarý belediye ve ahali

tarafýndan karþýlanmak üzere geçiþlerin daha emniyetli olmasý için 
bir köprü yaptýrýlmasý

ÝMAR FAALÝYETLERÝ
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köprü inþasý ve mezkûr kayýðýn resm-i mürûriyesi bedeli olan dört bin dokuz yüz
kuruþun dahi zaten cüz’iyâtdan olmasý cihetle terkîn-i kaydý hususlarýna dair Þûrâ-yý
Devlet Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata leffen arz u takdim kýlýnmýþ olmak-
la ol bâbda emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî her ne vechile müte‘allik ve
þeref-sünûh buyurulur ise mantûk-ý celîli infaz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 26 Za. sene [1]289 / [25 Ocak 1873]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle
mazbata-i melfûfe meþmûl-nazar-ý þevket-eser-i hazret-i Þehriyârî buyurul-
muþ ve tezekkür ve istîzân olunduðu vechile sâlifü'l-beyân köprünün inþasýy-
la mezkûr kayýk resm-i mürûriyesinin dahi terkîn-i kaydý müte‘allik ve þeref-
sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i cihandârî mantûk-ý münîfin-
den olarak mazbata-i mebhûse yine savb-ý âlî-i hidivîlerine iade kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 27 Za. sene [1]289 / [26 Ocak 1873]

Ý. ÞD, 25/1147

ÝMAR FAALÝYETLERÝ

Bosna Hersek’in Tuzla þehrinde bir cami...
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Mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu

18 Za. sene [1]145 / [2 Mayýs 1733]

Der-i devlet-i mekîne arz-ý dâ‘î-i kemînedir ki Medine-i Banaluka'da vâki merhum ve
maðfûrunleh Sultan Mehmed Han tâbe serâhu bina eylediði cami-i þerifde vazifesin
Bosna Hazinesi'ne tâbi Kobaþ mukataa emini olanlardan almak üzre yevmî yirmi akçe
vazife ile imam olan Mustafa Halife bilâ-veled-i zükûr fevt olup imamet-i mezkûr mahlûl
olmakla yeri erbâb-ý isti‘dâddan iþbu bâ‘is-i arz rýkkiyet A‘raç Hocazâde Ahmed Halife
kullarýna tevcîh olunup yedine berât-ý þerif-i âlîþân inâyet ü ihsân buyurulmak ricasýna
der-i devlet-medâra arz ü ilâm olundu. Bâki fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Hurrire fî gurre-i Saferü'l-hayr li-sene hamse ve erba‘în ve mi’e ve elf / [24 Temmuz
1732]

BANALUKA'DAKÝ 
SULTAN MEHMET HAN CAMÝÝ'NE ÝMAM TAYÝNÝ

Banaluka'daki Sultan Mehmed Han Camii'nin imamý olup vefat eden
Mustafa Halife'nin yerine A'rac Hocazade Ahmet Halife'nin tayini

C. EV, 114/5688

El-Abdu'd-dâ‘î li'd-Devleti'l-Aliyye Abdülhalim 
el-Kadý bi-medineti Banaluka
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FATÝH SULTAN MEHMED'ÝN BOSNA KATOLÝKLERÝNE VERDÝÐÝ
MUAFÝYET FERMANINA UYULMADIÐI ÞÝKAYETÝ ÜZERÝNE 

HAKSIZLIKLARIN DÜZELTÝLMESÝ
Bosna'da bulunlan Kruþevo, Varoþ, Foyniça ve Sviþka'daki Katoliklere ve

ibadethanelerine Fatih Sultan Mehmed zamanýnda verilen çeþitli haklar ve
muafiyete raðmen, mahalli görevlilerce kendilerinden zaman zaman haksýz
yere vergi ve cizye alýndýðý, hayvanlarýna el konulduðu, bölgedeki Ortodoks

patrikler tarafýndan Katolik halka müdahalelerde bulunulduðu vb. 
haksýzlýklarýn düzeltilmesi için Katolik rahiplerin yazdýklarý dilekçe üzerine,

Ýstanbul'daki eski muafiyet ve haklarýna yönelik kayýtlarýnýn çýkarýlýp 
durumlarýnýn araþtýrýlmasý

106
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Devletli inâyetli merhametli Sultaným hazretleri devlet [ü] ikbâl ile sað olsun

Bosna Sancaðý'nda vâki Kruþevo ve Varoþ ve Foyniça ve Sviþka nâm mahallerde
vâki Latin manastýrlarýnýn Frenk zîninde rahibîn kullarý olup Bosna ve Hersek ve Ýzvornik
Vilâyetleri fetholundukda merhum Sultan Muhammed Han hazretleri cemî‘-i tekâlîf-i
örfiye ve kilise resminden ve gerek sairden muaf ve müsellem kýlýp rencide olunmaya
deyu ahidnâme-i hümâyûn i‘tâ buyurmuþlar iken vülât ve hükkâm mugayir-i ahidnâme-i
hümâyûn hareket ile kilisenizi tamir etmiþsiniz deyu rencide eylediklerine binâen men‘
u def‘ini hâvî bin dokuz tarihinde eslâfýmýz yedlerine verilen bir kýt‘a emr-i âlîþân mûce-
bince kýrk dokuz ve elli senelerinde Bosna valisi bulunan sadr-ý esbak-ý merhum Ali
Paþa hazretleri dahi iki kýt‘a buyuruldu i‘tâ buyurmalarýyla mârru'z-zikr manastýrlar rahib-
lerinin muafiyetlerini muhtevi merhum Ebulfeth Sultan Muhammed Han hazretlerinin
hîn-i fetihlerinde inâyet ve ihsân buyurduklarý hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûnum man-
tûku üzere ahlâf-ý kirâmlarý salâtîn-i i‘zâm hazerâtý dahi müte‘addid evâmir-i aliyye ihsân
etmiþler iken hükkâm ve mütesellim ve voyvoda ve sair ehl-i örf taifesi taraflarýndan
hilâf-ý hatt-ý hümâyûn ve mugayir-i evâmir-i aliyye ve buyuruldu hilâf-ý þer‘ ve bi-gayr-ý
hakkýn ahýr ve matbah ve misafirhâne tamiri nâmýyla külli akçe ahz ve bundan baþka
reâyâ fukarâsýnýn mecma‘ý olan mahal ve bazý kurâda ref‘-i savt etmeksizin kýrâet-i Ýncil
ve pend [ü] nüsha mümâna‘at ve nüzûl ve konak ve yemeklik nâmýyla birer mikdar
akçe cebren aldýklarýndan gayrý yedlerimizde olan bargirlerimizi alýp gitmeleriyle sair
reâyâ misillü tekâlîf-i þâkka ve rüsûmât taleb ve sâlifü'l-beyân manastýrlara karîb
mahallerde katl vâki olsa veyahud garazan ba‘îd mahallere maktûl ilkâ olunsa züemâ
ve sipahiyân taraflarýnda habs ve tecrîm ve ruhbanlardan biri helâk oldukda kassam
tarafýndan defter akçesi taleb ve Rum patrikleri ve vladikalar taraflarýndan Latin mezhe-
binde olan reâyâya müdahale olunduðuna binâen yüz elli altý senesinde reisü'l-küttâb-ý
esbak ilâmý mûcebince cemi-i tekâlîf ve cizyeden muafiyetimiz bâbýnda yedimize
müceddeden muafiyetnâme inâyet ve ba‘dehû yetmiþ üç tarihinde tecdîd olunup hilâf-ý
hatt-ý hümâyûn ve mugayir-i evâmir-i þerife bir türlü ta‘addî vü rencide olunmamýz icab
etmez iken ahd-ý garibden beri Bosna valisi olanlar senede birer ve gâh ikiþer defa
avâid ve gerek kilise teftiþi nâmýyla biner ve bin ikiþer ve bin üçer ve gâh dahi ziyade
akçe cebren tahmil ve tahsil ve ahzlarýný müþ‘ir yedimize birer memhûr halas tezkireleri
i‘tâ ve bundan gayr-ý sâlifü'z-zikr mahal ve gerek civar kasabât ve kurâda vâki bazý
hâneler derûnunda ref‘-i savt etmeksizin kebîr ve saðîrlerimize talim-i kýrâet-i Ýncil ve
pend u nüsh olunmak murad olundukda fuzulî mümâna‘at ve bu bahane ile vülât
tarafýndan iki yüz kuruþumuzu dahi baþka ahz ve bi-hasebi'l-iktizâ kurb ve civar karye-
lerde vâki ba-hüccet-i þer‘iye mutasarrýf olduðumuz menzillerimizde üçer-beþer gün
ikametimiz zuhurunda mümâna‘at ve içlerimizden birinin hukuk-ý þer‘iyeye müte‘allik
davalarý zuhurunda mahallinde þer‘an murâfa‘aya razý iken hükkâm-ý vilâyet taraflarýn-
dan kimesnenin davasý yoðiken ikide birde bâ-müsvedde mübaþir tayinin ile Foyniça
ve gâh Saraybosna'ya ihzâr ve üzerlerimize þer‘an bir nesne sâbit olmaksýzýn ahz u
habs ve tecrîm ile külli akçemizi ahz ve yedimizde olan evâmir-i aliyyeleri müvace-
helerinde ibrâz eyledikçe adem-i itibar-birle senedâtýmýz yanlarýnda alýkoyup her birler-
imizi muâhaze ve bunun emsâli zulm u ta‘addîlerinin nihayeti olmayýp cümlemiz pera-
kende ve periþan olacaðýmýz nümâyân olmakla eltâf-ý keremlerinden mercûdur ki
mukaddemâ sâdýr olan evâmir-i aliyyelerin kaydlarý mahallinden ba‘de't-derkenar muk-
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tezâsýný izzetli reisü'l-küttâb efendi hazretleri ilâm ve fimâ-ba‘d minvâl-i meþrûh üzere
vâki olan zulm u ta‘addîlerinin men‘ ü def‘ini hâvî müceddeden emr u âlîþân inâyet ve
ihsân buyurulur ise ol bâbda emr u fermân devletli inâyetli merhametli Sultaným hazret-
lerinindir.

**

Verilen fermân derkenar ola

Emr-i mezkûr reisü'l-küttâb efendiler ilâmýyla verilmekle efendi-i mûmâileyhde
isti‘lâma muhtacdýr.

Bu esnada Saray-ý Cedîd-i Âmire ve Enderun-ý Hümâyûn'da vâki sofa ve kasr-ý
hümâyûnlarýnýn hurda-nakþ ve resimlerini bilâ-ücret nakþeylemek þartýyla müsellimlik
berâtýna mutasarrýf olan Papaz Ýsayý zýmmi mahlûlünden kendiye inâyet ve ihsân ve
müsellimlik berâtýný i‘tâ buyurulmasýný hâvî Avadis nâm zýmmînin Maden Kalemi'nden
kaydý muhreç arzuhâli mübarek rikâb-ý kâmyâba arz olundukda mesfûra bir türlü
müsellimlik berâtý verilmesine rýza-yý hümâyûn olmadýðýndan mâadâ ba‘de'l-yevm bu
gûne müsellimlik berâtý ricâl-i Devlet-i Aliyye'nin ve gayrý kimesnenin þefaatleriyle ve-
rilmemek ve emr-ý hümâyûn sâdýr olmadýkça kalemine kayd olunmamak için bu defa
hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn þeref-bahþ-ý sudûr olmakla imdi fima-ba‘d mücedde-
den bu misillü müsellemlik berâtý verilmeyip ber-mantûk-ý hatt-ý hümâyûn-ý þefket-
makrûn gerek tecdîd-i berât ve gerek kasr-ý yed ve gerek mahlûlden intikal suretleri
zuhurunda emr-i hümâyûn sâdýr olmadýkça kalemine kayd olunmamak üzere iþbu fer-
mân-ý âlî Maden Kalemi'ne kayd ve hýfz etdirdip hilâf-ý fermân-ý âlî hareketden gayetü'l-
gaye tehâþî ve mücânebet eylemek üzere tenbîh ve te’kîd için Maden Kalemi'ne kayd
olunmakla fî 14 R. sene 1179 tarihinden kalem-i mezbûrdan gelen ilmuhaber
mukayyeddir. 

Bosna Valisine ve Kadýsýna Hüküm ki

Kruþevo ve Foyniça ve Sviþka nâm mahalde olan manastýrlarýn rahiblerin Divan-ý
Hümâyûnuma arzuhâl sunup rehabîn-ý mesfûrîn Frenk zîninde olup ibtidâ Bosna ve
Hersek ve Ýzvornik Vilâyetleri feth olundukda merhum Sultan Muhammed Han tâbe
serâhu cemî‘-i tekâlîf-i örfiye ve kilisenin resimlerinden ve sairden muaf ve müsellem
kýlýp efrâd-ý âferinden kimesne rencide etmemek üzere ellerine ahidnâme-i hümâyûn
vermiþler iken ahidnâme-i hümâyûna mugayir vülât ve hükkâm rencide ve kilisenizi
tamir etmiþsiz deyu remîde etdikleri iþtikâ olmakla bin dokuz tarihinde verilen emr-i þerif
hâlâ ellerinde mevcud olup bundan mâadâ suret-i niþân ve evâmir ve vülât buyuruldu-
larý ve kýrk dokuz ve elli tarihlerinde Bosna valisi olup hâlâ sadrýazam olan vezir Ali Paþa
edamallahu Teâlâ iclâlehû dahi iki kýt‘a buyuruldu vermekle zikrolunan Kruþevo ve
Foyniça ve Sviþka nâm mahallerde olan ve Latin manastýralarý rahiblerinin muafiyetleri-
ni hâvî merhum Ebu'l-feth Sultan Muhammed Han hatt-ý hümâyûn ihsân eyledik-
lerinden sonra ahlâf-ý kirâmý olan salâtîn-i i‘zâm dahi mûcebince evâmir-i aliyye i‘tâ

Bendegân-ý 
Rahibîn-i Manastýr-ý Mezbûre
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etmiþler iken el-yevm hükkâm ve mütesellimler ve voyvoda ve sair ehl-i örf taifesi yed-
lerinizde olan senedât-ý atîkadýr deyu muafiyetlerine itibar etmeyip bi-gayr-ý hakkýn
akçelerin alýp bundan gayrý ehl-i örf taifesi envâ‘-ý bahane ile ta‘ciz ve ahýr ve matbah
ve misafirhâne tamiri nâmýyla akçe mutâlebe eylediklerinden mâadâ reâyânýn mecma‘ý
olan mahallerden ve bazý kurâda kýrâet-i Ýncil ve pend [ü] nasihata mümâna‘at ve
nüzûl-i konak ve yemeklik nâmýyla akçelerin ve paralarýn cebren alýp ve sair reâyâ mi-
sillü tekâlîf-i þâkka ve rüsûmât taleb ve manastýrlarýna karîb mahalde katl vâki olsa
veyahud garazan ba‘îd mahalde maktûl ilkâ olunsa habs ve darb ve tecrîm ve zaime
ve sipahiler adam baþýna on ve on altýþar akçe ve ruhbanlar hâlik oldukda kassâmlar
dahi defter akçesi taleb ve Rum patrikleri vladikalarý taraflarýndan Latin mezhebinde
olan reâyâya müdahale olunur deyu inhâ ve cemi-i tekâlîf ve cizyeden muafiyetleri için
müceddeden muafiyetnâme sudûrunu istid‘â eylediklerini hâlâ reisü'l-küttâb olan
Mehmed Ragýb dâme mecduhu ilâm etmekle ilâmý mûcebince muafiyetleri için hüküm
verilmek fermân-ý âlî sâdýr olmaðýn vech-i meþrûh üzere bin yüz elli altý tarihinde emr-i
þerif verildiði derkenar olmaðýn iþbu bin yüz yetmiþ bir senesi Saferü'l-hayr'ýn on altýncý
günü cülüs-ý hümâyûn-ý meymenet-makrûn vâki olduðundan yedinde olan atîk emr-i
þerifi Dersaâdetime getirip tecdîdin rica etmeðin imdi mûcebince tecdîd ola deyu fer-
mân-ý þerif sâdýr olmaðýn vech-i meþrûh üzere fî 25 C. sene 1173 tarihinde emr-i þerif
verildiði mukayyeddir. Fermân devletli inâyetli Sultaným hazretlerinindir. 

Fî 29 M.sene 1189 / [1 Nisan 1775]

**

Ýzzetli Reisü'l-küttâb efendi görüp ilâm eyleyesiz deyu buyuruldu.
10 Safer sene [11]89 / [12 Nisan 1775] 

Ýzzetli defterdar efendi görüp ilâm eyleyesiz deyu buyuruldu.
29 S. sene [1]189 / [1 Mayýs 1775]

Ma‘rûz-ý kullarýdýr ki 

Kruþevo ve Foyniça ve Sviþka nâm mahallerde olan manastýrlarýn rahibleri Frenk
zîninde olmalarýyla ibtidâ Bosna ve Hersek ve Ýzvornik Vilâyetleri fetholundukda mer-
hum Sultan Muhammed Han tabe serâhu tekâlîf-i örfiye ve kilisenin resimlerinden ve
sairden muaf ve müsellem kýlýnýp efrâd-ý âferînden kimesne rencide etmemek üzere
ellerine ahidnâme-i hümâyûn ve muafiyetlerini hâvî hatt-ý þerif ihsân ve ahlâf-ý kirâmý
olan selâtîn-i i‘zâm hazerâtý dahi mûcebince evâmir-i aliyye i‘tâ eylediklerinden sonra
ahidnâme-i hümâyûn ve evâmir-i aliyyeye mugayir vülât ve hükkâm taraflarýndan ren-
cide ve kilisenizi tamir etmiþsiz deyu remîde eyledikleri inhâ ve iþtikâ olunmakdan nâþi
bin dokuz tarihinde verilen emr-i þerif mûcebince suret-i niþân ve evâmir ve vali buyu-
ruldularý ve kýrk dokuz ve elli tarihlerinde Bosna valisi olan sadrýazam-ý esbak vezir Ali
Paþa tarafýndan dahi iki kýt‘a buyuruldu verilmiþ iken hükkâm ve mütesellimler ve
voyvoda ve sair ehl-i örf taifesi yedlerinizde olan senedât-ý atikadýr deyu muafiyetlerine
itibar etmeyip bi-gayr-ý hakkýn akçelerin ahz ve envâ‘-ý bahane ile ta‘ciz ve ahýr matbah
ve misafirhâne tamiri nâmýyla akçe mutâlebe eylediklerinden gayrý reâyânýn mecma‘ý
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olan mahalde ve bazý kurâda kýrâet-i incil ve pend ü nasihata mümâna‘at ve nüzûl-ý
konak ve yemeklik akçeleri ahz ve sair reâyâ misillü tekâlîf-i þâkka ve rüsûmât taleb ve
manastýrlarýna karîb mahalde kat vâki olur ise veyahud garazan ba‘îd mahalden ilkâ
olunsa habs ve darb ve tecrîm ve zâim ve sipahiler adam baþýna on ve on altýþar akçe
ve ruhbanlar hâlik oldukda kassâmlar dahi defter akçesi taleb ve Rum patrikleri
vladikalarý taraflarýndan Latin mezhebinden olan reâyâya müdahale olunur deyu inhâ
ve cemi-i tekâlîf ve cizyeden muafiyetleri için müceddeden muafiyetnâme sudûrunu
istid‘â eyledikleri reisü'l-küttâb-ý esbak ilâm etmekle ilâmý mûcebince muafiyetleri için
yüz elli altý tarihinde Bosna valisine ve kadýsýna hitaben sâdýr olan emr-ý âlî bin yüz yet-
miþ üç senesinde tecdîd olunduðu Baþmuhasebe'den derkenar olunmuþ þimdi ma-
nastýr-ý mezbûrlarýn rahibleri iþbu arzuhâllerinde ber-vech-i muharrer mukaddemâ sâdýr
olan evâmir-i þerifeye mugayir ahd-ý karîbden beri Bosna valileri taraflarýndan senede
birer ve gâh ikiþer avâ‘id ve kilise teftiþi nâmýyla biner ve bin ikiþer ve bin üçer yüz kuruþ
ve gâh dahi ziyade akçe cebren tahsil ve ahzlarýný müþ‘ir yedinize birer memhûr halâs
tezkireleri i‘tâ ve içlerinizden bazýlarýnýn davacýsý yoðiken ve müdde‘îsi olanlar dahi
mahallinde þer‘an murâfa‘aya razý iken bilâ-emr-i þerif bî-vech mübaþirler tayiniyle
Foyniça ve gâh Saraybosna'ya ihzâr ve üzerlerine þer‘an bir nesne sâbit olmaksýzýn
habs ve tecrîm ve yedimizde olan evâmir-i þerife muvâcehelerinde ibrâz olundukça
adem-i itibar ile senedâtýmýzý ahz edip bunun emsâli zülum ve ta‘addîlerinden periþan
olacaðýmýz nümâyândýr deyu tahrîr ve inhâ ve mezâlim-i mezkûrenin men‘ ü def‘u
bâbýnda emr-i þerif sudûru istid‘â ederler. Husus-ý mezbûr kiliseye dair olduðuna
binâen gereði gibi istiknâh ve istid‘â muhtac olmakla keyfiyetin künh ve hakikatini
mahallinde tecessüs ve garaz ve himayeden âri vechile sýhhati üzere ilân olunmasý mý
fermân buyurulur yoksa derkenarda mastûr muafiyetleri þurûtuna tatbikle hilâf-ý þer‘-i
þerif ve mugayir-i emr-i âlî cevr ü ta‘addî olunmayýp verilen evâmir-i aliyye mûceblerince
himayet ve sýyânetlerini muhtevî bu defa dahi yedlerine emr-i âlî mi ihsân buyurulur ne
vechile emr u irâde-i aliyye buyurulur ise fermân devletli Sultaným hazretlerinindir.

**

Telhis ve ilâmý mûcebince isti‘lâmý hâvî hüküm buyuruldu.
10 Ra. sene [11]89 / [11 Mayýs 1775]

Arz-ý bendeleridir ki

Ýzzetli reisü'l-küttâb efendi bendelerinin ilâmýnda tafsil olunduðu üzere ve derûn-ý
arzuhâlde muharrer olan husus kilise teftiþi ve sair bahane ile vâki olan mezâlim ve
ta‘addîyâtýn indifâ‘ýna dair olmakla el-hâletü hâzihî madde-i mezkûrenin hakikati
mahallinde tefahhus ve tecessüs ve garez ve himayeden ârî alâ vechi's-sýhha arz ve
ilâm veyahud derkenarda mastûr muafiyetleri þurûtuna tatbik ile hilâf-ý þer‘ ve mugayir-i
emr-i âlî cevr ü ta‘addîden himayet ve sýyânet olunmalarý zýmnýnda mukaddemâ verilen
evâmir-i aliyye mûceblerince bu defa dahi emr-i þerif i‘tâ olunmasý hususlarýnýn hangi-
sine emr u irâde-i aliyyeleri buyurulur ise emr u fermân devletli saadetli Sultaným hazret-
lerinindir.

10 Ra. sene [11]89 / [11 Mayýs 1775]
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Der-i devlet-i mekîne arz-ý dâ‘î-i kemîne oldur ki

Bosna Sancaðý'nda vâki Derbend Kalesi'nde cami-i þerifde yevmî kýrk akçe vazife
ile imam olan Hüseyin Halife fevt olup bâ‘is-i arz-ý ubûdiyet sulbý saðîr oðlu derviþ
Mustafa'nýn ber-mûceb-i þurût ve ber-vech-i ocaklýk hakk-ý sarîhi olup saðîr-i mezbûr
Derviþ Mustafa tahsil-i ulûma mübâþeret ve ehliyeti zâhir olunca kadar tarafýndan bi'l-
vekâlet Derbend Kasabasý sükkânýndan imamet-i mezbûr hizmetini eda için Hüseyin
nâm kimesne nasb ve tayin olunup mezbûr Hüseyin kale-i merkûma kaptan-ý merhum
Salih'in arzýyla bir-takrîb imamet-i mezbûru kendi üzerine berât etdirip merkûm Derviþ
Mustafa dahi tahsil-i ulûmu tekmîl ve imamete istihkâký nümâyân olmakla imamet-i
merkûmu ber-mûceb-i þurût ve ocaklýk babasý merkûm Hüseyin-i evvelin fevtinden ve
mugayir-i þurût ve ocaklýk berât etdiren Hüseyin-i sânînin ref‘inden merkûm Derviþ
Mustafa'ya tevcîh olunup yedine berât-ý þerif-i âlîþân sadaka ve ihsân buyurulmak rica-
sýyla der-devlet medâra arz ve ilâm olundu. Ol bâbda emr li-hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Hurrire fî evâsýtý þehri Saferü'l-hayr li-sene sitte aþer ve mi’eteyn ve elf / 

[23 Haziran-1 Temmuz 1801]

Mezkûr fevt olup yeri hâlî ve hizmet-i lâzýmesi mu‘attal kalmakla erbâb-ý istihkâkdan
diðer Hüseyin Halife her vechile mahal ve müstahýk-ý muhtâr cemaat olmaðýn imamet-i
mezkûr müteveffâ-yý mezbûrun mühlûlünden merkûma tevcîh ve yedine berât-ý âlîþân

DERBEND KALESÝ CAMÝÝ’NE ÝMAM TAYÝNÝ
Bosna Sancaðý'ndaki Derbend Kalesi Camii’nde günlük kýrk akçe ile imam

olan Hüseyin Halife vefat ettiðinde küçük oðlu Derviþ Mustafa'nýn 
tahsilini tamamlamamýþ olmasý sebebiyle vazifenin emaneten Derbend
sakinlerinden diðer Hüseyin'e verildiði, ancak adý geçen Mustafa'nýn 
tahsilini tamamlamasý sebebiyle vazife beratýnýn Mustafa'ya verilmesi

El-abdü'd-Dâ‘î li-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmâniye

Mehmed Arif el-müvellâ hilâfe Derbend
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ihsân buyurulmak ricasýna kale-i merkûme kaptaný Salih arz etmekle mûcebince tevcîh
olunmak deyu fî 24 Ca. sene 1199 tarihinde sâdýr olan ruus hümâyûn mahalline kayd
olunup berât-ý âlîþân verilmekle imamet-i mezbûr el-yevm diðer Hüseyin Halife
üzerinde olduðu defterde mastûr ve mukayyeddir. Emr u fermân devletli izzetli Sultaným
hazretlerinindir. 

Fî 16 R. sene 1216 / [26 Aðustos 1801] 

**

Ýlâmý mûcebince ref‘inden oðlu mezkûra tevcîhi ile berâtý i‘tâ olunmak 

buyuruldu.

Fî 10 Ca. sene [1]216 / [18 Eylül 1801]

Ma‘rûz-ý bendeleridir ki

Bosna Sancaðý'nda Vranduk Kaptanlýðý'na tâbi Derbend Kalesi'nde vâki cami-i þerif
hademesi cemaatinden almak üzere yevmî kýrk akçe ile imamet ciheti Hüseyin Halife
mahlûlünden bin yüz doksan dokuz senesinde kale-i merkûme kaptaný arzýyla diðer
Hüseyin Halife'ye tevcîh ve hâlâ üzerinde olduðu büyük kale kaleminden derkenar
olunmuþ þimdi imamet-i merkûmeye bundan akdem mutasarrýf olan Hüseyin Halife
fevt oldukda sulbý saðîr oðlu Derviþ Mustafa'nýn ber-mûceb-i þurût-ý hakk-ý sarîhi olup
saðîr-i mezkûr Derviþ Mustafa tahsil-i ulûma mübâþeret ve ehliyeti zâhir oluncaya kadar
tarafýndan bi'l-vekale imamet hizmetini eda için Hüseyin nâm kimesne tayin olunup
mezbûr Hüseyin kaptan arzýyla bir takrîb imameti üzerine berât ve merkûm Derviþ
Mustafa dahi tahsil-i ulûmu tekmîl ve imamete istihkâký nümâyân olmakla imamet-i
merkûme ber-mûceb-i þurût ve ocaklýk babasý Hüseyin mahlûlünden ve berât etdiren
Hüseyin'in ref‘inden merkûm Derviþ Mustafa'ya tevcîh buyurulmak ricasýna mührü
mutabýk Derbend Nâibi Mehmed Arif Efendi arz eder. Ýmamet-i merkûme dârende-i arz
Derviþ Mustafa'nýn babasý mahlûlünden tevcîh olunalý on altý sene zaman mürûr eyleyip
ancak imamet ciheti evlada verilegelen cihâtdan olduðuna binâen babasý mahlûlün-
den ve berât etdiren merkûmun ref‘inden oðlu mezkûre tevcîhi menût-ý irâde-i
seniyyeleridir. Fermân devletli Sultaným hazretlerinindir.

Fî 10 Ca. sene [1]216 / [18 Eylül 1801]

C. EV, 10722
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Buyuruldu.
Bu hususa dair verilen fermân kaydý Divan-ý Hümâyûn'dan derkenar ola.

