VE HERSEK
TUNA V~LAYET~'N~N TE~K~L~NE, KARADA~~
VUKUATINA (1861) DMR CEVDET PA~A TARAFINDAN
KALEME ALINAN LAYIHA
Yard. Doç. Dr. M. HÜDAI ~ENTÜRK*
Cevdet Pa~a, devletin birçok kademesinde görev yapm~~~ve bu arada her
f~ rsatta, devlet idaresinin çürük taraflann~~ve devlet ricâlinin suiistimallerini
çekinmeden tenkid etmi~, çe~idi meselelerde isabetli kararlar vermi~~ileri görü~lü bir devlet adam~~oldugu gibi, birçok konuda yazm~~~oldu~u k~ymetli
eserleri ile de ilim dünyas~nda mümtaz yeri olan büyük bir âlimdir. Devlet
idaresine dair fikirleri ve bu hususta kaleme ald~~~~lâyiha ve arizalarla Osmanl~~Devletinde XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda meydana getirilen birçok
yeniliklere damgas~n~~vurmu~tur. Onun ilim ve devlet adaml~~~~hususunda
yaz~lm~~~birçok eser ve makale bulundu~undan; burada, metnini verdi~imiz
lâyihas~n~ n etraf~nda dola~arak, ba~l~ k konumuzla ilgili baz~~çerçeve bilgiler
vermekle yetinece~iz.
a) Tuna Vilâyeti'nin Te~kili ve Vilâyet Ni~ân~nâmesi:
Osmanl~~Devletinde, Rusya ve Avrupa devletlerinin siyâsi ve askeri hüdindar' neticesinde, bilhassa Rumeli'de bugün birer devlet olan eyâletlerini
kaybetme~e devam etti~i zor bir dönemde, çökü~ü yava~latmak için yürütülen yeni aray~~~ve çabalar, ço~u idhâl olarak al~nan yeni idari düzenlemeler
sonucu merkez ve ta~ra te~kilâtlar~nda s~k s~k de~i~iklikler yap~lmas~, âdetâ
bir al~~kanl~k haline gelmi~ti. ~~te, ta~ra te~kilâunda eyâlet sisteminden vazgeçilip vilâyet sistemine geçilmesi de, bu düzenlemelerden biri olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~r.
Rusya, K~ r~m Harbi'nden ma~lûb ç~ k~ nca (1856), ötedenberi oldu~u
gibi Osmanl~~Avrupas~'ndaki etnik unsurlan, bilhassa hem-~rk olduklar~~Slav
kavimlerini devlet aleyhine luyâma kald~ rmak için her f~rsat~~kullanma~a
ba~lad~~ve bu arada en ufak bir bahâneyi firsat ittihâz ederek Avrupa devletleri aras~nda propaganda çal~~malar~na da h~z verdi. Bu maksatla 1860 y~l~nda, Bulgaristan'~n Ni~~sanca~~~(1861'de vilâyet)'nda meskûn gayr~müslim
Sakarya Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü.
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reayaya zulüm yap~ld~~~~iddias~yle Osmanl~~ Devletini ~ikayet ederek beynelmilel bir tefti~~komisyonu kurulmas~~yolunda Avrupa devletlerine kabul
ettirmi~~oldu~u teklifini Bab~ali reddetti. Bu durum kar~~s~s~ nda, Fransa'n~n
teklif etti~i "sûret-i itiMflyye" üzerine, o s~ rada 'Ali Pa~a'n~n yerine üçüncü
defa Sadâret makam~na getirilmi~~bulunan K~br~sl~~Mehmed Emin Pa~a, göreve ba~lad~~~n~ n ertesi günü fevkalade yetkilerle, beraberinde müslim ve
gayr~müslimlerden meydana gelen bir Osmanl~~ tefti~~heyeti oldu~u halde
Rumeli'yi tefti~~seyahatine ç~kt~~(11 Zi'l-ka`de 1276/31 May~ s 1860) ' Bu heyetin içinde, o s~ rada Meclis-i All-i Tanzimat azas~~ bulunan Ahmet Cevdet
Efendi (Pa~a), Beylikçi Af~f Bey, Meclis-i Vala azas~ndan Sadr~azam'~n kay~nbiraderi olan Besim Bey, baz~~ketebe memurlar~~ile Bab~ali memurlar~ndan
ve Bulgar milletinden Gavril Efendi2, Rum millietinden Fotyad~~Bey (Pa~a)
ile Pavlaki Efendi ve Ermeni milletinden Artin Efendi3 de bulunuyordu4.
Sadr~azam'~ n Rumeli'de üç ay sürens tefti~i s~ras~nda dinlenen ~ikayetlerden6, baz~~zulüm ve yolsuzluklar~n yap~lm~~~oldu~u vaki idi. Ancak, bu tür
ma~düriyetlere sadece gayr~ müslim reya de~il, ülkenin hemen her taraf~nda, idâredeki bozulman~ n bir neticesi olarak Müslüman ahali de u~ramakta idi. Bulgarlar~ n, Müslümanlardan fazladan gördükleri bir zulüm var
idiyse, o da Rum papas, despot ve metrepolidlerinden zuhûr eden "fena'hklar"idi ki, bu hususta Sadr~azam'a oldukça fazla ~ikayetlerde bulunulmu~tu7.
Bilhassa Sehirköyü (Pirot)'ndeki Fenerli Rum papaslar~n~n ahlaka ayk~ r~~davran~~lar~8 ile zulüm ve fenal~klar~~ "ayyûka"ç~km~~t~9.
K~br~sl~~Mehmed Pa~a, Rumeli'yi tefti~i esnas~nda ~ikayet olunan hususlar~~ve yap~lmas~~gereken i~leri kaydetmi~, bu arada ad~~usulsüzlüklere kar~1 Ahmet Lutfi, Vak'a-nüvis Ahmet Lutfi Efendi Tarihi [Tarih-i Lutfi], haz. M. Münir
Aktepe, IX, ~stanbul 1984, s. 160; Ahmed Cevdet Pa~a, Ma'rüzat, yay. Y. Halaço~lu, ~stanbul
1980, s. 21-22; ayn~~müell., Tezakir, II, yay. Câvid Baysun, Ankara 1960, s. 101 vd.
2 Bilâhire ~arki Rumeli Valisi olan Gavriyel Krestoviç Pa~a'd~r.
3 Daha sonra Vezir rütbesi ile Hâriciye Müste~ar~~olan Barutcuba~~-zadelerden Artin
Pa~a'd~r.
4 Cevdet Pa~a, Tezakir, II, 101; ayn~~müel., Ma'rtlzat, s. 21; Ahmed Lutfi, Ayn~~eser, IX, 160.
5 EuOne Morel, Türkiye ve Reformlar~~(La Turuie et ses reformes, Paris 1866), çev. S.
Belli, ~stanbul 1984, s. 93.
6 Bu tefti~~ve ~ikayetlerin tafsilan için, Cevdet Pa~a'n~ n yukar~da ad~~geçen eserlerinde
gösterilen yerlere balumz.
7 BOA, Bulgaristan ~radeleri, nr. 61, 20 Ca. 1273 tarihli irade; Cevdet Pa~a, Tezakir, II, 101
vd.
8 E. Morel, Ayn~~eser, s. 93.
9 Bk. Cevdet Pa~a, Tezakir, II, 104-105.
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~an baz~~ memurlar~~ da muhakeme ettirerekl° cezaland~ rm~~t~. ~stanbula
dönü~ünde Padi~ah'a arz etti~i lâyihada ise, Hristiyan al~:alimin, her millet ve
kavim aras~nda zuh~lr eden bazt"e~irrâ"dan ba~ka, Müslüman halktan ciddi
bir ~ikayetleri olmad~~~ n~, ancak Rumeli'de baz~~rühâni reislerin kötü hareket ve yolsuzluklar~ mn görüldü~ünü anlatm~~t~ r. Bunun yan~s~ ra birtak~m
idari, mülki, mali vb. hususlar~n acilen ~slaha muhtaç bulundu~unu da kaydetmi~diril.
O s~ ralarda Ni~'den birçok Bulgar~n S~ rbistan'a göç etme~e ba~lamalar~ i2
ve geride kalanlar~n da "fesâd Myyetinde" olmalar~~sebebiyle, bölgenin her
taraf~ n~~ anar~i ve huzursuzluk sarm~~n. K~br~sl~~Mehmet Pa~a, tefti~~için
Ni~'de bulundu~u esnâda, Ni~~Valisi Raûf Pa~a-zâde Osman Pa~a'n~n idâresini be~enmemi~~ve henüz ~stanbul'a dönmeden evvel, buraya "münâsib ve
muktedir" bir vali tayin etmek lüzûmunu hissetmi~ti. O aral~ k, Meclis-i Vâlâ
Ba~kâtibi bulunan ve evvelce iki defa Bulgaristan'~n muhtelif yerlerinde ba~ar~l~~görev ve memuriyetler ila' etmi~~olan Midhat Efendi (Pa~a), Sadr~azam'~n
akl~ na gelen ilk isim oldu. Onun, Ni~~Valilili~ine tayin hususunu, Mâbeyn'e
ve Bab~ali'ye te'kiden teklif etmesi üzerine Sultan Abdülmecid taraf~ndan bu
göreve tayin edilerek kendisine Vezirlik rütbesi verildi (23 Receb 1277/4
~ubat 1861)13.
Midhat Pa~a, e~kiyaya kar~~~sert tedbirler alarak huzur ve asayi~i geri getirdikten sonra, bölgede sosyo-ekonomik ve kültür sahalar~nda yapm~~~oldu~u yenilik ve düzenlemelerle halk~n refah~n~~ düzeltici tedbirler ald~. Bu