Hak sübhânehû ve Teâlâ hazretleri

Þevketli kerametli mehâbetli kudretli Padiþah-ý âlem-penâh eyyedehullahu ve
kavvâhu efendimiz hazretlerinin mübarek vücud-ý hümâyûnlarý serîr-i meserret-semîr-i

SARAYBOSNA'DA YANAN SÝNAGOGUN YENÝDEN YAPILMASI
Saraybosna'da 1220 (1805-1806) senesinde çýkan yangýnda Yahudilerin

Siyavuþpaþa Mahallesi'ndeki sinagoglarýnýn yandýðý ve duvarlarýnýn yýkýlmasý
üzerine ayný tarzda yeniden inþasý için çýkan fermana raðmen, 

inþaat bitirilirken kubbenin çökmesi üzerine ferman kayýtlarýnýn bulunarak
iznin yenilenmesi
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mülûkânelerinde hemîþe ber-karar ve mübarek kalb-i hümâyûnlarýný pür-mesâr eyleye
amin. Ya mu‘în arzuhâl-i kullarý medine-i Saraybosna'da mütemekkin Yahudiyân taifesi
fukarâlarý olup bin iki yüz yirmi senesinde medine-i mezbûrede vuku bulan harîkda
Siyavuþ Paþa Mahallesi'nde vâki bir aded sinavimiz muhterik ve duvarlarý münhedim ve
þâyân-ý merhamet olduðumuz taraf-ý þer‘den verilen ilâmdan müstebân olmakla vech-i
þer‘î üzere müsaade oluna deyu merhameten keþîde buyurulan hatt-ý hümâyûn-ý
þevket-makrûn mûcebince mesâð-ý þer‘î olduðu vechile bilâ-tevsî‘ vela terfî‘ vaz‘-ý
kadimî ve hey’ât-ý asliyesi üzere tamir ve termîmine mümâna‘at olunmamak bâbýnda
ýsdâr ve ihsân buyurulan fermân-ý âlî mûcebince bina ve inþa birle tekmîl olmak üzere
iken ebniye-i merkûmenin kubbesi hedm ve hâk ile yeksân ve külliyen hedm ve harâb
olduðundan tekrar müceddeden kubbe-i merkûmenin vaz‘-ý kadimî üzere bilâ-tevsî‘
velâ-terfî‘ bina ve inþaya izin ve ruhsat-ý hazret-i cihandârîleri erzânî buyurulmasý niya-
zlarýmýzý hâvî iki yüz yirmi beþ senesinde taraf-ý þer‘den hakikat-i hâli mübeyyin verilen
ilâm ile mübarek rikâb-ý kamer-tâb-ý mülûkânelerine takdim-i arzuhâl birle istirhâm olun-
dukda kemâl-i merhamet-i hümâyûnlarýndan müsaade-i seniyye-i hazret-i cihandârîleri
erzâni buyurulmasý âsûde-i hâl olmaða ta‘lîk buyurulmakla izdiyâd-ý eyyâm-ý ömr ü
saltanat ve iclâlleri ed‘iyesi hizmetine muvazabet olunup bi-avnillahi Teâlâ sefer-i
hümâyûn ber-taraf ve asûde hâl þükranesiyle arzuhâle cesaret olundu. Merâhim-i
seniyye-i mülûkânelerinden mercûdur ki bi'l-cümle reâyâ haklarýnda bî-dirîð ve mebzûl
buyurula gelen merhamet-i hümâyûnlarý bu mahzun Yahudiyân haklarýnda dahi þâyân-ý
sezâvâr ve kubbe-i merkûmenin vaz‘-ý kadimî üzere bilâ-tevsî‘ vela-terfî‘ bina ve inþasý-
na izin ve ruhsat-ý hazret-i cihandârîleri ta‘alluk buyurulur ise bir kimesne tarafýndan
mümâna‘at ve ta‘addî olunmamasýyçün iktizâ edenlere hitaben bir kýt‘a fermân-ý âlîþân
ýsdâr ve ihsân-ý hümâyûnlarýyla bi'l-cümle Yahudiyân fukarâlarýný ez-ser-i nev ihyâ buyu-
rulmasý bâbýnda emr u fermân-ý hümâyûn þevketli kerametli mehâbetli kudretli
Padiþah-ý âlem-penâh eyyedehullah ve kavvâhu efendimiz hazretlerinindir. 

Bosna valisi vezirim [    ] paþa iclâlehûya ve Bosna kadýsý zîdet fezâilûhuya ve ayân
ve zâbitâna hüküm ki

Medine-i Saraybosna'da mütemekkin Yahudiyân taifesinin bu defa rikâb-ý kamer-
tâb-ý hüsrevâneme sunduklarý bir kýt‘a arzuhâllerinde bundan akdem medine-i
mezbûrede vuku bulan harîkde Siyavuþ Paþa Mahallesi'nde vâki bir aded sinavileri
muhterik ve duvarlarý mündehim olduðu ve husus-ý mezbûr minvâl-i muharrer üzere
olduðunu natýk mevlana-yý mûmâileyh tarafýndan ilâm-ý þer‘î verildiði beyânýyla bilâ-
tevsî‘ tamirine ruhsat-ý seniyyem erzânî kýlýnmasý hususunu istid‘â ve vech-i þer‘î üzere
müsaade oluna deyu hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûnum þeref-rîz-i sudûr olmakla
þeref-yafte-i sudûr olan hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûnum mûcebince mesâð-ý þer‘î
olduðu vechile bilâ-tevsî‘ velâ-terfî‘ vaz‘-ý kadîmî ve hey’et-i asliyesi üzere tamir ve ter-
mîmine mümâna‘at olunmamak fermâným olmaðýn imdi þeref-yâfte-i sudûr olan hatt-ý
hümâyûn-ý þevket-makrûnum mûcebince mesâð-ý þer‘î olduðu vechile bir aded sinavi-i
mezkûrenin bilâ-tevsî‘ velâ-terfî‘ vaz‘-ý kadimî ve hey’et-i asliyesi üzere yapýlmasýna izn-i
hümâyûnum erzânî kýlýndýðý ve bu bahane ile kadden ve vüs‘aten vaz‘-ý kadimîni bir
karýþ ve bir parmak tecavüze müsaade ve ruhsat gösterilmek ve kimesne tarafýndan
hafî ve celî akçe mutâlebesiyle mesfûrlara ta‘addî ve rencide olunmak misillü vaz‘ýna
bir vechile rýza-yý aliyyem olmadýðýný siz ki vezir-i müþâr ve mevlana ve sair mûmâiley-
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Ýþbu arzuhâl ashâbý rikâb-ý kamer-tâb-ý cihandârîye takdim eylediklerinden sonra
ashâb-ý mesâlih arzuhâlleriyle ma‘an tarafýmýzdan atebe-i felek-mertebe-i þahaneye arz
olundukda fermânýn tarihi eskimiþ mahallinden isti‘lâm oluna deyu hatt-ý hümâyûn-ý
þevket-makrûn-ý tâcdârî keþîde buyurulmaðýn mukaddemâ sâdýr olan fermân-ý âli der-
ciyle kizb ve irtikâbdan ari olarak keyfiyetin sýhhat ve hakikati ne vechile ise Dersaâdet'e
tahrîr ve ilâm ve mahzar ile ifade olunmak zýmnýnda Bosna valisi hazretlerine ve kadýsý-
na ve vücûhuna isti‘lâmý hâvî hüküm buyuruldu.

10 Þ. sene [1]229 / [28 Temmuz 1814]

himsiz malumunuz oldukda ber-vech-i muharrer sinavi-i mezkûrun vaz‘-ý kadîmi ve
hey’et-i asliyesi vechile bilâ-tevsî‘ velâ-terfî‘ mesâð-ý þer‘î olduðu üzere tamir ve ter-
mîmine mümâna‘at olunmamak ve hilâfý vaz‘ý tecvîzden tevakkî ve mübâ‘adet olunmak
bâbýnda.

Fî evâsýt-ý Za. sene [1]220 tarihiyle Divan-ý Hümâyûn tarafýndan emr-i âlî verildiði
mukayyeddir.

Fermân devletli Sultanýmýndýr.

Fî 22 B. sene [12]29 / [10 Temmuz 1814]

**
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Saraybosna’da Fatih Sultan Mehmet Camii...

Bosna-Hersek’te bir kahvehane...
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Suret-i Hatt-ý Þerif-i Ebu'l-feth Gazi Sultan Mehmed Han Aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân

Ben ki Sultan Mehmed Hâným cümle avam, havassa malum olaki iþbu daren-
degân-ý fermân-ý hümâyûn Bosna ruhbanlarýna mezîd-i inâyetim zuhura gelip buyur-
dum ki mezbûrlara ve kiliselerine kimesne mâni ve müzâhim olmayup ihtiyâten mem-
leketimde duralar ve kaçýp gidenlere dahi emn u emân olalar. Gelip bizim hâssa mem-
leketimize havfsýz sâkin olup kiliselerine mütemekkin olalar ve yüce yüce hazretimden
ve vezirlerimden ve kullarýmdan ve reâyâlarýmdan ve cemî‘-i memleketim halkýndan
kimesne mezbûrlara dahl ve taarruz edip incitmeyeler. Kendilere ve canlarýna ve mal-
larýna ve kiliselerine ve dahi yabandan hassa memleketimize adem gelirler ise yemin-i
mugallaza ederim ki yeri göðü yaradan perverdigâr hakkýyçün ve yedi mushaf
hakkýyçün ve ulu peygamberimiz hakkýyçün ve yüz yirmi dört bin peygamberler
hakkýyçün ve kuþandýðým kýlýç içün bu yazýlanlara hiçbir ferd muhalefet etmeye.
Mâdem ki bunlar benim emrime mutî‘ ve münkad olalar. Þöyle bilesiz.

Tahrîren fî 28 Mayýs.... 

Be-yurdu Milodýras

Týbku aslihi'l-âlî nemekahü'l-fakîru ileyhi azze þânûhû

Mustafa Sabri 
el kadî bi-medineti Bosna Brodu gufira leh

***

FOYNÝÇA, KRUÞEVO VE SVÝÞKA RAHÝPLERÝNÝN MUAFÝYET 
FERMANLARININ YENÝLENDÝÐÝ

Fatih Sultan Mehmed'in Bosna-Hersek rahiplerine verdiði dini özgürlükleri
içeren fermana raðmen, Foyniça, Kruþevo ve Sviþka rahiplerinin bir 

müddetten beri ferman yenilenmediði için yerel makamlarca kendilerine
çeþitli zorluklar çýkarýldýðýna dair baþvurularý üzerine 1830 yýlýnda bütün örfi
vergiler ve kilise vergisinden muaf tutulduklarýna dair fermanýn yenilendiði

109
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Devletli atûfetli re‘fetli mürüvvetli seniyyü'l-himem efendim Sultaným hazretleri

Bosna Eyalet ve elviyesi ahali-i reâyâsýndan fi'l-asl Katolik mezâhib-i âtýlasýnda olan
Latin milletinin ruhbanlarýnýn hîn-i feth-i hakanîden beri cizye ve kâffe-i tekâlif-i þâkka ve
örfiyeden muaf ve müsellem olup serbestîlerini mübeyyin yedlerinde bulunan hatt-ý
hümâyûn ve müte‘addid evâmir-i aliyye mûceblerince saye-i hümâ-vâye-i hazret-i
Þehinþâhîde âsûde-i hâl iseler de müddet-i medîdeden beri tecdîd-i fermân-ý âlîþâna
dest-res olamadýklarýndan gerek hükkâm ve gerek ehl-i örf taifesinden ve bazý vülât
taraflarýndan mugayir-i emr ü irâde-i cenâb-ý Padiþahî ve muhalif-i madde-i serbestîleri
rencide olunmakdan hâlî olmadýklarýndan baþka fî'l-kadim eyalet ve elviye-i mezkûrede
yirmiden ziyade mahallerde manastýr ve kiliseleri mevcud iken mürûr-ý zaman ile
ekserisi münhedimen akaretleri dahilinde bulunarak eyâdî-i ehl-i Ýslam'a geçmiþ ve
imtidâd-ý vakit hasebiyle istirdâdý kîl ü kâle müeddâ olacaðýndan bunlar da sarf-ý nazar
etmiþ olup fakat Foyniça ve Kruþevo Kasabalarýndan ve Visoka Nahiyesi'nde Sotiska
nâm mahalde birer manastýr ve birkaçar kiliseleri mevcud ise de onlar dahi harâba yüz
tutmuþ ve her çendki vaz‘-ý kadimleri üzere kimini tamir ve kimini müceddeden yap-
maðý murad eylemiþler ise de vülât ve hükkâm ve zâbitân taraflarýndan mümâna‘at ve
müdahale olunduðu ve icra-yý ebniyelerinde zikrolunan manastýrlar ve kiliselerinde aciz
olduklarý beyânýyla yedlerinde bulunan emr-i âliþânýn tecdîdiyle mezkûr manastýrlar ve
kiliselerinin ibnâ ve imarýna ve mahall-i mezkûrlarda matbah ve ahýr bina etmelerine
müsaade-i aliyye ve ruhsat-ý seniyye niyazýnda olduklarý vilâyetçe reâyâsýnýn ayinlerine
ve hususan nikahlarýna karýþmakdan Rum ve Sýrplý viladikalarýnýn memnû‘ olan müda-
halelerinin min-ba‘d dahi men‘-i te’kîdini ve ez-her-cihet kadim olan serbestîlerinin ve
minvâl-i muharrer istirhâmlarýnýn der-bâr-ý ma‘delet-karardan arz u niyaz olunmasý
ricalarýný mübeyyin mufassal bir kýt‘a Türkiyyü'l-ibare arzuhâl Divan-ý Bosna'ya takdim
ve ol bahisde keyfiyet istirhâm ve niyazlarýný huzur-ý þer‘a bi'l-ifade taraf-ý þer‘den ve-
rilen bir kýt‘a ilâm ve yedlerinde bulunan ve evâmir-i aliyyeden fakat iki suret-i celîleleri
Travnik mahkemesinde tahrîr ve tahtim olunup zikrolunan arzuhâlleriyle ma‘an iþbu
arîza-i çâkerâneme leffen takdim olunmakla mefâhim ve meâllerinden muhât-ý ilm-i âlî
buyurulacaðý üzere Latin reayâsýnýn öteden beri sebat-ý ra‘iyyetle devam ve istikâmet-
leri Bosna ahali-i Ýslâmý miyânesinde mezkûr ve cümlesinin vüsûk-ý tâmme dere-
cesinde ifadâtlarýna nazaran reâyâ-yý mersûmûnu taltîfen muvâfýk-ý irâde-i aliyye buyu-
rulduðu hâlde ruhbanlarýnýn meþru‘ ve meþrût olan mes’ullerine müsaade-i seniyye
istihsâli hususuna himem-i vâlâ-nehm-i raûfîleri þâyân buyurulmak muktezâ-yý masla-
hat-i reâyâ-perverîden idüðü inþaallahu Teâlâ muhât-ý ilm-i âlîleri buyuruldukda mer-
sûmûnun istirhâm ve ricalarýnýn husûlüne ibzâl-i himem vâlâ-nehmetleri menût-ý þîme-i
lütf-ý maslahat-dânîleridir, efendim.

Fî 21 N. sene [12]45 / [16 Mart 1830]

***
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Hâlâ Bosna valisi saadetli Ali Namýk Paþa hazretleri tarafýndan vârid olan tahrirâtýn
hulâsasý mefhûmunda Bosna Eyaleti ve elviyesi ahali-i reâyâsýndan Latin milletinin ruh-
banlarý hîn-i fetihden beri serbestîlerini mübeyyin yedlerinde bulunan hatt-ý hümâyûn ve
müte‘addid evâmir-i aliyye mûceblerince âsude-i hâl iseler de bir müddetden beri
tecdîd-i fermâna destres olamadýklarýndan vülât ve hükkâm ve ehl-i örf taraflarýndan
rencide olunmakdan hâlî olmadýklarý beyânýyla kadim olan serbestîlerinin icrasý
hususunun Deraliyye'ye inhâ olunmasýný mübeyyin takdim eyledikleri bir kýt‘a arzuhâl-
leriyle verilen bir kýt‘a ilâm-ý þer‘î ve yedlerinde bulunan sâlifü'z-zikr evâmir-i aliyyeden
iki kýt‘a suret gönderilmiþ olduðunu beyân birle ol vechile mes’ullerine müsaade-i aliyye
erzan buyurulmasýný müþârunileyh tahrîr ve inhâ eder. Sâdýr olan fermân-ý âlîleri mûce-
bince kuyûda müracaat ve muktezâsý sual olundukda Bosna ve Hersek ve Ýzvornik
Sancaklarý hîn-i fetihde merhum Sultan Mehmed Han tâbe serâhu zamanýnda Foyniça
ve Kruþevo ve Sviþka nâm manastýrlar rahiblerinin yedlerine verilen emr-i þerif
serbestîyetlerini þâmil olup emr-i þerif-i mezkûrun tecdîdi hususunu ruhban-ý mer-
sûmân mukaddemâ lede'l-istid‘â zikrolunan Kruþevo ve Koniça ve Sviþka nâm
mahallerde rahib-i mesfûrlar Frenk zeylinde olup cem‘-i tekâlîf-i örfiye ve kilise resmi ve
ve saireden muaf ve müsellem olup efrâd-ý âferîdeden bir kimesne rencide etmemek
üzere ellerinde olan ahidnâme-i hümâyûna mugayir vülât ve hükkâm rencide eyledik-
lerinden bin dokuz tarihinde verilen emr-i þerif mûcebince doksan yedi ve iki yüz dokuz
tarihlerinde tecdîden emr-i þerif verilmiþ olduðu ve bu makûle muafiyet emri bâ-hatt-ý
hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý þahane tecdîd olunmak sünûh eden irâde-i seniyye muk-
tezâsýndan idüðü derkenardan nümâyân olmakla emr-i mezkûrun tecdîdi hususu
Rikâb-ý Hümâyûn-ý Þahane'den istîzânýna mütevakkýf mevâddan idüðü Cizye
Muhasebesi'nden derkenar olunmuþdur. Manzûr ve malum-ý devletleri buyuruldukda ol
bâbda emr u fermân devletli saadetli Sultaným hazretlerinindir.

Defterdar Efendi kullarýnýn takrîridir. Ýnhâsý vechile emr-i þerif-i mezkûrun tecdîdi
muvâfýk-ý irâde-i seniyye-i þahaneleri buyurulur ise emr u fermân hazret-i men

lehü'l-emrindir.

Ýzzetli Defterdar Efendi

Ýþbu takrîriniz hâk-i pây-ý hümâyûn-ý hazret-i mülûkâneye lede'l-arz inhânýz
vechile iktizâ eden emri tecdîden ýsdâr olunmak üzere tanzim ve icrasýna ibtidâr

olunmasý mazmûnunda hatt-ý þerif-i þevket-redîf-i þahane sahife-týrâz-ý sudûr buyu-
rulmuþ olmakla mantûk-ý münîfi icra eyleyesin deyu buyuruldu.

Fî 28 Za. sene [12]45 / [21 Mayýs 1830]

**

Hala Bosna Valisi Vezir Ali Namýk Paþa edâmallahu Teâlâ iclâlehuya hüküm ki

Senki vali-i müþarünileyhsin tarafýndan bu defa Dersaâdetime vârid olan tahrirâtýnýn
hülasasý mefhumumda Bosna eyaleti ve elviyesi ahali reâyâsýndan Latin milletinin ruh-
bânlarý fetihden beri serbestîyetlerini mübeyyin yedlerinde bulunan hatt-ý hümâyûn ve
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müte‘addid evâmir-i þerife muceblerince asude-i hâl iseler de bir müddetten beri
tecdîd-i fermana destres olamadýklarýndan ve vülât, hükkam ve ehl-i örf taraflarýndan
rencide olunmakdan hâlî olmadýklarý beyanýyla kadim olan serbestiyetlerinin icrasý
hususunun Deraliyeme inhâ olunmasýný mübeyyin takdim eyledikleri bir kýta arzuhal-
leriyle ol babda verilen ilâm-ý þer‘î ve yedlerinde bulunan sâlifü'z-zikr evâmir-i aliyyeden
iki kýta suret gönderilmiþ olduðu beyân birle ol vechile mesullerine müsaade-i aliyem
erzan kýlýnmasýný tahrîr ve inhâ eylediðin ecilden kuyûda müracaat ve muktezasý sual
olundukda Bosna ve Hersek ve Ýzvornik sancaklarý hin-i fetihde merhum Sultan
Mehmed Han tabe serahu zamanýnda Foniça ve Kruþevo ve Sviþka nâm manastýrlar
rahiblerinin yedlerine verilen emr-i þerif serbestiyetlerini þâmil olup emr-i þerif-i mezku-
run tecdidi hususunu rahibân-ý mersumân mukaddemâ lede'l-istid‘â zikrolunan
Kruþevo ve Foyniça ve Sviþka nâm mahallerde rahib-i mesfûrlar Frenk zeylinde olup
cem‘i-i tekâlîf-i örfiye ve kilise resmî ve saireden muaf ve müsellem olup efrâd-ý Âfe-
rîde'den bir kimesne rencide etmemek üzere ellerinde olan ahidname-i hümâyûna
mugayir vülât ve hükkam rencide eylediklerinden bin dokuz tarihinde verilen emr-i þerif
mûcebince doksan yedi ve iki yüz tarihlerinde tecdiden emr-i þerif verilmiþ olduðu ve
bu makule muafiyet evamiri ba-hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrun-ý þahanem tecdîd olun-
mak sünûh eden irâde-i seniyyem muktezasýndan idüðü kuyûddan nümâyân olmakla
emr-i mezkurum tecdidi hususunu rikâb-ý hümâyûn-ý þahanemden istîzâna mütevakkýf
mevâdddan idüðü Cizye Muhasebesi'nden derkenar olunarak ba-takrîr rikab-ý
hümâyûn-ý þahaneme lede'l-arz inhâ olunduðu vechile tecdiden emr-i þerifim ýsdâr
olunmak üzere tanzimi hususuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘alluk edip ol bâbda
hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrun-ý þahanem þeref-bahþ-ý sahîfe-sýdk olarak mücedde-
den iþbu emr-i aliþaným ýsdâr ve irsâl olunmuþdur. Ýmdi fermûde-i hümâyûnum ve sâdýr
olan hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý þahanem mûcebince ber-vech-i muharrer
Kruþevo ve Foyniça ve Sviþka nâm manastýrlar rahiblerinin mine'l-kadim serbestiyetle-
rine ba‘d-ezîn dahi riâyet olunarak tekâlîf-i örfiye ve kilise resmî ve sair nesne mutâlebe-
siyle efrâd-ý Âferîde'den bir kimesne rencide vü remîde etmemesi hususuna sarf-ý
miknet eylemen bâbýnda fermân-ý aliþaným sâdýr olmuþdur.

Fî 18 Z. sene 1245 / [10 Haziran 1830]
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5 Mülhakâtýyla Bosna Eyaleti Valisi Vezirim Hurþid Paþa Ýclâlehûya ve Bosna Kadýsýna
Hüküm

Bosna ve tevâbi‘i metropolidi Prokiyus rahibin yedine i‘tâ olunan berât-ý âlîþâným
þurûtunda piskopos ve papaz ve keþiþ ve kalogaryalardan ayinlerine mugayir kabahat-
leri zuhuruyla te’dîbe müstehýk olanlarý metropolid-i merkûmun te’dîb eylemesine âhar
tarafýndan müdahale olunmamasý ve piskopos ve keþiþ ve kalogaryadan biri izn-i
þer‘ile zâbit tarafýndan alýkonulmak lâzým geldikde metropolid tarafýndan alýkonulmasý
musarrah olduðuna binâen ber-mûceb-i þurût emr-i þerifim sudûru Ýstanbul ve tevâbi‘i
Rum patriði ve Âsýtane-i Saadetimde mukim cemaat-ý metropolidân taraflarýndan
südde-i saadetime muhavver arzuhâl takdimiyle istid‘â olunup kuyûda müracaat ve
muktezâsý sual olundukda metropolid-i merkûmun zîr-i idaresinde bulunan mahaller-
den efrâd-ý reâyâdan olmayýp papaz ve keþiþ ve piskopos ve kalogaryalardan âyinle-
rine mugayir kabahatleri zuhur edenlerin metropolid-i merkûmun ber-mûceb-i þurût
te’dîb eylemesine ve izn-i þer‘ile alýkonulmasý lâzým gelen piskopos ve keþiþ ve kalo-
garyalarýn metropolid tarafýndan alýkonulmasýna kimesne tarafýndan müdahale olun-
mamak ve bu vesile ile ruhban taifesinden bazý cunha-i azîme ashâbýndan olup da
hükûmet-i belde cânibinden tevkîfi lâzým gelenler metropolid cânibinden tasahhub ile
alýkonulmamak üzere þurût-ý derciyle emr-i þerifim i‘tâsý irâde-i aliyyeme menût idüðü
tahrîr kýlýnmýþ olmakla vech-i meþrûh üzere amel olunmak fermâným olmaðýn siz ki vali-i
müþâr ve mevlana-yý mûmâileyhimâsýz. Keyfiyet malumunuz oldukda ber-mûceb-i
þurût amel ve hareket ve mugayiri vaz‘ u hâlât vuku‘undan hazer ve mücânebet eyleye-
siz.

Fî evâhir-i Ra. sene [12]69 / [2-11 Ocak 1853]

BOSNA METROPOLÝTÝNÝN CEZALANDIRMA YETKÝSÝ
Bosna'da dini kurallara aykýrý davranan piskopos, papaz vb. dini görevlilerini

Bosna metropolidinin cezalandýrma yetkisi bulunduðu ve buna dýþarýdan
kimsenin müdahale hakký olmadýðýna dair Padiþah emri

110
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TUÐRA

[Abdülmecid]

Düstûr-ý mükerrem müþîr-i mufahham nizâmü'l-âlem müdebbiru umûri'l-cümhûr bi'l-
fikri's-sâkýb mütemmimu mehâmmi'l-enâm bi'r-re’yi's-sâ’ib mümehhidu bünyâni'd-
devleti ve'l-ikbâl müþeyyidu erkâni's-saadeti ve'l-iclâl el-mahfûfîn bi-sunûfi avâtýfý'l-
meliki'l-a‘lâ hâlâ Bosna Valisi Vezirim Hurþid Paþa edâmallahu Teâlâ iclâlehû ve kýd-
vetü'n-nüvvâbi'l-müteþerri‘în Visoka Nahiyesi nâibi mevlana [   ] zîde ilmuhû ve
mefâhiru'l-emâsil ve'l-akrân müdür-i nahiye ve vücûh-ý memleket zîde kadruhû tevkî‘-i
refî‘-i hümâyûn vâsýl olýcak ma‘lûm ola ki Visoka Nahiyesi'nde vâki Varoþ Kasabasý
kenarýnda kâin tûlen on sekiz ve arzan on iki ve kadden dokuz zirâ‘ olarak Varoþ kili-
sesi demekle ma‘rûf bir bâb Katolik kilisesi gayet dýyk olmasýyla ahali-i mevcuda kifayet
etmediðinden ve derûnunda icra-yý âyin bi'l-vücûh müte‘assir idüðünden tamir ve
tevsî‘i hususu nahiye-i mezbûre reâyâsý taraflarýndan istid‘â olunduðuna mebnî kilise-
yi mezbûr memuren ol tarafda bulunan kýdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Mühendis Eþref zîde
kadruhû ma‘rifetiyle keþf ü misâha etdirildikde fi'l-hakîka ahali-i mevcudesine nisbetle
pek aþýrý dýyk olduðundan tûlen otuz beþ ve arzan on altý ve kadden on iki zirâ‘ olarak
tamir ve tevsî‘ olunduðu hâlde kimesneye mazarratý ve bir gûne mahzûru olmayýp
reâyâ-yý merkûmeye kâfi olacaðý mühendis-i mûmâileyhin tanzim ve takdim eylediði
bâlâsý resimli mazbatasýnda ifade ve beyân olunmuþ olduðundan ol bâbda ruhsatý hâvî
emr-i þerifim sudûru bâ-tahrirât inhâ ve iþ‘âr olunmuþ ve beyâna hâcet olmadýðý üzere
her sýnýf tebaa-i Devlet-i Aliyyemin her cihetle asayiþ-i kâmile mazhar olmalarý þiâr-ý
tebaa-perverî ve ma‘delet iktizâsýndan bulunmuþ olmakdan nâþi kilise-yi mezbûrun
ber-minvâl-i muharrer tevsî‘ ve inþasý hususuna müsaade-i seniyye-i mülûkâne erzân
kýlýnarak emr-i hümâyûn-ý inâyet-makrûn-ý Þehriyârânem sünûh ve sudûr eylemiþ
olmakla muktezâ-yý münîfi üzere amel olunmak fermâným olmaðýn ruhsatý hâvî iþbu
emr-i þerifim ýsdâr ve tisyâr olundu siz ki vali-i müþârunileyh ve nâib ve sair-i mûmâiley-
himsiz kilise-yi mezbûrun ber-vech-i muharrer tamir ve tevsî‘ine ruhsat-ý seniyye-i
mülûkânem erzân kýlýnmýþ olduðunu ve bu hususdan dolayý reâyâdan akçe alýnmak
lâzým gelir ise mütecâsir olanlar haklarýnda müstelzim-i mes’uliyet ve vehâmet ola-
caðýný lâzým gelenlere ilân ve tefhîm birle muktezâ-yý emrim üzere amel ü hareket ve
hilâfýndan mübâ‘adet eyleyesiz þöyle bilesiz alâmet-i þerife itimad kýlasýz.