geli~meler, Rusya'n~n emellerine engel oldu~u için, bu defa Vidin ve Silistre
eyâletlerinde ya~ayan Bulgarlar~ n zulme u~rad~ klar~ n~~ ileri sürerek,
Avrupa'da yo~un diplomatik propaganda faaliyetlerine giri~ti.
Rusya'n~n bu tutumu kar~~s~nda Ali, Fuat ve Midhat Pa~alar~n çal~~malar~~
sonucu Frans~z "departman sistemi" örnek al~narak haz~rlanan "Te~kil-i Vilâyât
bir "Nizâmnâme' 4 ne~redilerek sad~ r olan bir irâde ile tatbik saBu mahkemeler, genellikle üçü Türk, ikisi Bulgar ve biri de Yahudi olmak üzere alt~~
ki~iden te~ekkül etmi~ti (Cevdet Pa~a, Tezakir, II, gost. yer).
11 Ahmed Râsim, Resimli ve Haritah Osmanl~~Tarihi, IV, ~stanbul 1328-1330, s. 2094; E.
Morel, Ayn~~eser, s. 93 vd; Heyet, Resimli-Haritah Mufassal Osmanl~~Tarihi, VI, ~stanbul 1963, s.
3104.
12 Bk. M. Hüdai ~entürk, Osmanl~~Devletinde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara 1992,
s. 148-152.
13 Ahmed lbsim,Osmanl~~ Tarihi,IV, s. 2095; Heyet, Mufassal Osmanl~~Tarihi, VI, s. 3104.
14 V~lâyet Nizâmnâmesi'nin metni için bk. M. H. ~entürk. Ayn~~eser, s. 253-271.
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has~na konuldu (12 Ca. 1281/13 Ekim 1864)15. Bu usul, Türkiye'de Avrupa
tarz~nda parlamenter demokrasi sisteminin mahalli ~artlara göre ve devletin
idari ve içtimai bünyesini sarsmayacak surette tedricen yerle~mesine ve uygulanmas~na bir ba~lang~ç ve zemin olarak kabul edilmi~tir. Nitekim Ali
Pa~a'n~n ifadesine göre bu yeni te~kilat~n gayesi, "ahaTinin mesâlih-i umümiyyeye i~tirâki
esâsiyyesenin mevk~ '-i tatbiluyye vaz`ma ve merkeziyyet
usûlünde cârf olan mutlâluyyet-i idârenin tahfif ü izâlesine medâr" olmas~~
Ali ve Fuad Pa~alar, "Meclis-i Meb`i~sân"a bir mukaddime olmak üzere
tasavvur ettikleri 'Te~kil-i Vilâyât Usülü'he, Midhat Pa~a'n~n Ni~~eyaletindeki
icraat~n' esas almak istemi~ler ve bu konuyu birlikte müzakere etmek için
kendisini ~stanbul'a ça~~rm~~lard~ '''. Neticede, evvela di~er vilayetlere bir
"nümûne" olmak üzere Silistre, V~din ve Ni~~eyâletleri birle~tirilip, merkezi
Ruscuk olan Tuna Vilayeti te~kil olunduls. Bu vilayet, üç s~n~f olarak 7 sanca~at9 ve be~~s~n~f olarak 45 kazaya ve 17 nahiyyeye ayr~ld120. Vilayet Nizamnamesi'ne göre sancaklar mutasarr~ flarm, kazalar kaimmakamlarm ve nahiyeler de muhtarlarm idaresinde olup, btmlarm tamam~~v'alilerin emri alt~nda
bulunacakt~21.
Tuna Vilayeti, s~n~rlar~~itibariyle hemen hemen bugünkü Bulgaristan ~~
kapl~yordu. Böylece, haz~rlanan Vilayet Nizamnamesi22 ile eyalet sistemi kal15 BOA, lrâde-Meclis-i Mahsils (~. MM), nr. 1245, 12 Ca. 1281 tarihli irade; ~. Hami
Dani~mend, ~zahh Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, "IV, ~ stanbul 1972, IV, s. 226; N. Göyilnç,
"Midhat Pa~a'n~n Ni~~Valili~i", Tarih Enstitüsü Dergisi, say~~12. ~stanbul 1982, s. 281.
16 Edward Engelhardt, Türkiye ve Tanzimât, çev. Ali Re~ad, ~stanbul 1328, s. 169.
17 BOA, L mm, nr. 1245.
~s "Vilâyet Us~llifhün ihdas~~ve bir "niunf~ne" olarak Tuna V~layeti'nin
te~kil hakk~nda bk.
M. H. ~entürk, Ayn~~eser, s. 161-181; Ali Haydar Midhat, Midhat Pa~a, Hayât-~~Siyâsiyyesi,
Menf Hay-ki, I, (Tebüra-i Ibret), ~stanbul 1325, s. 23-26.
12 Bu sancaklara tayin olunan mutasarr~flar ~unlard~ r: Vidin'e, Sabri Pa~a (Tolcu
Mutasarr~fh~~ndan); Ni~'e, Süleyman Bey (bilâhire Pa~a, Lazistan Mutasarr~fli~r~ndan); Tolçu'ya,
Ahmed Rasim Pa~a (Sofya Kaim-maka~nl~~~ndan); Sofya'ya, Fehim Pa~a (Yenipazar Sab~k Kaimmakam~); Ruscuk'a Mal~müd Fâiz Pa~a (Üskilb Kaim-makaml~~~ ndan); Van~a'ya, Mustafa Arif
Efendi (makam~nda ibka; T~rnova'ya, Hasan Tahsin Pa~a (makam~nda ibka) (BOA, L Mm, nr.
1245; kr~. Ahmed Ras
• im, Osmanl~~Târlhi, IV, s. 2156 vd.
BOA, L Am, nr. 1245, 12 Ca. 1281 tarihli irade BOA, Y~ld~z-Esas (YE), k~s~m 18, evrak
1861, zarf 93, karton 39, Ahmed Cevdet Pa~a'n~n 25 N. 1311 tarihli layihas~.
21 Engelhardt, Ayn~~
eser, s. 169.
22 Vilayet nizamnamesi, 1287 (1871) idare-i Umümiyye-i Vilayet Nizamnamesi'nin
yürürlü~e girmesiyle kald~r~l~n~~t~r.
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d~ r~ larak, yerine vilâyet sistemi getirilmi~~oluyordu23. Ba~kanl~~~n~~ Fuad
Pa~a'n~n yapt~~~~ve Midhat Pa~a'n~n da bulundu~u komisyon taraf~ndan haz~ rlanan "Eyâlet Nizâmnâmesi"nin, Meclis-i Vükelâ'da tasvib edilerek hakk~nda ~râde sâd~r olmas~ndan sonra bu vilayetin vâfili~ine de, Midhat Pa~a
tâyin edildi.
O zamana kadar eyalet, vilayet ve kaza meclisleri, hem memleket idâresine ait i~lere, hem de "nizâmen" görülmekte olan dâvalar ile cinayet vb. hususlara bak~yordu. Dolay~s~yla, bunlar~n yetki ve görevleri birbirine kar~~m~~t~ . Ahâliden, bu meclislere seçilen ve tayin olunan üyelerin seçilme usulleri de uygunsuz idi. Binâenaleyh, ehliyetsiz ki~ilerin idaresi alt~nda halk~n
i~lerinin emniyet ve hakkaniyete uygun olarak görülmesi güçle~mi~ti. Meclis
üyelerinin ya~am ve geçimleri ise, dâvâ sâhiplerinden ald~klar~~harc ve vergilere ba~l~~idi. Bu yüzden, zâten s~n~ rl~~olan memuriyetleri esnas~nda, nas~l
olursa olsun birçok dâvâ görüp para kazanmaktan ba~ka dü~ünecekleri bir
~ey yoktu24.
~~te, vilâyet usülü parça parça ve kar~~~k bir halde bulunan birtak~m
halleri ve
ve idâri organlar~, kuvvetli ve muntazam bir merkezi idâreye ba~layarak idâri-mülki, adli, mâli ve imani i~lerin ~slah~~ile ilgili hususlarda sa~lam
bir zâb~ta ve fiili bir kuvvet kurmak ihtiyaç ve maksad~ na ba~l~~olarak ihdâs
olunmu~tur. Hazinede her y~ l meydana gelen aç~klar, istikrazlarla kapaulmakta idi. Hazine'nin irâd ve masraflar~n~~ bildirecek bir "hisât~-~~sahib "i
yoktu. Herhangi bir eyâletin o y~lki veya iki y~l önceki vâridât ve masârifât~n~n
muvâzenesi (bütçe dengesi) do~ru olarak bilinmezdi. Zirâ her sene ta~ralardan gelen veya me'mûr-~~mahsûs ile kat'i hesâb~~ görülen eyalet cedvelleri ve
zab~ tlar ile sir evrâk, çuvallar içinde mahzenlere y~~~ l~ p kald~~~ ndan, Hazine'nin gerçek durumu meçhul kalmakta idi25.
Vilâyet usûlü, esas itibariyle Fransa'da uygulanan departman sistemi gibi
vilâyetleri sancaklara, kaza ve nâhiyelere taksim etmekte ve bütün idari organlar~~vâlinin emri alt~ na vermekte idi. Bu mülki taksimât~ n her derecesinde, âzâs~mn ço~u seçim suretiyle getirilmek üzere bir meclis ve bir mahkeme kuruluyor, gayrimüslimler de buralara i~ tirak ediyorlard~. Kanûnun
esas hükümlerine göre halk, vilâyetlerdeki meclis ve mahkemelere üye seç23

55.

~lber Ortayl~, Tanzimat'dan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelene~i, ~stanbul 1985, s. 52-

. ~. MM, nr. 1245.
24 Bop,,
25 Bk. Ahmet Cevdet Pa~a'n~n metni a~a~~da verilen layihas~.
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mek suretiyle genel meselelere ve mahalli menfaatlerin gözetilmesine i~tirak
etmi~~olacakt~. Bu suretle reayan~n haklar~~gözetilmek ve buna göre idâre
cihaz~na bir serbestiyet ve esneklik verilmek isteniyordu. ~dare ve icrâ kuvvetinin, kazai ve adli kuvvetten az çok ayr~lmas~ndan dolay~~önemli bir geli~me
meydana gelmi~~olacaku26.
Vilayet Nizamnamesi'ne göre:
Her vilayet, livâ ve kaza merkezlerinde, müslim ve gayr~müslimden mürekkeb birer ~dare ve De`avi Meclisleri ve vilayet merkezinde ayr~ca bir Divan-~~Cinayet te~kil edilecektir. ~dare Meclislerinin riyasetleri, mülkiyye memurlar~na havale ve De`avi Meclislerinin riyasetleri ise, hukkaM-1 ~er`a ilâve-i
memûriyet k~l~n~ p, as~l hakim onlar oldu~unu ima için, De`avi Meclisinin seçilmi~~azasma "mümeyyiz" tabir olunacakt~r. Her sanca~a, hatta vilayet merkezi sanca~~na da birer Muhâsebeci nasb olunarak, mutasarr~flar ile muhâsebeciler, mali i~lerden mü~tereken sorumlu olacaklard~r. Vilayet defterdarm~n maiyyetinde bir Muhâsebe Kalemi te~kil olunacak ve bu kalem, sancaklar~n hesaplar~n~~tedkik ve hulasas~n~~yapmakla görevli bulunacakt~ r. Böylece
defterdann görevi, bütün vilayetin hesap i~lerine nezaret etmekten ibaret kalacakt~ r. Hazine, bizzat her sanca~~n muâmelat~n~~tedkik edemeyece~inden,
vilâyetten gelen hulâsalan tedkik ile vilayetlerin hesap i~lerine muttali olabilecektir27.
Vilayet merkezinde ecnebi i~lerine bakmak üzere bir Politika Memuru
tayin olunacakur. Vilayet valisi ise, bizzat Padi~ah'a kar~~~resmi muhâtab bir
umûmi naz~r s~fat~yla, vilayetin maslahat~n~~temin ve gerekli ~slahat~~icra etme~e vaket bulabilece~inden, vilayet merkezinde bulunmaktan ziyâde,
"mülhalcâu devr ü tefti~" ile görevli olacakt~r. Bu i~~için, maa~~ndan fazla olarak kendisine ayr~ca ayda 10,000 kuru~~"mesârif-i devriyye" tahsis k~l~nacakt~r.
Bu te~kilat için ta~ra tahsisât~na oldukça fazla mebla~~n ilavesi gerekti~inden, bunun bir mikdânna kar~~l~ k olmak üzere, iki-üç eyâletten bir vilayet, bir-iki sancakdan bir sancak te~kil olundu. Kaza daireleri ise biraz daha
geni~letilerek, ufak tefek kazalar nâhiye itibar edildi. Fakat, ilk defa olarak
te~kil edilen ve yaygmla~ur~lma~a çal~~~lan vilayetlerin idâresine, muktedir ve
kafi memurlar~n bulunamayaca~~~dü~üncesiyle, evvelce te~ekkül eden vilayet
26 m Tayyib Gökbilgin, "Tanzimat hareketinin Osmanl~~müesseselerine ve te~kilât~ na
etkileri", Belleten, XXXI/121, Ankara 1967, s. 110.
27 Bk. Ahmet Cevdet Pa~a'n~n metni a~a~~da verilen lâyihas~.
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muhâsebecilerinden defterdâr, mutasarr~flar~ndan vali ve kaimmakamlar~ndan mutasarr~flar yeti~tirilmek üzere, vilâyet usülünün tedricen bütün ülke
çap~nda uygulanmas~ na karar verildi".
Tuna Vilayeti Meclis-i Urnümisi'nde 14 Müslüman ve 14 Hristiyan âzâ
vard~. Meclis-i ~dare-i Vilayet ise, 7 Müslüman ve 4 Hristiyan âzâdan müte~ekkildi. Bu vilâyetin nüfusu, üç milyondan fazla idi.
Midhat Pa~a, yeni görevine ba~lar ba~lamaz evvela, yeni vilayet usülü nizamlar~~aleyhine hareket eden ve bu nizamlar~n uygulanmas~n~, kendi menfaatlerine ayk~r~~gören baz~~kimselerle mücâdele etti. E~k~yây~~en a~~r ~ekilde
tâkib ve te'dib etti. Ancak Midhat Pa~a'n~n, kanunlar~~ en ~iddetli ~ekilde uygular~~n~n, Bulgaristan'~n süratle ba~~ms~zl~~~na sebep oldu~unu söyleyenler ve bundan dolay~~onu tenkid edenler de ç~km~~t~r".
Daha sonra onun, Vilâyet Nizâmnâmesi hükümlerine uygun olarak ilk
alt~~ay içinde tamamlama~a muvaffak oldu~u i~lerin ba~~nda, köylerde ihtiyar
meclisleri, kazalarda idâre ve de`âvi meclisleri te~kili, bunlar~ n tekrar gözden
geçirilen ve yeni idâri-mülki taksimâta göre tesbit edilen sancaklara ve vilayet
merkezine ba~lanmas~~ve nihâyet, umi~^~mi meclisin y~lda bir defa toplanmas~~
hususlar~~geliyordu31. Bu suretle meydana gelen vilayet heyeti, devletce istenen ~ekle uygun dü~üyordu. ~~te bu mülâhazalarla Tuna Vilâyeti di~er vilâyetlere de örnek al~nm~~~ve bu esaslar üzerine evvelâ. Bosna, Erzurum, Haleb,
~am, Trablusgarb ve Edirne vilâyetleri te~kil olunmu~tur. Ahmed Cevdet
Pa~a ise Halep ve Adana eyâletleri ile Kozan, Mara~, Urfa ve Zor sancaklar~~
birle~tirilerek te~kil olunan Haleb Vâlili~ine nasb ve tayin edilmi~tir
(1284/1868)32.

28 Cevdet

Pa~a, ayn~~lâyiha.
Skender R~zaj, "Midhat Pa~a'n~n Rumeli'de vilâyetler kurulmas~ ndaki rolü", Uluslararas~~
Midhat Pa~a Semineri , Bildiriler ve Tart~~malar, Edirne 8-10 May~s 1984, Ankara 1986, s. 60.
30 "Midhat Pa~a'n~n böyle çar-çabuk kesüp biçmesi, ba~~
budama~a benzemi~dir. Çünki,
ba~lar budan~nca asmalarm köklerine kuvvet verildi~i misilhiu ~u hareket-i kât~`âne, Bulgarlarm
uruk-~~milliyyelerine yeniden kuvve-i galeyâm mücib olmasiyle, mu'ahharan görülen hâli netice
vermi~dir" (Ahmet Lutfi, Ayn~~ eser, XII, s. 22; ayr~ca bk. A. Refik [Alt~nay], "1284 Bulgar
~htilâli", TTEM, sene XV, say~~9 [86] (1 May~s 1341), ~stanbul 1341, s. 164). Bu hususta Ahmet
Cevdet Pa~a'n~n Midhat Pa~a hakk~ ndaki görü~leri için, a~a~~daki metni verilen lâyihaya bakm~z.
31 Tuna gazetesi, say~~ 1 (10 ~evvâl 1281); A. Haydar Midhat, Ayn~~eser, 27.
32 Ali Ölmezo~lu, "Cevdet Pa~a", lA. III, 116.
29