Tahrîren fî evâhir-i þehr-i Cumâdelâhire sene tis‘a ve sittîn ve mi’eteyn ve elf / [1-10
Nisan 1853]

VÝSOKA'NIN VAROÞ KASABASI KATOLÝK KÝLÝSESÝNÝN TAMÝRÝ
Visoka Nahiyesi Varoþ Kasabasý'ndaki Katolik kilisesi pek dar olduðu ve

ahalinin ihtiyacýna kafi gelmediðinden geniþletilmesi için tamirine 
ruhsat verildiði
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Meclis-i Kebîri'nin bu kere vârid olup manzûr-ý âlî-i cenâb-ý Þehinþâhî buyu-
rulmak için arz u takdim kýlýnan mazbatasýnda Bosna kýt‘asýnda mütevattýn Katolik ve
Rum âyininde bulunan Hýristiyan tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'sinin saye-i mekârim-vâye-i
hazret-i þahanede istihsâl-i refah ve rahatlarý zýmnýnda vuku bulan istid‘âlarý üzerine
bazý kiliselerinin tevsî‘ ve inþasýna müsaade-i seniyye-i cenâb-ý cihanbânî erzân buyu-
rulduðu misillü medine-i Saray'da bulunan Yahudi taifesi tarafýndan dahi havralarýnýn
dýyk ve harâb olduðundan bahisle tevsî‘ine müsaade-i seniyye þâyân buyurulmasý bâ-
arzuhâl istid‘â kýlýnmýþ olduðundan mahsusan mühendis irsâliyle keþfolunmuþ idüðü
beyân ve iþ‘âr kýlýnmýþ ve tekrara hâcet olmadýðý üzere saye-i adalet-vâye-i hazret-i
Þehriyârî'de her sýnýf tebaanýn istihsâl-i esbâb-ý asayiþ ve hoþnudîleri matlûb ve mülte-
zim bulunmuþ olup suret-i iþ‘âra nazaran bunlarýn istid‘âlarý havralarýnýn tûlen ve arzan
dörder arþýn tevsî‘iyle hâsýl olacaðýna ve buna müsaade buyurulmasý dahi þiâr-ý celîl-i
tebaa-perverîye muvâfýk düþeceðine mebnî emsâli misillü ruhsat ve me’zûniyeti hâvî
lâzým gelen emr-i âlînin ýsdâr ve irsâli hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý mekârim-
unvan-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi icra olu-
nacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 29 B. sene [12]69 / [8 Mayýs 1853]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-pîrâ-yý ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i
merkûme manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Þehriyârî buyurulmuþ ve istîzân-ý
âlî-i Sadâret-penâhîleri üzere zikrolunan havranýn tevsî‘i zýmnýnda emsâli mi-
sillü ruhsat ve me’zûniyeti hâvî lâzým gelen emr-i âlînin ýsdâr ve irsâli
müte‘allik ve þeref-sünûh buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihanbânî
muktezâ-yý münîfinden olarak mezkûr mazbata yine taraf-ý âlî-i âsafîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî gurre-i Þ. sene [12]69 / [10 Mayýs 1853]

BOSNA HERSEK'DE HER MEZHEP VE DÝN MENSUBUNUN
ÝBADETLERÝNÝ RAHATÇA YERÝNE GETÝRDÝÐÝ

Bosna-Hersek'deki Katolik ve Ortodokslarýn ibadetlerini yerine getirmedeki
rahatlýklarý için kiliselerinin inþasýna müsaade edildiði gibi Saraybosna'daki

Yahudi havrasýnýn da bir mikdar geniþletilerek yeniden inþasýna izin 
verilerek her mezhep ve din mensubunun memnuniyetlerinin saðlandýðý
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Rumeli müfettiþi devletli Kâmil Paþa ve Bosna valisi devletli Hurþid Paþa hazerâtýna
Bosna Hýristiyan ahalisi tarafýndan bir sekiz yüz elli üç senesi Nisaný'nýn on altýsý 

tarihiyle mümzâen takdim kýlýnan arz-ý mahzar suretinin tercümesidir.

Ba‘de'l-elkâb

Tuzla þehriyle nevâhîsinin sekene ve ahalisi olan ashâb-ý imza-kemterleri cümleten
ve her hâl ve vesâilde zât-ý hazret-i mülûkânenin tebaa-i sâdýka ve taraf-ý âlî-i
âsafânelerinizden sâdýr olan bi'l-cümle evâmirin infaz ve icrasýna hâhiþger bendeleri
olduðumuzu ilân ederiz. Ýþte zât-ý devletlerinin idare ve nezâret-i âkilâne ve
hakîmâneleriyle çok vakitden beri pek arzukeþ bulunduðumuz refah ve asayiþ ve
saadet-hâlden mütemetti‘ olmakdayýz. Kaldý ki bu hâl-i saadet-iþtimâlden dolayý
mecma‘-ý lütf ü inâyet olan metbû‘-ý mufahham ve a‘zamýmýz þevketli kerâmetli Sultan
Abdülmecid Han efendimiz hazretlerine fevka'l-gâye min gayrý haddin müteþekkir
olduðumuz misillü zât-ý âsafâneleri yani Rumeli Müfettiþi devletli Kâmil Paþa ve Bosna
Valisi devletli Hurþid Paþa hazerâtý dahi kesîrü'þ-þân ve þevket olan metbû‘-ý mu‘azzam
ve efhamýmýz Sultan Abdülmecid Han efendimiz hazretlerinin evâmir ve dilhâh-ý
þahanelerine tevfîkan ve imtisâlen Ýzvornik piskoposu ve metropolidi vasýtasýyla din ve
adâtýmýz ve kemâl-i serbestiyet üzere bazý mahallerde yani gerek Tuzla þehrinde ve
gerek nevâhî ve kurâsýnda ta‘abbüd etmemize ruhsat i‘tâ vü ihsân buyurduklarýndan
dolayý derece-i nihayede müteþekkir olduðumuzdan baþka kibâr ve sýðârýmýz bir
ta‘zîm-i mahsus ile zât-ý sâmî-i sýfat-ý âsafânelerinize ilelebed müteþekkir olmalýyýz.

BOSNA KATOLÝKLERÝNÝN DÝNÝ TALEPLERÝNÝN 
GERÇEKLEÞMESÝ ÜZERÝNE DEVLETE VE PADÝÞAHA 

BAÐLILIK ÝÇÝNDE OLDUKLARINI BÝLDÝRDÝKLERÝ
Tuzla, Ýzvornik, Brçko ve civarýndaki Katoliklerin din ve adetlerini yerine

getirmede tam bir serbestlik içinde olmalarý ve dokuz adet kilise inþasýna
verilen izinden dolayý memnuniyet, devlete ve Sultan Abdülmecid'e olan
baðlýlýk ve bazý taleplerini içeren mektubun Padiþah tarafýndan da mem-

nuniyetle karþýlandýðý ve taleplerinin uygun görüldüðü
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Binâberîn cümleten evlâd ve ensâlimiz ile pür-merhamet ve þefkat olan metbû‘-ý efham
ve veli-nimet-i a‘zamýmýz Sultan Abdülmecid Han efendimiz hazretleriyle zât-ý âlî-i
âsafânelerinizin temâdî-i ömr u âfiyetleri da‘avâtýný bugün ve daima cenâb-ý Rabbü'l-
âlemînden rica ve niyaz etmek için ittifak eylemiþ olduðumuzdan hemen cenâb-ý Hakk
celle ve a‘lâ hazretleri gerek Padiþahýmýz ve veli-nimetimiz efendimiz hazretlerine ve
gerek zât-ý vâlâ-yý âsafânelerinize kudret-i ezeliye-i sübhâniyesinden bir ömr-i medîd ve
sa‘îd ihsân ü inâyet buyurmasý dua-yý hayriyesini ref‘-i bârigâh-ý cenâb-ý Rabb-i müte‘âl
etmiþizdir. Bundan mâadâ nizâmât ve evâmir-i hazret-i mülûkânenin mücrîsi ve
hakkâniyet ve istikâmetin hâmisi olduklarý cihetle bu ana deðin bu kullarýný mazhar
buyurduklarý asayiþ ve refahdan lutfen müstakbelde dahi ber-vech-i devam mütemetti‘
buyurulmaklýðýmýzý ubeydâne-i zât-ý devletlerine niyaz ve temenni ederiz.

Ýzvornik Piskoposu Aðasanfelos'un imzasý dahil olduðu hâlde kýrk iki aded olan
imzâlarýn sahibleri Ýzvornik ve Brçko ve Kalo ve Modçak ve Bluna nâm beþ kasaba
ahalilerindirler.

**

Atebe-i felek-mertebe-i hazret-i mülûkâneye bin sekiz yüz elli üç senesi Mayýsý'nýn
yirmisi tarihiyle müverrehan Bosna'da kâin üç aded manastýrlarýn müdürleri tarafýndan
takdim olunan bir kýt‘a arzuhâlin tercümesidir.

Padiþahân-ý izâm hazerâtý hükûmet-i dünyeviyede hak Teâlâ hazretlerinin vekil ve
halifeleri olduðu kütüb-i diniyede muharrer ve münderic olup fi'l-hakîka müþârunileyhim
hazerâtý cenâb-ý hakkýn inâyetiyle efrâd-ý nâsdan bi't-tefrîk taht-ý saltanat ve Padiþahî ile
taltif buyurulduklarý cihetle zîr-i idare-i mülûkânelerinde bulunan ahalinin istirahat ve
menâfi‘-i dünyeviyelerine dikkat ve itina ve ashâb-ý töhmeti te’dîb ve terbiye ile edyân
ve mezâhibi himaye ve tesâhüb hususunda bezl-i mesâî-i evfâ eylediklerine mebnî
ahalinin ihtiram ve ta‘zîmâtýna müstahýk olduklarý derkârdýr. Binâberîn bu kullarý
Bosna'da kâin üç aded manastýrlarýn müdürleri ve Bosna Katoliklerinin rüesâ-yý
ruhanisi bulunduðumuz hasebiyle zât-ý þevket-simât-ý hazret-i Þehinþâhîlerinin
müsellem-i âlem olan harekât-ý mehâbet-âyât-ý mülûkâneleri eslâf-ý izâm-tâbe serâhum
hazerâtýnýn istihsâl buyurmuþ olduklarý þân u þükûh u cenk-âveri ve fütûhâta tefevvük
eylemiþ olduðunu ilân ederiz. Çünkü ecdad-ý izâm-ý mülûkânelerinin kuvveden fi‘le
ihrac ile býrakmýþ olduklarý âsâr derece-i matlûbede muntazam olmayýp halbuki zât-ý
adalet-simât-ý hazret-i Þehinþâhîlerinin müsellem olan vüfûr-ý dirayet ve fetanet-i amîka-i
mülûkâneleri Memâlik-i Mahrûse-i Þahanelerine istihkâm ve kâffe-i ahaliyi taht-ý itaate
idhal ile Devlet-i Aliyyelerine ile'l-ebed bâki kalacak suretde tanzim-i ahvâl-i memâlik ve
enâm buyurmuþ ve bu cihetle gerek Devlet-i Aliyye-i ebedü'd-devamlarý ve gerek bi'l-
cümle tebaa-i Saltanat-ý Seniyyeleri zât-ý ma‘delet-simât-ý cenâb-ý þahaneleri gibi bir
Padiþah-ý celîlü'þ-þânýn taht-ý Hükûmet-i Seniyyesi'nde bulunduklarý cihetle bahtiyar ve
mesudü'l-hâl olup çünkü zât-ý âlî-i hazret-i Þehinþâhîleri bi'l-cümle tebaanýn dünyevi ve
uhrevi felâhýný mûcib esbâbý mesâî-i mütevâliye ile tahkik ve taharrî buyurmakda olduk-
larý misillü benî ademin akdem-i vacibât-ý zimmeti cenâb-ý hak ve feyz-i mutlak hazret-
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lerine ibadet etmek olduðu lâyih-i efkâr-ý Þehinþâhîleri olarak Memâlik-i Mahrûse'yi
müte‘addid cevâmi‘ ve kilise inþasýyla tezyîn buyurmuþ olduklarý cihetle akvâm-ý
muhtelife mezheb ve âdetleri üzere bilâ-istisnâ icra-yý âyin ederek dua-yý mefrûzu'l-eda-
yý devam-ý eyyâm-ý ömr ü þevket-i mülûkânelerine müvâzebet etmekde bulunmuþlardýr.
Bosna'da sâkin Katolik reâyâsýyçün dokuz aded kilise inþasýna ruhsatý hâvî olan dokuz
aded fermân-ý âlîlerin þehr-i Mayýs'ýn ibtidâsýnda bu tarafa þeref-vürûd eylediði reâyâ-yý
merkûmenin malumu oldukda kemâl-i memnuniyetlerinden eþk-rîzân olarak zât-ý
merâhim-simât-ý hazret-i þahanelerinin temâdî-i eyyâm-ý ömr ü ikbâl ve tevâfür-þan ve
iclâl-i mülûkâneleri da‘avât-ý hâlisâsýný îsâl-ý bârgâh-ý cenâb-ý rabbi'l-müte‘âl
eylemiþlerdir ve bu kullarý yani bi'l-cümle Katolik ruhbanlarý dahi cennet-mekan Fatih
Sultan Mehmed Han hazretlerinin Bosna'da kâin Katolik kilise ve manastýrlarýna ihsân
buyurmuþ olduklarý imtiyazâta dair olan hatt-ý hümâyûnlarý þehr-i Mayýs'ýn yirmi beþi ta-
rihinde þeref-sudûr ve sünûh etmiþ olduðunu kütüb-i tevârîhde müþahade etmiþ
olduðumuzdan cümlemiz yek-zebân olarak zât-ý þevket-simât-ý hazret-i Þehinþâhîle-
rinin hakan-ý müþârunileyhin sânîsi olduklarýný ikrar ve tasdik eylemiþizdir. Zira
müþârunileyh hazretleri taraflarýndan Katolik âyininde bulunan bendelerine ihsân buyu-
rulup muahharan her ne hâl ise mahvolmuþ olan imtiyazâtýn taraf-ý eþref-i hazret-i
mülûkânelerinden bu kere iadesine irâde buyurulmuþ olmakla reâyâ-yý merkûme zât-ý
hazret-i Þehinþâhîlerinin tebaasý adâdýndan ma‘dûd olmaðý kendilerine mûcib-i þeref
bildikleri cihetle gerek zât-ý merâhim-simât-ý hazret-i þahaneleri ve gerek Devlet-i Aliyye-i
ebedü'd-devamlarý uðurunda bezl-i mal ü vücud eylemeðe hâzýr ve âmâde bulunduk-
larýnýn arz ve ifadesine ibtidâr ederler. Atebe-i felek-mertebe-i cenâb-ý zýllullahîlerinden
bundan böyle vuku bulacak istid‘â ve istirhâm-ý çâkerânemizin karîn-i kabul buyurula-
caðýný me’mûl eylediðimizden hâk-i pây-ý merâhim-peymâ-yý cenâb-ý Hilâfet-penâhîle-
rine arz olunmak üzere Katolik mezhebi için lüzumu olan bazý ebniyenin inþasýna ruh-
sat buyurulmasý istid‘âsýný hâvî devletli Hurþid Paþa hazretleri bendelerine bir kýt‘a
arzuhâl takdim olunmuþ ve müþârunileyh bendeleri reâyâ kullarýnýn vuku bulan
istirhâmlarýný istimâ‘ ederek irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkânelerine tevfikan icabýnýn
icrasýna müsâra‘at etmekde bulunmuþ olmakla bu hususda dahi irâde-i seniyye-i
hazret-i mülûkâneleri vechile iktizâ-yý hâlin icrasýna bezl-i mesâî edecekleri me’mûl-i
acizâne-miz idüðü ifadesiyle hâkk-ý nâ-müstehýkk-ý çâkerânemizde peyderpeyi vuku‘a
gelmekde olan inayât ve müsaadât-ý celîle-i cenâb-ý Þehinþâhîlerinin ifa-yý farîza-i
teþekkür ve mahmidetine maa ademi'l-istitâ‘a mücâseret etmiþ olduðumuz meþmûl-
lihâzâ-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîleri buyuruldukda ol bâbda ve kâffe-i ahvâlde emr u fer-
mân ve lütf ü ihsân metbû‘-ý efham ve Padiþah-ý ekrem ve a‘zam efendimiz hazret-
lerinindir.

[20 Mayýs 1853]

**

Atûfetli efendim hazretleri 

Ýnþaasýna ruhsat verilmiþ olan kiliselerden dolayý ifa-yý farîza-i teþekkürü hâvî evrakýn
irsâliyle ol bâbda yazýlan tahrirâta cevab olarak Bosna valisi devletli Hurþid Paþa
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hazretlerinin vârid olan tahrirâtý manzûr-ý âlî-i cenâb-ý Padiþahî buyurulmak için arz u
takdim kýlýnmýþ olup Katolik milletinin birkaç maddeden dolayý vuku bulan istid‘âlarýnýn
müfettiþ devletli Kâmil Paþa hazretleriyle ba‘de'l-muhabere bildirileceði dahi meâl-i
iþ‘ârdan müstefâd olmakla muvâfýk-ý emr u fermân hazret-i Þehinþâhî buyurulur ise
teþekkürât-ý vâký‘a bâ‘is-ý makbuliyet olduðundan bahisle vali-i müþârunileyhe münasi-
bi vechile cevabnâme gönderileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý.

Fî 27 N. sene [12]69 / [4 Temmuz 1853]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i enâmil-i tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle tahrirât-ý
mezkûre manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmak ve istîzân-ý âlî-i âsafâneleri üzere
teþekkürât-ý vâký‘a bâ‘is-i mahzûziyet olduðundan bahisle vali-i müþârunileyhe münasi-
bi vechile cevabnâme gönderilmesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý tâcdârî muktezâ-yý celîlinden bulunmuþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 28 N. sene [12]69 / [5 Temmuz 1853]
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Bosna Ciheti Müfettiþliði'ne

Devletli efendim hazretleri 

Bosna ve Hersek cihetlerine tayin olunan nüvvâb ve hükkâm taraflarýndan mülhak
kaza ve nahiyelere bir takým nâ-ehil nâibler gönderilmekde ve bu vechile ahkâm-ý
þer‘iye yoluyla icra olunamayýp pek çok fenalýklar vuku‘a gelmekde idüðü istihbâr kýlý-
narak minhac-ý fevz ve felâh ve vesile-i müstakille-i necât olan þeriat-ý garrânýn her
yerde ve hususan emzice-i sükkân ve nezaket-i mevki ve mekan iktizâsýnca oralarda
hüsn-i cereyan ahkâm-ý münîfesi lâzýmeden olduðuna ve onunla beraber bunun asýl
vasýta-i icraiyesi bulunan memurîn-i þer‘iye câniblerinden vuku‘a gelecek suistimâlâtýn
te’sirât-ý muzýrrasý müsellimâtdan bulunduðuna mebnî þu hâlin istihsâl-i vesâil-i
ýslâhiyesi hakkýnda taraf-ý vâlâ-yý fetevâ-penâhî ile cereyân eden muhabere üzerine
Meclis-i Ýntihab-ý Hükkâm'dan tanzim olunan mazbatanýn netice-i hükm ve ifadesi

BOSNA-HERSEK'TE KAZA NAÝBLERÝNÝN GEÇÝMLERÝNÝ
SAÐLAMASI ÝÇÝN YAPILAN ADLÝ VE ÝDARÝ DÜZENLEMELER

Bosna ve Hersek'teki kaza ve nahiyelerin küçük ve ahalisi fakir 
olduklarýndan, kaza naiblerinin geçimlerini temin edemedikleri ve hukuki

konularda bir takým olumsuzluklarýn yaþandýðý, birbirine yakýn kaza ve
nahiyelerin Saraybosna, Yenipazar-Mitroviçe, Taþlýca, Travnik, Ýhlivne,

Banaluka, Bihke, Zirubala Memlehasý, Gradiçaniçe, Beleni, Mostar-Blagay,
Trebin-Lubin, merkezlerinde birleþtirilip dini iþlerin buralardaki naiblerce
görülmesi ve bu kaza naiblerine 8.750 kuruþ maaþ baðlanmasý, Karadað
hududunda bir akçe geliri olmayan Kolaþin ve Nikþik naiblerine de 1.250

kuruþ maaþ tahsisi ve gereken yerlerde mahkeme binalarýnýn inþasýyla
bölgede daha ehliyetli naiblerin bulunarak hukuki iþlerin 

sorunsuz bir þekilde çözüme kavuþturulacaðý
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Bosna ve Hersek dahilinde kâin kaza ve nahiyeler zaten sagîr ve ahalisi fakir olmalarýn-
dan nâþi hükkâm-ý þer‘a aid olan hasýlât cüziyâtdan bulunmasýyla bunlara buradan
ale'l-infirad nâib tayini kâbil olamayacaðýndan karibeyn ve civareyn münasebetiyle tabiî
birkaç kaza ve nahiye birleþdirilip umûr-ý þer‘iyeleri bir nâibe ihale olunmakda ve o nâib
dahi sülüs veya nýsf hasýlât ile mülhakâtýna memur göndermekde olmasý ve böyle cüzî
hasýlât ile umûr-ý þer‘iyeyi idareye mahallince muktedir nâib bulunamamasý cihetiyle
beyân olunan fenalýklar bundan tevellüd ve teraþþüh eylediðinden ba‘d-ezîn mahâll-i
mezkûreye gönderilecek nâibler yalnýz bulunduklarý kaza hasýlâtýný almak üzere mülhak
kazalara tayin edilecek nâiblerin mahallî meclis ve müftü ve müderrisleri ma‘rifetiyle
imtihan edilerek memur edilmesi ve hasýlât-ý vâký‘adan re’s-i kaza nâibine hisse ifrâz
olunmayarak tamamýnýn kaza ve nevâhî-i mülhaka nüvvâbýna aid olmasý ve fakat
buradan tayin olunan nâibler zaten hasýlât-ý vâký‘a ile idare olunamadýklarýna ve kaza
ve nevâhî-i mülhaka hasýlâtýnýn tamamý ise mahallince intihâb olunacak nüvvâba aid
olacaðýna binâen bu hisselere mukabil þu iki sancaða buradan gönderilmesi lâzým
gelen on üç nâibe terkîm olunan pusulada gösterildiði üzere þehriye sekiz bin yedi yüz
elli kuruþ maaþ ve mahallince nâib gönderilecek kazalardan Kolaþin ve Nikþik Kazalarý
Karadað hududunda olmasýndan ve bir akçe hasýlâtý bulunmamasýndan nâþi oraya
mahallince sýfat-ý matlûbede nâib bulunamayacaðýndan zikrolunan Kolaþin Kazasý'na
beþ yüz ve Nikþik'e yedi yüz elli kuruþ baþkaca nâib maaþý tahsisi ve birde mezbûr kaza
ve nahiyelerin ekserîsinde icra-yý hükûmet-i þer‘iyeye mahsus mahkeme bulunmadýðýn-
dan iktizâ eden kaza ve nahiyelerde müceddeden birer bâb mahkeme inþasý suret-
lerinden ibaret olarak þu beyân ve irâd olunan mütâlaâtýn esasý Bosna ve (...) niyabet
hasýlât-ý umumiyesinin muvazenesiyle memurîn-i þer‘iye için arzu olunan iktidar ve
ahalinin bihakkýn tavzîf ve ikdârlarý üzerine muhafazasý bahsinde mecburiyet gösterme-
sine mübtenî olmasýna ve hasýlât-ý nüvvâbýn þimdiki mikdar-ý cüz’îsi Saltanat-ý
Seniyye'nin iâne-i kâfiyesiyle kabardýlýp mertebe-i matlûbeye getirildikçe husûl-i matlab
kâbil ve mümkün olamayacaðý anlaþýldýðýna mübtenî meclis-i mezkûrdan beyân ve irâd
olunan surete tatbikan iþbu niyabetlere dirayetli zevât tayin edilmek için ânifü'l-beyân
pusulada muharrerü'l-mikdar maaþlarýn tahsisi Meclis-i Vâlâ'da tensîb olunarak lede'l-
istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî dahi ol merkezde müte‘allik ve þeref-sudûr
buyurulup keyfiyet Bosna Valiliði'ne iþ‘âr olunmuþ ve tesviye-i maaþ maddesi Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne ve Bâb-ý Vâlâ-yý Fetavaca icra-yý iktizâsý cânib-i sâmî-i meþihat-
penâhîye havale ve zikrolunan pusulanýn bir kýt‘a sureti leffen itare kýlýnmýþ olmaðýn ve
sâlifü'z-zikr kaza ve nahiyelerde hükkâm-ý þer‘iyeye mahsus birer mahkeme inþasý
derece-i ehemmiyetde bulunmasýyla beraber bunlarýn umumen her yerde icabýna
bakýlmasý mukarrer olarak eyalet-i merkûmece dahi inþasýna teþebbüs kýlýnmaðýn ber-
mantûk-ý irâde-i seniyye iktizâlarýnýn hüsn-i ifa ve inhâ buyurulmasý siyâkýnda þukka-i
senâverî terkîm kýlýndý.

Fî 9 Muharrem sene [1]281 ve 2 Haziran sene [12]80 / [14 Haziran 1864]

Mehmed Fuad

**
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Bosna ve Hersek Eyaletlerinin hâvî olduðu kaza ve nevâhîden birbirine kurb ve
civar olup re’s-i kaza olmaða münasib olan mahaller ve mülhakatý olacak

kazalarýn kurb ve bu‘dlarý itibariyle bi't-tertib iâne verilmesi tensîb olunan maaþýn
mikdarýný mübeyyin defteridir. 

Kaza-yý mevleviyet-i Saraybosna

Nevâhî-i Erba‘a hasýlâtýna mukabil hükûmetde bulunan zâta iâne-i maaþ mâhiye 1.500 kuruþ

Nahiye-i Visoka Nahiye-i Koniçe  Nahiye-i Týrtova  Nahiye-i Prozor

Kaza-yý Çelebipazarý  Kaza-yý Viþegrad ve Priboy

Kaza-yý Yenipazar maa Mitroviçe

Kaza-yý mülhaka hasýlâtýna mukabil olan  iâne-i maaþ mâhiye 1.000 kuruþ

Nahiye-i Seniçe  Kaza-yý Ýstareflak nâm-ý diðer Yenivaroþ Kaza-yý Týrgoviþte
Kaza-yý Akova maa Bihor

Kaza-yý Taþlýca
Ýþbu Kolaþin Kazasý Karadað hududunda olup hasýlâtý olmayacaðýndan

kaza-yý mezbûr nâibine mâhiye-i iâne 500 kezâlik mâhiye 750 kuruþ

Kaza-yý Prepol Kaza-yý Çaniçe Kaza-yý Foça  Kaza-yý Kolaþin

Kaza-yý Travnik

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Kaza-yý Ýtrince? Kaza-yý Akhisar  Kaza-yý Yayçe Kaza-yý Gölhisar

Kaza-yý Ýhlivne

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Nahiye-i Glamoç Kaza-yý Dumne?

Kaza-yý Banaluka

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Nahiye-i Gradiþka  Kaza-yý Teþan maa Jipçe  Kaza-yý Derbend-i Kebir

Kaza-yý Bihke

Kezâlik mâhiye 750 kuruþ

Kaza-yý Novosel Nahiye-i Ostroviþça  Nahiye-i Krupa  Nahiye-i Kluç
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Kaza-yý Bakiye-i Kostaniçe

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Nahiye-i Priyedor  Nahiye-i Kozarçe  Nahiye-i Tuyen?  Nahiye-i Dubniçe

Nahiye-i Kamengrad yani Maden

Kaza-yý Memlaha-yý Zirubala

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Brçko  Kaza-yý Berce  Kaza-yý Kladine

Kaza-yý Gradiçaniçe

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Kaza-yý Gradaçaç  Kaza-yý Maglay

Kaza-yý Beleni

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Kaza-yý Ýzvornik  Kaza-yý Srebreniçe

Kaza-yý Mostara maa Blagay

Kezâlik mâhiye 500 kuruþ

Nahiye-i Belgradcýk  Kaza-yý Poçitel  Kaza-yý Lyubuþka  Kaza-yý Nevesin

Kaza-yý Trebin maa Lubin

Ýþbu Nikþik Kazasý Karadað hududu ve ve gayetü'l-gâye mûtenâ mahal olduðundan

hasýlâtý olmayýp þehriye iâne-i maaþý 750 kuruþ

Ýstolçe  Kaza-yý Çýrniçe yani Gaçka  Kaza-yý Bakiye-i Novo yani Nikþik

Ber-vech-i bâlâ 13 aded re’s kaza nüvvabýna iâne 8.750

Kolaþin Kazasý nâibine iâne-i mahsusa 500

Nikþik Kazasý nâibine kezâlik iâne-i mahsusa 750

[Cem‘an yekûn (kuruþ)] 10.000

A. MKT. MHM, 303/25
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Vâsa Efendi'ye Latin piskoposu tarafýndan gelen bir kýt‘a tahrirâtýn tercümesidir.

Muahharan tarafýmýza irsâl olunan iki kýt‘a tahrirâtýnýzý aldým. Padiþah Efendimiz
tarafýndan Latin milletine ihsân buyurulan bahçe bi'l-i‘tâ kilisemizin bina ve inþa olun-
masý hususuna ruhsat ve müsaade buyurulmuþ olduðu tahrirât-ý mezkûre meâlinden
anlaþýlmýþdýr. Ýþbu havâdisden dolayý gerek ruhban ve gerek bi'l-cümle Latin milleti
derecesiz memnun ve mesrûr olmuþlardýr. Çünkü þimdiye kadar bu mesrûriyete nâil
olmak ve bu nimete mukabilen duadan mâadâ elimizde baþka þey olmayýp Padiþah
efendimizin tükenmez ömr ü afiyeti için ed‘ýye-i hayriyesinde kusur etmeyeceðiz ve bu
suretle cümlemizi mesrûr ederek ve sýzýldý etmeksizin bu kilise maddesine böyle bir
hüsn-i karar verilmiþ olduðundan semâhatli Cevdet Efendi hazretlerine cümlemiz
teþekkür ederiz. Sýhhatçe hâlim böyle fena olmamýþ olaydý hâk-i pây-ý aliyyelerine yüz
sürmek için Mostar'a gelir idim. Lakin vücûdumun za‘fý ifrâd derecede olup þimdilik
duadan mâadâ baþka bir þey elimden gelmez.

(15 C.1281) / [15 Kasým 1864] 

MOSTAR'DA ÝNÞA OLUNAN KÝLÝSE ÝÇÝN KATOLÝK PÝSKOPOS
PARSÝÇ'ÝN PADÝÞAH'A GÖNDERDÝÐÝ TEÞEKKÜR MEKTUBU
Latin milletine ihsan buyurulan bahçeli bir kilise binasý inþasýna izin 

verilmesinden dolayý Mostar'daki Vasa Efendi'ye Piskopos Parsic tarafýndan
tüm Katolik milletinin Padiþah'a olan teþekkürlerini sunduðu mektup

TÞR. BNM, 31/6

Latin Piskoposu

Parsic
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Travnik Kasabasý'nda mütemekkin Latin milletinin Uçarova nâm mahal üzerine
inþasýný istid‘â eyledikleri kilise hakkýnda Bosna Ýdare Meclisi'nden vârid olan mazbata-
lar ile ol bâbda Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nden yazýlan müzekkireler ve mahall-i
mezkûrun mikdar-ý zirâ‘ ýna dair olunan isti‘lâma cevaben vilâyet-i müþârunileyhâdan
gelen tahrirât Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulmuþ olmakla Dahiliye Dairesi'nde kýrâet ve
mütâlaa olundu.

Hulâsa-i meâllerinden müstebân olduðu vechile millet-i merkûmenin orada
ma‘bedleri olmamasýndan ve mezkûr Uçarova arazisi mukaddemâ müteveffâ Ýliyan
Ýstoyakoviç nâm kimesne tarafýndan kiliseye terk ve teberru‘ edilmiþ olmasýndan dolayý
arazi-i mezkûre üzerine tûlen kýrk beþ ve arzan yirmi ve kadden on üç zirâ‘ kârgir olarak
müceddeden bir kilise inþasý istid‘â olunmuþ ise de mahall-i mezkûre müteveffâ-yý
mûmâileyhin tasarrufunu te’min eder bir gûne sened-i sahîh olmadýðý gibi bu makûle
arazinin vücûh-ý birre terk ve rabtý hakkýnda mer‘î olan kaide iþbu arazide cereyân
etmemiþ bulunduðu ve kilise tarafýndan hilâf-ý usul zabt ve ziraat kýlýnan arazide hakk-ý
karar meselesi dahi mu‘teber olmadýðý vechile mahall-i mezkûrun mahlûl hükmünde
bulunduðu Defterhâne kuyûduyla tebeyyün etmiþ ve mahall-i mezbûrun kiliseye terki
halinde ta‘tîlden vikâyeten kuvve-i nâbitesine göre münasib mikdar mukataa-i zemin
tahsisi ve istîfâsý lüzumu Defter Emanet-i Behiyyesi'yle cereyân eden muhabere ce-
vabýnda gösterilmiþdir 

Ýcab-ý maslahat lede'l-mülâhaza zikrolunan mahallin kiliseye merbûtiyeti sâbit ola-
mamýþ ise de iþ‘ârât ve tedkikât-ý vâký‘adan anlaþýldýðý üzere Latinlerin sâkin olduklarý
karyelerin hiç birinde ma‘bed olmamasý âdât-ý diniyelerinin icrasýndan mahrumiyetleri-
ni mûcib olduðundan mahall-i mezkûrede ber-vech-i istid‘â bir kilise yapdýrýlmasýna
ruhsat verilmesi emr-i zarurî olduðuna ve eðerki bunun nizâmý vechile harita-i musatta-
hasý irsâl olunmamýþ ise de bu bâbda mevzû‘ olan usul-ý tahsisi istenilen mahallerin
tedkik-i derece-i vüs‘atý maksadýna müstenid olarak mebhûsun anh olan kilise
mahallinden iþ‘ârât-ý ahîre-i mahalliyede beyân kýlýnan hudud-ý terbi‘îsi cesâmet ve
mevkii cihetiyle def‘-i tereddüde kâfi ve maslahatý harita celbine ta‘lîkden muðnâ bulun-
duðuna ve mukataa-i zemin tahsisi dahi münasib ve muvâfýk usul olamayacaðýna
binâen zikrolunan Uçarova arazisinin meccânen terkiyle mezkûr kilisenin inþasýna
müsaadeyi mutazammýn iktizâ eden emr-i âlî ve emirnâme-i sâmînin tasdir ve istârýyla
Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne ve Defter Emanet-i Behiyyesi'ne dahi beyân-ý hâl buyurul-
masý tezekkür kýlýndý ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 19 Zilhicce sene [1]286 ve fî 10 Mart sene [1]286 / [22 Mart 1870]

(Þûrâ-yý Devlet üyelerinin mühürleri)

**

Þûrâ-yý Devlet 
10
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Vilâyeti mülhakâtýndan Travnik Kasabasý'nda mütemekkin Latin milletinin
Uçarova nâm mahal üzerine inþasýný istid‘â eyledikleri kilise hakkýnda Bosna Ýdare
Meclisi'nden vârid olan mazbata ve Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nden yazýlan müzekkireler
ve mahall-i mezkûrun mikdar-ý zirâ‘ýna dair olunan isti‘lâma cevaben vilâyet-i
mezkûrenin tevârüd eden þukkasý Þûrâ-yý Devlet'e lede'l-havale ol bâbda Dahiliye
Dairesi'nden tanzim kýlýnan mazbata leffen arz u takdim olundu. Mütâlaasýndan müste-
bân olduðu vechile millet-i merkûmenin orada ma‘bedleri olmamasýndan ve mezkûr
Uçarova arazisi mukaddemâ müteveffâ Ýliyan Ýstoyakoviç tarafýndan kilise için terk
edilmiþ olmasýndan dolayý arazi-i mezbûre üzerine tûlen kýrk beþ ve arzan yirmi ve kad-
den on üç zirâ‘ kârgir olarak müceddeden bir bâb kilise inþasý istid‘â olunup kuyûd-ý
Defter-i Hakanî'ye müracaat olundukda mahall-i mezbûrun kiliseye merbûtiyeti eðerki
sâbit olamamýþ ise de iþ‘ârât ve tedkikât-ý vâký‘aya nazaran millet-i merkûmenin ol
havalide sâkin olduklarý karyelerin hiç birinde ma‘bed olmamasý cihetiyle icra-yý âyin-
den mahrum olduklarý anlaþýlmýþ olduðundan ber-vech-i istid‘â bir kilise yapdýrýlmasýna
ruhsat verilmesi emr-i zarurî olduðuna ve mebhûsun anh olan mahallin iþ‘ârât-ý ahîre-i
mahallîde beyân edilen hudud-ý terbi‘îsi cesâmet ve mevki cihetiyle def‘-i tereddüde
kâfi ve maslahatý harita celbine ta‘lîkden muðnâ bulunduðuna ve mukataa-i zemin tah-
sisi dahi münasib ve muvâfýk-ý usul olamayacaðýna binâen zikrolunan arazinin meccâ-
nen terkiyle mezkûr kilisenin inþasýna ruhsatý mutazammýn iktizâ eden emr-i âlî ve
tahrirâtýn tasdir ve irsâliyle Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne ve Defter Emaneti'ne beyân-ý hâl
olunmasý tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i
mülûkâne müte‘allik buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî selh-i Z. sene [1]286 / [2 Nisan 1870]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enâmil-zîb-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
mazbata manzûr-ý mekârim-nüþûr-ý hazret-i Þehinþâhî buyurulmuþ ve
tezekkür istîzân olunduðu vechile mezkûr arazinin meccânen terkiyle zikro-
lunan kilisenin inþasýna ruhsatý mutazammýn iktizâ eden emr-i âli ve tahrirâtý
tasdir ve irsâliyle nezâret-i müþârunileyhâya ve Defter Emaneti'ne beyân-ý hâl
olunmasý müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî mantûk-ý münîfinden olarak mezkûr mazbata yine savb-ý sâmî-i
Sadâret-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir. 

Fî gurre-i M. sene [1]287 / [3 Nisan 1870]

Ý. HR, 242/14407
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AVUSTURYA'NIN ÝÞGALÝNDEN SONRA BOSNA-HERSEK'TE
HUKUKÝ, DÝNÝ HAK VE HÜRRÝYETLERÝN ÇÝÐNENDÝÐÝ

Aslen Bosna-Hersekli olan Kale-i Sultaniye Naibi Muhlis b. Hasan'ýn
Avusturya-Macaristan iþgalinden sonra Bosna-Hersek'de bulunduðu 

müddette Berlin Muâhedesi ve Yenipazar Mukavelenâmesi maddelerinin
güvencesinde olan Padiþahýn hukuku ve Ýslam dini hükümlerinin 

çiðnendiðine dair raporunda: Osmanlý Devleti'nin atadýðý naibin istîfâ 
ettirildiði, Osmanlý tebasýndan olmasýna raðmen, Avusturyalýlarýn hukuka
aykýrý olarak ahaliyi askere aldýðý, Fatih Sultan Mehmed'in Saraybosna'da
yaptýrdýðý camide fetihden beri asýlý duran sancaðýn indirildiði, hatiblere 

halife tarafýndan verilmesi gereken beratlarýn þiddetle yasaklandýðý,
mahkemelerde Osmanlý kanunlarýnýn geçerli olmadýðý, Bosna-Hersek'e
mürûr tezkiresi ile gidilmesi gerekirken sanki yabancý memleketmiþ gibi

pasaport istendiði, Saraybosna'da Fatih devrinden kalma þehitliklerin park
haline getirilip üzerine gazino yapýldýðý, Müslümanlarýn 10.000 m2'lik
namazgâhlarýnýn bir kuruþ ödenmeden el konularak üzerine hükûmet 

dairesi yapýldýðý, þehrin en güzel yerlerinde bulunan 20 caminin yýkýlarak
yerine gazino ve çeþitli binalar yapýldýðý, askere alýnan gayrimüslimlerin her

türlü dini özgürlüðe sahip olduðu halde Müslüman askerlerin bundan 
yoksun býrakýlýp yalnýz cumadan cumaya namaz kýlmalarýna izin verildiði,

köylere kadar her tarafta büyük masraflarla Hýristiyan Katolik okullarý 
açýlmasýna müsaade edilirken Müslüman mekteblerinin sadece vilayet ve

liva merkezlerinde açýlmasýna müsaade edildiðini belirttiði
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Huzur-ý âlîlerine

Rifatli Zýyaüddin Efendi biraderimiz

Malum-ý âlîleri buyurulduðu üzere senâverleri Limni Sancaðý Niyâbet-i Þer‘îsi'nden
infisâl eylediðimde bazý hususâtýmýn tesviyesi zýmnýnda mevtýným olan Saraybosna'ya
azîmet etmiþ ve orada iki sene kadar ikamet eylemiþdim. Bosna ve Hersek kýt‘alarýnda
gerek Berlin Muâhedesi ve gerek Yenipazar Mukavelenâmesi ahkâmýnca tasdik ve te’yid
edilmiþ olan hukuk-ý mukaddese-i hazret-i Hilâfet-penâhî'ye ve ahkâm-ý celîle-i Ýslâmiyeye
küliyen münâfî bir çok hâlât-ý müte’essife müþâhede eylediðimde bunlarýn en mühimleri-
ni siyasî ve dinî olmak üzere ikiye bi't-taksim ber-vech-i zîr beyânýna mübâderet eylerim.

Kýsm-ý Siyasî

1- Kýt‘ateyn-i mezkûreteyn Avusturya Devleti tarafýndan iþgal-i askerî altýna alýndýkdan
sonra dahi oralardaki umûr-ý Ýslamiyenin rü’yet ve tesviyesi ve nüvvâb-ý þer‘in intihâb ve
tayini gibi bir takým vezâif-i mühimme ile mükellef olmak üzere taraf-ý eþref-i hazret-i
Hilâfet-penahîden Saraybosna Merkez Niyâbet-i Þer‘iyesi'ne þehr-i mezkûr Müftüsü
Mustafa Hilmi Efendi tayin buyurulmuþ idi. Devlet-i müþârunileyhâ bundan bir sene
akdem mûmâileyhi istifa etdirerek ve makâm-ý akdes-i hazret-i Hilafat-i uzmâya müracaat
etmeyerek onun yerine Tuzla-i Zîr Kasabasý Rüþdiye Muallimi Tevfik Efendi'yi (reisü'l-
ulema) unvânýyla tayin eylemiþdir.

2- Kýt‘ateyn-i mezkûreteyn ahalisi ahden tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'den ma‘dûd bulun-
duklarý cihetle devlet-i müþârunileyhânýn ahali-i mezkûreden asker almasý zaten hukuk-ý
beyne'l-düvel ahkâmýna muðayir olmakla beraber almakda olduðu askeri dahi asayiþ-i
mahalli muhafazasýnda istihdam etmeyerek kendi tebaasý gibi memâlikinin her bir köþe-
sine ve hatta Viyana'ya kadar sevk etmekdedir. 

3- Cedd-i emced-i hazret-i Hilâfet-penahî cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han
hazretlerinin Saraybosna'da ihyâ buyurduðu cami-i þerifin minaresi üzerinde mine'l-kadim
salât-ý zuhr ezanýndan vakt-ý asra kadar livâ-yý þevket-ihtivâ-yý hazret-i Padiþahî müte-
mevvic olup bu dahi devlet-i müþârunileyhânýn iþgal-ý askerîsinden sonra dahi oralarda
hukuk-ý hükümrânî-i hazret-i Hilâfet-penâhînin bekâsýný mu‘lin ve mübeþþir olarak dur-
makda ve bu da mukavele-i mezkûre ahkâmýndan iken bir müddet sonra devlet-i
müþârunileyhâ livâ-yý mezkûrun temevvücünü þedîden men‘ ve onun yerine yeþil ve
üzerinde (vakt-i salât) ibaresi muharrer bir bayrak keþîde etdirmiþdir. 

4- Kýt‘ateyn-i mezkûreteynde bulunan nüvvâb-ý þer‘in merci‘leri makâm-ý sâmî-i
hazret-i Þeyhülislamî olup mehâkim-i þer‘iyelerden verilen ilâmât-ý þer‘iyenin temyiz ve
tedkikinin Fetvahâne-i Celîle'ye aid olmasý umûr-ý tabiîyeden iken devlet-i müþârunileyhâ
(kadý'l-kudât) unvânýyla ulema-yý mahalliyeden iki zâtý bi't-tayin vezâif-i mezkûreyi bunlara
gördürmekdedir.

5- Makam-ý mukaddes-i hazret-i Hilâfet-i uzmâya yalnýz ma‘nen merbût olan ve
memâlik-i ecnebiyede bulunan ahali-i Ýslamiye bile velâdet ve cülûs-i hümâyûn eyyâm-ý
mukaddeselerinde þehr-i âyin-i meserret-karîn icra etmekdeler iken mühim ma‘nen ve
hem de maddeten makam-ý akdes ve efham-ý hazret-i Hilâfete merbût bulunan kýt‘ateyn-i
mezkûreteyn ahalisi eyyâm-ý mübârekede icra-yý meserretden þedîden men‘ olunup yal-
nýz imparatorun eyyâm-ý mahsusasýnda þenlikler icra etdirilmekdedir.

6- Hatib efendilere verilen hitâbet berât-i þeriflerinin makam-ý akdes-i hazret-i zýllullahî-
den þeref-tastîr buyurulmasý kat‘iyen lâ-büdd iken bu dahi þedîden men‘ olunmuþdur.
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7- Kýt‘ateyn-i mezkûreteyn mehâkiminde kavânîn-i seniyyenin mer‘iyyü'l-icra tutulmasý
Yenipazar Mukavelesi'nde münderic olduðu hâlde kavânîn-i mezkûre ve hususuyla
Mecelle-i Celîle ahkâm-ý münîfesi hükümsüz býrakýlmýþdýr.

8- Kýt‘ateyn-i mezkûreteyn ahalisinden ve erbâb-ý iktidârlardan olanlarýn sairlerine bi't-
tercih hükûmet memuriyetlerinde istihdamý mârru'z-zikr Yenipazar Mukavelesi ahkâmýn-
dan olduðu hâlde memuriyete münhasýran Avusturyalýlar tayin ve istihdam edilmekdedir.

9- Kýt‘ateyn-i mezkûreteyn Memâlik-i Mahrûse-i hazret-i þahaneden bulunup mürûr
tezkiresiyle gidilebileceði tabiî iken güya memâlik-i ecnebiyeden imiþ gibi oralarda pasa-
portsuz yani mürûr tezkiresiyle gelip gidenlere türlü eza vü cefalar edilmekdedir.

10- Tahminen on beþ sene mukaddem makam-ý sâmî-i hazret-i Fetvapenâhî'den
Bosna merkez nâibine teblið olunan tahrirâtda tasrîh buyurulduðu vechile merkez nâibi
bulunan zâtýn maiyetindeki meclis-i ulema azâlarýný intihâb makam-ý müþârunileyhâya aid
iken devlet-i müþârunileyhâ bu vazifeyi dahi kendüye hasr ederek yalnýz Avusturya menâ-
fi‘ini tervîc etmekde olan bir takým eþhâsa kýyafet-i ilmiye giydirerek meclis-i mezkûr
azâlýðýna intihâb ve tayin eylemekdedir.

11- Kýt‘ateyn-i mezkûreteynde bulunan nüvvâb-ý þer‘in merkez nâibi ile maiyetinde
bulunan meclis azâlarý tarafýndan intihâb edilmesi tabiî iken devlet-i müþârunileyhâ bunu
dahi yed-i tagallübüne alarak meclis-i mezkûru hemen hiçbir vazife ile gayr-ý mükellef bir
hâlde bulundurmakdadýr ki bu hususât kýt‘ateyn-i mezkûreteyndeki hukuk-ý mukaddese-i
hazret-i Þehriyârîyi tâ esasýndan mahveylemek fikrine müstenid olduðu her gûnâ þübe-
hâtdan ârîdir.

Kýsm-ý Dinî

1- Saraybosna'nýn en mutena yerinde olup âbâ vü ecdadýmýzýn ve hîn-i fethde hazret-i
Fatih'in maiyet-i seniyye-i mülûkânelerinde gelerek din-i mübîn-i Ahmedî uðrunda feda-yý
can etmiþ binlerce þühedâ-yý müminîn hazerâtýnýn medfen-i mukaddesleri bulunan ve
ziyaretgâh-ý muvahhidîn olan vâsi‘ bir mezaristaný devlet-i müþârunileyhâ umumî bâðçe
vaz‘ý orman hâline ifrâð ve üzerine gazino bi'l-inþa envâ‘-ý fahþiyât icrasýna müsaade
ederek bu bâbda umum ahali-i Müslime taraflarýndan tâ Viyana'ya kadar îsâl edilen
âvâze-i þikâyetle isgâ edilmedikden mâadâ ileri gelenler de mücâzâtlandýrýlmýþdýr.

2- Mezkûr mezaristanýn lâ-ekal kýymeti altý yed iyüz bin filorin raddesinde iken bari hiç
olmazsa kýymet-i hakikiyesinin bedelini cânib-i vakfa te’diye eylemek þân-ý hükûmet
icabâtýndan iken bu cihete dah i aslâ atf-ý nazar olunmayarak hukuk-ý vakf
mahvedilmiþdir.

3- Mezkûr mezaristanýn karþýsýnda ve lâ-ekall beþ yüz bin filorin kýymetinde ve tahmi-
nen on bin metre murabba‘ýnda bulunan ve müminînin eyyâm-ý sayfda eda-yý salât etme-
sine mahsus olan namazgâh yine bilâ-bedel zabt edilerek üzerine cesîm bir hükûmet
dairesi inþa olunmuþ ve cânib-i vakfa habbe-i vâhide verilmemiþdir.

4- Saraybosna'nýn yine ortasýnda olup tahminen beþ yüz metre murabba‘ýnda ve lâ-
ekal otuz bin filorin kýymetinde bulunan bir mezaristan kal‘ ve kezâlik bilâ-bedel temellük
edilüp üzerine zâbitân-ý askeriye gazinosu inþa kýlýnmýþdýr.

5- ve kezâlik Saraybosna'nýn cihet-i þimâliyesinde ve bir milyon filorin kýymetinden
ziyade kýymetli olup bir tarafý þehire dek mümtedd (Goriça) nâmýyla be-nâm tahminen
beþ yüz dönümü mütecâviz arazi-i vakfiyeyi (Braun) nâm Avusturyalýya yüz bir sene müd-
detle ve senevî elli filorin bedel-i icaresiyle bi'l-îcâr bu yolda dahi hukuk-ý vakf
mahvedilmiþdir.
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6- Haricden dahil-i þehre mâ-i lezîz isâle etdirilmek masârýfâtý için idare-i vakfdan elli
bin filorin alýndýðý gibi bâlâda beyân kýlýndýðý vechile bir tarafdan vakfýn menâbi‘-i
servetinden bir çoðu mahvedilmekle beraber diðer tarafdan dahi vâridât-ý vakfiyenin
kifâyetsizliðinden bahisle þehrin en þerefli mahallerinde olup vaktiyle masârýfât-ý külliye
sarfýyla ashâb-ý hayrât tarafýndan inþa ve ihyâ edilen cevâmi‘-i þerifeden yirmisinden
ziyadesi hedm etdirilerek bazýsýnýn yerlerine gazino ve diðerlerinin yerlerine de ebniye-i
saire inþa etdirilmiþdir.

7- Milel-i gayr-ý müslimenin evkâfýna hükûmet-i mezkûrenin asla müdahalesi olmayup
idaresi dahi millet tarafýndan müntehab memurlar tarafýndan rü’yet olunduðu hâlde evkâf-ý
Ýslâmiye hey’et-i idaresinin azl ve nasbý yalnýz hükûmet-i mezkûrenin daire-i salâhiyetinde
oldukdan mâadâ bir de (evkâf-ý Ýslâmiye komiseri) unvânýyla bir memur-ý mahsus dahi
bulundurularak istenildiði vechile ve hâlât-ý müte’essife-i ma‘rûza gibi ekseriyâ evkâf-ý
Ýslamiyeye muzýrr bir suretle kararlar verdirilmekdedir.

8- Milel-i gayr-ý müslimeden alýnan efrâd-ý askeriye her gûnâ müsaadât-ý mezhebiyeye
nâil olduklarý hâlde bu müsaadâta efrâd-ý Müslime mazhar olamamakdadýr. Mesela
Ramazan-ý mübârekde sýyâm hâline bakýlmayarak yedi sekiz saat ale't-temâdî talim
etdirildiði hâlde efrâd-ý gayr-ý müslime âyin-i mezhebîlerinin icrasýnda tamamýyla serbest-
dir. Ve efrâd-ý Müslimenin yalnýz Cuma'dan Cuma'ya eda-yý farîza-i salât eylemelerine
müsaade olunup ta‘âmlarý dahi efrâd-ý gayr-ý müslime ta‘âmlarýyla beraber tabh
etdirilmekdedir.

9- Mülkiye ve askeriye gibi mekâtib-i resmiyeye devam eden talebe-i Müslimeye
akaid-i diniye yerine yalnýz Kur'ân-ý Kerîm'den iki ayet okutdurulmak suretiyle iktifa ve
medreselerde dahi (Molla Câmi) nâm kitabdan ziyade tahsil etdirilmemekle beraber
Viyana Darülfünûnu'nundan þehâdetnâme almýþ ve ora usulünce terbiye görmüþ olanlar
Ýslam rüþdiye muallimliðine tayin edilmekdedir.

10- Kýt‘ateyn-i mezkûreteynin emlâk ve arazisi ancak sekizde biri nisbetinde Hýristiyan
ve Katolik ahalisinin taht-ý tasarruflarýnda ve kusurlarý kâmilen ahali-i Ýslamiye ellerinde
olup bununla beraber ahali-i gayr-ý müslime mektebleri en ufak köylere varýncaya kadar
ta‘mim hatta vilâyet ve livâ merkezlerinde ve Bosna'nýn sair cihetlerinde milyonlarla filorin
sarfýyla Katolik ruhbanlarýna mahsus ve akýllara hayret verecek derecede cesîm mekteb-
ler inþa edilmekde iken Ýslam ibtidâiye mektebleri yalnýz vilâyet ve livâ merkezlerine hasr
edilmekle beraber mevcud olan þu mekteblerde dahi hemen Kur'ân-ý Kerîm'den baþka
bir þey yani akaid-i diniye ve sair kütüb-i Ýslâmiye okutdurulmamakdadýr.

Hulâsa: Ýþbu hususât hukuk-ý mukaddese-i hazret-i Hilâfet-penâhîyi ve ahkâm-ý celîle-i
Ýslâmiyeyi tâ esasýndan bi'l-külliye yýkarcasýna sarsmakda olduðundan ve bunlarý
müþâhede edip de te’essür etmemek ve aðlamamak sahib-i vicdan olan ehl-i Ýslâm için
mümkün olamayacaðýndan malum-ý âlîleri buyurulmak üzere keyfiyeti beyân eylerim
efendim.

Fî 24 Þevvalü'l-mükerrem sene [1]312 / [20 Nisan 1895]

Y. PRK. MÞ, 5/108

Kale-i Sultaniye Sancaðý Nâib-i Lâhýký
Bosnasaraylý

Muhlis Hasan bin Senaya
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Hariciye Nezâreti'ne 12 Kânûn-ý Evvel sene [12]96 tarihiyle Viyana Sefâret-i
Seniyyesi'nden vârid olan 445 numaralý tahrirât tercümesidir.

Bosna ve Hersek Ortodokslarýndan bir hey’et-i meb‘ûsenin cemaatleri nâmýna bazý
þikayâtda bulunmak üzere Ýmparator hazretleri tarafýndan kabul olunmasýný rica etmek
için Viyana'ya geldiðini istihbâr etmiþdim. Süferâ-yý ecnebiyeden biri Viyana'ya gelmiþ
olan hey’et-i meb‘ûse azâsýndan biriyle vuku bulan mülâkâtý esnasýnda hey’et-i
mezkûrenin iþbu seyahatinden maksad Avusturya ve Macaristan memurîninin Rum
kilise ve mektebleri iþlerine müdahale etmesinden dolayý þikâyet etmekden ve idare-i
Osmaniyye zamanýnýnda cârî olan usulün iadesi suretiyle bu hâle âcilen nihayet ve-
rilmesini taleb eylemekden ibaret bulunduðunu kendisine ifade eylediðini suret-i
mahremânede bendenize söyledi. Ýþbu hey’et meb‘ûse azâsýnýn Bosna ve Hersek'e
müte‘allik umûr ve mesâlihin tesviyesiyle mükellef olan Avusturya ve Macaristan Maliye
Nâzýrý Kallay'ýn müdahalesinden dolayý þikâyeti hâvî bir muhtýra tanzim eylediði
gazetelerin cümle-i rivayetdendir. Hey’et-i mezkûre Ýmparator hazretleri tarafýndan
kabul olunmadýðý takdirde devlet-i metbû‘a sýfatýyla Hükûmet-i Seniyye'ye müracaat
etmek ve bu ikinci teþebbüs de hiçbir neticeye iktirân etmediði hâlde mezkûr muhtýra
ile Avrupa devletlerine müracaat eylemek niyetindedir. Ahîren alýnan malumata göre
Ýmparator hazretleri Mösyö Kalay'ýn ihtarý üzerine hey’et-i meb‘ûse azâsýný kabulden
kat‘îyyen imtinâ‘ etdiðinden azâ-yý mûmâileyhim yekdiðeriyle ba‘de'l-istiþare muhtýranýn
bir suretini Avusturya kabinetosuna býrakarak Viyana'dan müfârakat etmiþdir. Emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

**

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye

Tecüme Odasý

AVUSTURYA MACARÝSTAN'IN BOSNA ORTODOKSLARINA
MÜDAHALESÝNÝ ÞÝKAYET

Avusturya Macaristan Ýmparatorluðu'nun, Ortodokslarýn Bosna'daki kilise ve
okullarýna müdahalesini þikayet ve Osmanlý Devleti zamanýndaki geçerli

usule geri dönülmesini talep etmek üzere imparatorla görüþmek için
Viyana'ya gelen Bosna Hersek Ortodokslarýndan oluþan bir heyetin 

imparator tarafýndan kabul edilmediði için meseleyi Osmanlý Devleti sefirine
bildirip ve memleketlerine geri döndükleri
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Hariciye Nezâreti'ne 16 Kânûn-ý Evvel sene [12]96 tarihiyle Viyana Sefâret-i
Seniyyesi'nden vârid olan 450 numaralý tahrirâtýn tercümesidir

Bosna ve Hersek Ortodoks hey’et-i meb‘ûsesi hakkýnda þehr-i hâlin on ikisi tarihli ve
dört yüz kýrk beþ numaralý tahrirât-ý acizânemde münderic malumatý bendenize i‘tâ
eylemiþ olan diplomat nezd-i acizâneme gelerek hey’et-i mezkûre azâsýnýn Sefâret-i
Seniyye kançýlaryasýna i‘tâ eyledikleri bir muhtýra ile iktifaya ve Hükûmet-i Seniyye ile
Berlin Muâhedenâmesi'ne vaz‘-ý imza eden düvel-i muazzama nezdinde mutasavver
olan teþebbüsü icradan þimdilik ictinâba karar verdiklerini buradan azîmet etmezden
evvel kendisine iþ‘âr etmiþ ve maamâfih mesken ve me’vâlarýna hîn-i avdetlerinde
Avusturya memurîni tarafýndan dûçâr-ý zulm u ta‘addî olduklarý takdirde asla mes’uliyet
kabul etmeyeceklerini ilâve ve ityân eylemiþ olduklarýný bildirmiþdir. Emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir. 

**

Huzur-ý Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir 

Cemaatleri nâmýna bazý þikayâtda bulunmak üzere haþmetli Avusturya Ýmparatoru
hazretleri tarafýndan kabul olunmasýný rica zýmnýnda Viyana'ya geldiðini istihbâr eylediði
Bosna ve Hersek Ortodokslarýndan mürekkeb bir hey’et-i meb‘ûsenin iþbu seyahatden
maksadý Avusturya ve Macaristan memurîninin Rum kilise ve mektebleri iþlerine müda-
hale etmesinden dolayý þikâyetle idare-i Devlet-i Aliyye zamanýnda cârî olan usulün
iadesini taleb eylemekden ibaret bulunduðunu hey’et-i mezkûreye dahil olanlardan
birinin ifade etdiðini süferâ-yý ecnebiyeden birinin suret-i mahremânede beyân etdiði ve
bu hey’etin Ýmparator-ý müþârunileyh tarafýndan kabul olunmadýðý takdirde devlet-i
metbû‘a sýfatýyla Hükûmet-i Seniyye'ye müracaat etmek ve bu teþebbüsde bir neticeye
iktirân etmediði hâlde bir kýt‘a muhtýra ile Avrupa devletlerine müracaat eylemek
niyetinde idüðünü ve imparator hazretlerinin Bosna ve Hersek iþleriyle mükellef olan
Avusturya Maliye Nâzýrý Mösyö Kallay'ýn ihtarý üzerine hey’et-i mezkûreyi kabulden
kat‘iyyen imtinâ‘ etdiði cihetle azânýn muhtýranýn bir suretini Avusturya kabinetosuna
býrakarak Viyana'dan müfârakat eylediði istihsâl olunan malumatdan anlaþýldýðý ve bun-
larýn Sefâret-i Seniyye kançýlaryasýna i‘tâ eyledikleri bir muhtýra ile iktifaya ve Hükûmet-i
Seniyye ile Berlin Muâhedenâmesi'ne vaz‘-ý imza eden düvel-i muazzama nezdinde
mutasavver olan teþebbüsü icradan þimdiden ictinâba karar verdikleri Viyana'dan
azîmetinden mukaddem kendisine iþ‘âr ve maamâfih mesken me’vâlarýna hîn-i avdet-

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye

Tecüme Odasý

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye

Tecüme Odasý
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lerinde Avusturya memurîni tarafýndan dûçâr-ý zulm u ta‘addî olduklarý suretde asla
mes’uliyet kabul etmeyeceklerini ilâve ve ityân eyledikleri zikrolunan sefir cânibinden
bildirildiðini mutazammýn Viyana Sefiri atûfetli beyefendi hazretlerinden ahzolunan 12
ve 16 Kânûn-ý Evvel sene [12]96 tarihli ve dört yüz kýrk beþ ve dört yüz elli numaralý iki
kýt‘a tahrirât tercümeleri leffen takdim kýlýnmakla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir. 