Belleten C. L/X, 46
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b) 1861 Hersek isyan~:
Rusya'n~ n uzun müddetten beri devam eden tahrikleri ve S~ rbistan'~ n
muhtâriyet haklar~ n~~ geni~letmek maksad~yla Karada~hlan Hersekli Hristiyan Slavlarla Osmanl~~ Devletine kar~~~i~birli~ine k~~ k~ rtmas~" ve Hristiyan
ahâliye gizlice silâh da~~ tmas~", Avusturya'n~ n ise âsileri himâye ederek nüfuz alan~ n~~ geni~letmek istemesi neticesinde Hersek Hristiyan Slavlar~ , baz~~
istekler ileri sürerek 1861 y~l~ nda isyan ettiler ve Mostar'daki yabanc~~ konsolosluklar arac~l~~~yla Bâb~âli'ye ~U isteklerini ileri sürdüler:
1 - Osmanl~~memurlar~~ ile mahalli hükümet aras~ nda temas~~sa~layacak
ve kendi menfaatlerini müdafaa edecek bir kocaba~~larm~ n bulunmas~.
2 - Dinlerine sayg~~gösterilmesi.
3 - Kilise ve kilise çan~~in~â etmelerine izin verilmesi.
4 - Kendi milletlerinden bir piskoposun rühâni ba~kanl~~~~alt~ nda bulunmalar~.
5 - Mektebler açabilmeleri.
6 - Arazi sahibi beylere, mahsülün dörtte birinden fazlas~= verilmemesi
ve bunun da kendi vekilleri taraf~ndan cibâyeti.
7 - Vergilerin ev ba~~na maktü olarak tayini ile tahsiline, kocaba~~lann~n
memur edilmesi35.
Karada~, do~rudan do~ruya devlete kar~~~harekete geçecek bir kudreti
kendinde göremedi~inden, kom~ulu~undan faydalanarak Hersek'in Hristiyan halk~n~~kullanarak, hatta onlara kendi çetecilerini "gönüllü" maskesi alt~nda ilhak ederek her türlü yard~mda bulunuyordu. Karada~'~ n bu hareketi,
Hersek isyan~ n~ n kesin bir ~ekilde basunlmas~ na imkân b~ rakmad~~~ ndan, bu
durum kar~~s~nda Bâb~âli, Hersek isyan~~ile Karada~'~ n müdâhalesini tek me33 S~ rbistan'dan gelen e~luyâ ve tahrikçilerin üzerinde, halk~~isyâna k~~k~ rt~c~~ evrâlun
bulunmas~~üzerine, Dervi~~Pa~a'ya Bâb~âli'den gönderilen 27 Z. 1276 (17 Temmuz 1860) tarihli
~ukkada: "Karada~lulara ve S~rp beyine tenbillat-~~mütevaliye icra olunmakda"oldu~u, "basiret
üzre" bulunmas~~ve "tecavüzi hareketden ictinab ile barâber emr-i tahaffuzi ve teclafü`lde ibraz-~~
me'asir-i gayret olunmak laz~m gelece~i" ifâde edilmektedir (BOA. Ba- b-~~.4.safr Ayniyat Defteri,
nr. 305 (Rumeli-Mühimme), s. 27).
34 BOA, Irade-i Meclis-i Vala (MV), nr, 22328; BOA, 13a19-1 ~isafi Ayniyat Defteri, nr. 316
(Mühimme Kaleminin Rumeli), s. 12.
35 Heyet, Mufassal Osmanl~~Tarihi, VI, s. 3118-3120.
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sele halinde ele almay~~kararla~t~rd~~ve asayi~i için, Serdar Ömer Pa~a'ya Hersek isyâmm yat~~t~rmak görevini verdi.
Ömer Pa~a, göreve ba~lar ba~lamaz isyanc~~liderlerin üzerine gitti. ~kinci
olarak, Tanzimat reformlar~n~~uygulama~a ba~lad~. Ancak, iltizam yoluyla
vergi almak yerine, devletin di~er bütün bölgelerinde uygulanan "do~rudan
do~ruya vergi toplama" çabalar~~bu bölgede ba~anli olamad~. Bu arada ayr~l~kç~~Karada~l~lar, Hersek Slavlanm isyana k~~k~rtma~a devam ediyorlard~.
Karada~h çeteler, Hersek'e girip Müslümanlar~~katliam etme~e ve s~n~rdaki
köyleri yak~p ya~malayarak i~gale ba~laddar36. Bu s~rada Karada~, Osmanl~lara kar~~~evvelce Grakhovo (Grahova)'da galibiyet kazanm~~~olan (13 May~s
1858) Prens Danilo'nun karde~i Mirko'nun idaresinde bulunuyordu37. Onun
tertibiyle birçok çeteler, "gönüllü" ad~~alt~nda s~n~r~~geçip Herseldilere yard~ma ba~lad~lar. Hatta Sotorina, Nik~ik gibi baz~~yerleri zabtettiler. Bab~ali,
Karada~'~n bu gayriresmi yard~m~na engel olmak için Karada~~hududu boyunca bir tarassut kordonu kurdu. Ayr~ca Adriyatik Denizi'ne bir filo gönderip limanlar~~abluka alt~na ald~. Karada~~Prensi Nikola Petroviç bunu protesto etme~e kallu~uysa da, tabii bir netice vermedi. Bu s~rada Serdar Ömer
Pa~a, yan~ndaki kuvvetlerle Hersek'e varm~~~bulunuyordu. Hersek e~k~yas~,
Piva mevkiinde toplanm~~t~. 21 Kas~m 1861 tarihinde meydana gelen sava~~
sonunda Serdar Ömer Pa~a bunlar~~a~~r ve kesin bir yenilgiye u~rat~p da~-'~tmay~~ba~ard~. Art~k Hersek'de, ötede bende münferid birkaç çeteden ba~ka,
devlet ordusuna kar~~~koyacak kuvvet kalmam~~t~.
Karada~~Prensi, tarafs~zl~~~m ilan etmi~~oldu~u halde asker toplama~a
ve kuvvetlerini seferi duruma getirme~e devam ediyordu. Bab~ali, kendisine
askerini terhis etmesini bildirdi. Nikola Petreviç bunu reddedince, Serdar
Ömer Pa~a kumandas~ndaki altm~~~bin ki~ilik kuvvet Karada~~hudud~~nu abluka etti.
Ömer Pa~a, Ordusiyle s~n~r~~a~~p dört koldan ilerleme~e ba~lad~. Dervi~~
ve Abdi Pa~alar kumandas~ndaki iki kolordu, bu iki noktadan hareket edip
Duga vadisiyle bo~az~n~~zorlayarak merkezde birle~eceklerdi. Hüseyin Avni
Pa~a kumandas~ndaki kolordu ise, dü~man~~B~rda tarafianna çekip iki kolordunun harekann~~kolayla~t~rmak vazifesini alm~~t~. Lakin, Lim nehrini ge36 BOA, Bât~-t Asari Ayniyât Defteri, ur. 305 (Rumeli-Mühimme), s. 145 (Rumeli Ordusu
Mü~iriyyeti'ne yaz~lan ~ukka); Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanl~~imparatorlu~u ve
Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmanc~, C. II, Istanbul 1983, s. 190-192.
Bk. Dani~mend, Kronoloji, 187-188.
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çerken dü~man hücûmuna u~rad~. Bunu püskürtemedi. Böylece Karada~l~lar, Lim bo~az~na hakim oldular. Prens Mirko, Dervi~~ve Abdi Pa~a kuvvetlerini iki ay kadar burada tuttu. Sonunda Dervi~~Pa~a, gayet ustaca bir manevra
ile Duga bo~az~n~~çevirme~e muvaffak oldu ve kolordusunu Ostrog'un alt~na
kadar sürdü. ~ki ate~~aras~nda kalan Mirko, ric'ate mecbur kald~" .
Ömer Pa~a ise, harekat plan~n~~de~i~tirerek Tsirneoviçka ve Riyeka boyunca sür'atle ilerleyip, son kuvvetlerinin ba~~nda Riyeka'da bulunan
Mirko'nun üzerine yürüdü. ~ki taraf aras~nda meydana gelen muharebede
Karada~l~lar, ümitsizce bir taarruza kallu~ularsa da Ömer Pa~a, ~iddetli bir
topçu ate~iyle bu hüd~mu k~rd~ ktan sonra kar~~~taarruzla dü~man ordusunu
ma~lûp ve tamamen imhâ etti. Bilâhire, Karada~'~n merkezi olan Çetine'ye
do~ru ilerleme~e ba~lay~nca, Hristiyanl~k damarlan depre~en Bat~l~~devletler,
Bab~ali nezdinde müdahalede bulundular. Bu müdahale, görünü~te bir
tavassut ~eklindeydi. Asl~nda, harekat~n bir an evvel sona ermesini Bab~ali de
istedi~i için Osmanl~~ordusu Çetine'ye girmeden ~~kodra'da bar~~~görü~meleri ba~lad~. Nihayet, 31 A~ustos 1862 tarihinde 14 maddelik andla~ma, Serdar Ömer Pa~a taraf~ndan imzaland~.
imzalanan andla~ma= esaslar~~~u idi:
1 - Karada~, iç idaresinde eskisi gibi kalacakt~r.
2 - Eski hudud, kabul edilecektir.
3 - Prens Mirko, bir daha geri dönmemek üzere Karada~'~~terkedecektir.
4 - Karada~, ticari mal mübâdelesi için Bar liman~ndan istifade edecek,
buna kar~~l~k memlekete silah sokulmayacakt~ r.
5 - Hersek-~~kodra yolunun Karada~'dan geçen k~sm~nda, sonradan kararla~t~nlacak noktalar Osmanl~~askeri i~gali alt~nda bulunacak ve bunu temin için bu yerlerde blokhavzlar in~a edilecektir.
6 - Bütün Karada~~ileri gelenleri, Karada~l~lar~ n bir daha isyan etmeyecelderine ve Osmanl~~topraklar~nda isyan ç~karsa, buna yard~mda bulunmayacaldarma dair yaz~l~~teminat vereceklerdir.

38 A. de la Jonquire, Histoire de l'Empire Ottoman, s. 533'den naklen: Heyet, Mufassal
Osmanl~~Tarihi, VI, s. 3119; Dani~mend, Kronoloji, IV, 201.
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7 - Karada~~ile s~n~r kom~ular~~aras~nda ç~ kan ve halledilemeyen ihtilâflar için Bâb~âli tavassutta bulunacakt~r.
8 - Karada~, Bosna-Hersek ve Arnavutluk hududunda hiçbir tahkimât
yapamayacakur.
9 - Hiç kimse, Osmanl~~pasaportu olmadan Karada~'a giremeyecek ve
e~er girecek olursa, derhal ç~kart~lacakt~r39.
Bu esaslardan üçüncü maddeden devlet sonradan vazgeçmi~tir. Buna
sebep ise, Mirko'ya lüzumundan fazla ehemmiyet verilip ~ahsiyyetine bir
propaganda vesilesi kazand~ rmamaku. Be~inci maddeye ise Ruslar itiraz etmek istedilerse de, hükümet buna ald~ rmayarak hemen bir blokhavz yapm~~t~ r. Lâkin buna Fransa ile bilhassa bu meselede Bâblalryi desteklemi~~bulunan Avusturya da müdâhale edince, yeni bir siyâsi buhrân~~önlemek için, o
s~rada Sadâret mevkiine geçmi~~bulunan Yusuf Kamil Pa~a Karada~~Prensi'ne
Osmanl~~hükümdânn~n bu i~ten vazgeçti~ini bildirdi (3 Mart 1863). Ancak,
yolcularla mallar~ na bir zarar gelirse, bunun Karada~~taraf~ndan tazmin
edilmesi ~art~n~~koydu. Prens Nikola bunu hemen kabul etti. Blokhavz, 1864
y~l~~Haziran ay~nda y~kunld~. Osmanl~~Devleti ise, bütün hudud boyunca yeni
blokhavzlar yapt~rarak Karada~'~~s~k~~bir nezaret alt~na ald~.
Bu harekât s~ ras~nda Karada~l~ lann, ellerinde bulunan Osmanl~~esirlerine kar~~~göstermi~~olduklar~~vah~et, emsali az görülür cinstendi. Bunlar,
esirlerin burunlar~n~ , kulaklanm vb. organlanm keserek sahveriyorlard~. O
kadar ki bu yaral~lar, halk~n galeyan ve deh~ete kap~lmamas~~için ~stanbul'a
getirilmeyerek Çanakkale hastanelerine yaur~ld~lar. Tedaviden sonra ~stanbul'a u~raulmadan memleketlerine gönderilmeleri için yeter say~da hekim
ve cerrah gönderildi.
Avrupa devletlerinden hiçbiri sesini ç~karm~yordu. Yaln~z Papa Dokuzuncu Pi, Arnavutluk'da bulunan Katolik piskoposlara bir beyannâme gönderip, Katoliklerin Müslümanlara hiçbir surette yard~mda bulunmamas~n~~
emretti.
1861 Hersek isyân~, Karada~'~n hizaya getirilmesiyle ~imdilik basunldlysa
da, ileride Bulgaristan meselesi gibi Bosna-Hersek meselesi de Panslavizmin
39

vd.