Fî 1 Þaban sene 1314 ve fî 24 Kânûn-ý Evvel sene 1312 / [5 Ocak 1897]

Hariciye Nâzýrý 

Tevfik 

Y. A. HUS, 364/34
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Mûcebince tevcîh ve mahalline kayd ve müceddeden berât olunmak buyuruldu

27 R. sene [1]173 / [18 Aralýk 1759]

Vakf-ý mezbûr saadetli Babussaadeti'þ-þerif aðasý hazretleri nezâretlerinde olmak
üzere Küçük Evkâf Muhasebesi'nde mastûr ve derûn-ý arza mezbûr hafýz-ý kütüb ciheti
bulunamamýþdýr. Emr u fermân devletli Sultaným hazretlerinindir.

Fi 24 R. sene 1173 / [15 Aralýk 1759]

Der-i devlet-i mekîne arz-ý bende-i kemîne budur ki

Nezâretimizde olup Bosna'da vâki merhum Geyvan Bey Evkâfý'nýn kütübhânesinin
hafýzý olmayýp ve muhafazaya eþedd-i ihtiyac ile muhtac olmakla erbâb-ý istihkâkdan
bâis-i arz-ý rýkkýyyet hâlâ Bosna'da me’zûn bi'l-iftâ Salih Efendi dâ‘îleri kütübhâne-i
mezkûreye vazife-i muayyene ile hafýz-ý kütüb nasb ve tayin ve mahalline kayd ve
yedine müceddeden berât-ý þerif-i âlîþân ihsân buyurulmak ricasýyla hâlâ Bosna valisi
dâ‘îleri arz etmekle arz mûcebince cihet-i mezkûr müceddeden merkûm kullarýna
tevcîh ve mahalline kayd ve yedine müceddeden berâtý-ý þerif-i âlîþân sadaka ve inâyet
buyurulmak ricasýna der-i devlet-medâra arz olundu. Bâki emr u fermân der-adlindir. 

27 R. sene [1]173 / [18 Aralýk 1759]

GEYVAN BEY VAKFI KÜTÜPHANESÝ'NE 
KÜTÜPHANE MEMURU TAYÝNÝ

Bosnada Geyvan Bey Vakfý kütüphanesine 
Hafýz-ý kütüp (Kütüphane memuru) tayin edilmesi

C. MF, 141

Mehmed 
Aða-yý Babüssaadeti'þ-þerife 

Hâlâ
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Ýþ‘ârlarý mûcebince ibtidâ-i haric itibar olunmak buyuruldu.

23 Za. sene [1]175 / [15 Haziran 1762]

Mûcebince ibtidâ-i haric itibar buyurulmak mercûdur.

Ed-dâ‘î Durrîzade Mustafa

Ufiye anhumâ

Ýnâyetli kerametli semâhatli mürüvvetli veliyyü'n-ni‘am efendim Sultaným hazret-
lerinin hallâl-i müþkilât-ý enâm olan hâk-i pây-ý semâhat-iþtimâllerine kemâl-i i‘zâm ve
ikram ve nihayet-i teclîl ve ifhâm ile rûy-ý niyaz-ý meâliyet ve cebîn-i senâ-yý beyt kýlýnýp
lâzýme-i zimmet-i halisânem olan dua-yý devam-ý ömr ü devlet ve ikbâlleri an-samîm'il-
kalb te’diye ve tetmîm kýlýndýðý siyâkýnda nümâyende-i senâkâr-ý müsted‘îleridir ki,

Benim inâyetli kerametli semâhatli mürüvvetli veliyyü'n-ni‘am efendim Sultaným
hazretleri Bosna valileri senâverlerinin makarr-ý ikametleri olan Medine-i Travnik'de
me’zûn-ý bi'l-iftâ olan Mehmed Efendi dâ‘îleri senâkâr-ý kadimlerinin dahi medresesi
müderrisi olup sezâvâr-ý inâyet ve þâyân-ý atûfetleri olmaðýn etrafda me’zûnun bi'l-iftâ
olanlar misillü ibtidâ-i haric itibarýyla çerað ve yedine rûz-ý þerif inâyet ve ihsân buyurul-
mak niyazý vesile-i arz-ý ubûdiyetim olmuþdur. Ýnþaallahu Teâlâ lede'þ-þerefi'l-vusûl
mûmâileyh dâ‘îleri nazar-ý ekber-i inâyetlerine sezâvâr olduðu muhât-ý ilm-i âlîleri buyu-
ruldukda ibtidâ-i haric itibarýyla çerað ve yedine rûz-ý þerif inâyet ve ihsân buyurulmasý-
na müsaade-i aliyyeleri erzânî buyurulmak bâbýnda lütf ü kerem inâyetli kerametli
semâhatli mürüvvetli veliyyü'n-ni‘am efendim Sultaným hazretlerinindir.

23 Za. sene [1]175 / [15 Haziran 1762]
Bende-i Mehmed 

Vali-i Bosna
Hâliyâ

TRAVNÝK'DE MÜFTÜ VE MÜDERRÝS OLAN MEHMED EFENDÝ'YE
RUUS VERÝLMESÝ

Bosna valilerinin ikamet merkezi olan Travnik'de müftü ve medresede
müderris olan Mehmed Efendi'ye Ýbtida-i haric ruusu verilmesi

C. MF, 5185

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:32  Page 447



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

448

121

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:32  Page 448



EÐÝTÝM
OBRAZOVANJE

449

Der-i devlet-i mekîne arz-ý dâ‘î-i kemîne oldur ki

Bosna Brodu Kazasý'na muzâf Medine-i Travnik'de vâki Bosna Valisi vezir el-hâc
Mehmed Paþa Medresesi'nin hashâ-i Filibe ve Tatarpazarý mukataasý malýndan almak
üzere yevmî kýrk sað akçe vazife ile bâ berât-ý þerif müderrisi olan Derviþ Abdurrahman
Efendi bâ-hüsn-i rýza müderrislik-i mezkûru erbâb-ý istihkâkdan sulbi kebîr oðlu iþbu
bâis-i arz-ý ubûdiyet müftü-zâde Mehmed Efendi dâ‘îlerine kasr-ý yed ve yedinde olan
berât-ý âlîþâný teslim etmekle müderrisliði mezkûr vazife-i mersûmesiyle merkûm
Mehmed Efendi'ye tevcîh ve yedine berât-ý þerif-i âlîþâný sadaka ve ihsân buyurulmak
ricasýyla der-i devlet-medâra arz ve ilâm olundu. Bâkiyü'l-emr li-hazret-i men lehü'l-emr.

Tahrîren fi'l-yevmî'l-hâmis aþer min þehr-i Saferü'l-hayr li-sene ihdâ aþer ve mi’eteyn
ve elf / [20 Aðustos 1796]

Mûcebince tevcîh buyurulmak mercûdur. 

Ýþaretleri Mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu

Fî 9 R. sene [1]211 / [12 Ekim 1796]

TRAVNÝK VEZÝR MEHMED PAÞA MEDRESESÝ'NE 
MÜDERRÝS TAYÝNÝ

Bosna Brodu Kazasýna baðlý Travnik Kasabasý'nda bulunan sabýk Bosna
Valisi Vezir Mehmed Paþa Medresesi’nin Müderrisi Derviþ Abdurrahman

Efendi'nin bu vazifeyi, Filibe ve Tatarpazarý’ndaki mukataa gelirleri ile birlikte
büyük oðlu Müftüzade Mehmed Efendi'ye býrakmasýna ruhsat verilmesi

C. MF, 6267

El-abdü'd-dâ‘î li'd-devleti'l-aliyyeti'l-Osmaniyye 
Mehmed Said Dürri-zade
Be-Bosna Brodu Hilâfe

Ed-dâ‘î 
es-Seyyid Mehmed Arif dürrî-zâde

ufiye anh
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Maliye Nâzýrý Efendi Hazretleri'ne

Saye-i maârif-vâye-i Þehinþâhîde Dersaâdet'de olduðu misillü Bosna Eyaleti'nin bu
defa taksim olunan elviye-i hamsesinden beher kaymakamlýk merkezlerine birer mek-
teb-i rüþdiye ve dershâne küþâdýyla bu tarafdan tayin olunacak beþ nefer muallim-i
evvellere yediþer yüz elliþer ve muallim-i sânîlere dörder yüz ve bevvâblara dahi yüzer
kuruþ olarak vergiye ilâveten tahsil ve tesviye olunmak ve mahalleri emvâlinden ve-
rilmek üzere maaþlar tahsis olunmasý sâniha-i ârâ-yý sudûr buyurulan emr u fermân-ý
isabet-beyân-ý cenâb-ý Padiþahî mantûk-ý âlîsinden olup icabý icra kýlýnmýþ olmakla
hazinece iktizâsýnýn icrasýna himmet eyleyeler deyu fermân-ý âlî.

Bosna Eyaleti'nin elviye-i hamsesinden beher kaymakamlýk merkezlerine küþâd olu-
nacak mektebler için bu tarafdan tayin olunacak beþ nefer muallim-i evvellere vergiye
idhalen yediþer yüz elliþer kuruþ maaþ tahsis buyurulduðu misillü muallim-i sânîlerle
bevvâblar da bu tarafdan mý tayin kýlýnacakdýr ve bunlarýn maaþlarý da vergiye ilâveten
mi tesviye olunacakdýr?

Fî 24 N. sene [12]67 / [23 Haziran 1851]

A. MKT. NZD, 35/47

Saraybosna’nýn genel görünümü...
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Bosna Eyaleti'nde teþkil edilen livalarda yapýlmakta olan rüþdiye mektebleri
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Tezkire-i Sâmiye

Meclis-i Maârif-i Umumiye'den kaleme alýnýp melfûf þukka ile manzûr-ý âlî buyurul-
mak üzere takdim kýlýnan mazbata meâlinden müstefâd olduðu vechile Bosna
Eyaleti'nde teþkil olunan bazý elviyede derdest-i inþa bulunan mekâtib-i rüþdiye misillü
medine-i Saray ile Hersek Sancaðý'nýn merkezi olan Mostar'da dahi inhâ olunduðu ve
emsâli vechile birer mekteb-i rüþdiye inþa olunmasý ve bunlarýn dahi masârýf-ý inþaiye-
siyle muallim ve saire memurlarý maaþlarý vergiye ilâveten ahali tarafýndan verilmek ve
hem müdür ve hemde muallim-i evvel olmak ve sene baþýnda vali ve meclis-i mem-
leket ile birlikde mektebin usul-ý imtihaniyesini bi'l-icra jurnallerini bu tarafa irsâl ve sair
bunun gibi hizmetleri eda etmek üzere nizâmý mûcebince dârülmuallimîn talebesinden
tayin kýlýnacak iki nefer muallim-i evvellere yediþer yüz elliþer ve muallim-i sânîlere
dörder yüz ve bevvâblara yüzer kuruþ maaþ verilmesi ve kütüb-i muktezîyenin bu taraf-
dan gönderilmesi suretleri tezekkür olunmuþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fer-
mân-ý hazret-i Þehinþâhî þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý
beyânýyla tezkire.

[6 C. 1268] / [28 Mart 1852]

A. AMD, 36/89

Bosna’da bir çocuk parký...
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Bosna Valisi'ne

Saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padiþahîde Bosna Eyaleti'nin taksim olunan
elviye-i hamsesinden beher kaymakamlýk merkezinde küþâd olunacak mekâtib-i
rüþdiye muallim-i evvel ve sânîleriyle bevvâblarýna bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Þehriyârî
tahsis kýlýnan maaþlarýn mahallerine vusûlüne kadar nýsfý ve ondan sonrasýnýn tekmîlen
verilmesi mukaddemce Maliye Nezâret-i Celîlesi cânibinden ol tarafa bildirilmiþ olup
þimdi dahi muallim-i mûmâileyhim ol tarafa gönderileceðinden ve bunlara harcýrah
olarak bir mikdar þey verilmesi dahi lâzým geleceðinden zikrolunan maaþlarýn tahsisi
tarihi olan altmýþ yedi senesi Mayýsý'nýn on dördüncü gününden vakt-i azîmetlerine
kadar on buçuk ayda iþlemiþ bulunacak otuz iki bin sekiz yüz on iki buçuk kuruþ nýsf
maaþlarýndan on yedi bin beþ yüz kuruþun kendilerine harcýrah olmak üzere bu taraf-
dan i‘tâsýyla mahalline havale olunmasý ve kusûr on beþ bin üç yüz on iki buçuk
kuruþun dahi zikrolunan mektebler masârýf-ý müteferrikasý için mahallî meclisi
ma‘rifetiyle hýfz etdirilmesi hususunun savb-ý devletlerine bildirilmesine Meclis-i Maârif-i
Umumiye tarafýndan vuku bulan tebligât üzerine keyfiyet hâk-i pây-ý mekârim-i intihâ-yý
hazret-i mülûkâneden bi'l-istîzân emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Þehinþâhî dahi ol
merkezde müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulmuþ ve meblað-ý mezbûr bu cânibde
mûmâileyhime i‘tâ etdirilmiþ olmakla emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî man-
tûk-ý âlîsince bu akçenin havale olunacak mahalle i‘tâsý emrinde mahallince icab-ý hâlin
icrasýna ve keyfiyetin iþ‘ârýna himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.

Fî 22 C. sene [12]68 / [13 Nisan 1852]

BOSNA'DAKÝ RÜÞDÝYE MEKTEBÝ ÖÐRETMENLERÝNÝN 
MAAÞLARININ ÖDENMESÝ

Bosna Eyaleti'nde bulunan livalarda açýlacak mekteb-i rüþdiyelere 
gönderilecek öðretmen ve diðer memurlarýn birikmiþ maaþlarýnýn yarýsýnýn

harcýrah olarak peþinen verilmesi, kalan yarýsýnýn da liva meclisleri 
tarafýndan ödenmesi

A. MKT. MHM, 45/78
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Bosna Valisi Hurþid Paþa Hazretleri'ne

Saye-i maârif-vâye-i hazret-i Padiþahî'de Bosna Eyaleti'nin beþ mahallinde tertib ve
küþâd olunan mekâtib-i rüþdiyeye buradan gönderilen muallimlerin vusûlüyle icraatýna
mübâþeret olunduðu beyânýyla bunlarýn malzeme-i þitâiyelerinin ne tarafdan tesviye
olunmasý istîzânýna dair tevârüd eden tahrirât-ý behiyyeleri meâli malum-ý hulûsûrî olup
keyfiyet Meclis-i Maârif-i Umumiye'ye lede'l-havale mezkûr mekteblerin masârýf-ý mute-
ferrikasýna sermaye olmak üzere eyalet-i merkûme meclisinde tevfîk olunan on dört bin
bu kadar kuruþdan geçende Travnik Mekteb-i Rüþdiyesi'nin bazý levâzýmâtýnýn tesviye
olunduðu misillü diðerlerinin levâzým-ý þitâiyelerinin dahi ondan tesviye olunmasý ve
iþbu levâzýmât-ý þitâiye denilen nedir ve ne mikdar masrafa muhtacdýr? Buralarý izah
olunmadýkdan ve kýþ dahi geçmek üzere bulunduðundan muahharan bunlara umumî
bir suret tasavvur olunmak üzere þimdilik üçer-beþer yüz kuruþu tecavüz etdirilmeyerek
yalnýz odun ve kömür ve mangal gibi pek lüzumlu þeylerin alýnmasý ve bunlarýn mufas-
sal ve meþrûh müfredat defterinin bu tarafa gönderilmesi hususunun savb-ý vâlâlarýna
bildirilmesi meclis-i mezkûrdan bâ-mazbata ifade olunmuþ olmakla ber-minvâl-i
muharrer icabýnýn icrasýyla keyfiyetin iþ‘ârý hususuna himmet buyurulmasý siyâkýnda
þukka.

Fî 20 R. sene [12]69 / [31 Ocak 1853]

BOSNA EYALETÝ'NDE RÜÞDÝYE MEKTEBÝ ÖÐRETMENLERÝNÝN 
KIÞLIK MASRAFLARININ KARÞILANMASI

Bosna Eyaleti'nde açýlan mekteb-i rüþdiyelere gönderilen öðretmenlerin
görevlerine baþladýðý, ancak bu görevlilerin kýþlýk masraflarýnýn nereden

karþýlanacaðýnýn sorulmasý üzerine Bosna Meclisi'ne gönderilen paradan
ödenmesi cevabýnýn verildiði

A. MKT. MHM, 52/90
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Atûfetli efendim hazretleri

Nefs-i Saraybosna'da Latin milletinin mektebi olmadýðýndan çocuklarýný Katolik kili-
sesinin bir tarafýnda okutdurmaða mecbur olduklarýna mebnî kendilerine taraf-ý Devlet-i
Aliyye'den bir mekteb mahalli veyahud mekteb masârýfýna iâne olmak üzere on iki bin
kuruþ mikdarý atiyye-i seniyye ihsân buyurulmasý ifadesine dair teftiþ memuru
semâhatli Cevdet Efendi hazretlerinin vârid olan tahrirâtý arz u takdim kýlýndý. Millet-i
merkûme mine'l-kadim Saltanat-ý Seniyye'ye arz-ý inkýyâd ve sadakat etmekde bulun-
masýyla taltif ve tatyîbleri þân-ý merâhim-niþân-ý âlî iktizâsýndan olmaðýn münasib bir
mahalde mekteb inþa etmek üzere kendilerine ber-mûceb-i inhâ ol mikdar atiyye-i
seniyye-i Padiþahînin ihsân buyurulmasý zýmnýnda ifa-yý muktezâsýnýn Maliye Nezâret-i
Celîlesi'ne havalesiyle beraber müfettiþ-i müþârunileyhe dahi cevabnâme yazdýrýlmasý
hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý cihanbânî þeref-sünûh ve
sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîmine
ibtidâr olundu, efendim.

Fî 22 Za. sene 1280 / [29 Nisan 1864]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
tahrirât manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Þehriyârî buyurulmuþ ve ber-vech-i
istîzân millet-i merkûmeye ol mikdar atiyye-i seniyye verilmesi þeref-sünûh ve
sudûr buyurulan emr u irâde-i ihsân-ade-i hazret-i Padiþahî mantûk-ý
münîfinden olarak tahrirât-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 23 Za. sene 1280 / [30 Nisan 1864]

**

SARAYBOSNA'DA KATOLÝK OKULU ARSASI ÝÇÝN PADÝÞAHIN
VERDÝÐÝ ATÝYYE-Ý SENÝYYE

Saraybosna'da Katolik çocuklarýnýn bir mektebi olmadýðýndan 
okul yapýlmasý için devlet tarafýndan bir arsa bulunmasý düþünüldüyse de,

Bosna Müfettiþi Ahmet Cevdet Paþa'nýn tavsiyesiyle nakit olarak 12.000
kuruþun atiyye-i seniyye olarak cemaate verilerek, þehrin istedikleri bir

yerinde arsa almalarýnýn daha uygun olacaðý görüþünün 
Padiþah tarafýndan da kabul gördüðü
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Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý dâ‘î-i kemîneleridir ki

Nefs-i Saraybosna'da Latin milletinin bir mektebi olamadýðýndan Katolik kilisesinin
bir tarafýný mekteb ittihâz ederek çocuklarý okutdurmaða çalýþýyorlar ise de millet-i
merkûmenin bir mektebe ihtiyaclarý derkâr olduðundan bir mahal tedarikiyle inþasý mil-
let-i merkûme tarafýndan arzu olunmakla ve kendilerinin bu yolda celb ve te’lifi icab-ý
hâl ve maslahata muvâfýk bulunmakla mukaddemâ bunlar için taraf-ý Devlet-i Aliyye'den
bir mekteb mahalli verilmek hususu tasavvur olunmuþ ise de henüz hayyýz-ý fi‘le gele-
meyip kalmýþ ve bu kere millet-i merkûme tarafýndan mezkûr mektebin inþasý arzu olu-
narak cenâb-ý Saltanat-ý Seniyye'den iâne buyurulmasý hususu dahi bâ-arzuhâl-i istid‘â
eylemesi üzerine keyfiyet devletli vali paþa hazretleri lede'l-müzâkere mekteb inþasýna
müsaid kýþla-i hümâyûn civarýnda mîrînin bir dükkânýyla bir de arsasý olup bunun mil-
let-i merkûmeye ihsân buyurulmasý hususu evvel emirde tahattur olundu ise de kýþla-i
hümâyûn civarý olmak hasebiyle bunun i‘tâsýndan ise millet-i merkûme istedikleri
mahalli iþtirâ ile mekteb inþa etmek üzere iâne-i nakdiye olarak kendilerine bir mikdar
þey ihsân buyurulmasý daha münasib olacaðýna ve bu suretden kendilerinin dahi daha
ziyade memnun olacaklarý reviþ-i hallerinden anlaþýldýðýna mebnî zikrolunan arsa ve
dükkân ba‘dehû cânib-i mîrîden taliblerine fürûht olunmak üzere millet-i merkûmeye
mekteb masârýfýna iâne olmak üzere on-on iki bin kuruþ kadar atiyye-i seniyye ihsân
buyurulmasý münasib gibi mütâlaa olunmuþ olmasýyla icra-yý icabý menût-ý irâde-i
aliyye-i vekâlet-penâhîleri olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 26 Zilkade [1]280 - Fî 21 Nisan sene [12]80 / [3 Mayýs 1864]

Ahmed Cevdet

Ý. HR, 207/11933
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Atûfetli efendim hazretleri 

Þûrâ-yý Devlet Maârif Dairesi'nin mazbata-i ma‘rûzasý mütâlaasýndan müstebân
olduðu vechile Bosna Vilâyeti dahilinde vâki Ýhlivne Kazasý'nda nýsf rüþdiye olmak
üzere inþa edilmiþ olan mekteb muallimliðine þehriye dört yüz on yedi kuruþ maaþla
Mostar Mekteb-i Rüþdîsi Muallim-i Sânîsi Osman Efendi'nin ve bevvâblýðýna dahi sek-
sen üç kuruþ aylýkla mahallince intihâb kýlýnan Hamza'nýn tayini ve senevî beþ yüz kuruþ
masârýf-ý müteferrika tahsisi ve Mostar Mektebi Muallim-i Sânîliði'ne dahi ehliyeti
mücerreb olan Ahmed Efendi'nin dört yüz kuruþ maaþla bu tarafdan tayin ve i‘zâmý
zýmnýnda icra-yý iktizâsýnýn Maârif ve Maliye Nezâret-i Celîlelerine havalesi tezekkür
kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne
müte‘allik ve þeref-sudûr buýyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 9 S. sene [12]85 / [1 Haziran 1868]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-i zîb-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
mazbata manzûr-ý me‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve hususât-ý
merkûmenin ber-mûceb-i istîzân icra-yý iktizâsýnýn nezâret-i müþâruniley-
himâya havalesi müte‘allik ve þeref-sünûh buyurulan emr u irâde-i mehâsin-
âde-i cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak mazbata-i merkûme
yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade olunmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 10 S. sene [12]85 / [2 Haziran 1868]

ÝHLÝVNE VE MOSTAR'DAKÝ RÜÞDÝYE MEKTEBLERÝNE 
YAPILAN TAYÝNLER

Ýhlivne kazasýnda yarýsý Rüþdiye olmak üzere açýlan okulun öðretmenliðine
Mostar Mekteb-i Rüþdisi'nden Osman Efendi'nin aylýk 417 kuruþ maaþla, 
83 kuruþ maaþla da Hamza'nýn hizmetli olarak tayini, Mostar'da boþalan

muallim-i saniliðe Ahmed Efendi'nin 400 kuruþ aylýkla tayini

Ý. ÞD, 4/191
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Bosna Vilâyeti'yle Maliye ve Maârif Nezâret-i Celîleleri'ne

Bosna'da eytâm-ý Ýslâm zükûr ve inâsýndan yüz nefer etfâli isti‘âba kâfi olacak
suretde te’sis olunacak dâruþþafaka için þehrin münasib bir mevkiinde bir arsa tedarik
edildiði gibi masârýf-ý inþaiyesine muktezî yüz elli bin kuruþun memurîn ve ashâb-ý
servet taraflarýndan ve Gazi Hüsrev Bey Evkâfý müstegallâtýndan iâneten i‘tâsý karar-
laþdýrýlmýþ masârýf-ý idaresi için senevî lüzum görünen altmýþ bin kuruþ dahi Ýsa Bey'in
musakkafât-ý vakfiyesinden mu‘attal misafirhâne tahsisâtý bulunan on bin kuruþla
senevî zebh edilen kurban cildlerinden hâsýl olabilecek yirmi bin kuruþ karþýlýk ittihâz
kýlýnmýþ olduðundan kusûr otuz bin kuruþun Hazine-i Celîle'den tahsis ve i‘tâsý (1) ve
bunun suret-i idaresi hakkýnda Dersaâdetçe yapýlan nizâmnâmeden bir nushasýnýn
irsâli ifadesine dair meclis-i vilâyetden meb‘ûs mazbata Þûrâ-yý Devlet'e havale kýlýn-
mýþidi. Saye-i meâli-vâye-i hazret-i Padiþahî'de eytâm-ý tebaanýn infâk ve idare ve talim
ve terbiyelerini te’min zýmnýnda o makûle te’sisât-ý hayriyenin Bosna'da vücuda geti-
rilmesi lâzýmeden olduðuna binâen zikrolunan dâruþþafakanýn te’sis ve teþkiliyle idare-
sine medâr olmak üzere mahalli emvâlinden senevî otuz bin kuruþ sarf ve i‘tâsý ve
karþýlýk tutulan vâridâtdan Ýsa Bey Vakfý tahsisâtýnýn meþrûtalarý ma‘mûr olmasýyla
mahallince bir baþka karþýlýk bulununcaya kadar muvakkaten bu iþe sarf ve isti‘mâli ve
Dersaâdet dâruþþafakasýnýn henüz yapýlmadýðýndan oraca bir lâyiha kaleme alýnarak
tedkik olunmak üzere bu tarafa irsâli hususlarýnýn (12) savb-ý devletlerine havalesi ten-
sîb olunmuþ ve bi'l-istîzân müte‘allik buyurulan irâde-i isabet-âde-i cenâb-ý Þehriyârî
mûcebince keyfiyet Maliye ve Maârif Nezâret-i Celîlelerine bildirilmiþ olmaðýn ber-vech-i
muharrer muktezâsýnýn icra ve memurîn ile sair hamiyet-kârâne taraflarýna bu bâbda
ibrâz kýlýnan muâvenete bâ‘is-i mahzûziyet-i cihan-kýymet-i hazret-i veli-nimet olmasýy-
la o yolda lâzým gelenlere tebligât-ý münasibe ifasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda
þukka.

Maliye'ye

(1) Tensîb olunmuþ ve bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i Padiþahî dahi ol merkezde
müte‘allik ve þeref-sudûr buyurula. Keyfiyet mahalline bildirilmiþ olmaðýn Hazinece
muamele-i lâzýmenin ifasýna himmet eyleyeler deyu.

Maârif'e

(12) Tensîb olunarak bi'l-istîzân müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye mûcebince key-
fiyet vilâyet-i müþârunileyhâya ve Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðýn
mahalline bildirilmesi beyân-ý hâl siyâkýnda tezkire.

Fî 8 Z.sene [1]285 / [22 Mart 1869]

A. MKT. MHM, 439/82
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Bosna Vilâyeti'ne ve Maârif ve Maliye Nezâret-i Celîlelerine

Beher sabah þâkirdâna ders göstermek üzere beþ yüz kuruþ maaþ tahsisiyle asâkir-i
þahane kolaðalarýndan Arif Efendi'nin Bosna'da kâin sabah mektebi muallimliðine tayi-
ni hususuna vuku bulan iþ‘âr-ý sâmîleri mûcebince bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Padiþahî müte‘allik buyurulmuþ ve keyfiyet (1) Maârif ve Maliye Nezâret-i Celîlelerine
bildirilmiþ olmakla iktizâsýnýn icrasýna himmet buyrulmasý siyâkýnda þukka 

Maârif'e

(1) Bosna Vilâyeti'yle (9) Maliye Nezâret-i Behiyyesi'ne bildirilmiþ olmakla iktizâsýnýn
ifasýna himmet buyurmalarý siyâkýnda tezkire.

Maliye'ye

(9) Maârif Nezâret-i Celîlesi'ne bildirilmiþ olmakla Hazinece iktizâsýnýn ifasýna him-
met eyleye deyu.

25 Z. 1285 / [8 Nisan 1869]

A. MKT. MHM, 441/35

Bosna Hersek’te Ali Bey Firdusa’nýn cenaze merasimi...

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:32  Page 467



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

468

130

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:32  Page 468



EÐÝTÝM
OBRAZOVANJE

469

Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Vilâyeti merkezinde ve mülhakâtýnda teþkili muktezî olan mekâtib-i sýbyâni-
yeye muallim yetiþdirilmek üzere dârülmuallimîn nâmýyla bir medrese-i mahsusa te’sisi
hakkýnda bazý mütâlaâtý hâvî Bosna Vilâyeti'nden gelip Þûrâ-yý Devlet'e havale olunan
tahrirât ile nizâmnâme lâyihasý üzerine Maârif-i Umumiye Nezâret-i Celîlesi'yle bi'l-
muhabere Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata arz u takdim kýlýndý.
Mütâlaasýndan müstebân olduðu vechile Maârif Nizâmnâme-i Cedîdi hükmünce dârül-
muallimîn Dersaâdet'e mahsus olduðundan vilâyâtda dahi bu nâm ve þekil ile medâris
teþkili uyamaz ise de vilâyet-i mezkûrenin tedbir-i ma‘rûzu mevcud ve derdest-i te’sis
olan mekâtib-i sýbyâniyede Türkçe tedrisine muktedir sýbyân muallimleri bulunma-
masýndan nâþi Boþnak lisaný üzere tedrisden ta‘mîm ve terakkî-i terbiye-i umumiyeye
ârýz olan mevâni‘in izâlesi mülâhazasýndan neþ’et etmiþ olup bu mecburiyetin ehem-
miyetiyle beraber merkeze açýlan dârülmuallimîn taþralar için kâfi ve ehil muallimler çýk-
masý vakte muhtac ve zikrolunan maârif nizâmâtýnýn ta‘mîminde meþrût olan ahvâl-i
tedrîciyenin illet-i gâiyesi bulunan fikdan-ý esbâb ve vesâitin indifâ‘ý dahi esasen
mekâtib-i sýbyâniyenin ýslâh-ý ahvâliyle hâsýl olacaðýna mebnî nezâret-i müþâruniley-
hânýn bu bâbda ihtar eylediði müsaade-i istisnâiyenin lüzum-ý cevâzý müsellem
olduðundan medrese-i mezkûrenin dârülmuallimîn nâmýnda olmayýp suret-i istisnâiye
ve hususiyede medârisden ma‘dûd olmak ve Dersaâdet dârülmuallimînde vilâyât için
muallimler yetiþdirilinceye kadar devam eylemek üzere küþâdýyla mahallince tasavvur
ve tertib olunan derslerin talebe-i müdavimeye tedrisine mübâþeret olunmasý ve
mekâtib-i sýbyâniye muallimlerinin tavzîfi nizâmen mensub olduklarý cemaatlere aid
olduðundan bunlarýn içinde ikmâl-i tahsil ile sýbyân mekteblerine hoca tayin olacaklarýn
tesviye-i maaþâtýnda ahaliye müracaat olunmak lâzým gelmek Hazine-i Celîle'den tah-
sisi istenilen muallim maaþlarýna mahal yok ise de iþ‘ârât-ý vâký‘aya nazaran açýlacak
medreseye talebe tedariki mutlaka kendilerinin te’min-i maiþete mütevakkýf olduðun-

BOSNA'DA DARÜLMUALLÝMÎN AÇILMASI
Bosna Vilayeti'nde açýlmasý gereken Sýbyan mekteblerine öðretmen

yetiþtirmek üzere Darülmuallîmin açýlmasýnýn Türkçe öðretim yapabilecek
öðretmenlerin yetiþtirilmesini saðlayacaðý, bu okula alýnacak 20 öðrenciye

aylýk 30'ar kuruþ, Ýmla, Ýnþa, Hesab ve Coðrafya öðretmenlerine de 
300'er kuruþ maaþ verilmesi
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dan ve talebenin mikdarý yirmi nefere münhasýr olacaðý cihetle beherine verilmesi lâzým
gelen otuz kuruþ maaþýn yekûn-i þehrîsi altý yüz kuruþdan ibaret olarak gerek bu akçe
ve gerek imlâ ve inþa ve hesab ve coðrafya hocalarýna tahsisi gösterilen üçer yüz kuruþ
teþebüsât-ý vâký‘anýn intâc edeceði fevâid icabýnca dirîð olunamayacýðýndan onlarýn
dahi kabul ve tesviyesi münasib görünmüþ ve muahharan tevârüd eden tahrirâtda
medrese-i mezkûrenin sürat-i küþâdý hakkýnda lüzum ve ehemmiyet gösterilmiþ olmak-
la icra-yý icabýnýn telgraf ile mahalline havalesi ve nezâret-i müþârunileyhâ ile Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne dahi malumat verilmesi hususunda her ne vechile emr u fermân-ý
hazret-i mülûkâne þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 5 Za. sene [1]286 / [6 Þubat 1870]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hame-ârâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mâr-
ru'z-zikr mazbata manzûr-ý maârif-nüþûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve
tezekkür ve istîzân olunduðu vechile medrese-i mezkûrenin küþâdýyla
mahallince tasavvur ve tertib olunan derslerin taleb-i müdavimeye tedrisine
mübâþeret olunmasý zikrolunan maaþlarýn dahi kabul ve tesviyesi zýmnýnda
muamelât-ý mukteziyenin icrasý þeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u fer-
mân-ý mehâsin-unvan-ý cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak maz-
bata-i merkûme yine savb-ý sâmî-i hidivîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 6 Za. sene [12]86 / [7 Þubat 1870]

ÞD, 18/753
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Saraybosna Ýslami Ýlimler Okulu

Tuzla þehrinde lise binasý...
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Bosna Vilâyet-i Celîlesi'ne

Vilâyet-i celîleleri dahilinde bulunan ekser mektebler cehele takýmýndan maaþsýz ve
idaresiz hocalarýn ellerinde bulunduðu tahkik ve istihbâr olunduðu ve intiþâr-ý maârif
hakkýnda olan emel ve arzu ise beyândan müstaðnî olmakdan nâþi keyfiyet meclis-i
maârife lede'l-havale mekâtib-i mezkûrenin ýslâh-ý ahvâli ancak muktedir ve müsta‘id
muallimler bulunarak istihdam olunmasýna mütevakkýf olup oralarda ise böyle hoca
bulunamayacaðýndan ve merkez-i vilâyet olan Saraybosna'da ki dârülmuallimîn-i
sýbyânýn yeniden te’sis ve ýslâhýyla muktedir muallimler yetiþdirilmek icab edeceðinden
bunun bir an evvel icabýnýn icrasý ve böyle muktedir muallimler yetiþinceye kadar
mehmâ-emken mekâtib-i mevcude de muktedirce muallimler bulundurulmasý
esbâbýnýn istihsâli hakkýnda meclis-i mezkûrde cereyân eden müzakerâtý mutazammýn
tanzim olunan mazbata Bâbýâli'ye arz olunmuþ ve irâdesi zuhurunda keyfiyet savb-ý
vâlâ-yý âsafânelerine bildirildiði derkâr bulunmuþ olup ancak oralarda bulunan
mekâtib-i mevcudenin vakti fevt olmazdan muallimleriyle suret-i idareleri hakkýnda
muhtasarca ve bend bend mütâlaât-ý devletleri bu tarafa iþ‘âr buyurularak onun dahi
kâbil olanlarý ilâve-i ýslâhât olmasý hususuna himem-i âliye-i müþîrileri derkâr buyurul-
masý bâbýnda emr u irâde.

Fî 10 R. sene [12]89 - Fî 4 Haziran sene [12]88 / [17 Haziran 1872]

SARAYBOSNA'DAKÝ DARÜLMUALLÝMÎNÝN YENÝDEN AÇILMASI
Bosna Vilayeti'nde bulunan okul öðretmenlerinin çoðunluðunun cahil

olduðu ve ücretsiz hizmet verdiði, okullarýn durumunun düzeltilmesinin
yetenekli öðretmenler bulunmasýna baðlý olduðu, bunun için de

Saraybosna'daki Darülmuallimînin yeniden açýlmasý gerektiði

MF. MKT, 1/108
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Atûfetli efendim hazretleri 

Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Visoka Kasabasý'nda cânib-i ahaliden inþa olunan
rüþdiye mektebi muallim-i sânîliðine tarih-i istihdamýndan itibaren yüzde beþden gayrý
þehrî üç yüz on beþ kuruþ maaþ ile Abdullah Efendi'nin tayini ve bevvâb maaþý olarak
seksen ve masârýf-ý müteferrika olmak üzere senevî beþ yüz kuruþ tahsisi birle bunlarýn
mukaddemâ Maârif büdcesine zam edilen yüz elli bin kuruþdan tesviyesi hakkýnda
Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata leffen arz u takdim kýlýnmýþ
ve suret-i iþ‘âr müstenid-i usul ve emsâl bulunmuþ olmakla muvâfýk-ý emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiþahî buyurulduðu hâlde mûcebince ifa-yý muktezâsýna ibtidâr
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 23 Muharrem sene [12]90 / [23 Mart 1873]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
mazbata-i ma‘rûza meþmûl-nigâh-ý þevket-iktinâh-ý cenâb-ý Padiþahî buyu-
rulmuþ ve ber-mûceb-i istîzân mûmâileyhin ol mikdar maaþ ile muallim-i
sânîliðe tayin ve bevvâb maaþýnýn ve masârýf-ý müteferrikanýn dahi o suretle
tahsis ve tesviye edilmesi þeref-sudûr ve sünûh buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i Þehinþâhî mantûk-ý celîlinden olarak mazbata-i mezkûre
yine savb-ý âlî-i hidivîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 24 Muharrem sene [12]90 / [24 Mart 1873] 

VÝSOKA RÜÞDÝYE MEKTEBÝNE MUALLÝM TAYÝNÝ
Visoka Kasabasý'nda halk tarafýndan inþa ettirilen Rüþdiye mektebi 

muallimliðine Abdullah Efendi'nin aylýk 315 kuruþ maaþ ile muallim-i sani
olarak atandýðý ve okuldaki hizmetli görevi ile diðer masraflar olarak senelik 

500 kuruþun ödenmesi

Ý. ÞD, 26/1205
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Taraf-ý Vâlâ-yý Seraskerî'ye

Bosna'da inþasý muktezâ-yý irâde-i seniyyeden olup resîde-i hitâm olmuþ olan mek-
teb-i idâdînin tertib ve tahrîr memurîn ve talebesiyle küþâdý ve bunlarýn elbise ve eþya-
yý lâzýme ve maaþ ve tayinât-ý saireleri için ordu-yý hümâyûnlar mekâtib-i i‘dâdîyesine
tatbikan sene-i hâliye Eylül'ünden itibaren i‘tâsý lâzým gelen altmýþ sekiz bin beþ yüz
doksan beþ buçuk kuruþun tesviyesi hususlarýna dair olan tezkire-i behiyye-i
Seraskerîlerinin arz u takdimini mutazammýn tezkire-i senâverî manzûr-ý sâmî-i
sipehdârîleri buyurulmak üzere takýmýyla leffen irsâl kýlýnmýþ olmakla hâmiþine muhar-
rer irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî maztûk-ý münîfine tevfîkan icabýnýn icrasýyla
tezkire-i mezkûrenin iadesi bâbýnda irâde efendimindir.

Fî 29 Ra. sene [12]90 / [27 Mayýs 1873]

**

Pek münasibdir

Tezkire-i Seraskerî'de bu akçenin baþkaca Hazine-i Celîle'den suret-i tesviyesi gös-
terilmiþ tezkire-i sâmiyede tahsisât-ý nizâmiye miyânýnda tesviyesi muharrer olmakla
tezkire-i sâmiyenin leffiyle müsveddesi yapdýrýlmýþ olduðu arz olunur.

Rýza

BOSNA ÝDADÎ MEKTEBÝ 
MEMUR VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN MASRAFLARI

Bosna'da yapýlan mekteb-i idadinin memur ve öðrencilerin maaþ elbise ve
sair masraflarýnýn hazineden karþýlanmasý

A. MKT. MHM, 455/56
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Bosna Defterdarý'na ve Beylerbeyisi'ne hüküm ki 

Yetmiþ bin akçe varýnca sarf edip ve üzerine mu‘temed adem koþup hak [ve] adl
üzere harc [u] sarf ve tamir [u] termîm edip mümzâ [vü] mahtûm defterin gönderesin
ki hesabýnýza mahsûb oluna deyu yazýla.

Dergah-ý felek-medâr ve bârgâh-ý gerdûn-iktidar-ý lâ-zâle âliyen ilâ yevmi'l-karar
türâbýna arz-ý dâ‘î-i bî-mikdar budur ki 

Kasaba-i Foça'da vâki merhum ve maðfûrunleh Sultan Bayezid Han tâbe serâhu-
nun cami-i þerifi nice seneden beri bina olunmakla örtüsü olan kurþun tahtalarýnýn
ekserî yerinden kopup sakfý ziyade harâbe olmakla yaðmurlu havada gýrbal misal
damlayýp döþeme ve hasýrlarý çürüyüp cemaat-i müslimîn yaðmurlu havada eda-yý
salâtda usret çekerler ve duvarlarý ve pencereleri ve etrafýnda olan haremi dahi yýkýl-
maða yüz tutup minaresinin yarým külahý dahi birkaç seneden beri yere yýkýlýp ve yarým
külahýn ve milin dahi bu defa rüzgâr bir tarafa meyl etdirmekle el-iyâzu billahi Teâlâ
düþüp bir kimesneyi helâk eylemek havfýndan müezzinler minaresinde ezan okumaða
havf edip yerde okurlar ve mezbûr cami-i þerif sûk-ý sultanî kurbunda ve gayetle mahall
ve münasib yerde vâki olmakla evkât-ý hamsede cemaat-i kesîreden hâlî deðildir. Tamir
ve termîme eþedd-i ihtiyac ile muhtac olmaðýn þöyleki vakt ü zamanýyla tamir olunmaya
bi'l-külliye harâbe olmak mukarrerdir ve içinde eda-yý salâtdan kalýnýr ve mezkûr cami-i
þerif vüs‘at üzere olmakla gereði gibi tamir ve ihyâsýna ancak yüz altmýþ bin akçe
kifayet eder deyu mimar ile ve bî-garaz müslümanlar ile mahalline varýlýp tahmin olun-
maðýn cemaat-i Müslimîn vâki hâli Dersaâdet'e arz ediver deyu bu dâ‘îlerine ilhâh
eyledikleri ecilden vâki-i hâl Dersaâdet-medâra arz olundu. Bâki fermân dergah-ý mual-
lânýndýr. 

Tahrîren fî evâsýt-ý Cumâdelûlâ li-sene isneteyn ve erba‘în ve elf min hicreti men
lehü'l-izz ve'þ-þeref / [24 Aralýk-2 Ocak 1633] 

FOÇA SULTAN BEYAZIT HAN CAMÝÝ'NÝN TAMÝRÝ
Foça Kasabasý'ndaki Sultan Beyazýt Han Camii'nin harap olan 

çatý ve duvarlarý ile müezzinlerin ezan okumak için çýkmaya korktuklarý
minaresinin tamiri talebi

C. EV, 162/8098

El-abdu'd-dâ‘î 
Ali 

el-Kadý be-Foça
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Dergâh-ý felek-medâr ve bârgâh-ý gerdûn-iktidar turâbýna arz-ý bende-i bî-mikdar
budur ki 

Yenipazar Kazasý'nda müceddeden bina olunan Seniçe Palankasý'na tâbi
Dugapolan kule azebân cemaatinden doksan dört nefer fukaralarý olup kulede olan
cemaatimizde cami-i þerif olmamakla Seniçe Palankasý dört saat ba‘îde ve Yenipazar
dahi sekiz saat ba‘ide olmakla Cuma namazý sevâbýndan ve bayram namazý sevâbýn-
dan mahrum kalýyoruz ve uþaklarýmýz ilim öðrenmekden mahrum kalalar ve bi-emri'llâhi
Teâlâ meyyitimiz vâki olduðu zamanda imamsýz hâkka komak ne müþkildir merâhim-i
aliyyelerinden mercûdur ki bir cami-i þerif bina olunmak için taraf-ý mîrîden yüz kuruþ
ihsân buyurulmak bâbýnda Seniçe Muhâfýzý Siyavuþ Paþa'ya hitâben emr-i þerif rica
olunur der-i devlet-medâra arz olundu bâki fermân sultanýmýndýr.

Ýzzetlü defterdâr efendi lüzumu var mýdýr arz eyleyesiz deyu buyuruldu.
Telhîsi mûcebince hüküm buyuruldu.

Arz-ý bende-i bî-mikdar oldur ki
Palanka-i mezbûrede bir cami binasý için taraf-ý mîrîden yüz elli kuruþ ihsân olunmak

ricasýna neferât aðalarý arz eder hâlâ ol havalide olan Ýstareflak reâyâlarýn iskâna ve
kule-i mezbûrenin nizâmýna tayin olunan Üsküb Sancaðý Mutasarrýfý Siyavuþ Paþa
kullarý mukaddemâ dahi palanka-i mezbûru binaya memur olmuþdu. Zikrolunan cami-i
þerifi dahi gönderüp ve kendi malýndan yapdýrýp itmâm eylemek üzere emr-i þerif tahrîri
bâbýnda fermân-ý âlîleri buyurulur ise fermân devletli ve saadetli sultaným hazret-
lerinindir.

Ber-mûceb-i defter-i Hazine-i Âmire
An-cemaat-i azebân-ý Kule-i Dugapolan tâbi-i kaza-i Seniçe

94 neferen, 844 yevm
Vech-i meþrûh üzere kule-i mezbûrenin doksan dört neferi ve sekiz yüz kýrk dört akçe
yevmiyyelerin olduðu mastûr u mukayyeddir fermân devletli sultaným hazretlerinindir.

Fî 29 Þ. Sene 1110 / [2 Mart 1699]

SENÝÇE PALANKASI'NA BAÐLI 
DUGAPOLAN KULESÝ'NDE CAMÝ YAPILMASI

Seniçe Palankasý'na baðlý Dugapolan Kulesi'nde cami bulunmamasý ve
mahallin Yenipazar'a 8 ve Seniçe'ye 4 saat uzaklýkta olmasýndan, burada

görev yapan 94 askerin (azebân) Cuma ve bayram namazlarýný 
kýlamadýklarý, ölülerini imamsýz topraða verdikleri ve çocuklarýnýn ilim 

öðrenmekten mahrum kaldýklarýndan, talepleri üzerine masraflarý Üsküp
Sancaðý Mutasarrýfý Siyavuþ Paþa tarafýndan karþýlanmak üzere 

kulede bir cami yapýlmasý

C. AS, 37139

Murad 
Kule Aðasý
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Arz-ý bendeleridir ki 

Eyalet-i Bosna serhadleri nihayetinde vâki feth-i cedîd kalelerinden Gradiþka nâm
kalede merhum ve maðfûrunleh Sultan Süleyman Han hazretlerinin hayrâtý olan cami-i
þerif istila-yý evvelde ihrâk ve kale-i mezbûrede olan muhafizîn-i müslimîn kullarý Cuma
ve îdeyn ve evkât-ý hamse edasý için cami-i þerif binasýna muhtac olmalarýyla cami-i
merkûmun arsa-i kadimesinde vaz‘-ý kadim üzere bir cami-i þerif cânib-i mîrîden bina
ve ala-vechi'l-kadim hademelerine vazife tayin ve tahsis buyurulmak bâbýndadýr.
Merâhim-bahþâya arz u ilâm olunmaðýn istid‘â ve iltimâs etmeleriyle müstevlilerine
müsaade buyurulmak niyazýyla pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundu. Ol bâbda emr u fermân
dergah-ý ma‘delet medârýndýr.

Gradiþka kalesi derûnunda vâki Hüseyin Paþa Cami-i Þerifi bin yüz yirmi sekiz se-
nesinde istilada harâb olmakla Bosna valisi ve defterdarý ma‘rifetiyle tamir ve tekmîl ve
hademesi tertib ve ba‘de'l-keþf masârýfý Bosna defterdarýnýn hesabýna mahsûb için def-
terin Dersaâdet'e irsâl olunmak üzere fî 8 Z. sene 1155 tarihinde emr-i þerif verildiði
mukayyeddir. Kale-i mezbûrede Sultan Süleyman Cami-i Þerifi tamiri için emr-i þerif ve-
rildiðinin kaydý bulunmamýþdýr. Fermân devletli inâyetli Sultaným hazretlerinindir.

Fî 16 C. 1156 / [7 Aðustos 1743]

Cami-i mezbûrun atîk kaydý derkenar ola.

Defterhâne'den derkenar ola.

SULTAN SÜLEYMAN HAN VAKFI'NA AÝT GRADÝÞKA KALESÝ'NDE
YANAN CAMÝNÝN YERÝNE YENÝSÝNÝN ÝNÞASI

Bosna'daki Gradiþka Kalesi'nde bulunup düþman istilasýnda yanmýþ olan
Sultan Süleyman Han Vakfý'na ait caminin arsasý üzerinde masraflarý 

hazineden karþýlanmak üzere yeni bir cami inþasý için gerekli ön 
çalýþmalarýn yapýlmasý

Mehmed
Vali-i Bosna hâliyâ
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C. EV, 9858

Mufassaldýr.

Nahiye-i Lefçe der-livâ-i Bosna

Nefs-i kale-i Gradiþka tâbi-i Lefçe

Mahalle-i cami-i þerif-i merhûm ve maðfûrunleh Sultan Süleyman Han tâbe serâhû

Hatib 1 nefer, Ýmam 1 nefer, Müezzin 1 nefer

Maa neferân-ý sair 

aded

Cami-i mezbûrun hademesinin vazifesi atîk defterlerden derkenar ola

Derûn-ý arzda mezkûr Gradiþka Kalesi'nde vâki Sultan Süleyman Han hazretlerinin
cami-i þerifi hademelerinin vazifeleri kaydý el-yevm Baþmuhasebe'de isti‘mâl olunan
defterlerde bulunmamýþdýr. Fermân devletli inâyetli sultaným hazretlerinindir.

Fî 16 L. sene [1]156 / [3 Aralýk 1743]

Telhîsi mûcebince hüküm buyuruldu.

**

Arz-ý bendeleri budur ki

Eyalet-i Bosna serhadleri nihayetinde vâki feth-i cedîd olan kalelerden Gradiþka
kalesi derûnunda merhum ve maðfûrunleh Sultan Süleyman Han tâbe serâhu hazret-
lerinin âsâr-ý hayriyelerinden olan cami-i þerif istila-yý evvelde muhterik olup el-yevm
kale-i mezbûre muhafazasýnda olan ehl-i Ýslâmýn ikamet-i salât-ý mefrûza ve Cuma ve
îdeyn için cami-i þerife ihtiyaclarý olmakla cami-i merkûmun arsasý üzerine cânib-i mîrî-
den müceddeden bir cami-i þerif bina ve kadimî üzere hademe ve vezâifi tertib ve tayin
olunmak için hâlâ Bosna valisi vezirim saadetli Mehmed Paþa hazretleri arz birle cami-i
mezkûrun ne mikdar masârýf ile vücuda geleceði malum olmadýðýndan beher hâl
ibtidâ-i emirde keþf ve tahmin ve defter olunmaða muhtac idüðü malum-ý devletleri
buyuruldukda vezir-i müþârunileyh ma‘rifetiyle keþf ve ne mikdar masârýf ile bina ve tek-
mîl olacaðý defter etdirilip memhûr ve mümzâ defteri Dersaâdet'e irsâl olunmak üzere
emr-i þerif tahriri bâbýnda emr u fermân devletli saadetli Sultaným hazretlerinindir.

Fî 26 L. sene [1]156 / [13 Aralýk 1743]
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Devletli inâyetli merhametli Sultaným hazretleri sað olsun

Bu kullarý Gazi Hüsrev Bey Vakfý kurâlarýndan Bosna Sancaðý'nda Yayçe Kazasý'na
tâbi Adtoluka cemaati olup defter-i hakanîde vakf-ý mezbûra öþür hâsýl kaydolunup
ziraatlarýmýz ile hâsýl eylediðimiz terekelerimizden kanun ve defter mûcebince öþr ve
rüsûmlarýmýzý vakf-ý mezbûr tarafýndan mültezimimiz olanlara eda edip bir türlü kusuru-
muz olmayýp dahl olunmak icab etmez iken mültezimlerimiz olan (...) nâm kimesne
ta‘þir vaktinde gelmeyip sonra gelip öþrünü al dediðimizde almayýp iki kat bahâ ile
üzerlerimize býrakýp cebren tahsil ve ta‘addî perakende ve periþan olmamýza bâ‘is ve
bâdî olmalarýyla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki Defterhâne-i Âmire'den derke-
nar-ý malum-ý devletleri buyuruldukda mültezim-i mezbûrlarýn hilâf-ý þer‘ ve kanun
ta‘addîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbýnda Bosna valisine ve Yayçe ve (...) Kazalarýna
hitaben emr-i þerif rica olunur. Bâki emr u fermân devletli Sultaným hazretlerinindir. 

Bendegân-ý Cemaat-i mezbûr

Defter-i Hakanî derkenarýnda mastûr karye zabýtý karye-i mezbûre topraðýndan
ziraat ü hirâset edenlerin hâsýl eyledikleri terekelerinin harman zamanýnda ayný öþür-
lerin alýp ve öþürlerin aldýkdan sonra cebren reayânýn üzerlerine býrakýp akçesin alýrým
deyu ta‘addî etmemek üzere tenbih olunmak için kanun üzere emr-i þerif yazýla
gelmiþdir. Fermân devletli Sultanýmýndýr.

BOSNA'DA GAZÝ HÜSREV BEY VAKFI KÖYLERÝNDEN ADTOLUKA
CEMAATÝ MENSUPLARININ ÞÝKAYETLERÝ

Vergilerini düzenli bir þekilde ödemekte olmalarýna raðmen mültezimlerinin
öþür toplama mevsimini hayli geçirdikten sonra gelerek kendilerinden iki
kat vergi talep ettiðine dair Bosna'da Gazi Hüsrev Bey Vakfý köylerinden

Adtoluka cemaati mensuplarýnýn þikayetleri / Konunun kanuna göre
halledilmesi hususunda Padiþah emri
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Defterhânesi görüle, mufassalda

Nahiye-i Yayçe der-livâ-i Bosna

Vakf-ý imaret-i merhum Hüsrev Bey Adtoluka Çiftliði ma‘rûf ... imaret-i mezbûreye 

Vakf olan kurâ ve mahallâtda vâki olan yâve ve kaçkýn ve beytü'l-mâl ve mâl-i gâib ve
mâl-ý mefkûd ve resm-i cürm ü cinayet ve resm-i aðnam ve gallât ve sair bâd-ý hevâ ve
tayyârât ve bâki müteferrikân ve müte‘allikât kâffe-i mahsûlât-ý þer‘iye ve âmme-i aidât-ý
terakkiyesi ile bi-cümleti'l-vücûh ve mecmû‘u'l-cihât serbestiyet memnû‘u'l-kalem ve mak-
tû'u'l-kadem saadetli Padiþahýmýz mûmâileyhe temlik edip mülknâme-i hümâyûn sadaka
edip müþârunileyh nefs-i Saray'da bina eylediði imaret-i medrese ve hangâh ve kendi
türbesine vakf edip bi'l-fiil vakf üzere tasarruf olunmaðýn vech-i meþrûh üzere defter-i
vakfa kayd olundu. Sýnýrý hududnâme-i hümâyûndan mastûrdur deyu defter-i atîkde
mukayyed bulunmaðýn ber-karar-ý sâbýk defter-i cedîde kayd olundu. 

Karye-i ... tâbi-i Yayçe 

Neferen 26 adet 

Hâsýl-ý gayr-ý ez resm-i flori

Resm gendüm mahlut öþr-i Bostan 

442 15 keyl  330 kuruþ 35 keyl 455 kuruþ ve kiyah 110

yekün ma‘a ... 1.769

ma‘a kurâ ve mahallât-ý saire ... an mufasssal

Fî 6 L. sene [1]174 / [11 Mayýs 1761]

C. EV, 391/19833
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TUÐRA
[III.Mustafa]

Niþân-ý þerif-i âlîþân-ý sâmî-mekan-ý sultan ve tuðra-yý garrâ-yý cihan-sitân-ý hakanî
nuffize bi'l-avni'r-rabbanî hükmü oldur ki

Erbâb-ý istihkâkdan iþbu râfi-i tevkî‘-i refî‘ü'þ-þân-ý hakanî Mehmed zîde salâhuhû
Divan-ý Hümâyûnuma arzuhâl edip Saraybosna'nýn kantar resmi mukataasý malýndan
almak üzere yevmî beþ sað akçe vazife ile Nefs-i Saraybosna'da vâki Ebu'l-feth Sultan
Mehmed Han Cami-i Þerifi'nde kayyým ve yine yevmi beþ sað akçe ile ferraþlýk cihetle-
rine ceddi Süleyman Efendi mahlûlünden babasý Salih mutasarrýf iken fevt oldukda
mahlûlünden kendiye tevcîh ve hizmetinde kusuru yoðiken vakf-ý mezbûr mütevellisi
Hasan hilâf-ý inhâ ref‘inden Hacý Mustafa nâm kimesneye arz ve bir takrîb berât etdirip
ecdâdý nân parasýndan ve medâr-ý maaþý olan cihetden mahrum etmekle ciheteyn-i
mezbûreteyn ref‘inden kemâ-fi'l-evvel ibkâ olunmak bâbýnda istid‘â-yý inâyet etmekle
sâdýr olan fermân-ý âlîþânýma imtisâlen ciheteyn-i mezbûreteynin sýhhat ve hakikati
Saraybosna ahalisinden Âsitâne-i Aliyye'de mevcud ve mahfil-i þer‘iyâta hâzýrûn olan
Rumeli kuzâtýndan Novabýrda Kazasý'na müftü el-Hac Ali Efendi ibn-i Kasým ve
Mehmed Bey Cami-i Þerifi Ýmamý Muhammed Efendi ibn-i Ahmed ve mülâzýmînden
Molla Muhammed bin Mustafa Bey ve Tâcir Molla Salih bin Sâdýk ve Muhammed Halife
bin Ýbrahim ve Hüseyin Beþe ibn-i Nurullah ve Ýbrahim bin Ali ve Abdullah bin Salih ve
Mustafa bin Osman nâm bî-garaz müslimînden tefahhus olundukda onlar dahi fi'l-hakî-
ka zikirleri mürûr eden kayyýmlýk ve ferraþlýk cihetlerine mezbûr Mehmed Halife zîde
salâhuhûnun büyük babasý Süleyman Efendi hayatýnda berâtýyla mutasarrýf-ý vakt
oldukda sulbý oðlu Salih Halife kezâlik berâtýyla mutasarrýf iken bin yüz yetmiþ dört se-

VAKIF MÜTEVVELLÝSÝ TARAFINDAN AZLOLUNAN
SARAYBOSNA'DAKÝ FATÝH SULTAN MEHMET HAN CAMÝÝ 

KAYYIMININ GÖREVÝNE ÝADESÝ
Saraybosna'daki Fatih Sultan Mehmed Han Camii'nin kayyým ve ferraþlýk

vazifelerini yerine getirirken vakýf mütevellisi tarafýndan vazifesini terk edip
baþka memlekete gittiði gerekçesiyle azlolunup yerine Hacý Mustafa

Halife'nin getirildiði Mehmet Halife bin Salih'in görevine iadesi

138
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nesinde fevt oldukda mahlûlünden sulbý oðlu mezkûr Mehmed Halife'ye tevcîh ve
yedinde olan iki kýt‘a berâtýyla mutasarrýf ve mahal ve müstahýk ve hizmetinde mukim
ve kat‘â terk-i hizmet etmeyip bir türlü kusuru yoðiken cami-i mezbûrun mütevellisi
Hasan'ýn mezbûr Mehmed Halife için diyar-ý âhara gidip terk-i hizmet etmiþdir deyu
hilâf-ý inhâ arzýyla terk-i hizmetinden yetmiþ yedi senesinde el-Hac Mustafa Halife'ye
tevcîh olunmakla mezbûr Mehmed Halife dedesi ve babasý mahlûlünden bâ-berât-ý
âlîþân mutasarrýf olduðu nân parasýndan mahrum ve maðdur olduðunu her biri alâ
tarîki'þ-þehade haber vermeleriyle merkûm Mehmed Halife'ye ciheteyn-i mezkûreteyn
vazife-i merkûmeleriyle babasý mahlûlünden ve el-Hac Mustafa Halife ref‘inden kemâ-
kân kendiye tevcîh ve ibkâ ve yedine berât-ý âlîþân verilmek bâbýnda istirhâm eylediðin
Rumeli Kadýaskeri Þeriatçýsý Mevlana Veliyyüddin zîde ilmuhû ilâm etmekle ilâmý mûce-
bince bi'n-nefs hizmet-i lâzýmesinde ikamet eylemek þartýyla Mustafa'nýn ref‘inden
sahibi evvel olan Mehmed'e ibkâ ve tevcîh olunmak fermâným olmaðýn hakýnda mezîd-i
inâyet-i Padiþahanem zuhura getirip bin yüz yetmiþ dokuz senesi Rebîülevvel'inin on
dördüncü günü tarihiyle müverrah verilen ruus-ý hümâyûnum mûcebince bu berât-ý
hümâyûnu verdim ve buyurdum ki mezbûr Mehmed zîde salâhuhû varýp cami-i
mezkûrede kayyým ve ferrâþ olup eda-yý hizmet eyledikden sonra tayin olunan beþer
akçeden yevmî on sað akçe vazifesin Saraybosna'nýn kantar resmi mukataasý malýn-
dan emin olanlar yedinden alýp mutasarrýf ola þöyle bileler alâmet-i þerife itimad kýlalar.