Noradounghian, C. III, s. 202'den naklen: Heyet, Mufassal Osmanl~~Tarihi, VI, s. 3119
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etkisiyle devletin ba~~na türlü gaileler açma~a devam edecektir. Hatta be~~ay
sonra ç~kan Girit isyan~~ s~ras~nda Balkanlar'da: "Ey ~âhinler, kalk~n~z. Slav
nâm~n~~bütün ad leti ile ta~~ma& çal~~m~ z. Elimizi kuzey kartallarma verelim.
Rus, Bulgar, S~rp, Çek, Karada~h hepsi ayn~~anan~n o~ullar~, hepsi ayn~~dinin
ve ayn~~kan~n karde~leridir" propagandas~~ ile Güney Slavlar~~ kand~ r~llyorlard~ . Rusya onlara, hürriyet ve istiklal vadediyordu. As~ l gayesi ise, hepsini
kendi idaresi alt~nda toplamak ve s~ n~ rlar~ n~~Akdeniz'e kadar geni~letrnekti.
Böylece Panslavizm, sadece Rus emperyalizminin bir vas~ tas~, Romanof Hanedan~~ç~karlarm~n bir silah~~haline gelmi~~bulunuyordu'''.
c) Cevdet Pa~a'n~n Hersek M~lfetti~li~i:
Cevdet Efendi (Pa~a), 1278 Muharrem'inde (Temmuz 1861) Meclis-i
Âti-i Tanzimât, Meclis-i Valai~~Ahkam-~~Adliyye ile birle~tirilince, Yeni te~kil
edilen Meclis-i Vala'n~n nizamnâmesini yazd~~ve Meclis'e aza. tayin edildi. Fakat o, yaln~z bu a7al~kla kalmad~ ; daha iki ay geçmeden, zuhur eden ~~kodra
hâdisesi üzerine idari, mülki ve askeri fekalâde salahiyetleri haiz müfetti~~s~fat~~ile ~~ kodra'ya gönderildi (21 Rebi`u'l-evvel 1278 = 26 Eylül 1861) 41. ~ki ay
kadar süren bu memuriyetinde kazand~~~~ba~ar~~ üzerine, Fuad Pa~a'n~n
ikinci sadareti s~ras~ nda, 3 Muharrem 1280 (23 May~ s 1863)'de Bosna-Hersek
genel müfetti~li~ine Anadolu Kad~askerli~i pâyesi ile tayin olunarak Bosna'ya
gönderildi. Bir buçuk y~ l kadar süren memuriyetinde Cevdet Efendi, bilhassa
ecnebi devletlerin türlü maksatlar ile ilgisini çeken bu bölgenin nizam alt~na
al~nmas~nda büyük ba~ar~~gösterdi42. Asilerin reislerini bar~~c~~usullerle kazanma~a muvaffak oldu ve asayi~i temin etti. Bundan ba~ ka, devlete asker
vermemek için k~rk y~l mücadele etmi~~olan Bo~naklar~~iknâ ederek onlardan
asker al~nmas~n~~da temin etti43. Halk~~birbiri ile bar~~urd~.
Cevdet Efendi Istanbul'a döndü~ünde, mükafat olarak kendisine Osmâni Ni~ân~~ tevcih ve hat~ ra olarak Bosna askerlerinin tüfenklerinden bir
tane hediye edildi".
40

Heyet, Mufassa I Osmanl~~Tarihi, VI, s. 3118-3120.
Cevdet Pa~a, Tezâkir, II, 157 vd. (Tezkire nr. 18); ayn~~ müel., Ma'ruzât, s. 36 vd.,
Cavid baysun, "Cevdet Pa~a'n~ n ~~kodra memuriyetine dair", ~I:Y Tarih Dergisi, say~~19, ~stanbul
1964, 20, 21.
42 Ali ölmezo~lu, "Cevdet Pa~a", ~A, III, 115-116.
43 E. Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, C. VII, Ankara 1977, s. 162-163, 181, 183.
44 Cevdet Pa~a, Tezâkir, III, s. 105; Ali Ölmezo~lu, "Cevdet Pa~a", ~A, III, 116.
41 Bk.
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Bosna-Hersek'de Müslümanlar, "ashâb-~~alâka' 45 denilen çiftlik sahibi
bey ve a~alardan olu~an mütegallibenin elinde, Hristiyanlar kadar ezildikleri
halde, ~ngiliz ve Frans~z politikac~lariyle Pan-Slavizmin k~~k~ rt~c~~ajanlar~,
Hristiyanlann davas~n~~benimseyip, Müslümanlar~n toptan öldürülecelderi ya
da sürülecekleri ve yerlerine Slav Hristiyanlar~n getirilece~i bir isyan ba~latma çabas~nda idiler. Mahalli isyanlar, Ömer Lutf~~ Pa~a'n~ n vâlili~ine
(1860-61) kadar Bosna'da önemli reformlar~n yap~lmas~n~~önlemi~ti. H~rvatistan'da do~mu~~ve eski bir Avusturya subay~~ olan Serdâr-~~ Ekrem Ömer
Pa~a48, -Cevdet Pa~a'ya göre- "pek mâhir bir kumandan olup ancak, umûr-~~
mülkiyyede malümâts~z ve tecribesiz idi. Bosna-Hersek'de bütün Hristiyanlar~n silâhlann~~toplama~a kalk~~t~. Bunun üzerine da~~nâhiyeleri halk~~silâha
sanlarak isyân ettiler ki, bu nâhiyelere "Nevahi-i âsiye" denildi. Bunlara Karada~l~lar daima yard~mda bulundular ve onlar~~lu~k~rtmadan geri durmad~lar. Bu Nevâhi-i âsiye gailesinin meydana gelmesine sebep de Ömer Pa~a'n~ n
gaflet ve hatâland~ r47.
Bundan sonra, Topal Osman Pa~a'n~ n uzun süren valili~i (1861-1869)
s~ ras~nda Bosna-Hersek'de büyük reformlar yap~ld~.Vilâyet, askeri ve idari
güce sâhip kaimmakamlar ba~kanl~~~nda yedi sanca~a bölündü. Bölge ekonomik, sosyal ve kültürel bak~mdan geli~me~e ba~lad~. Ticaret ve sanaylin
geli~mesinden en çok yararlananlar, bu durumlar~n~~Osmanl~lar aleyhine
k~~k~rt~c~l~k için kullanan S~rp göçmenleri oldu48.
Vefât~ndan (27 May~s 1895) 14 ay önce (1 Nisan 1894) kaleme ald~~~~ve
Sultan II. Abdülhamid'e sundu~u lâyihan~n suretini, Cevdet Pa~a'n~n kendi
eserleri olan Tazâkir ve Ma'rüzâtia zaman zaman müracaat ederek -at~f ve
kar~~la~t~rma kabilinden- baz~~dipnotlarla a~a~~ya al~yoruz:
TUNA V~LÂYET~'N~N TE~KiL~NE VE HERSEK ~HT~LÂL~NE DAIR
CEVDET PA~A TARAFINDAN KALEME ALINAN L;W~HA48
Tuna Vilâyeti'nin te~ kiline ve mu'ahharan Hersek ihtilâlinin zuhüruna
dâ'ir bir k~t'a Lâyiha kaleme al~nmas~, ser-kurenâ el-Hac Ali Bey kullar~~vâs~45 Bk.

Cevdet Pa~a, Ma 'ffiza-t, s. 65 vd.
Shaw-E. K. Shaw, Ayn~~eser, II, 190-192.
47 Cevdet Pa~a, Ma'r~lzât, s. 69.
48
S. j. Shaw-E. K. Shaw, Ayn~~eser, II, 190-192.
49 BOA, YE, K~s~m 18, Evrak 1861, Zarf 93, Karton 39.
46 S.J.
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tasiyle ~eref-yâb-~~telakki oldu~um fermân-~~ hümâyt~n
makla ber-vech-i âti infâz-~~irâde-i seniyyeye ibtidâr olunur:

celilinden ol-

Cennet-mekan Sultân Abdülmecid Hn hazretlerinin evâ'il-i saltanatlannda Tar~zimk-~~Hayriyye icra olundu; Hazine-i Celile'nin vândât-~~senevviyyesi yedi yüz elli bin kise akça iken, ilk senesinde yaln~z a'~ârdan alt~~yüz bin
kise hâs~l oldu. ~kinci sene iki kat oldu. Vâridât-~~ sâ'ire dahi ol nisbetde
. idât~~yigirmi dört milyon liraya kadar
artarak sonralan Hazine-i Celile'nin vâr
ç~kd~.
Ba'dehti hâkân-~~ mü~ârün-ileyh hazretlerinin zamân~nda tensikk-~~askerriyye icra olundu. Kuvve-i askeriyye, intizâm-~~sahih alt~na al~nd~. Lâkin,
bir kuvve-i muntazamay~~besleyecek olan idâre-i mâliyyenin dahi taht-~~intizâma al~nmas~~ lâz~m iken, untür-~~ mâliyye eski halde kald~. Bu cihetle
macâ~lar vaktiyle verilemez oldu. An~nla beraber, vâridât-~~hazine tezâyüd eyledikce, masraf daha ziyade artarak muvâzene-i seneviyyede hayli aç~k zuhûr
etme~e ba~lad~.
umûr-~~askeriyye tanzim olundu~u gibi, umür-~~mâliyyenin dahi
tanzim ve ~slâh~na ihtiyâc-~~sahih görüldü. Umür-~~mâliyye ise, umûr-~~mülkiyyenin bir fer`i demek oldu~undan ~slâhât-~~mâliyye, ~slâhât-~~mülkiyyeye
müteferri`dir. Zira idâre-i mâliyye, bir ba~çenin meyvelerini toplamakd~ r.
~dâre-i mülkiyye dahi ol ba~çeyi i'mâr etmekdir. Halbuki ba~çeye ne kadar
güzel balulursa, mahsûl o kadar çok olur. Binâ'en alâ-zâlik evvel-emirde
idâre-i mülkiyyenin ~slâh u tanzimi lâz~m gelür iken, o bâbda bir ~ey yap~lmam~~~idi. Ve her dâ'irenin mihver-i lâplunda hüsn-i idâresi, umûr-~~adliyyenin intizâm~na mevkr~f oldu~u hâlde mahkemeler, eski hali üzre gidiyordu.
~öyle ki: Ömer el-Fârûk r.a. hazretlerinin zamân-~~hilâfetinde memâlik-i
~slâmiyye tevessü` edince, Udilar nasb olunup ve kuvve-i adliyye ile kuvve-i
icrâ'iyye, yek-digerinden tefik ile icra me'm~lrlan mahkeme i~lerine kar~~d~r~lmayup k5.dilar umûr-~~adliyyede müstak~ll olmu~lar idi. Hâlâ Avrupa'da
câri olan ustil-i adliyye, i~te o zaman memâlik-i ~slamiyye'de yaz' olunmu~~
olan esas üzre mebnidir.
Sonralan mütegallibe zuhür ile, Hilâfet-i ~slâmiyye'ye za`f geldikde vilâyât ü elviye ümerâs~, umûr-~~adliyyeye müdâhale eder olduklar~ndan, kuzât~n
istiklali kalmad~. Hele Cengiziler'in istilâsiyle
~slârniyye'nin muhassanât~~zâ'il oldukdan sonra umûr-~~adliyye bütün bütün örf zâbitlerinin ellerine geçdi.
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Ba`dehû, mü'essis-i Devlet-i Aliyye olan Gazi Osmân Bey'e Sögüd vilayeti
yurdluk-ocakhk vechile temlik olundu~una dâ'ir Sultân-~~Selçuld taraf~ndan
sâd~ r olan men~i~r'da, "Ebu'n-Nasr Osmân ~âh" deyü telkib ile umür-~~dahiliyyesinde müstak~ll oldukdan sonra ibâd içün Udi nasb etdi ve selef-i sâlihin
zaman~nda oldu~u gibi umür-~~adliyyeyi umür-~~mülkiyyeden tefrik eyledi ve
mescid binâ ile hutbelerde sultân-~~Selçukrnin ismiyle berâber kendüsinin
ismi de zikr olunma~a ba~lad~. An~n üzerine ol vaktin hükmüncü alâmet-i istiklâ1 olan tu~, alem ve tabl-hâne gönderilerek istiklâli teyid ve mutasarr~f
oldu~u memleketlere ilhâkan Eski~ehir sanca~~~dahi teMz ve taldid olundu.
Devlet-i Selçuluyye'nin bi'l-külliyye indirâs~ nda eyâlât ü elviye ümerâs~,
istiklâl etdülderinde erbâb-~~inân ü sinan olan Türkmenler ve i~e yarar
âdemler hep Osmân ~âh Gzi hazretlerinin sâye-i adâletine s~~~nma~la ashâb-~~hall ü akd, bi'l-ittifâk an~~ serir-i saltanata iclâs etmekle andan sonra
hutbeler müstalullen an~n nâm~na okundu ve az vakit zarfinda bi'l-cümle bilâd-~~Anadol~~ an~n zir-i dest-i temellüküne dâhil oldu.
Sultan Süleymân Hn-~~lUnûni hazretlerinin asr~na dek umür-~~adliyye,
Osmân ~âh G.zi hazretlerinin yaz' etmi~~oldu~u usül üzre câri oldu. Sonra
kavânin-i Devlet-i Aliyye'nin ihtilâliyle beraber tarik-~~ilmiyyenin nizâmâu da
bozuldu. Kâ'dilar
mahall-i me'münyyetlerine gitmeyüp nâ'ib gönderir
olduklar~ndan ve niyâbetleri iltizâma verdüklerinden, birtak~ m cühelâ ve
edâni, ta~ralarda
unvâniyle vezâ'if-i ~er'iyyeyi sü'-i isti'mâl ider
oldular. Halk, anlar~n zulm ü gadrinden pey-der-pey ~ikâyete ba~lad~; a`yân~~
bilâd, i~e kar~~d~ lar. Devlet-i Aliyye dahi çâresiz mehâldm-i ~er`iyyeyi vülât ve
mutasarr~finin nezâreti alt~na kodu. ~ki yüz seneden ziyade, Memâlik-i mahrüse'de umür-~~adliyye Ser' u hikmete muhâlif yolda cereya.. r~~eyledi50.
Cennet-mekân Sultan Mahmüd (II.) Hn hazretleri, yeniçeriyi ilgi ile
Devlet-i Aliyye'yi yeniden te~kil etdi ve bâ~-~~devletde biten muz~rr otlar~~kökünden söküp atd~. Lâkin, lây~luyla bâ~m tanzimine vakti müsâ'id olmad~.
Sonra, o~lu cennet-mekan Sultân Abdülmecid Hn hazretleri, bu ba~~~~slâh
ve i'mâr ve tezyin eyledi. Lâkin kavânin-i adliyye nâk~s kald~. O zamân ise
kesret üzre Memâlik-i Mahrüse'ye tevârüde ba~lad~ lar. Anlann umûrunu
tesviye içün Ticâret Mahkemesi te~ kil olundu. Umûr-~~cinâ'iyye dahi Zabtiyye
5° Cevdet Pa~a'n~n millki-idâri, siyâs~-askeri, adli-hukuki, iktisâdi-mâli vb. hususlarda
yap~lmas~~ gereken ~slahat hakk~nda görü~~ve tavsiyelerini muhtevi Sadâret'e arz etti~i lâyihas~~
için bk. Tezâkir. IV, s. 97-103.
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Dâ'iresi'nde te~kil olunan mahkemeye havale k~l~nd~. Lâkin ecnebiler, bir
mertebe daha tekessür etdi; mü~kilât ço~ald~, me'mûrin-i devlet emr ü idâreden âciz kald~si.
Ta~ralarda egerçi mülkiyye me'mürlar~mn riyâseti alt~nda birer meclis
aç~lup bu meclislerde Hristiyanlardan birer koca ba~~~var idi. Lal
' cin bu meclisler, icra-y~~adâlete kâfi olmaduldar~ndan ba~ka, mülkiyye me'mûrlarm~n taht' riyâsetinde bulunduklarmdan ve mehâlcim-i ~er`iyye dahi anlar~n taht-~~nezâretlerinde oldu~undan, ihkffic-~~hukr~k-~~âmme, me'mûrin-i örfiyye elinde
idi. Halbuki, tebe`adan biriyle bir ecnebi mürâfa`as~~vuku`unda konsolos,
mülkiyye me'mûrlar~m tazyik idüp anlar dahi ecnebiyi iltizâm ederlerdi. Ve
hamiyyedi bir me'mûr olup da tebe`a-i Devlet-i Aliyye'nin hukt~kunu gözedirse konsolos, an~n hakk~nda dürlü iftirâlar tasni ile sefâretine yazup
Bâbl`âli dahi sefârederine dayanmad~~~~cihetle def an li'n-nizâ` o me'rnüru
az! ediverirdi. Ecânibin bu vechile ~ükr ü ~ikayetleri mü'essir olunca tebaca-i
Devlet-i Aliyye, ecnebiler ile olan da`vâlarm dâ'imâ ma`zûr olagelmelde ba~luca menba`-~~servet olan emr-i ticâret, ecnebiler eline geçdi. Ecnebiler ise
günden güne Memâlik-i Mahrûse'de tekessür etmekde idi.
Re~id Pa~a zamân~nda buralar~~çok dü~ünüldü. Osmân ~âh Gazi hazretlerinin yaz` etdi~i esas üzre kâdilara istiklâl verilse, anlar~n eksen nâ-ehl olduklar~ndan ba~ka, bu sûret icâb-~~hâl ve zamana muvâfik görülmezdi. Zira
mehâkim-i ~er`iyye'de ehl-i ~slâm aleyhine Hristiyan~n ~ehâdeti istimâ`
olunmayup, bu ise Hristiyanl~~~~tahkirdir diyerek ecnebiler i`tirâz etdikden
ba~ka, tebeca-i Devlet-i Aliyye'den olan Hristiyanlar~ n bile mehâkim-i
~er`iyyede mürffa'a olunmalar~na tacriz ediyorlard~. ~u halde, ya mehâkim-i
~er`iyye'yi ehl-i ~slâm'a hasr ile, ale'l-umilm Hristiyan mürâfa`alar~~içün ayr~ca
mehâkim-i nizâmiyye te~kili ve yâh~ld ihtilâf-~~din ve mezhebe bak~lmayup
her mürâfa`ay~~görecek mehâkim-i nizâmiyye te~kili, lâzime-i hâlden görülüyordu. Re~id Pa~a'n~n ekser-i evk5.t~~dâ'imâ pa~alar ile nizâ` u cidâl üzre geçmekle husûsât-~~me~rühaya bir karâr-~~kat'i virilemedi. Bacdehû i~, Fu'âd Pa~a
eline geçdikde,
mülkiyye ve adliyyenin ~slâhât~na luyâm etdi~i s~ rada
mu'âmelât-~~mâliyyenin ~slâh~~dahi vâcibât-~~umûrdan görülmü~~idi. Zira sene
be-sene zuhûr eden aç~klar, istikrâzlar ile kapad~lmakda oldu~u hâlde, Hazinece Devlet-i Aliyye'nin irâd ve masraf~m bildirecek bir hisâb-~~sahih yok idi.
Fülân eyâledn bu sene yâhüd iki sene evvel vâridât ve masârifinin muvâzenesi
51 Bk.

Tezâkir, I, s. 62 vd.
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bilinmek istenilse, Hazine cevab-~~savâb veremezdi. Zirâ her sene ta~ralardan
mütevarid olan yâhüd me'mür-~~mahsf~s vas~ tasiyle hisab-~~kat`isi görülen
eyalet cedvelleri ve mazab~ t ve evrak-~~ sa'iresi, mahzenlerde çuvallar ile
r~~lup durmakda oldu~undan, Hazine'nin hakark-~~ ahvâli mech'ül hükmünde idi.
Fu'ad Pa~a, buralarm~~laz~m gelenler ile mü~âvere ederek, i~i epeyce pi~irmi~idi. Kullar~, tefti~-i me'mf~ riyyetle Bosna'da iken Ni~~Valisi bulunan
Midhat Pa.~a'r Dersa'adet'e celb ve malüm olan Vilayet Nizam-namesi kaleme al~ nup nümüne olarak Tuna Vilayeti'nde icra olunmak üzre üç eyaleti
birle~direrek te~kil etdi~i Tuna Vilayeti'ne Midhat Pa~a'r vali nasb etdirmi~idi.".
Vilayet Nizam-namesinin hulâsa-i mündericau bundan ibâretdir ki: Her
vilayet ve livâ ve kazâ merkezlerinde teba'a-i müslime ve gayr-i müslimeden
mürekkeb birer idare ve de 'vi meclisi eri ve merkez-i vilâyetde bir de clivan-1
cinayet te~ kil ve idâre meclislerinin riyasetleri mülkiyye me'mf~rlarma havale
ve de'avi meclislerinin riyasetleri hukkam-~~ ~er`a ilâve-i me'mûriyyet k~l~nup
as~l hâkim onlar oldu~unu ima içün de`avi meclisi a`za-y~~müntehabas~na
mümeyyiz ta`bir olunurdu. Ve her sanca~a, hatta merkez-i vilayet sanca~~na
bile birer muhâsebeci nasb olunarak, mutasarr~ flar ile muhâsebeciler, umûr~~ mâliyyede mü~ tereken mes'ill tutuldular. Ve Defterdar-1 vilayetin
ma`iyyetinde bir muhhasebe kalemi te~kil olundu. Bu kalem, sancaklar~n hisabatini tedkik ile hulasas~n~~yapma~a me'mür olma~la defterdarm vazifesi,
bütün vilayetin umf~r-~~hisâbiyyesine nezâretden ibaret kald~ . Ve Hazine-i Celile, bi'z-zât her sanca~~ n mu`amelât~m tedkik edemeyüp amma vilâyetden
gelen hulasalar~~tedkik ile vilayann umûr-~~hisâbiyyesine kesb-i vuklif etme~e
ba~lad~.
Merkez-i vilâyetde ecnebi i~lerine bakmak üzre bir de politika me'milru
vita`yin olundu~-undan, vilayetin o ga'ilesi de tahfif edildi~ine mebni
resmi
olarak
vilayemuhâtab-~~
Padi~ahi'den
layet, bir naz~r-~~umilmi ve taraf-~~
tin masalih-i umümiyyesini tesviye ve ~slahat-~~lazimeyi icrâya vakit bulabilece~inden, merkez-i vilâyetde ilCametden ziyade, mülhakat~~devr ü tefti~~ve ledel-hace derhal laz~ m gelen mahalle azimet eylemek üzre kendüsine ma'a~-~~
muhassas~ndan fazla, ~ehriyye on bin kuru~~masarif-i devriyye tahsis k~l~rd~.