Tahrîren fi'l-yevmi't-tâsi‘ aþer Rebîülevvel sene tis‘a ve seb‘în ve mi’e ve elf / [23
Aðustos 1765]

Be-makamý Ýstanbul el-Mahrûse 

C. EV, 37/1831

Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii ve saat kulesi
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Arzý mûcebince vâlisine hitâben hüküm buyuruldu.

Fî 13 Ra. sene [1]230 [23 Þubat 1815]

Devletli inâyetli merhametli efendim Sultaným hazretleri sað olsun

Arzuhâl-i kullarýdýr ki

Bosna'da Teþne Kasabasý'nda mütevellisi olduðum Ferhad Bey nâm sahibü'l-hayrýn
bina eylediði cami-i þerifi vakfý olmak üzere Yabaniçe ve Caðlýþ ve Kosva nâm karyeleri
Maglay kapudaný ile Maglay sâkinlerinden Mustafa Efendi nâm kimesneler on altý
seneden beri fuzulî tegallüben zabt ve cânib-i vakfa habbe-i vâhide vermediklerinden
cami-i mezkûr harâb u yebâb olduðunu ve kurâ-i mezkûrlardan keff-i yed eylemelerini
kendilere ifade olundukda mukayyed olmayýp cami-i mezkûrun hedmine bâ‘is ve ibtâl
ve vakf-ý dâ‘îyesinde olmalarýyla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki merkûmlar ile
mahallinde þer‘le murâfa‘a ve bî-vech-i þer‘i fuzulî zabteyledikleri kurâlardan keff-i yed
için mübaþir ma‘rifetiyle Bosna valisine ve hâkimine hitaben bir kýt‘a emr-i âlî ýsdâr ve
yedime i‘tâ olunmak bâbýnda emr u fermân devletli inâyetli merhametli efendim
Sultaným hazretlerinindir. 

Fî 13 Ra. sene [1]230 [23 Þubat 1815]

TEÞNE'DEKÝ FERHAT BEY VAKFI'NA AÝT CAMÝNÝN 
HARAP OLMASINA SEBEP OLANLARIN ÖNLENMESÝ

Bosna'ya baðlý Teþne Kasabasý'ndaki Ferhat Bey Vakfý'na ait caminin harap
olmasýna sebep olan ve Yabanice, Caðlýþ ve Kosva köylerini zorla zabteden
Maglay kaptaný ile Maglaylý Mustafa Efendi'nin men‘ine dair Bosna valisine

yazýlan Padiþah emri

C. EV, 22116

Abdi Bey
Mütevellî-i Vakf-ý Mezbur
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Devletli inâyetli übbehetli âtýfetli re’fetli veliyyü'n-ni‘am efendim hazretleri

Cennet-mekan firdevs-i âþiyan Sultan Bayezýd Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufran
hazretlerinin Bosna Eyaleti'nde vâki Gölhisar Kasabasý'nda kâin bina ve inþa buyurmuþ
olduklarý cami-i þerifleri harâba müþrif olmuþ olduðundan tamir olunmasý kaza-i
mezbûr ahalileri tarafýndan bâ-ilâm ve muhzýr iltimâs olunmuþ olduðundan ve cami-i
þerif-i mezkûrun böyle harâb býrakýlmasý münasib olmadýðýndan saye-i ihsân-vâye-i
hazret-i mülûkânede iktizâsýna teþebbüs olunmuþ idi. Bi-avnihî Teâlâ bu günlerde hitâ-
ma resîde olduðundan ahalisinden birazlarý gelip teþekkür ederek deymûmiyet-i ömr ü
þevket-i hazret-i Padiþahî da‘avât-ý hayriyesini ifa etmiþ ve bundan baþka Nefs-i
Saraybosna'da vâki mevlevi hangâhý mürûr-ý zaman ile külliyen harâb olmuþ olduðun-
dan ve hangâh-ý mezkûrun böyle harâb býrakýlmasý dahi münasib olmadýðýndan
Miralay saadetli Rýza Bey bendeleri nezâretiyle hangâh-ý mezkûr taraf-ý kemterânem-
den lâyýký vechile tamir etdirilmiþ olduðundan baþka hangâh-ý mezkûrun bulunduðu
mevki‘-i memleketin kenarýnda Bendbaþý tabir olunur mesiregâh olup mevsim-i sayfda
ekser ahali orada ve Bosna ahalilerinin cemaatle eda-yý salât-ý hamseye devam ve
sebatlarý olduðundan hangâh-ý mezkûr derûnuna müceddeden bir aded mescid-i þerif
dahi inþa etdirilmiþ olup ancak civarýnda sair cami ve mescid olmadýðýndan o tarafda
bulunan ahali mevsim-i þitâda salât-ý Cuma'da usret çekmemeleri için mescid-i mezkûr
derûnuna minber vaz‘ýyla salât-ý Cuma ve îdeyn eda olunmak için izin ve icazeti hâvî
bir kýt‘a emr-i âlî sudûru ve vazife-i muayyene ile dahi imamet ve hitabet cihetlerinin
Lütfullah Bin Osman Efendi dâ‘îlerine müceddeden tevcîh ve yedine berât-ý þerif-i
âlîþân inâyet ve ihsân buyurulmak ricasýyla iki kýt‘a ilâm-ý þer‘î leffen irsâl-i savb-ý sâmî-
leri kýlýnmýþ olmakdan nâþi icra-yý iktizâsýna himmet ve bi-avnihî Teâlâ ma‘bedhâne-i
mezkûreler mücerred taraf-ý eþref-i hazret-i mülûkâne için da‘avât-ý hayriye isticlâbý zým-

GÖLHÝSAR SULTAN BAYEZÝD HAN VAKFI'NA AÝT CAMÝ ÝLE 
SARAYBOSNA MEVLEVÝ TEKKESÝ'NÝN TAMÝRÝ

Bosna'ya baðlý Gölhisar Kasabasý'nda olup harap olan Sultan Beyazýt Han
Vakfý'na ait cami ile Saraybosna merkezindeki Mevlevi tekkesinin tamir

edildiði ve tekke içerisinde yapýlan mescitte Cuma ve bayram namazlarý
kýlýnmasýna izin verildiði

VAKIF
VAKUF
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nýnda tanzim olunmuþ ve cümle ahali vazife-i ubudiyetleri olan deymûmiyet-i ömr ü
þevket-i hazret-i Padiþahî da‘avât-ý hayriyesini tekrar etmiþ olduklarý bi-mennihî Teâlâ
malum-ý devletleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fî 13 Ca. sene [1]252 / [26 Aðustos 1836]

Mehmed Vecihi 

**

Bu makûle mahallin kurb ve civarýnda emr-i salât-ý Cuma ve îdeyn olunur cami-i þerif
olmadýðý hâlde ashâb-ý hayrâtýn bina eylediði mescid-i þerife müceddeden minber vaz‘
ve ikame-i salât-ý Cuma ve îdeyn izn-i hümâyûn-ý hazret-i þahane erzânî ve ber-vech-i
hasbî hitabeti dahi bazý kesâna tevcîhi mesbûk olup ancak vakfiyesi mukayyed
olmayan vakfdan imâmet cihetine meceddeden berât-ý âlî i‘tâsý niþân-ý fermân-ý âlî-
leriyle memnû‘ olmaðýn bu takdirce ciheteyn-i mezkûreteynin ma‘an tevcîhi hususu
menût-ý irâde-i âliyeleridir. Emr u fermân devletli Sultaným hazretlerinindir.

(Ýmza)

Ber-vech-i istid‘â ciheteyn-i mezkûreteynin ma‘an tevcîhi bi'l-istîzân telhis buyuruldu.

Fî 5 C. sene [12]52 / [17 Eylül 1836]

C. EV, 7161

Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii’nin iç görünümü...
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Nezâret-i Evkâf-ý Hümâyûn mülhakâtýndan Saraybosna'da vâki Gazi Hüsrev Bey'in
vakfý hayrâtýndan olup meþihatý bâ-berât-ý âlî uhde-i dâ‘iyânemde bulunan hangâhýn
imar ve inþasýyla vazife-i dâ‘îyânemin suret-i tesviye ve ifasýna dair Bosna valisi devletli
paþa hazretlerine hitaben nezâret-i müþârunileyhâdan tastîr ve bu kere takdim-i
nazargâh-ý hakâyýk-ý iktinâh-ý seniyye-i âsafâneleri kýlýnan tahrirâtýn hulâsa-i meâlinden
keyfiyet muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý Sadâret-penâhîleri buyurulacaðý vechile hangâh-ý
mezkûrun uhde-i dâ‘îyâneme tarih-i tevcîhinden beri ve iþlemiþ olan güzeþte vazife-i
dâ‘îyânemin mahallinde vakf-ý mezbûr hasýlâtýndan tesviye ve ifa olunmak üzere lâzým
gelen bir kýt‘a sened-i makbuz ile Evkâf Müdürü'ne olan tahrirât nezâret-i müþâruniley-
hâ Bosna'ya bi'l-irsâl meblað-ý vazife-i mezbûre Bosna'da bulunan Belgradlý Sarraf
Hoca Elkallay bazargâna i‘tâsý her ne kadar mütevellî tarafýndan iþ‘âr kýlýnmýþ ise de
müdir-i mûmâileyh Bosna'da bulunmadýðýndan vali-i müþârunileyhe olan tahrirât-ý
mezkûre dahi irsâl olunmadýðý bahane ittihâzýyla meblað vazife-i mezbûre bazargân-ý
merkûme i‘tâ olunmamýþ ve dâ‘îleri buraca poliçe suretiyle meblað-ý mezbûru sarraf-
dan ahz etmiþ oluðumdan bu vechile te’hirinde faiz iþlemekde olmasýyla dâ‘îlerine
gadr-ý küllî bulunmuþ olmakla lutfen ve merhameten meblað-ý vazife-i mezbûrenin
mütevellî-i mûmâileyh tarafýndan bilâ-tevfîk postaya teslimen dâ‘îlerine bu tarafa irsâli
hususunu âmir vali-i müþârunileyh hazretlerine hitaben bir kýt‘a emirnâme-i mahsusa-i
vekâlet-penâhîlerinin inâyet ve ihsânýyla tahrirât-ý mezkûrenin dahi leffen tesyîriyle
oraca ba‘de'l-kýrâet vali-i müþârunileyh tarafýndan tahrirât-ý mezkûrenin bâlâsýna buyu-
ruldu keþidesiyle mahdûmum Salih Efendi dâ‘îlerine i‘tâ buyurulmasý hususlarýnýn emr

GAZÝ HÜSREV BEY EVKAFI HAYRATINDAN KADÝRÎ TEKKESÝ'NÝN
ÞEYHÝ MUSTAFA EFENDÝ'NÝN, MAAÞININ ÖDENMESÝ

Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Evkafý hayratýndan olan Kadiri Tekkesi
Þeyhi Mustafa Efendi'nin, maaþýnýn ödenmesine dair makbuz ile Evkaf

Müdürüne olan yazýnýn Belgradlý sarrafýn eline geçmediði ve þeyh efendi de
birikmiþ parasýný sarraftan peþin olarak aldýðýndan borcuna faiz iþlediði ve
düþtüðü kötü durumun düzeltilmesi için yazdýðý dilekçe üzerine maaþýnýn

geciktirilmeden verilmesi emri

141

VAKIF
VAKUF
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Bosna Valisi Hazretleri'ne

Þeyh Mustafa Efendi'nin Saraybosna'da vâki post-niþîni bulunduðu tekkeden
þehriye muhasas olan vazifesinin mâh be-mâh tarafýna i‘tâsý hakkýnda Evkâf-ý
Hümâyûn nâzýrý devletli paþa hazretleri tarafýndan tahrirât tastîr ve tesyîr olunmuþ
olmakla vâkýf-ý mûmâileyh þâyân-ý hürmet ve riâyet zevâtdan bulunmuþ olmakla vazife-i
mezkûrenin bilâ-te’hir mâh be-mâh i‘tâ etdirilmesi esbâbýnýn istihsâli hususuna himmet
buyurmalarý siyâkýnda þukka.

Vali-i Müþârunileyh Hazretleri'ne

Þeyh Mustafa Efendi'nin Nezâret-i Evkâf-ý Hümâyûn'a mülhak evkâfdan Bosna'da
kâin Gazi Hüsrev Bey'in vakfý hayrâtýndan olup meþihatý bâ-berât-ý âlî uhdesinde bulu-
nan hangâhýn uhdesine tevcîhi tarihinden beri iþlemiþ olan güzeþte vazifesinin

u fermân-ý seniyye-i dâverîleri þeref-müte‘allik buyurulmak niyazý bâbýnda ve her hâlde
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

**

OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
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eþ-Þeyh Mustafa 

be-tarîku'l-Kadiri an-Saraybosna
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Bosna'da bulunan Belgradlý Sarraf Hoca Elkallay bazargâna i‘tâsýný mütevellî tarafýna
iþ‘âr eylemiþ ise de henüz i‘tâ olunamamýþ olduðundan ve kendisi meblað-ý mezbûru
sarraf-ý merkûmdan ahz etmiþ olduðu cihetle meblað-ý mezkûrun sarraf-ý merkûma
adem-i i‘tâsý tarafýna gadri mûcib idüðü beyânýyla vazife-i müterâkime-i mezkûrenin
bilâ-tevfîk postaya teslimen tarafýna irsâli hususu þeyh-i mûmâileyh tarafýnda istid‘â
olunmuþ þâyân-ý hürmet ve riâyet zevâtdan bulunmuþ olmakla þer‘-i þerif ve meclis-i
ma‘rifetde bi'r-rü’ye tebeyyün edecek akçesinin bi't-tahsil posta ile bu tarafa irsâli
hususuna himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.

Fî 5 R. sene [1]274 / [23 Kasým 1857]

A. MKT. UM, 298/38

VAKIF
VAKUF
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SENÝÇE'DEKÝ ÝNÞA EDÝLECEK CAMÝ MASRAFININ 
HAZÝNEDEN KARÞILANMASI

Seniçe Kasabasý'nda ahali tarafýndan ihtiyaç duyulan yeni bir caminin 
yapýlmasýna izin verilip inþa masrafý olan 69 147 kuruþun 

hazineden karþýlanmasý
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Mehd-i ulya-yý saltanat-ý veli-nimet-i bî-minnetimiz devletli izzetli Sultan aliyyetü'þ-
þân efendimiz hazretlerinin âsâr-ý hayriyet-disâr-ý ismet-penâhîlerinden ma‘dûd olmak
üzere Seniçe Kasabasý'nda müceddeden bina ve ihyâsý muktezâ-yý irâde-i seniyyeden
bulunan cami-i þerifin keþfi erkân-ý harb yüzbaþýlarýndan fütüvvetli Ahmed Tahir Efendi
ma‘rifetiyle lede'l-icra rayic-i mahalliyeye tevfîkan bâlâ-yý defterde muharrer olduðu
üzere altmýþ dokuz bin yüz kýrk yedi kuruþ yirmi para masrafla vücuda gelebileceði tah-
min olunmuþ olduðu musaddak terkîm-i mazbata-yý acizânemizde cür’et kýlýndý. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 17 Þaban sene [12]85 ve fî 19 Teþrîn-i Sânî [12]84 / [3 Aralýk 1868]

**

Mutasarrýf-ý livâ-i Yenipazar
Hulusi

(ve diðer meclis üyelerinin imzalarý)

Meclis-i Ýdare-i
Liva-i Yenipazar

VAKIF
VAKUF
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Makam-ý Muallâ-yý Hazret-i Sadâret-i Uzmâ'ya

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Fî gurre Zilhicce sene [12]84 tarihi ve yüz elli numarasý ile murakkaman ve cevaben
Þûrâ-yý Devlet Dairesi'nden tastîr ve tesyîr buyurulan emir-nâme-i sâmî-i Sadâret-
penâhîlerinde geçen sene merkez-i vilâyetde ictimâ eden meclis-i umumîde Yenipazar
müntehibleri tarafýndan verilmiþ olan lâyihada livâ-i mezbûrun merkezi olan Seniçe
Kasabasý'nda mehd-i ulyâ-yý Saltanat-ý Seniyye devletli ismetli Sultan aliyyetü'þ-þan
efendimiz hazretleri cânib-i ismet-menâkýblarýndan müceddeden inþasý istid‘â olunan
cami-i þerifin takdim kýlýnan keþf defterinde gösterilen masârýfýn ihtiyarýna hâl-i hazýr
gayr-ý müsaid olduðu beyân-ý âlîsiyle kaide-i mültezime-i tasarrufiyeye bi'r-riâye otuz ve
nihayet kýrk bin kuruþ masrafla cami-i mezkûrun inþasý zýmnýnda keþfinin icra etdirilme-
si emr u fermân buyurulmuþ ve her bir emr u fermân-ý hikmet-beyân-ý Sadâret-penâhî-
lerinin sürat-ý tenfîz ve icrasý akdem-i farîza-i zimmet-i çakerânem bulunmuþ olmakdan
nâþî keyfiyet Yenipazar Sancaðý Mutasarrýflýðý'na yazýlmýþ idi. Bu kere cevaben tevârüd
eden tahrirâtda Erkân-ý Harbiye Yüzbaþýsý fütüvvetli Tahir Efendi ma‘rifetiyle zikrolunan
cami-i þerifin keþfi bi'l-icra rayic-i mahalliye tevfîkan altmýþ dokuz bin yüz kýrk yedi kuruþ
yirmi para masrafla vücuda gelebileceði tahakkuk ederek ol bâbda tanzim olunan zeyli
mazbatalý keþf defteriyle resm-i müsattahýn gönderildiði ve orada yalnýz bir cami-i þerif
olup bu dahi kale derûnunda bulunmak münasebetiyle müþkilât çekilmekde olduðu
gibi muhataratdan dahi hasbe'l-mevki‘ sâlim olmayacaðýndan ve bunca ni‘am-ý celîle-i
hazret-i Þehriyârî üzerine böyle bir eser-i cemîl ve celîlin dahi kasaba-i mezbûrede ma-
nassa-i zîb-i þuhûd olmasý ahali-i mahalliye hakkýnda pek büyük bir nimet-i cihan-
kýymet olduðundan be-tekrar da‘avât-ý tezâyüd-i ömr ü þevket-i cihanbânîye terdîfen
müþârunileyhâ efendimiz hazretlerinin dahi izdiyâd-ý ömr ve þân ve afiyet-i veliyyetü'n-
ni‘amîleri cümle tarafýndan yâd u tezkâr kýlýndýðý beyân ve iþ‘âr olunmuþ ve mezkûr keþf
defteriyle resim bi'l-vurûd meclis-i idare-i vilâyetden vuku bulan ifade ve tasdik üzerine
leffen takdim-i atebe-i celîle-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri kýlýnmýþ ve ifa-yý muktezâsý
vâbeste-i emr u fermân-ý merhamet-beyân-ý vekâlet-i mutlakalarý bulunmuþ olmaðýn ol
bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 22 Ramazan sene [12]85 ve fî 24 Kânûn-ý Evvel sene [1]284 / [6 Ocak 1869]

**

VAKIF
VAKUF

An Saraybosna
Vali-i Vilâyet-i Tuna

Osman Þerif

Vilâyet-i Bosna
Cevab 150
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Þûrâ-yý Devlet 
33

VAKIF
VAKUF

Atûfetli efendim hazretleri 

Mehd-i ulyâ-yý Saltanat-ý Seniyye devletli ismetli Sultan-ý aliyyetü'þ-þân efendimiz
hazretleri evkâf-ý celîleleri hasýlâtýyla Seniçe Kasabasý'nda müceddeden bir cami-i þe-
rifin inþasýna dair vuku bulan inhâ ve muhaberât üzerine Þûrâ-yý Devlet Maliye
Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata leffen arz u takdim kýlýndý. Mütâlaasýndan müste-
bân olduðu vechile kasaba-i mezkûrede yalnýz bir cami-i þerif olup bu dahi kale derû-
nunda bulunmak hasebiyle ahali eda-yý salât-ý mefrûzada müþkilât çekmekde olduklarý
gibi hasbe'l-mevki‘ muhâtaradan dahi sâlim olamadýðýndan müceddeden bir camiin
inþasýna mahallince lüzum göründüðü ve bunun için mukaddemâ hayli masraf taleb
olunmuþ olduðu hâlde iþin kaide-i tasarrufiyeye tatbiki zýmnýnda Þûrâ-yý Devletçe
sebkat eden ihtarýn neticesi olmak üzere altmýþ dokuz bin yüz kýrk yedi kuruþ yirmi iki
para masrafla vücuda geleceði beyân olunmasýna ve vakf-ý müþârunileyhânýn
müsaadesi olmamasýna mebnî cami-i þerif-i mezkûrun ol mikdar masrafla cânib-i mîrî-

Mehd-i ulyâ-yý Saltanat-ý Seniyye devletli ismetli Sultan-ý aliyyetü'þ-þân efendimiz
hazretleri evkâf-ý celileleri hasýlâtýyla Seniçe Kasabasý'nda müceddeden inþasý istid‘â
olunan cami-i þerifin masârýf-ý keþfiyesine dair Bosna Vilâyeti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale
buyurulan tahrirâtý Maliye Dairesi'ne i‘tâ kýlýnmakla kýrâet ve mütâlaa ve keyfiyet atûfetli
Hüseyin Bey Efendi hazretleri ve Maliye Nezâreti Celîlesi ile muhabere olundu. 

Vilâyetin fezleke-i iþ‘ârýnda mezkûr cami-i þerifin altmýþ dokuz bin yüz kýrk yedi kuruþ
yirmi iki para masrafla vücuda geleceði beyân olunup mîr-i müþârunileyhin cevabýnda
dahi masârýf-ý ma‘rûzanýn tesviyesine vakf-ý müþârunileyhânýn müsaadesi olmadýðý
gösterilmiþ ve nazaret-i müþârunileyhânýn iþ‘ârýnda ise masârýf-ý mezkûrenin hazineden
i‘tâ ve adem-i i‘tâsý re’ye ta‘lîk olunmuþdur.

Ýcab-ý maslahat lede'l-mülâhaza kasaba-i mezkûrede yalnýz bir cami-i þerif olup bu
dahi kale derûnunda bulunmak hasebiyle ahali eda-yý salât-ý mefrûzada müþkilât çek-
mekde olduklarý gibi hasbe'l-mevki‘ muhâtaradan dahi sâlim olamadýðýndan bu cami-
in inþasýna mahallince lüzum göründüðü ve cami-i þerif-i mezkûrun inþasý için mukad-
demâ hayli masraf taleb olunmuþ olduðu hâlde iþin kaide-i tasarrufiyeye tatbiki zýmnýn-
da Þûrâ-yý Devletçe sebkat eden ihtarýn neticesi olmak üzere ol mikdar masrafla vücu-
da geleceði beyân kýlýnýp bunda aranýlan ta‘dîlat dahi hâsýl olmuþ olmasýna mebnî
cami-i þerif-i mezkûrun ol mikdar masrafla cânib-i mîrîden inþasý zýmnýnda mahalline
me’zûniyet i‘tâsýyla hazinece ifa-yý muktezâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi
tezekkür kýlýndý ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 19 Muharrem sene [1]286 ve fî 19 Nisan sene [1]285 / [1 Mayýs 1869]

[Þûrâ-yý Devlet üyelerinin mühürleri]

**
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VAKIF
VAKUF

Ý. ÞD, 14/638

den inþasý zýmnýnda mahalline me’zûniyet i‘tâsýyla hazinece ifa-yý muktezâsýnýn Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u -i
seniyye-i hazret-i Þehinþâhî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket
olunacaðý beyânýyla tezire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 27 Muharrem sene [12]86 / [9 Mayýs 1869]

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i
merkûme manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve cami-i þerif-i
mezkûrun ber-vech-i istîzân inþasý zýmnýnda mahalline me’zûniyet i‘tâsýyle
hazinece ifa-yý muktezâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi þeref-sünûh
ve sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i Þehinþâhî mantûk-ý
münîfinden olarak mazbata-i merkûme yine savb-ý sâmî-i hidivîlerine iade
kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 28 Muharrem sene [12]86 / [10 Mayýs 1869]

Saraybosna’dan bir görünüm...
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Atûfetli efendim hazretleri

Bosna Vilâyeti dahilinde vâki Banaluka Kasabasý'nda Gazanferbey Vakfý hayrâtýn-
dan bulunan cami-i þerifin salât-ý mefrûza ifa olunamayacak suretde harâb olmasý
cihetiyle tamiri otuz üç bin dört yüz üç kuruþ masrafla hâsýl olacaðý icra olunan keþfin-
den anlaþýlmýþ ve vakf-ý mezkûrun seksen iki senesi muhasebesi mûcebince zuhur
eden fazlasý tamirine kâfi görünerek bu misillü hayrât-ý vakfiyenin fazla-i hâsýlâtýndan
imarý nizâmý icabýndan bulunmuþ olduðundan cami-i þerif-i mezkûrun tekrar
mahallinde keþf ve ba‘dehû münâkasasýnýn icrasýyla daha aþaðý masrafla yapmaða
müteahhid zuhur eder ise onun ve etmediði suretde kaide-i tasarrufiyeye bi'r-riâye
meclis-i mahallî ve Evkâf Müdürlüðü ve mütevellî-i vakf ma‘rifetleriyle tamiri icra ve
masârýfý seksen altý senesi büdcesi tertibinden tesviye olunmak üzere vakfýnýn rü’yet
olunacak muhasebesine kayd ve imlâ olunarak hitâmýnda keyfiyeti bu tarafa inhâ olun-
masýnýn mahalline bildirilmesi istîzânýna dair Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nin
takrîri leffen arz u takdim kýlýnmakla ber-mûceb-i takrîr icra-yý icabýnýn nezâret-i
müþârunileyhâya havalesi hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî
þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm olundu, efendim. 

Fî 13 S. sene [1]287 / [15 Mayýs 1870] 

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Hâme-pîrâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr
takrîr manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve husus-ý ma‘rûzun ber-
mûceb-i istîzân icra-yý icabýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi þeref-
sünûh ve sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i þehinþâhî icab-ý
celîlinden olarak zikrolunan takrîr yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 14 S. sene [1]287 / [16 Mayýs 1870]

BANALUKA KASABASI'NDA 
GAZANFERBEY VAKFI'NA AÝT CAMÝNÝN TAMÝRÝ

Banaluka Kasabasý'ndaki Gazanferbey Vakfý'na ait caminin tamir olunarak
yapýlacak masraflarýn Hicri 1286 [1869-1870] senesi bütçesinden 

karþýlanmak üzere vakfýn muhasebesine kaydolunmasý

Ý. DH, 611/42599

VAKIF
VAKUF
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ÇANÝÇE'DEKÝ SÝNAN BEY CAMÝ VE TÜRBESÝ'NÝN TAMÝRÝ
Çaniçe Kasabasý'ndaki Sinan Bey Camii ve türbesinin zamanla yýpranmýþ

olan kurþunlarýnýn yenilenme masraflarýnýn tamamýnýn Sinan Bey Vakfý
tarafýndan karþýlanmayacaðýndan ihtiyac duyulan kýsmýn devlet hazinesi

tarafýndan karþýlanmasý

OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

512

144

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:34  Page 512



513

Bosna Vilâyeti'nde bu sene ictimâ eden Meclis-i Umumîden tanzim ve takdim ile
Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan mezâbýtdan bir kýt‘asý Maliye Dairesi'nde kýrâet ve
mütâlaa olundu.