52

Bk. Ma'nizât, 5.110-111.
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Bu te~kilat içün ta~ra tahsisât~na epeyce mebâli~in ilâvesi lâz~m geldi~inden, bir mikdâr~na kar~ uluk olmak üzre iki-üç eyâletden bir vilayet ve biriki sancakdan bir sancak te~ kil ve kazâ dâ'ireleri bir mertebe tevsi` ile ufak-tefek kazalar nâhiye i`tibâr edilmi~ idi. Fakat, böyle müceddeden te~ kil ve tevsi`
olunan vilâyetlerin idâresine muktedir ve kâf~~me'mürlar bulunamayaca~~ndan, evvelce te~ ekkül eden vilayet muhâsebecilerinden defterdâr ve mutasarnflar~ndan vali ve kâ'im-makamlar~ ndan mutasarr~flar yeti~tirilmek üzre bi'ttedric Vilâyet
ta`mimine karâr virilmi~idi.
O zaman Bosna ve Hersek eyâletlerinin idâreleri müstesna bir hâlde
iken, ma`rifet-i çâkerânemle ikisinde dahi tensikk-~~askeriyye icra ve umûr-~~
mülkiyyeleri tanzim olunmu~~idü~inden, Dersa'âdet'e avdet-i ubeydâ.nemde
hemân Bosna ve Hersek eyaletlerinden mürekkeb bir vilâyet te~kil" ve uhdei çâkeriye tevcih k~l~nd~.
Kullar~, henüz te~kilât-~~cedidenin arkas~na alm~~~oldu~um s~ rada Fu'âd
Pa~a azl ile Rü~di Pa~a Sadr-~~a`zam olunca, "Vilâyet usülü"nii ilgâ etmek istedi. Lakin, müte'âk~ ben azl olunarak Fu'âd Pa~a Sadr-~~ a`zam olup o dahi
Rü~di Pa~a'ya ra~men "Vilâyet usûlü"nü her tarafa ta`mim etdi. Lâkin, ashâb~~ liyâkat ü kifâyetden lüzûmu kadar me'mûrlar bulunamad~~~ na mebni sonradan te~ kil olunan vilâyetler, evvelkiler derecesinde kesb-i intizâm edemedi.
Bu kadar tafsilât ile tasdi'a cesâret-i çâkerânem, ancak Tuna'da "Vilayet
usülü"nün icrâs~~ ne maksada mebni oldu~unu izâhan arz etmekden ibâret
olup bu tafsilât ile Fu'âd Pa~a'n~ n o te~kilâtdan maksad~~ancak umûr-~~adliyyece tezâyüd eylemekde olan mü~kilât~n önünü alma~la berâber mülkiyye ve
mâliyyece dahi lüzüm görülen ~slâhât~n icrâs~~ oldu~u müttez~h olur. ~öyle ki:
Ruslar, ötedenberü ittihâd-~~ mezhep mülâbesesiyle Bulgaristan'da tezyid-i
nüfûza sâ'i olup Fransa ve ~ ngiltere devletleri ise bu bâbda anlara mu`ânz
olma~la Rusya'ya kar~ u idâre-i umûr etmek üzre Midhat Pa~a'y~~celb etdiler.
O dahi Rusya'ya kar~ u sert mu'âmelelerde bulundu. An~ nçün Rusya gücendi.
Avusturya dahi gerek S~ rbistan'da", gerek Bulgaristan'da kesb-i nüfûz
dâ'iyyesinden hali de~il idi. Binâ'en-aleyh Bulgaristan vilayeti, politika
me'mûrlanna bir yan~~meydân~~oldu.
53 Bosna ve Hersek meselesine ait bölümler Tezâkir'de, a~~ rl~ kla 20-26 numaral~~
tezkirelerde; Ma'nlzât'da ise "Üçüncü Cüzdan"da yer alan "Tefti~-i Bilâd" ba~l~~~~alt~ nda yer
almaktad~ r. O zamana kadar Hersek müstakil bir mutasarnfl~ k, Bosna ise eyâlet idi.
54 Bk. Ma`r~lzât, s. 43.
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Midhat Pa~a Tuna Vilâyeti'nde ecânibin gözlerine çarpacak sûretde devâ'ir-i beldeyi tanzim etdi ve umûr-~~ nâfraca hayli ~eyler yapd~. Lâkin dûrendi~~ve siyâset-âri de~il idi. Müslimânlar~~kav~niyyet gayretine ve Bulgarlar~~
Rusya'n~n kuca~~na dü~ürdü. Sonra, Rusya dahi Bulgarlara zulm ü gadr olunuyor deyü mezhebdâ~~~olduklar~n~~vesile ederek müdâhaleye kalk~~& Ve
mültezimlerin zulm ü te`addilerinden, ale'l-umûm ahâli ~ikayet eylemekde olduklar~~hâlde mültezimlerin her biri Dersa`âdet'de bir müteneffiz
bir âdeme mansûb olduklar~~cihetle ~ükr ü ~ikayetleri mü'essir oldu~una
binâ'en, mülkiyye me'mûrlar~, ahâliyi nizâm~~ dâ'iresinde himâye edemediklerinden ba~ka, mürtekibin-i me'mûrinden birtak~m' da mültezimlerden para alarak ahâtiyi soydurmakda idi.
~~ te, bu dünü sebebler teselsül edüp gelerek, Rusyalunun alenen Bulgarlar~~himâye etmesine bâdi oldu. Bu ke~âke~lerde munzam olan Hersek ~htilâli ise, s~rf bir mese'ele-i siyâsiyye idi.
~öyle ki: Bulgarlar fi'l-as1 Türk akvâm~ ndan olarak, kaymiyyetce Ruslar
ile müttehid de~iller ise de, vaktiyle buralara ~zlavlar ile birlikde gelüp ~stanbul Patrik~~ma`rifetiyle Hristiyan olmu~lar ve onlar gibi Ortodoks mezhebine
girmi~ler. Lisânlar~~ da ~zlav bozundusudur. Bu cihetle Rusya anlar~~tasâhub
edegelmi~dir.
S~rblar ile Karada~lular ise hâlis ~zlav kav~ninden olup lisânlar~~da halis
~zlavcad~r. Binâ'en-aleyh Ruslar, ale'l-husûs Pan-~slavizmi efkâr~nda bulunanlar, anlar~~daha ziyâde sahâbet ü himâye edegelmi~lerdir. Ve Karada~lular
her hâl ü kârda Rusya politikas~na merbût olup dâ'imâ an~n i~âretiyle hareket edegeldilderinden, Rusya Devleti anlar~ n umûrunu tervic etmekde bulunmu~dur. Hersek ahâlisinin ekseni Karada~~ile hem-mezheb ve hem-zebân
olduklar~~hâlde, Hersek Mutasarr~fi Ali Pa~a ile birlikde her tarafa sefer edegelmi~ler iken, Serdâr-~~ekrem Ömer (Lutfi) Pa~a, Bosna beylerine galebe ve
Hersek'i de isti'lâ etdi~i s~rada Hersekli Ali Pa~a'y~~da bir takrible i`dâm etdikden sonra Hersek Hristiyanlarm~~sâ'ir yerlerdeki Hristiyanlar gibi cizyeye
rabt ile silahlar~n~~toplama~a kalk~~& An~n üzerine Karada~~hududu boyunda vâk~~ sarb da~larda sakin olan Hristiyanlar dahi isyân etdiler. ~~te,
bunlarun sâkin olduklar~~yerlere Nevâili-i Âsiye denildi55.