Hülâsa-i Meâli

Ashâb-ý hayriyeden merhum Sinan Bey'in Çaniçe Kasabasý'nda ihyâ-gerdesi bulu-
nan cami-i þerif ile türbesinin kurþunlarý mürûr-ý zaman ile fersûde olmasýna ve bunlarýn
tamir ve tecdîdi dahi otuz beþ bin kuruþ masrafla vücuda geleceði ýnde'l-keþf
anlaþýlmýþ ise de vakfýnýn fazla-i vâridâtý bu akçenin kâmilen tesviyesine gayr-ý kâfi
bulunmasýna mebnî meblað-ý mezbûrdan yirmi bin kuruþun fazla-i mezkûreden ve on
beþ bin kuruþun dahi hazine-i celîleden i‘tâsý istîzânýný þâmildir. 

Ýcabý lede'l-mülâhaza mezkûr kurþunlarýn görünen lüzum üzerine tamir ve tecdîdi
münasib olup fakat masârýfýnýn vakfý hasýlâtýndan tesviyesi usul ve emsâli icabýndan
bulunduðuna ve cami-i þerif-i mezkûrun dahi yirmi dokuz bin yedi yüz yirmi iki kuruþ
fazla-i vâridâtý olduðu siyâk-ý iþ‘ârdan anlaþýldýðýna binâen tasarrufât-ý lâzýmeye itina ve
dikkat olunarak mezkûr kurþunlarýn iþbu akçe ile icra-yý tamiri ve þâyed kifayet etmez
ise üst tarafý dahi vakf-ý þerif-i mezkûrun vâridât-ý âtiyesi fazlasýndan veyahud bi'r-rýza
iâneten cânib-i ahaliden tesviye kýlýnmasý hususunun vilâyet-i müþârunileyhâya iþ‘ârý
tezekkür kýlýnmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 3 Þaban sene [1]288 ve fî 4 Teþrîn-i Evvel sene [1]287 / [18 Ekim 1871]

(Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri)

**

Atûfetli efendim hazretleri 

Ashâb-ý hayrâtdan merhum Sinan Bey'in Bosna Vilâyeti dahilinde kâin Çaniçe
Kazasý'nda ihyâ-gerdesi bulunan cami-i þerif ile türbesinin tamir ve tecdîdine lüzum
görünen kurþunlarý masrafýnýn tesviyesi hakkýnda Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi'nden
terkîm olunan mazbata leffen arz u takdim kýlýndý. Suret-i iþ‘âra nazaran mezkûr kurþun-
larýn tamiri masrafý otuz beþ bin kuruþa bâlið olacaðýna ve cami-i þerif-i mezkûrun dahi
yirmi dokuz bin yedi yüz yirmi iki kuruþ fazla-i vâridâtý bulunduðuna binâen tasarrufât-ý
lâzýmeye itina ve dikkat olunarak mezkûr kurþunlarýn iþbu akçe ile icra-yý tamiri ve
þâyed kifayet etmez ise üst tarafýnýn dahi vakf-ý þerif-i mezkûrun vâridât-ý âtiyesi
fazlasýndan veyahud bi‘r-rýza iâneten cânib-i ahaliden tesviye kýlýnmasý hususunun
vilâyet-i mezkûreye iþ‘ârý tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre icabý ifa
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 8 Þaban sene [1]288 / [23 Ekim 1871]

Þûrâ-yý Devlet 

VAKIF
VAKUF
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
mazbata manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve husus-ý mezkûrun
tezekkür ve istîzân olunduðu vechile vilâyet-i mezkûreye iþ‘ârý müte‘allik ve
þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i tâcdârî mantûk-ý
münîfinden olarak mezkûr mazbata yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iade kýlýnmýþ olmakla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 9 Þ. sene [1]288 / [24 Ekim 1871] 

Ý. ÞD, 22/956

VAKIF
VAKUF

Bosna Hersek’te bir seyyar satýcý...

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:34  Page 515



OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

516

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:34  Page 516



517

OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

BOSNA HERSEK KÝTABI ÝNDEKS DÖKÜMÜ

Agyatyos (Saraybosna Metropolidi), 17, 18
Aðasanfelos (Ýzvornik Piskoposu) 250
ahali-i Ýslâmiye, 73, 105, 113, 169
Ahmed Asým Bey (Gazi Hüsrevbey Vakfý
Mütevellisi), 206
Ahmed Cevdet (Bosna-Hersek Müfettiþi), 277
Ahmed Cevdet Efendi ((Bosna-Hersek Fevkalade
Müfettiþi), 22
Ahmed Hafýz (Ferik), 167
Ahmed Halife, Arac Hocazade, Ýmam (Sultan
Mehmed Han Camii, Banaluka), 232
Ahtabolu Kazasý (Edirne), 177
Akhisar, 125, 126, 128, 255
Akova, 255
Alaþehir Kasabasý, 215
Aleksandýr Bey, 42, 43
Aleksandýr Paþa, 49
Alfred Wilkinson (Ýngiltereli tüccar), 6, 137, 138,
139
Ali Bey (Trebine Kaymakamý), 25
Ali Beyefendi (Bosna Mektupçusu), 25, 28
Ali Namýk Paþa (Bosna Valisi), 244
Ali Paþa (Hersek Mutasarrýfý), 38
Ali Paþa (Sadrazam), 235
Ali Saib Paþa (Muhacirin Ýskan Heyeti Reisi), 189
Almanya, 50
Anadolu Demiryolu, 184
Andraþi, Kont, 50, 55, 56, 57, 170
Ankara Vilayeti', 181
Ankara Vilâyeti, 70, 184
Ankara, 180
Arif Efendi, Kolaðasý (Sabah Mektebi Muallimi),
280
Arnavudluk, 59, 60, 168
Âsýtane-i Saadet, 246
Atanaskovik (Avusturya General Konsolosu), 44
Aten Kroveniç, Mösyö (Sýrp Ayrýlýkçý), 68
Avram Kahya, 43
Avram, 42
Avrupa, 12, 42, 55, 56, 68, 74, 75, 170, 225, 266,
267
Avusturya asâkiri, 56
Avusturya jandarmalarý, 62
Avusturya kabinetosu, 55
Avusturya postahânesi, 76
Avusturya Sefâreti, 55, 61, 76
Avusturya tebaasý, 39
Avusturya ve Macaristan
Avusturya ve Macaristan Hükûmeti, 72, 73, 74,
75

Avusturya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 33, 36, 37, 38,
40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 133, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 179,
202, 203, 222, 227, 260, 261, 263, 265, 266, 267
Avusturyalý, 6, 55, 56, 59, 133, 219, 220
Bâbýâli, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 73, 74, 75, 76, 96,
162, 168, 169, 170, 188, 283
Balkanlar, 12, 56
balon, 141
Banaluka Kalesi, 106
Banaluka Kasabasý Telgrafhânesi, 228
Banaluka Sancaðý, 5, 7, 8, 10, 13, 25, 28, 35, 51,
106, 107, 120, 133, 165, 166, 168, 169, 191,
192, 203, 204, 223, 224, 228, 232, 253, 255, 302
bandýra, 44, 45
bandra, 47
Bartýn, 177
Batum, 59
bedel-i askerî, 105
Bekir Paþa (Bosna Valisi), 91, 142
Belgrad Kalesi, 42
Belgrad, 7, 42, 43, 65, 86, 174, 175, 176, 187,
199, 200
Beriyyüþþam, 26
Berlin Ahidnâmesi, 56, 69
Berlin Konferansý, 54
Berlin Muâhedesi, 50, 53, 54, 55, 67, 170, 261
Býrvenik Kasabasý, 93
Bihaç Kasabasý, 229
Bihke Sancaðý, 16, 25, 28, 48, 102, 119, 127,
141, 142, 143, 191, 192, 229, 230, 253, 255
Bileke Kazasý, 3, 25, 27, 29, 30
Bluna Kasabasý, 250
Bosna ahali-i Ýslâmiyesi, 70
Bosna ahalisi, 34, 100, 165, 212
Bosna Brodu Kazasý, 271
Bosna Darüþsafakasý, 108
Bosna Eyaleti, 3, 5, 9, 15, 20, 24, 26, 29, 30, 34,
38, 40, 41, 44, 46, 86, 87, 91, 94, 98, 100, 101,
102, 103, 131, 133, 134, 143, 144, 146, 148,
150, 157, 163, 174, 202, 203, 218, 219, 220,
244, 246, 272, 273, 274, 275, 296
Bosna gazetesi
Bosna Hersek Ortodokslarý, 265
Bosna Ýdadî mektebi, 284
Bosna Katolikleri, 250
Bosna muhaciri/ muhacirleri, 13, 71, 176, 178,
183, 184, 188, 189, 194, 196, 215
Bosna Nizâmiye taburlarý, 109
Bosna ve Hersek ahalisi, 56, 57, 73, 75
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Bosna ve Hersek jandarma efrâdý, 61
Bosna ve Hersek muhacirleri, 65
Bosna ve Hersek reis-i ulemasý, 76
Bosna Vilâyeti, 12, 26, 30, 107, 109, 110, 112,
113, 135, 137, 138, 139, 199, 207, 212, 213,
221, 222, 228, 229, 230, 259, 278, 279, 280,
281, 284, 300, 302, 303, 304
Bosnalý, 7, 68, 70, 96, 101, 102, 171, 172
Bosnasaray Þehbenderliði, 79
Boþnak ahalisi, 165
Boþnak lisaný, 281
Boþnakça, 3, 7, 13, 23
Boþnaklýk kýt'asý, 24, 26
Bovi, Tabib, 203
Brçko Kazasý, 121, 249, 250, 256
Brod Ýskelesi, 218
Brod, 8, 13, 218, 224
Bronik, 92
Bulgaristan, 26, 41, 42, 177, 199
Byelopolye (Bjelopolje), 67
Cebel-i Bereket (Adana), 177
Celal Paþa (Bosna Valisi), 36
Cemal Efendi, Doktor Kolaðasý, 211
Cevdet Efendi [Ahmed], 102
Cevdet Efendi, 21, 160, 257, 276
Costitch, Doktor (Ayrýlýkçý Sýrp), 79
Çaniçe Kazasý, 10, 13, 255, 303, 304
çarýkçýlýk, 12, 129, 130
Çayniçe Kazasý, 62, 87, 88, 124
Çelebipazarý Kazasý, 87, 88, 125, 255
Çeþme, 76, 177
Çetine, 71, 79
çiftlik sahipleri, 12, 150
Darülmuallimin, 281
De Zetal, Baron, 78
Debbaðhâne-i Âmire
Debbaðlar (Saraybosna), 148
Dedeaðaç, 177
Deraliyye, 43, 163, 244
Derbend Kalesi camii, 237
Derbend Kazasý, 5, 106, 107
Derbend Kýþlasý, 107
Dersaâdet Caddesi (Bosna), 97
Dersaâdet, 49, 50, 61, 69, 73, 74, 75, 76, 81,
137, 142, 148, 163, 176, 178, 179, 186, 199,
212, 218, 225, 241, 272, 279, 281, 287, 290, 291
Derviþ Abdurrahman Efendi, Müderris (Vezir
Mehmed Paþa Medresesi), 271
Devlet-i Aliyye, 15, 17, 38, 39, 40, 42, 52, 53, 55,
56, 57, 59, 61, 67, 74, 93, 96, 117, 143, 169,
170, 226, 235, 251, 267, 276, 277
Diyonisiyus (Ýzvornik Metropolidi), 159

Dokupalan (Yenipazar yakýnlarýnda), 100
Drama, 177
Drina nehri, 219
Dubniçe, 121, 256
Dubro Venedik Gümrüðü, 38, 39
Dubro Venedik kalesi, 38
Dudu (Yenipazar'da mühtediye), 171
Dugapolan Kulesi (Seniçe Kazasý), 288
Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han Cami-i Þerifi
(Saraybosna), 293
Eczahâne-i Âmire, 212
Edirne, 76, 87, 130, 177, 225
Eflak ve Boðdan, 38, 39, 40
ehl-i Ýslâm, 42, 93, 145, 170, 264
Emaret-i Sýrbiye, 41
Emin Bey Efendi (Divan-ý Hümayun Beðlikçisi),
22
Emine (Yenipazar'da mühtediye), 171
Eyalet-i Bosna, 18, 34, 45, 90, 91, 93, 98, 101,
134, 161, 204, 205, 289, 291
Fatih Sultan Mehmed, 8, 233, 241, 251, 260,
262, 293
Ferhad Paþa, (Bosna Beylerbeyi), 84
Ferhat Bey Vakfý (Teþne Kazasý), 294
Fýndýklýçukuru (Ýnegöl Kazasý), 187, 188
Filipoviç, General (Avusturya Ordularý
Baþkumandaný), 166
Foça Kazasý, 10, 13, 99, 100, 123, 124, 255, 287,
288
Foyniça Kazasý, 232, 235
Fransa Meclis-i Mebusâný, 69
Fransa, 37, 38, 68, 69, 136
Fransýz lisaný, 43
Fransýzca, 65, 228
Fremdenblatt gazetesi, 64
Gabriyel Efendi (Hariciye Nazýrý), 76
Gaçka Kazasý, 3, 25, 27, 29, 30, 100, 256
Gazanferbey Vakfý (Banaluka), 10, 302
Gazi Hüsrev Bey Camii, 217
Gazi Hüsrev Bey Evkafý, 211
Gazi Hüsrev Bey Vakfý, 291
Gazi Hüsrev Bey, 206
Gazi Hüsrevbey camii, 149
Gelibolu, 76
Geyvan Bey Vakfý kütüphanesi (Bosna), 269
Girit Muhacirleri, 179
Glamoç, 255
Goriça (vakýf arazisi, Saraybosna), 263
Gölhisar kazasý (Travnik), 255
Gradaçaç Kazasý, 256
Gradiçaniçe Kazasý, 253, 256
Gradiþka Kalesi, 289
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Gradiþka, 10, 121, 255, 289, 290, 291
Gusine Kazasý, 3, 29, 30
gümrük vergisi, 37
Hafýz Paþa, Ferik, 169
Halife-i Müslimîn, 74
Halil Kâmilî (Bosna Müþiri), 18
Halil Paþa (Bosna Valisi), 86
Hamza (Mostar Mekteb-i Rüþdîsi Bevvabý), 278
Hanry Eliot, Sir, 50
Hasan (Selanik Valisi), 186
Hasan Bey (Trebine Mütesellimi), 39
Haymana, 189
Hersek Sancaðý, 26, 38, 86, 87, 103, 144, 146,
273
Hýristiyanlarýn düðünleri, 159
Hýrvat, 41, 42, 43
Hýrvatlý, 42
Hisarcýk Kalesi, 99, 100
Hulusi (Yenipazar Mutasarrýfý), 299
humma hastalýðý, 215
Hurþid Paþa, Vezir (Bosna Valisi), 247
Hüdavendigar Vilayeti', 187
Hünkâr Camii (Saraybosna), 149
Hüseyin Halife (Derbend Kalesi Camii Ýmamý),
237
Hüseyin Kazým Bey, 64
Hüseyin Paþa Cami-i Þerifi (Gradiþka), 290
Hüsrev Paþa (Bosna Müþiri), 15, 92, 131
Istranca merasý, 178
Ýbrahim Aða, Bakýrcýzade, (Sancaktar, Bosna
Birinci Alayý), 102
Ýbrahim Hacý Haliloviç (Mitroviçe Belediye Reisi),
79
Ýçel, 177
Ýgnatyos (Bosna Metropolidi), 161
Ýhlivne Kazasý, 4, 8, 9, 47, 48, 120, 126, 127,
222, 253, 255, 277, 278
Ýliyan Ýstoyakoviç (Uçarova'da kiliseye arsa
baðýþlayan), 258
Ýngiltere, 37, 38, 50, 55, 137, 138, 139
Ýran Sefârethanesi, 63
Ýrgorde Boðazý, 100
iskân, 13, 70, 146, 157, 177, 178, 181, 183, 184,
188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 215
Ýskenderun, 177
Ýslâmlar, 53
Ýstanbul, 2, 7, 8, 11, 13, 59, 72, 82, 129, 141,
163, 176, 179, 185, 199, 211, 225, 233, 246, 294
Ýstareflak Kazasý, 91, 92, 289
Ýstolça Kazasý, 25, 28, 256
iþgal-ý askerî, 262

Ýþkodra, 76
Ýtalya, 51
Ýzlatar balkaný (Yenipazar Sancaðý), 99
Ýzmir, 180
Ýzvornik Sancaðý, 6, 25, 28, 112, 113, 133, 134,
158, 159, 160, 162, 233, 235, 236, 244, 245,
249, 250, 256
Kadiri Tekkesi (Saraybosna), 297
Kalay (Avusturya-Macaristan Maliye Nazýrý), 266,
267
Kalbenoka Kalesi (Hersek), 5, 86, 87
Kalis, Baron, 50
Kalo kasabasý, 250
Kamengrad, 120, 127, 256
kapudân, 36
Kara Todori Paþa, 51
Karaaðaç, 76
Karadað, 4, 24, 26, 55, 67, 77, 78, 98, 163, 220,
253, 254, 255, 256
karantinahâne, 38
Karnina (Sýrp papazý), 4, 47, 48
Kastamonu, 177, 184
Katolik rahipler, 233
Katolik ruhbanlarý, 251
Katolik, 9, 13, 233, 243, 246, 247, 248, 251, 252,
257, 260, 264, 276, 277
Kesendire, 177
Kilis Kazasý (Haleb, 177)
Kladine Kazasý, 256
Kluç Nahiyesi, 120, 256
Kolaþin, 253, 254, 255, 256
koloni-militer nizâmý, 27
Koniçe, 131
konser, 65
Konya, 180
Kosova Vilâyet, 62, 198
Kosova Vilâyeti, 105, 180
Kostaniçe Kazasý, 256
Kovaç köyü, (Taþlýca), 164
Krupa Nahiyesi, 119, 256
Krupine, 92, 93
Kruþevo karyesi (Saray Sancaðý), 137
Kruþevo, 6, 8, 137, 138, 139, 232, 235, 241, 245
Kudba, Mösyö (Sýrp Ayrýlýkçý), 68
Latin mezhebi, 234
Latin milleti, 158
Latin reayâsý, 243
Lefçe Nahiyesi, 290
Lim arazisi, 65
Livadya, 49
Londra, 49, 50, 52
Luka de Kalaviç (müfsid), 30
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Luzniçe, 92, 93
Lyubuþka Kazasý, 256
Ma'âdin Nizâmnâmesi, 139
Maârif Nizâmnâme-i Cedîdi, 281
Mâbeyn-i Hümâyûn, 58, 178, 189
Macar, 41
Macarlý, 42
Maden Nizâmnâme-i Hümâyunu, 138
Maglay kazasý, 87,88, 120, 256, 294, 295
Matbûât Nizâmnâmesi, 172
medine-i Saray, 148, 44, 90, 248, 273
Mehmed (Belgrad Kale Muhafýzý), 43
Mehmed (Bosna Valisi), 271
Mehmed Bey (Bihaç Mütesellimi), 16
Mehmed Bey (Solkol Aðasý, Bosna Birinci Alay
Birinci Taburu), 102
Mehmed Bey Konaðý (Saraybosna), 157
Mehmed Efendi (Vize Mütesellimi), 35
Mehmed Kamil Paþa (Bosna Müþiri), 94
Mehmed oðlu Ahmed (timar sahibi), 84
Mehmed Paþa (Bosna Valisi), 19
Mehmed Ragýb (Reisülküttab), 235
Mehmed Reþid Paþa (Bosna Eski Valisi), 99
Mehmed Selim Bey (Taþlýca Kaymakamý), 164
Mehmed Þerif. Bakýnýz  Þerif Arnavudoviç
Mehmet Bey (Bihaç Mütesellimi), 15
Mekri, 177
Memâlik-i Osmaniyye, 71, 73, 74, 75
Menemen, 177
Meþihat-ý Ýslamiye, 74
Mevlevî hangâhý
mezâlim, 15, 59, 94, 169, 170, 237
Midye Kazasý (Edirne), 177
Mihail Bey, 42
Milan Andotoviç, Mösyö (Sýrp Ayrýlýkçý), 68
Milan Goveniç, Mösyö (Sýrp Ayrýlýkçý), 68
Milodýras, 242
Milyaçka Nehri, 148
Miþel Koviçeniç, Mösyö (Sýrp Ayrýlýkçý), 68
Mitroviçe, 56, 66, 67, 79, 252, 255
Modçak Kasabasý, 250
Molla Câmi kitabý, 264
Mostar Mekteb-i Rüþdîsi, 278
Mostar, 5, 9, 12, 23, 65, 85, 86, 121, 128, 146,
191, 192, 199, 253, 257, 273, 277
muhacir, 175, 177, 178, 183, 185, 186, 187, 198
Muhlis b. Hasan (Kale-i Sultaniye Naibi, Bosnalý),
260
Murad (Dugapulan Kule Aðasý), 288
Mustafa (Zaçesne Sancak Beyi), 85
Mustafa Efendi (Saraybosna Kadiri Tekkesi
Þeyhi), 297

Mustafa Halife, Ýmam (Sultan Mehmed Han
Camii, Banaluka), 232
Mustafa Hilmi Efendi (Saraybosna Müftüsü), 262
Mustafa Muhiddin (Bihke Kaymakamý), 48
Mustafa Reþit (Viyana Sefiri), 80
Mustafa Sabri (Bosna Brodu Kadýsý), 242
Münib Efendi (Saraybosna Kaymakamý), 25
Naþid Paþa (Hersek Kaymakamý), 25
Nefs-i Saray, 109, 202, 212
Nemçe, 34, 36, 39
Nemçeli, 34, 36, 133, 143
Neretva Nehri, 5, 85, 86
Nevesin Kazasý, 128, 256
Nikþik, 3, 29, 30, 253, 254, 256, 257
Niþ, 43, 93, 175, 176
Novosel Kazasý, 256
Novye Vremya gazetesi, 65
Oçek gazetesi, 65
Onogoþte, 128
orman yangýný, 105
ortakçýlar, 12, 157
Ortodoks patrikler, 233
Ortodoksîler, 158
Ortodokslar, 248
Osman Efendi (Mostar Mekteb-i Rüþdîsi Muallim-
i Sanisi), 278
Osman Paþa (Bosna Valisi), 24
Osman Paþa, Ferik (Bosna-Hersek Fýrka
Kumandaný), 103
Osman Þerif (Bosna Valisi), 30, 203, 204, 300
Osmanlý Kumpanyasý, 225
Osmanlý, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 33, 37, 48, 50, 52, 54,
60, 61, 66, 72, 78, 80, 81, 86, 87, 95, 105, 164,
168, 260, 265
Ostroviça-i Atîk, 120
Ömer Fevzi Paþa (Bosna Hersek Fýrka
Kumandaný), 103
Ömer Lütfi Paþa (Üçüncü Ordu Müþiri), 103
Ömer Paþa (Rumeli Ordusu Müþiri), 45
Ömer Paþa, 47, 145, 146
Panslavist, 65
Papucçuçayýrý (Ýnegöl Kazasý), 188
Paris matbûâtý, 69
Paris, 51, 52, 69, 225
Parsic (Latin Piskoposu), 257
Payas, 177
Pederik köyü (Taþlýca), 164
Pelidçayýrý (Ýnegöl kazasý), 188
Petersburg, 49, 52
Philip Guradchkowitz (Taþlýcalý), 79
Plaçiç (Hýrvat Baný), 144
Pojin, 128

BOSN-HERSK.qxp  24.02.2010  16:34  Page 520



521

OSMANLI BELGELERÝNDE BOSNA-HERSEK
BOSNA I HERCEGOVINA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

postahâne, 75, 76
Prepol, 67, 88, 91, 100, 117, 255
Priboy, 67, 99, 100, 255
Priyedor, 121, 256
Prokiyus (Bosna Metropolidi), 246
Raçe Ýskelesi, 61
Radeþ karyesi, 100
Rastiçe karyesi, 62
resm-i gümrüðü, 38
resm-i gümrük, 38, 39, 40, 136
Reþid Bey (Kaymakam), 99
Rýza (Muhacirin-i Ýslamiye Komisyonu Alisi Birinci
Azasý), 194
Risto Sakoviç (Ayrýlýkçý Sýrp), 79
Roma, 51, 52
Rumeli Beylerbeyliði, 28
Rumeli Eyaleti, 5, 94
Rumeli Ordu-yý Hümâyûnu, 45, 98, 144, 218
Rumeli, 5, 6, 11, 28, 45, 94, 98, 103, 109, 116,
117, 130, 144, 171, 177, 219, 220, 249, 250, 293
Rusçuk, 25
Rusya, 49, 59, 63, 69
Salih Efendi (Geyvan Bey Vakfý kütüphanecisi),
269
Salisbury, Lord, 49
Samih Bey (Mühendis Miralayý), 21
Sancak-ý Osmanî, 53
Saray Oteli, 79
Saray þehri, 44, 45
Saraybosna Askerî Hastanesi, 213
Saraybosna Gureba Hastanesi, 211
Saraybosna Hükümet Konaðý, 221
Saraybosna kalesi, 89
Saraybosna, 296
Saraybosna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 24,
25, 28, 33, 46, 51, 66, 75, 78, 88, 89, 101, 108,
134, 137, 149, 159, 160, 165, 166, 168, 169,
205, 206, 207, 208, 210, 213, 214, 218, 221,
234, 237, 239, 240, 248, 252, 255, 260, 261,
262, 263, 276, 282, 283, 293, 295, 296, 297,
298, 300
Schneider tüfengi, 61
Selanik, 59, 64, 65, 177, 185, 186, 187, 225
Semendire kasabasý, 79
Seniçe Palankasý, 117, 288
Seniçe, 10, 13, 100, 117, 118, 120, 148, 255,
288, 289, 299, 300, 301
Serfice, 177
Sýrb usâtý, 93
Sýrbistan, 4, 5, 6, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 48,
63, 65, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 105, 112, 113,
160, 220

Sýrbiye, 42, 55, 106
Sýrblý, 106
Sýrp eþkýyasý, 114
Sýrp gazeteleri, 65
Sýrplý, 42, 43, 63, 68, 79, 243
Silivri Kazasý, 178
Sinan Bey Camii (Çaniçe), 303
sinavi (Sinagog), 240
Sinop, 177
Sivrihisar, 189
Siyavuþpaþa Mahallesi
Slav, 4, 12, 56
Slavca
Sloven, 42, 43
Soteska Boðazý, 99, 100
Srebreniçe Kazasý, 256
Standart gazetesi, 50
Sultan Abdülmecid Han, 250
Sultan Beyazýt Han Camii (Foça), 10, 287
Sultan Beyazýt Han Vakfý (Gölhisar), 295
Sultan Mehmed Han Camii (Banaluka), 232
Sultan Muhammed Han, 233, 235, 236
Sultan Süleyman Han Vakfý, 10, 289
Sultan Süleyman Han, 10, 123, 126, 289, 290,
291
Suriye Vilayeti, 26
Süleyman Paþa (Týrhala Mutasarrýfý), 35
Sviþka, 8, 232, 233, 235, 236, 241, 244, 245
Þehremaneti, 178
þeriat-ý Ýsa, 35
þeriat-ý Muhammediye, 35
Þerif Arnavutovic, 81
Þerif Osman Paþa (Bosna Valisi), 103
Þingin Kasabasý, 76
Tahtaköprü köyü (Ýnegöl Kazasý), 188
Tahtalý mevkii (Karamürsel Kazasý), 193
Talat Bey (Dahiliye Nazýrý), 80, 81
Tanzimat-ý hayriye, 44
Taþlýca Sancaðý, 4, 5, 6, 7, 13, 62, 66, 67, 78, 79,
80, 87, 88, 91, 99, 100, 124, 164, 198, 252, 255
tebaa-i Devlet-i Aliyye, 39, 40
Tekfurdaðý, 76
Terkos, 178
Teþan Kazasý, 255
Teþne Kazasý, 223
Tevfik Efendi (Reisülulema), 262
Týrgoviþte, 255
Týrnova, 25, 28
Trablusgarb, 177
Travnik Mekteb-i Rüþdiyesi, 275
Travnik Sancaðý, 6, 9, 13, 25, 28, 33, 34, 35, 36,
37, 44, 45, 46, 87, 88, 100, 102, 121, 122, 134,
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141, 142, 143, 191, 192, 202, 203, 204, 218,
222, 243, 252, 253, 255, 258, 259, 270, 271
Travnik, 271
Trebin Kazasý, 253, 256
Trebine, 23, 24, 25, 26, 39
Trebiþniçe Nehri, 29, 30
Tuna Eyaleti, 24, 26
Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi, 27
Tuzla, 121
tuzsuz gön, 130
Türkçe, 172
Türkçe, 3, 7, 13, 23, 171, 172, 281
Türkiye, 11, 12, 13, 69, 199
Uçarova mahalli (Travnik), 258, 259
Usora Nehri, 224
Uziçe, 100, 112, 113
Üçüncü Ordu-yý Hümâyûn Müþiriyeti, 107
Üsküb, 66, 180, 289
Üsküdar, 129
Varoþ, 9, 232, 233, 246, 247
Veranduk Kaptanlýðý, 239
Vezir Mehmed Paþa Medresesi
Výçýtýrýn, 117
Viçanso Meþani (Avusturyalý Tüccar), 133
Vidin, 175, 176
Visoka Nahiyesi, 6, 9, 123, 130, 131, 185,
243246, 247, 255, 283, 284
Viþegrad Köprüsü, 97, 219
Viþegrad, 5, 8, 13, 92, 93, 97, 112, 113, 219,
220, 255
Viyana, 49, 50, 51, 52, 54, 64, 65, 78, 79, 80,
110, 170, 172, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Yahudi havrasý, 248
Yahudi milleti
Yahudi taifesi, 248
Yahudiyân taifesi, 240
yangýn, 12, 145, 147, 165, 197
Yanya, 178
Yayçe, 120, 126, 255, 291, 292
Yenipazar Kalesi, 91
Yenipazar Mukavelenâmesi, 66, 261
Yenipazar Mukavelesi, 67
Yenipazar Palankasý, 117
Yenipazar, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 24, 26, 29, 30, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67,
72, 73, 77, 78, 79, 91, 92, 93, 99, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 112, 113, 116, 117, 118, 124,
148, 164, 170, 171, 220, 252, 255, 260, 262,
288, 300 Yenipazar Fýrkasý, 113
Yenivaroþ Kazasý, 87, 88, 92, 93, 100, 112, 113,
255
Zemun þehri (Sýrbistan), 43
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