Bk. Ma rilzât, s 69; Tezâkir, II. s. 274-275.
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Nevâhi-i 4siye ahâlisi, gayet vah~i Karada~lulardan56 cesûr bir halk olduklar~ndan, Karada~lular serbestce nâhiyeye girüp ç~ kar ve vakt-i harbde
i'âne ider olduklar~ndan, bir muhârebe kapus~~ aç~ld~. Muharebat-~~vak~ `a,
ahâlisi nâm~na oldu~u halde içlerinde pek çok Karada~lular
var idi. Anlar dahi hâricinden pek çok mu'avenetlere mazhar oluyorlard~.
Halbuki Nik~ik kazas~, Nevâhi-i iisiye ile Karada~~aras~nda mahsûr kald~57.
Nik~ik ehl-i ~slâm~na zahire yeti~dirmek devletce azim ve mü~kil bir ga'ile
oldu. Y~llarca süründü. Pek çok para sarf ve pek çok asker telef oldu.
01 esnâda ~~kodra'da zuhûr eden ihtilali basd~ rmak üzre, kullar~~oraya
gidüp geldi~im esnâda Fu'ad Pa~a Sadr-~~a`zam olma~la, takdim etdi~im ~ây~ha58 üzerine Fu'ad Pa~a iki tarafdan, ya`ni Hersek ve ~~kodra taraflar~ndan
Karada~~üzerine asker sevk etdi. Karada~, gere~i gibi terbiye olundu59. Lâkin, düvel-i fahimenin tavassutu üzerine ordular da~~d~ld~. Maksad-~~asil olan
Nevâhi-i Asiye i~leri hal-i sab~ k~~üzre b~rak~ld~. Ahalisi, yine Karada~~Beyi'ni
tan~rlar ve rü'esas~~Mostar'a gelüp gitmez ve Hersek Hükümetini tan~mazlar
idi. Karada~~me'mürlan ise kendi memleketleri gibi Nevâhi-i ;isiye içinde
dola~up icra-y~~ahkâm ederlerdi. Haz~r sofraya konmak mu`tad~~olan Avusturya dahi oralarda bir hakk-~~himaye kazanmak üzrem Nevâhi-i Asiye rü'esas~n~~te'min ile Dersa`adet'e getürmek içün Bab~ cali'ye tebli~~etmi~idi. Fu'âd
Pa~a, makasid-i hafiyyeyi fehm eder cinn fikirli bir zât oldu~undan, Avusturyal~lara: "Pek a`la! Buraya gelmeleri içün te~vik ediniz; lâkin kendülerine bir
~ey va`d eylemeyiniz ve anlara kar~u bir güne ta`ahhüd alt~na girmeyiniz"
deyü cevab vermi~idi. Bu cevâb, Rusya sefâretince ma'lûm oldu~undan,
Rusya me'mûrlan da Nevâhi-i Asiye rü'esas~na Avusturya'ya kap~lmamalar~m
ihtâra me'mür olmu~lar idi. Avusturya me'mûrlar~~ise rü'esâya: "Sizi
Istanbul'a götürüp rütbe ve ni~ânlar ald~rahm" yollu ba`z~~meva`id ile at~lan
celb ve istimaleye k~yam etmi~ler imi~.
Kullar~, tefti~-i me'mûriyyetle Hersek'e gitti~imde61, Nevâhi-i siye yi i~te
bu halde buldum. Ve Ragüza'ya vard~~~ m esnâda Nevâhi-i Asiye rü'esas~, ~sBk. Ma'râzat, s. 43-44.
Maialzat, s. 83.
58 Bu lâyiha, 47 varak olup ~stanbul Belediye Ktb. Cevdet Pa~a Evrâlo aras~ nda nr. 26'da
bulunmaktad~r.
Bk. Maialzat, s. 69-70.
60 Bk. Maitlzat, s. 43.
61 Bosna ve Hersek tefti~i s~ras~nda Cevdet Pa~a'ya gönderilen ~ifre ve telgraflar, 67 varak
halinde ~stanbul Belediye Ktb. Cevdet Pa~a evrâlu aras~ nda nr. 27'de bulunmaktad~r. Cevdet
57 Bk.
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tanbul'a varmalar~~hakk~nda bir karâr vermek üzre bir mahall-i mu'ayyende
Avusturya me'mürlar~~ ile söyle~mi~ler. Taraf-~~ çâkerânemden dahi ba'z~~
vesâ'it-~~ haf~yye ile rü'esâya aks-i kaz~yye ihtar etdirilmi~idi. An~ n üzerine
rü'esâ, yevm-i mu'ayyende o tarafa hareket eylemi~ler ise de, keyfiyyeti
Rusya'n~n Ragüza'da bulunan konsolosuna açd~ klar~nda o dahi: "Evet; mada~nki Avusturyahlar size te'minat veriyorlar, verdikleri sözleri bir ka~~da
tahrlr ve imza etsünlür; siz de an~~sened olarak h~ fz olunmak üzre Piva kilisesi'ne gönderirsiniz. Kendünüz de Istanbul'a gidebilirsiniz" diyü hayr-hâhâne
ve mahremâne ihtar eylemi~~idü~inden rü'esâ, Avusturya me'mürlariyle
yevm-i mev'üdda ta`yin olunan yerde ledel-ictimâ` öyle ber sened istemi~ler;
Avusturya me'~nürlar~~ise te'mânât-~~tahririyye i`tâs~na me'zün olmad~klarmdan: "Bizim sözümüz seneddir" deyüp rü'esâ ise vah~i âdemler olduklar~ ndan, bu sözü i~itdikleri gibi tevahhu~~iderek Rusya konsolosunun ihtârma te~ekkür ederek da~~lm~~lar62.
Binâ'en-aleyh, kullarm~n Mostar'a vürüdum akabinde Devlet-i Aliyye'ye
itâ'at üzre olduklar~ndan bahsile Mostar'a gelmek üzre istizân etdiler. Kullar~~
da: "Pek a`la! " dedim. Aras~~çok zamân geçmeyüp geldiler, görü~düler. i~lerine nizam virmek üzre bir müddet nezd-i çâkericle müsâfir kald~lar. Bunlar
on alt~~reiis idi ve cümlesinin ba~~~ve muhârebelerde kumandalar~~Piva Voyvodas~~Pop Jarko idi. Vaktiyle Serdâr-~~ ekrem Ömer Pa~a ve ba`dehü Mü~ir
ismâ'il Pa~a, te'minât-~~kaviyye i'tâ ederek görü~mek üzre Pop Jarko'yu celbe
çok çal~~m~~lar iken, müyesser olmam~~~idü~inden, bu kerre hep rü'esâ ile
birlikte Mostar'a gelivermesi, Mostar vücühunun ta'accüb ve hayretlerini
mücib oldu63.
Pop Jarko'nun redd ve kabülü, sâ'ir rü'esân~n makbülü oldu~undan,
müzâkere ekseriyâ an~nla vuku' buldu. Verilen karâr icab~nda Pop Janko'yu
kâ'im-maUm nasb ile ma`iyyetine bir mikdâr pandor, ya`ni zabtiyye verildi.
Sâ'ir rü'esâ dahi müdirlik ve pandor yüzba~~l~~~~gibi unvânlar ile taltif edildi
ve cümlesinin ma'â~larma Nevahl-i Âsiye'nin mürettebât-~~ kadimelerinden
kar~uluk gösterildi.
El-hâs~l, Hazine'ye yeniden bir masraf kapus~~açmaks~z~ n, mezk~lr nâhiyeler, hükümet-i mahalliye pamuk ipli~i ile ba~land~. Ve Nevaki-i Asiye
pa~a taraf~ndan Sadareee gönderilen ~ifre ve telgraflar ise, yine ayn~~kütüphane ve tasnifde, nr.
57'de yer almaktad~ r.
62 Bk. Ma'r~l zât, s. 70-71; Tezkir, II, s. 268-270.
63 Tezakir, III. s. 114-115.
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gavâ'ili ber-taraf k~l~nd~. Yollar eminlik olup Nik~ik ehl-i ~slami Açka ve Nevesin tarihyla Mostar'a serbestçe gelüp gider oldular.
Merkez-i 'iva olan Mostar ile nevahi-i mezbûre aras~nda bulunan Nevesin
kazas~~beyleri, ötedenberü ol hayalinin emn ü asayi~ini muhafaza edegeldiklerinden, anlar da taltif olunarak, en büyükleri Nevesin ICa'im-makaml~~~ nda
ibka olundu. Ve egerçi ol esnâda Meclis-i Valâ'ca verilen karar üzre yerlü
ka'im-makam istihdam~~ men' olurmu~~ise de Nevesin'de bu ka'idenun icras~,
mahallince muz~rr olaca~~~a~ikar oldu~undan, Bab~ lli ile ~nuhâbere ederek,
bu kazada müstesna olarak Nevesin beylerinden birinin k"a'im-makam bulundurulmas~na müsa'ade tahassul etdim.
Sonra, hükümet-i mahalliyyece iki hatâ vukir buldu ki, zâhirde küçük
görünürler ise de hakikatde ikisi de pek muz~rr idi. Birisi bu ki, Nevesin kazas~na hâricden ahval-i mahalliyyeyi bilmez bir k'a'im-mak'a~n nasb olundu.
~kincisi de bu ki, hükümet-i mahalliyye, Pop Jarko'yu gücendirüp tevhi~~eylemekle o dahi sava~up S~ rbistan'a gitdi. 01 esnâda Bulgaristan ve S~rbistan
mes'elelerinden dolay~~Devlet-i Aliyye ile Rusya'n~n aras~~pek gergin idi. Ve
Rusya imparatoru pek ilerü at~lm~~~idü~inden, ana tarz~yye yollu bir
mu'âmele icras~~la-büdd idi. ~~te o zaman Rusya devleti, Nevâhi-i
Karada~'a ilhak~n~~teklif etdi ve bununla münaza`a ber-taraf edilmi~~olaca~~~
anla~~ld~. Bunun içün te~kil olunan komisyonda, kullan da bulundum. Nevâhi-i Asiye zaten elden ç~km~~, devlete asla fa'idesi yok yerler oldu~una nazaran, bunlar~n terkiyle der-i
olunmas~~müraccah görüldü; lakin, birkaç yüz hane ehl-i islami havi olan Nik~ik kasabas~~bu nevâhi içinde bulunur;
buna ne yapmalu deyü müzâkereye girilmi~~iken, birdenbire Babl'ali'nin
meslek-i politiklyyesi de~i~di.
Çünki, ötedenberü Midhat Pa~a, efkar-~~nam, Rusya ile harbe te~vik ile
eficar-~~ârnmeyi heyecana getürmi~idi. Sonra, Da'mad Mahmild Pa~a ile Redif
Pa~a meydan ald~lar ve Midhat Pa~a'dan ziyade muharebe taraf~n~~iltizam etdiler. Bina-en ala-zalik, Karada~'dan gelmi~~olan me'mûrlar ile müzâkere-i
maslahat olunur iken, birdenbire anlara cevab-~~redd verilerek, komisyon
müzakerat~~ta`til edildi ve hemân muhharebe kapus~~ aç~ld~. ~~te bunun içün
cla'ima, kullar~~derim ki: Tüfengi Midhat Pa~a doldurdu; Mahmûd Pa~a üst
teti~e bindirdi; Redif Pa~a âte~~etdi, olan oldu.
Mücerred infaz-~~ irâde-i seniyye içün hât~r-~~ ni~an-~~ ubeydânem olan
vukt~`at, ber-vech-i me~rüh yaz~ld~. Bu husûsda vaki' olan hatalar~ m~ n afn ni-
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yâzi, cümle-i istirhâmât-1 ubeydânemden oldu~u, kemâl-i tazarru` ve ibtihâl
ile ma`rüzdur.
25 Ramazân 311 (1 Nisan 1894)
Kullan
Cevdet

Belleten C. LIX, 47
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